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BRASiUA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal, no uso da competência que lhe é atribuída pelo § 1• do artigo 16
das Disposições Transitórias da Constituição Federal, aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 157, DE 1988
Estabelece normas para que o Senado Federal exerça a competência de Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Art. 1• Cabe ao Senado Federal:
1-aprovar, previamente, por voto secreto, em sessão OSS'creta, após. argüição pública perante a Comissão
do Distrito Federal, a escolha do Governador do Distrito Federal, indicado pelo Prt:sidente da República, e dos membros
do Tribunal de Cont:as do Distrito Federal, indicados pelo Governador;
D-processar e julgar o Governador e o Vice-Govemador do Distrito Federal .nos crimes de responsabilidade
e os seus .secretários nos crimes da mesma naturez~ conexos com aqueles;

m-autorizar o Governador e -o Vice:GovernadOr a se ausentarem do País, quando a ausência exceder
a quinze dias;
IV- conhecer do veto e sobre ele deliberar;
V- fixar, para cada e1<ercício financeiro, a remuneração do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários
do Distrito Federal;
VI-julgar as contas prestadas, anualmente, pelo Govem<~dor do Distrito Federal e apreciar relatórios sobre
a execução de planos de sua administração;
VD -sustar os atos normativos do Poder Executivo do Distrito Federal que exorbitem do poder regulamentar;
VIU -fiscalizar e controlar, através da Cornissiio do Distrito Federal, os atos do Poder Executivo, inclusive
os da administração indireta, e, ainda, exercer a fiscalização c.onl:ábil, financeira, orçamentária, operacional-e patrimonial
do Distrito Federal, com auxílio do respectivo Tribunal de Contas;
IX- convocar Secretário do Governo do Distrito Federal para prestar, em plenário, informações sobre assunto
previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada;
X- requerer informações aos Secrel:ários do Gowerno do Distrito Federal, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 (trinta) dias ou o fornecimento ele informações inverídicas.
§ 1• No caso do item II, o Senado Feder<'!lfuncionará sob a presidência do Presidente do Superior Tnbunal
de· Justiça e, enquanto essa Corte não se instalar, do Presidente do Tribunal Federal de Recursos, aplicando-se
ao processo, no que couber, o trâmite estabelecido na Lei n• 7.106, de 28 de junho de 1983, ficando o GOlfemador
suspenso de suas funções após a instauração do processo. ___ ...
§ 2• No caso do. parágrafo anterior, se, decorrido o prazo de 180_ (cento e oitenta) dias, o julgamento .
não estiver concluído, cessará o afastamento do Governador, sem _prejuizo,do regular prosseguim.,nto_ do processo,
o.

o

.

_
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ASSINATURAS

Semestral

····u·-···········································-··~··-Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

Cz$ 16,00

Tiragem: 2.200-eXemPlares.

devendo a condenação ser proferida por 2/3 (dois terços) de votos e limitar-se-á à perda do cargo, com inabiliiaÇêo,
por 8 (oito) anos, pára o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. ,· .. __
Art. 2• . A iniciatíva das leis de interesse do Distrito Federal càbe a qualquer membro do Senad9 Federal
e ao Governador.
·
Parágrafo único. Aos Deputados Federais eleitos por Brasilia e com assento na Câmara dos Deputados
é facultado encaminhar à Mesa do Senado Federal anteprojeto de lei de interesse do Distrito Federal que -terão
a tramitação estàbelecída nesta resolução.
· · ... Art. 3• São de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal as leis que disponham sobre:
1- organização administratíva do Distrito.Federal;
. . .. ' .,...
n-matéria tributária e orçamentária;
.
011- criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração do Distrito Federal;_
IV-.serviço público e pessoal da administração, seu regime jurídico e provimento de cargos;
.· · ·
V- criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos da administração direta e autárqUica
do Distrito Federal, ou que aumentem a sua remuneração.
Parágrafo único. Nao será admitido aumento da despesa prevista nos projetes de iniciawa prívatíva do
Governador do Distrito Federal, salvo quanto ao projeto de lei do orçamento anual ou ao que o moi:lifique, .nos
termos estàbelecidos no artigo 166, §§ 3• e 4' da Constituiç_ão Federal.
,, ,.
Art. 4• O Governador poderá solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa, devendo
o Senado apreciá-lo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do seu recebimento.. Findo esse pra>;q s~rá
o projeto incluído em Ordem do Dia, com preferência sobre as outras matérias e com ·a tramitação prey!sta para
o caso do artigo 371, b, do Regimento Interno do Senado Federal, vedado o seu adiamento ou a sua inVersão
na pauta, ficando .sobrestada a tramitação das demais matérias até que se ultime a sua apreciação.
.
.yt. 5' -o Goverrtãdor do Distrito Federal deverá encaminhar ao Senado Federal, por ocasião da instala)'ão
dos tràba(hos no inicio de cada sessão legislativa, o seu plano de governo expondo a situação do Distrito Federal
e solicitando as providências que julgar necessárias e prestar, anualmente, dentro de sessenta dias após a abertura

.

da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior.

Art. 6' AComissão do Distrito Federal, Integrada por 21 (vinte e um) senadores, càbe:
1- discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do Regimento do senado Federal,
do plenário, salvo recurso de um décimo da composição da Casa;
n-emitir parecer sobre:
a) escolha do Governador e dos membros do Tribunal de Contas do Distrito" Federal;
b) contas do Governador do Distrito Federal, oferecendo o respectivo projeto de resolução;
c) matéria orçamentária que se refira ao Distrito Federal;
- ·
d) programas de obras e planos de desenvolvimento de interesse do Distrito Federal;
ill- relatar vetos do Governador apostos aos projetes de lei do Distrito Federal;
IV- realizar audiências públicas com entidades da sociedade cMI do Distrito Federal;

...

·' '

'

a càmpe~nda
·'·'

V- receber petições. reclamaçõe~. representações ou queixas de qualquer pessoa contra atas ou omissões

das autoridades ou entidades públicas do Distrito Federal;
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VI- solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
§ 1• A Comissão do Distrito Federal, em razão da matéria de sua competência, poderá convocar Secretário
do Oovemo do Distrito Federal para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribUições.
§ 2• A Comissão exercerá, ainda, no âmbito do Distrito Federal, no que couber, as atribuições conferidas
à Comissão Mista Permanente, instituída pelo § 1• do artigo 166 da Constituição Federal.
Arl 7• Os projetes de interesse do Distrito federal, lidos no expediente, serão distribuídos, para exame
e parecer, à Comissão do Distrito Federal que deverá, além do mérito, manifestar-se sobre- sua C:onstltuciol)alidade
e juridicidade e ainda sobre os aspectos económicos e financeiros.
§ 1• O projeto terá numeração própria, independente da numeração dos projétos- de lei de âmbito féderal,
e terá a denominação de projeto de lei do DF.
__
_
§ 2• Perante a Comissão poderão ser oferecidas emendas ao projeto, no prazo de -5 (dnco) dias úteis,
contado da sua publicação no Diário do Congresso Nacional.
§ 3• No exame do projeto e das emendas à Comissão, se assim o decidir, poderá solicitar, diretamente,
o parecer de qualquer comissão permanente do Senado Federal.
Arl 8• O anteprojeto de lei, encaminhado na forma do disposto no parágrafo único do artigo 2•, será
submetido à Comissão do Distrito Federal para que decida, preliminarmente, se deve ter tramitação. Sendo o parecer
favorável, será o projeto encaminhado como de autoria d<!. Comissão e terá, em toda a sua tramitação e publicações,
a referência "apresentado por sugestão do deputado... "
_ - -.
__ _
Arl 9• É facultado aos deputados integrantes da representação do_ Distrito Federal assistir às reuniões
da Comissão, discutir o assunto em debate, pelo prazo por ela fiXado, e enviar-lhe, por escrito, informações ou
esclarecimentos, vedada, entretanto, sua participação nas deliberações.
_
.Arl 1O. Concluída a votação de projeto sobre matéria do Distrito Federal, será ele encaminhado ao Governador que, aquiescendo, o sancionará.
-§ 1' Se o Governador considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse
público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados do recebimento, e comunicará
__ __ _ _
dentro de quarenta e oito horas ao Presidente do Senado os motivos do veto. . . _
§ 2• O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, incÍso ou alínea.
§ 3• Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, o silêncio do Governador importará sanção.
§ 4• O veto deverá ser apreciado pelo Senado Federal, dentro de 30 (trinta) dias a contar do seu recebimento,
guando será lido no expediente e distribuído à Comissão do Distrito Federal que terá o prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar relatório sobre a matéria.
·
·
§ 5• · ·O relatório terá numeração ·própria, será lido no expediente, publicado no DiáriQ do Congresso
Nacional e distribuído em avulsos, juntamente com o texto do veto e suas razões, do projeto, das emendas aprovadas,
"dos pareceres e das disposições siomciónadas e promulgadas, quando se tratar de veto parcial.
§ 6• Decorrido o interstício regimental, o veto será incluído em ordem do' dia, quando poderão usar da
palavra, na discussão, qualquer Senador, pelo prazo de 20 (vinte) minutos, sendo facultado ao· Presidente, para
ordenar os debates, conceder a palavra, alternadamente, a um orador favorável e a outro contrário aQveto.
§ 7' A discussão poderá ser encerrada mediante requerimento de líder, tendo usado da palavra, pelo
menos 2 (dois) oradores favoráveis e 2 (dois) contrários.
·
·
· § 8' A votação, que versará sobre o yeto, será procedida por "escrutínio secreto, voiárido ''sim'·· Ós (jue
ap•ovarem e "~~o" os que o rejei~?rem, cor~iderando-se rejeitado o veto: que obtiver: o voto contrário da_maioria
absoluta dos membros do Senado Federal.
·
§ g, Quando o veto for parcial, será votado, cada um deles, c~mo disposiÇão autónoma, salvo 'quando
incidir sobre matéria correlata ou idêntica.
'- § 10. Esgotado o prazo estabelecido no·§ 4• sem deliberação o ve_to,será índllído em ordem dó dia
das sessões subseqüentes até a sua votação final, aplicando-se o disposto no art. 4•, in fine.
- § 11. Rejeitado o veto, serão remetidos ao Governador, para promulgação;os autógrafos da matéria vetada,
devendo a mensagem que os eocaminhar fl!Zer referência expressa ao resultlic!o da votl!-ção.
-·
§ 12. Nos ·casos 'do § 3' e do parágrafo anterior, se a. lei não f.or promulgada pelo Governador no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, o Presidente do Senado a promulgará e, Si" este não o fizer em igual prazo, caberá
ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.

,_
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Art. 11. Se aprovado o veto, o processo ~áa matéria vetada será definitivamente arquivado, feita a devida
comurúcação ao Governador.
Art. 12. O projeto de lei orçamentária anual do Distrito Federal deverá ser encaminhado ao Senado Federal
até 4 (quatro) m~~es an_tes do encerramento do exercício financeiro. Udo no expediente, será o projeto distribuído
à Comissão do Distrito Federal, podendo ser dividido em partes a serem trataclas como projetas autónomos, mantendo-se, entretanto, em_cada caso, o número do projeto integral.
§ 1' As emendas deverão ser apresentadas perante a Corrússão, nos 2Q~(vinte) dias que se seguíre111
à publicação do projeto no Diário do Congresso Nacional, observado, no que couber, o disposto nos §§-3•
e 4' do art. 166 da Constituição Federal.
_ . .~
~
~
§ 2• A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer sobre o projeto e as emendas.
§ 3 9 Será final o pronunciamento da Comissão sobre as emendas, salvo recurso de 1/10 (um décimo)
dos membros do Senado no sentido de serem elas submetidas à deliberação do plenário, devendo o recurso ser
interposto no prazo de três sessões ordinárias contaclo a partir da publicação do parecer no Diário do Congresso
Nacional.
~
·
~
§ 4• Se o parecer não for apresentado no prazo previsto e faltarem 20 (vinte) dias para o término da
sessão legislativa, será o projeto incluído em ordem do dia, sendo o parecer proferido por relator designado, em
plenário, pela presidência.
. ~
~ ~
-§ 5' O Governador do Distrito federal poderá propor modificações no projeto enquanto não iniciada,
na Comissão, a votação da parte cuja alteração é proposta.
§ 6' Concluída a votação, com emendas, o projéío voltará à Comissão do Distrito Federal para a redação
final, dispensada a sua apreciação pelo plenário, salvo recurso interposto na forma do estabelecido no § 3'.
§ 7' O projeto deverá ser devolvido para sanção do Governador do Distrito Federal
até o encerramento
da sessão legislativa.
~
Art. 13. A lei de interesse do Distrito Federal terá numeração própria e será publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal.
Art. 14. Aos casos omissos nesta resolução aplicam-se, no que couber, as normas estabelecidas no Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 15. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em cdrttrário.
Senado Federal, I' de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.
~

~

EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 63, DE 1988- DF
MENSAGEM N• 171, DE 1988
(N' 334, na origem)
Estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1989
EMENDAI'I9 01
Dê-se a seguinte redaç.ID_ao caput do art 6~
do texto do Projeto de lei Orçamentáríã dÕ Distrito Federal para 1989:

"Art. 69 A Despesa do Tesouro dos órgãos e entidades a que se refere o inciso
II do art. 49 será realizada de acordo com
a discriminação estabeleCida no anexo mda·
presente lei, obedecidos os seguintes desdo-

cida com recursos de seu TesoUro, seja a que
está indicada no presente projeto de lei. Se a preserif,ferríenãã.- naotor--aprovada, a programação
aíSciiffiinada no Anexo lU não precisará ser cumpriPa, constítuind9~se em meras informações ao
Seriado. Melhor, portanto, nem conStarem da Lei
de Meios.
Sala das Reuniões, 10-10-88. -Sen.Maurido
Cottea.
EMENDAN•02

bramento~:"

Justificação
Trata-se de adaptar o texto do Projeto de Lei
Orçarrientária ao espíritõ da nova ConstituJção,de fonna a fazer com que a programação das
entidades da administração indireta do GDF, exer-

Dê-ae a seguinte redação ao parágrafo único
do art. 6~ do texto do Projeto de Lei Orçamentária
do Distrito Federal para 1989:
"ParágrafO úniCO. A- programação dos
6rgã:os da Administração lndireta e das Fundações realizada com recursos próprios,

identi:fiCada no inciso

n ao -art.

39, Somente

poderá ser realizada depois de aprovada pelo
Senado Federal, mediante lei própria."_
J~~cação

Trata-se de se adaptar o texto do Projeto de Lei
ao espírito da no~ Constituição. É fundamental
que todos os recursos utilizados pelo poder públi-

co sejam do conhecimento d_a sociedade e apro-vados por seus rejxesentc!ntes.
.
Sala das Reuniões, J 0~10-BS: -- Seri. Máwíco
CQI1"ea.

EMENDA 1'1• 03
Inclua-se nQ art. 79 do texto do Prçjeto de Lei
Orçamentária do Distrtio Federã1 para 1989, de~
pois da palavra "centrais'', a expressão ·~em_cada
secretaria".

Justlllcação
Trata~se

de mapter a autonomia administrativa

que as secretari.$ devem ter no

~ercicio

da im-

plementação da programação aprovada pelo Le-

gislativo.

__ _

GDF, pretendemos, com esta emenda, evitar que
o limite fixado no inc_iso I do mesmo artigo Se
constitua, na prática, em ficção.
Sala das Reuniões, 1"0-1 0-88.- Sen. Maurício

Correa.

--

Correa.
EMENDAI'I•04
Dê-.se a seguinte redação ao inciso I do art.
89 do texto do Projeto de Lei Orçamentária do
Distrito Federal para 1989:
"Art & _-I-Abri~ créditos suplementares, até o limjW_ de 20% (vinte p_9r ~ente)
da desp~Sa fixada para cada projeto ou ativi-

dade, faZendo uso dos re<:ursos previstos no
art 43, § }9, da Lei n9 4.320, de 17 de março

de 1964:"
Justificação

Trata-se de impedir que o Executivo Estadual
possa desfigurar a programação aprovada pelo
Legislativo sem, enb"etanto, tirar a flexibilidade que

o Govenio deve ter, em face das incertezas da
conjuntura econôrnica.
Sala das Reuniões, 10-10-88. -~Sen. Mauricio
EMEl'I.DA 1'1' 05

Suprima-se o inciso II do art. 8<' do texto do
PrOjeto de Lei -orçamentária do Distrito Federal
para 1989 ..

3375

Governo do Dístrito Federal, um atendimento efi~
caz, fazendo ct.tmprir o dispositivo ç:onstitucional
do setor educação.
,
Sala das Reuniões, 19-10-88. - Sen: Ge.fSQO

Camata.
. EMENDA 1'1• 11

Sala das Reuniões, 10-1 o~aa- Sen. Mauricio

Correa,
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Inclua-se no Orçamento a verba de Cz$
4.250.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos e
cinqüenta-milhõe5 de crUzados), para a construção de 10.000 (dez mil) moradias e 70.000 (setenta mil) lotes urbanizados no Distrito Federal,
a serem distribuídos entre as cidades-satélites.
Justificação
_ ÇQrisldere-Se que o mais grave-prOblema: social
do Distrito Federal, J)o presente, é o da população
cal'_ente, no que concerne à moradia. Não há casas
em números suficiente, nem é pOsSíVel construir
imóveis com a necessária urgência, para atendiITientO-lmediato. J:: imprescindível a aplicação de
todos os recursos necessários à preparação dos
lotes ufDànizados.
Esta Pode ser uma soluÇão .quase imediata,
rápida e amplamente satisfatória, a uma gravís'sima questão, que não tem outra r~sposta no
momento.
,
Sala das Reuniões, 18-10-88. - Sen. Gerson

Camata.

Inclua-se neste projeto a dotação de C~$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzados)
distribúfdos da seguinte rhaneira:
07 Escolas para o Gama
Oa&:colas para Taguatinga
1O Escolas para Ceilândia
05 Escolas para Brazl.â:ndia
05 Escolas para Planaltina
06 Escolas para Sobradinho
04 Escolas para o Núcleo Bandeira_nte
04 Escolas para V~a Paranoá
04 Escolas para Vila Phmalto
06 EScolas para_ o Ch.i.aráJustlflCação

É lame~tavelm~~t~_-;~~dadeiro o fato de que,
mesmo no ºistrito Federal, ~_inóa bá.carência de
escolas, carência de vagas e deficiência de aco-modações_ e equipamentos indispensáveis nas escolas de 19 e 29 graus.
I:. necessário lembrar que a- Constituição em
vigOr reitera e_amplia a responsabilidade do poder
público no apoio à educação e ao ensino, garantindo a instruçáo obrigatória aos menores de 14
anos. E indispensável oferecer as condições ideais
ao aproveitamento das crianças em idade escolar.
_Daí a proposta de emenda a esse título do Orçamento tia Repúblca.
Saladas Reuniões, 18-1 0-8a - S.en. Gerson
Camata.
EMENDAN"l2
Tendo em vista o disposto no inciso XIV do
art. 21 da Constituição, compete à União organizar
e manter_ a Polícia Mil_itar e o Corpo de Bombeiros
do Distrito Federal. Por isso, propomoS- que as
dotaçôes a1ocadas àquelas corporaçôes sejam
- transferidas para o custeio da ~ducação e cultura.
do Distrito Federal.
Sa1a das Reuniões, 19-10--88.- Sen. Mauricio

EMENDAI'I•09
Inclua-se neste projeto a dotação de Cz$
350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões
Trat:a~se de se r_gtirar liberalidade que pode levar _
de cruzados) distribuídos da seguinte manelfa:
ao não cumprimento da progrãnlação apfovada
07 Escolas para o Gama
. pelo Poder Legislativo.
__
08 EsColas para Taguatinga
Sala das Reuniões, 10-10-88.- Sen. Mauricio ___ _ 10 Escolas para C:eilândia
· Correa.
05 Escolas para Brazlândia
EMENDAI'I•06
05ESC6lã.S para Planaltina
06 Escolas para Sobradinho
Dar a seguinte redação ao inciso lD do art ao
04 Escãlas para o Núcleo Bandeirante
do texto do Projeto de Lei Orçamentária do Dis04 Escolas para Vila Paranoá
trito Federal para 1989:
04 Escolas para Vila Planaho
"Art. 8"' - III- Realizar operações de
06 Escolas para o Guará
crédito, por antecipação da receita, até o limiJllstlficação
te de 25% (vinte e cinco por cento) da receita
É lamentavelmente verdadeiro o fato de que,
Correa.
total, excluídas receitas de operações de cré- mesmo no Distrito Federal, ainda há carência de
EMENDAN•13
dito, estimada para o exercício e, até trinta escolas,_ carência de vagas e deficiência de acoTendo _em vista o disposto no inciso XIV do
dias depois do encerramento deste, serão
mod~ções e equipamentos indispensáveis riaS- esart.
21
da
Con-stitUiÇão,
compete à Oilião-organlzar
obrigatoriamente liquidadas;"
colas de 1P e 29 graus.
e manter a Policia Civil do DíSt.rito Federa1. Por
Justlllcação
É necessário lembrar que a Constituição em
issO, propomos que as dotaçôes alocadas àqueles
vigor reite~a a amplia a responsabilidade do poder
Tratã~se ele correção de evidente lapso do texto
encargos sejam transferidas para os projetes de
do projeto, pois a Constituição vigente não estabe- público no apoio à educação e ao ensino, garan- assistência médica_ e_ ~jtár@~ _lece limite para as referidas operações. Dispõe tindo a instrução obrigatória aos menores de 14
Sa1a das Reuniões, 19-1 (}.88....... Sen. Maurício
apenas que lei estabelecerá os termos para sua anos. É indispensável ofereçer as condições ideais
Correa.
contratação (art. 165- § 8 9). Como não há ainda ao aproveitamento das crian_ç_as em idade escolar.
EMENDA1'1•14
Dai_a proposta de emenáa a esse título do Orçaa referida lei, o Projeto de Lei de Meios deverá
Inclua-se: Construção e manutenção de poços
fixar o limite e propusemos as condições existen- mento da. Repúblíca.
tes durante a vigência da Constituição de 1967. _ Sala das ReuniõeS.-18;.10-88.- Sen. Gerson artesianos em áreas verdes do Distrito Fedefal.
- Justificação
·Sala das Reuniões, 10-10-88. -Sen. Mauricio eamata. ·
Correa.
A presente emenda visa incluir r@ _proposta orEMENDAI'I•10
çamentária do Distrito Federal para 1989 dotação
EMENDAI'I•07
Inclua-se: O projeto de construção do Centre
para perfuração e manutenção de poços artesiaInclua-se, ln flne, no incisO IV do art. 89 do
Educacional de 19_e 29 graus na entrequadra - nos em áreas verdes de Brasma e suas cidade&.
texto do· Projeto de Lei Orçamentária do Distrito
112/113 norte.
satélites, para melhorar a umidade relativa do ar
Federal para 1989 a seguinte expressão: -Justificação
no período de julho a setembro, bem como a
"Art -81' -- lV....., exceto para os fins do
economia de água potável utilizada na inigação
A emenda visa atender a demanda existente
que dispõe_o inciso 1."
de áreas verdes, lavagem de logradouros públinaquela localidade, bem como às quadras .110
Justificação
cos, hidrantes do Corpo de Bombeiros,-etc.
a 116, 210 a 216, 31G a 316, 410 a 416 norte,
Sala dás Reuniões, 19-10-88. - sen. Edison
onde a população em idade escolar tem <::rescido
Como a União normalmente suplementa, muiverticalmente, exigindo, desta fonna por pmte do
Lobãotas vezes em altos percentuais, o Orçamento do

Justlllcação
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SUMÁRIO
l-ATA DA 47" RECINIÃO, EM 7 DE
NOVEMBRO DE 1988

!.l-ABERTURA
1.1.1- Comunicações da PresJdênda
-Inexistência de quorum para abertura da

sessão.
__ _
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se dia 9, às 1O horas, com Ordem do Dia
que designa.
1.2-ENCERRAMENTO
1.3- EXPEDIENTE DESPACHADO

1.3.1-0fídos
-N~ 1.094/88,doSupremolribunal Federal, solicitando licença do Senado a fiin de
dar prossegWmento- ou não ao Inquérito_ n~
385-9, em que- é lriClidado o Senador OlaVo

Pires.
-N'~

437/88-P/MC, do Supremo Tribuna1

Federa1, comunicando decisão de inconstitucionalidade de dispositivo de lei.

1.32- Projetos de lei
-Projeto de Lei do Senado

n~

87/88, de

autoria do Senador Mauro Benevides, que cria

o Adicional de Tarifa Portuária- ATP, e dá
outras providências.

-Projeto de Lei do Senado n" 88/88, de
autoria do Senador Mauro Benevides, que dis-

põe sobre as Fundações de ApolO às instituições Federais de Ensirio Superior e dá outras
providências.
1.3.3 -Posse de Senadores
-Posse como Senadores da República,
pelas representações dos Estados de Goiás
e de Alãgoas, dos Sfs. Senadores Max Lãnio
Gonzaga Jayme e Rubens Vilar de Carvalho,
em decorrência de licença concedida aos Srs.
lrapuan Costa Júnior e Teotonio Vilela Filho.
: 1.3A_- Termos de posse dos Srs. Max
Lârúo Gonzaga Jayme e Rubens Vilar de

-Deferimento de solicitação do Líder do
PFL, de substituição de membros na CPI criada pela Resolução n~ 22/88.
2 -SECRETARIA GERAL DA MESA
-Resenha das matérias apreciadas no pe'rfodo de]<> ã 31 de Outubro de 1988.
3 - RE11FICAçAO
~Trecho cfã-Ata dã 42' séssão, realiZada
em 13·9·88.
_ ..
4-ATODOPRESIDENTEDOSEI'IA-.
DO FEDERAL
-N• 144, de 1988.
.
_Carvalho.
5-PORTARIA DO 1• SECRETARIO
1.3.5 - Comunicações
DO SENADO FEDERAL
-Dos Srs. Max Lânio Gonzaga Jayme e
-N• 23, de 1988.
_Rubens Vilar de Carva1ho, -referentes à filiação
6 - PORTARIA DO DIRETOR·GERAL
' partidária e nomes parlamentares.
- N• 25, de 1988.
.
-Do Senador Carlos De'Carli, de que se
-:.......Resumo de termo de convênio.
ausentará do País.
Extrato
de
convênio.
_
1.3.6 - Comunicações da Presidênda
7- DIRETORIA GERAL DO SENADO
-Recebimento das Mensagens n~z 247 _a
FEDERAL
·_
249/88 (n•• 460 a 462/88, na origem}: pelas
quais o Senhor Presidente da República soli8 - MESA DIRETORA
cita autorização do Senado para que os Gover9 - LfDERES E VI CE-LÍDERES DE
.
·
nõs- dos_ Estados do Acre e do Rio de_Janeiro -·PARTIDOS
Possain- contratar operaçOes- de Crêdito para
llf- COMPOSIÇÁO DE COMIS· '
os fins que especificam.
SÕES PERMANENTES
,

Ata da 4 7'!- Reunião, em 7 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 43• Legislatura
Presidência do Sr. Rubens Vilar

O SR. PRESIDENTE (Rubens Vilar)- A lista
de presença acusa o comparecimento de 3 Srs.
Senadores. Não há em plenário o quorum regi-

Exm9 Sr.Sehã-âõr- Humberto Lucena
Presidente do Senado Federal
Nesta

Of. n•437/88-P/MC

Em 4 de outubro "de 198a

Exm• Sr.
- Senador Humberto Lucena
PreSidente do CongréssO Nacional
Senhor Presidente',
Nesta
A fim de dar prosseguimento ou não ao Inquérito ~ 385-9, indiciado Olavo Gomes Pires Filho
Senhor Presidente,
ou OiãvO Pires, solicito a prévia licença a que
Cormiilico_ a V. Ex~. nos termos do art. 175
9
alude o § 1 do art. 53 da COnStituição Federa1.
do Regimento Interno, que o Supremo "Tribunal
· Aproveito a oportunidade para apresentar a V.
Federal, em sessão plenária realizada no dia 29
Ex'! protestos de elevado apreço. -Ministro Mo- de setembro do corrente ano, julgando a Reprereira Alves, ReJator.
, sentação n? 1.526-2, representados Presidente da
República_e_Congresso Nadonal,_proreri1,1 a seguinte decisão: _
_
· -. _ · .. INFORMAÇÃO
. "J_ulgou~se procedente a representação e deSenhor Presidente,
darou-se a inconstitucionalidade do parágraro
O Ministro Moreira Alves solicita do Senado préúnico do arl 1~ e do § 39 do art. 99, ambos os
O SR. PRESIDENTE (Rubens Vilar} -Está
Via
licença_de
que
trata
o
§
11
do
art.
53
da
Constidispositivos da Lei n9 7.645/87. Dec:isãç> unânime.
encerrada a reunião.
tUfÇãO, para dar prosseguimento ao Inquérito n? Votou o Presidente."
(Levanta-se a reunião às 15 horas.)
-385-9, em que é indiciado o Senador dlavo Pires.
Aproveito a oporturUdade para apresentar a V.
Na Constituição anterior não havia esse condi·
Ex!' protestos de elevado apreço. -MiniStro Raclonante, razão pela qual o vigente Regimento
fael Mayer, Pi"esidente.
EXPEDIENTE
Interno não trata da tramitação de expediente desDespachado, nos tennos do § ~ do artigo
sa natureza
PROJETOS DE LEI
180 do Regimento Interno.
Contudo, em face das dispoSições genéricas
dpJlrt:,
100,
VJ__do
Regimento
Interno,
o
oficio
PROJETO
DE LEI DO SÉI'IADO
OFÍCIOS
.deye ser encaminhado à Comissão de Consti1'1• 87, de 1988
tuição e Justiça.
SUPREMO lRIBUNAL FEDERAL
Brasília, 21-de outubro de 1988.- Ivan D'ACria o Adidonal de Tarifa Portullria Of. n"'1.094
Em 18 de outubro de 19_88 - premont Uma, Consultor-Gera] em exercício.
A1P, e dá outras providências.
mental para abertura da sessão.
Nos termos _do § 2~ do art._ 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, indepen~
cientemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, convocando sessão conjunta a realizar-se
dia 9 do corrente, às 1O horas. no plenário da
Câmara dos Deputados, destinada à leitura de
Mensagens Presidenciais e à apreciação do Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1998 (ri"' 7.183,
de 1986, na Câmara dos Deputados), totalmente
vetado pelo Senhor Presidente da República.

m.e

Novembro de I 988

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

O Congresso Nadonal recreta:
Art. )9 É criado o Adicional de Tarifa Portuária -ATP, incidente sobre as tabelas das Tarifas
Portuárias.
§ )9 O adicional a que se refere este artigo
é focado em 50% (cinqüenta por cento), e incidirá
sobre as operações realizadas com mercadorias

importadas ou exportadas, objeto do comércio
na navegação de longo curso.
§ -29 Acam isentas do pagamento do ATP as
mercadorias movimentadas no comércio interno,
objeto de transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.
Art. 29 o- Produto _da arrecadação do A TP
destinar-se-á à aplicação em investimentos para
melhoramento, reaparelhamento, reforma e expan~O' de instalações portuárias.
Parágrafo único. O produto da arrecadação do
ATP será depositado, semanalmente, pelas J.dministrações portuárias no Banco do Brasil, constituin~o

recurso. da Empi'esa de Portos do Brasil

SA - Portobrás, a quem caberá sua gestão.
Art. 39 O programa anual de aplicação dos
rectirsds'db ATP será submetido à aprovação do
.Ministro dos Transportes.
Art:: '4oi ·EStã lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei visa a criar um adicional tarifário, destinado a gerar recursos financeiros
vinculados ao sistema portuário nacional.
Dotar a administração portuária com instrumentos capazes de garantir auto-sustentação financeira sempre foi a tônica da política brasileira,
desde a edição da Lei Imperial n' 1.746, de 13
de outubro de 1869.
No Governo do Presidente Rodrigues Alves,
promulgou-se a Lei n91.144 de 30 de novembro
de 1903, que instituiu a taxa de 2% sobre o valor
das mercadorias despachadas, adstrito o produto
de arre.cadação ao desenvolvimento dos portos.
Pressionado pela economia de pós-guerra, em
que se expandia o comércio entre todos os países,
o Presidente Getúlio Vargas, pelo Decreto-Lei n9
7.995, dê setembro de 1945, estabeleceu taxa
especial, dita de emergência, calculada em função
da tonelag'em movimentada e destinada a investimentós tioS portos brasileiros.
Pén.i~s "meses após, na Presidência de José
Uilhares';·pôr força do Decreto-Lei n9 8.311, de
6 de dezembro de 1945, ampliou-se a incidência
· élaquela"iaxa, ·qu passou a denominar-se Taxa
de Efnerg"ência. ·
·
O Presidente Juscelino Kubitschek (ao tempo
em qUe o PaíS deu seu grande saho no sentido
.de desenvolvimento) sancionou a Lei n9 3.421,
de 10· de julho de 1958, que criou a Taxa de
Melhoràdiento dos Portos (em substituição à antiga Taxa de Emergência) e alterou a base de cálculo, para um percentual sobre o valor da carga
movünentáda; vinculado o produto a aplicações
no P,fPS.~~- de melh_?ramento dos portos. Este
perceÍltúàl foi fixado, pelo Decreto-Lei n~ 1.507,
de 23 de de1:embro de. 1976, em 3% sobre o
valor das mercadorias importadas.
Gra:ças·aos recursos· da Taxa de Melhoramentos dos Portos, ocorreu, a partir de 1959, notável

surto de progresso no sistema portuário. O Brasi1
construiu, então, uma infra-estrutura que suportou toda a expansão do comércio exterior até
1979, isto é, durante um periodo de 20 anos.

Em 1979, pelo Decreto-Lei n' 1.754, de 31
de dezembro de 1979, os recUisos gefados pelá
Taxa de Melhoramento dos Portos -paga pelos
Usuários dos portos- deixaram de ser vinculados
à aplicação no porto e passaram a constituir receita do Tesouro" NacionaL
Desde aquela época, as dificuldades fmanceiras
do setor portuário acentuaram-se, obrigando o
admiõ.Tsffifdor a recorrer aa-·mercado financeiro,
a fim de obter empréstimos, que permitissem reduzir o descompasso entre os recursos alocad,os
pelo Tesouro e o vulto dos investimentos exigidos
para que o porto pudesse atender à crescente
necessidade de exportar, imposta pela conjuntura
econô~ico-financeira mundial.
Na gestão da Nova República, por iniciativa da
Comissão de Transportes da Câmara dos Deputados, foi proposto o Projeto de Lei da câmara n9
179 cl~ .1965 que, faiia retomar os recursos da
Taxa Melhoramento dos Portos ao Sistema Portuário Nacional. Tal projeto, no entanto, por n'!Otivos de ordem constitucional, não recebeu a sanção do Chefe do Poder ExeCutivo.
Finalmente, em 19 de maio de 1988, pelo Decreto-Lei rt' 2434, foi extinta a Tcpm de Melho.ramento dos Portos,. o que toma urgente expedir-se
diploma. legal para definir meios de assegurar recursos para o sistema portuário.
O m&~or desafio que, hoje, enfrentam os administradores das.docas. é lazer o porto acompanhar
o avanÇo te.cnológico da construção naval.
Capacidade do. navio e eficiência do portO. são
os termos do binômio-chave para planejar o desenvolvimento do transporte maritimo - e do
comércio internacional que dele depende.
- As grandes dimensões, a alta velocidade, as
cara.tterísticC)s_ especiais das modernas embarc~
ções, dos ''porta-containers", dos cargueiros "roUon roll-off", em síntese, a maior capacidade do
navio diminui o custo .da travessia~ mas,_ somente
prOpiciará menores fretes, se jtão esbarrar na ineficiência do porto.
Evidente que a vantagem do tempo ganho na
viagem presto se esvairá, se o porto não oferecer
imediata e adequada atracação, rápido e seguro
serviço de descarregamento e carregamento e
confiáveis condições de aiTTlazenagem.
Os custos de "demourages", effi 1987, resultantes de carência de cais ~ de equipamentos,
elevaram-se a US$ 300 milhões, valor muito superior ao investimento realizado no mesmo ano, que
não ultrapassou a US$ 100 milhões. ·
A movimentação de cargas do porto, nos últimos 1O anos, revelou lJm incremento de. apro_xi.madamente 60$ e, no mesmo periodo, a mão-deobra empregada Crest:eu 4% ..
A relação ·investimento/movimentação e ffiovi~
mentação/~mpreQOs diretos aponta, cada vez melhor desempenho do sistema. Entretanto. outros
indicadores mostram que a queda dos inveStimentos portUários, aliada a urila política de controle de preços públicos, vem repercutindo, negativamente, no contexto global da economia
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O aparelhamento do porto em forma condizente com as..neç:,essidades atuais do transporte
maritimo exige, em primeiro lugar, a ampliação
da infra-estrutura - o que se alcançara com o
aumento da extensão do cais, o número de berços
e a quantidade dos armazéns; em paralelo, terse-á de aperfeiçoar o equipamento mecânico das
docas e adestrar o pessoal da operação. Atingido
este patamar de eficácia, o porto terá respondido
ao desafio dos armadores ~ co~spond.Ido aos
anseios ·do comércio brasileiro.
A situação precária em que se encontram os
portos nacionais produz. sem dúvida, reflexos negativos nas atividades comerciais que se perfazem
via marítima. Comé"rcio e transporte são fatores
que se_integram no impulso ao intercâmbio mercantil entre .os povos.
Entretanto, não é despicienda a repercussão
das d..eficiências portuárias na expansão da indústria nacional. Não obstante o baixo vc;tlor Qos salários pagos ao trabalhador brasileiro, nossos produtos podem perder posição enb'e os congêneres
internacionais, em conseqüência do mesquinho
desempenho a que estão reduzidos os serviços
das docas, por faha de recursos financeiros.
Conclusão imperativa do exposto é que para
o êxito do programa governamental de exportação~ toma-se urgente buscar fontes de receita que
possibilitem o funcionamento, a contento, do sistema portuário nacional. Estudos visando o saneamento financeiro dos portos recomendam aumentar a tarifa, em grau que permita cobrir o
custo dos seiViços prestados. Convém, outrossim,
que a fonte alternativa de recursos se vincule. aos
portos, a fim de que estes nãO dependam, ·caso
a caso, do Tesouro nã.Cional (que não tem mais
condições de suportar desembolso da ordem de
US$ 200 milhões anuais).
Aprovado o projeto de lei ora proposto, a Portobrás poderá dispor de recursos equivalentes a
OS$ 200 milhões anuais soma que basta para
sustentar o programa de investimentos (suscetível
de complementar-se com empréstimos internos
e. externos, avalizados pela nova tarifação).
Esclareça-se que aS tarifas cobradas nOs portos
brasileiros estão fixadas em valores muito abaixo
dos. vigentes no estrangeiro (60 a 70% inferiOres).
E a participaÇão da tarifa, no valor FOB da maior
das mercadorias exportadas, varia entre 0,5 e 1%.
Portanto esse preço, calculado tão pouco a mais
sobre o quantum defasado das tarifas, não trará,
em hipótese alguma, seqüelas inflacionárias.
Doutra parte, a incidência do adicional ficará restrita às mercadorias. il)"lportadas e exportadas,
isentos, expressamente, os produtos movimentados no. r;Qmércio !n.ten:to.
Assinale-se também, que exportações e impor·
tações do país, na sua quase totalidade (98% ),
passam pelos portos. E as projeções de exporta·
ção, nos próximos 10 anos, prenunciam valores
da ordem de 60 bilhões. de dólares~ em comparação com os atuais 31 bilhões, (88). Constata-se,
por conseguinte, que os exportadores e importadores, na posição de principais usuários dos serviços prestados pelo porto, serão beneficiários diretos dos investimentqs. que forem realizados com
dinheiro proveniente do adiCiOnal que vão pagar.
Sala· das sessões, 7 de novembro de 1988. Senador Mauro Benevides..
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PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 88, de 1988
Dispõe sobre as Fundações de ApoJo
às Instituições Federais de Ensino Superior e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As instituições Federais de Ensino -superior poderão instituir, em seu âmbito, entidades

fundacionais de apoio ao desenvolvimento de
seus projetas de pesquisa, extensão e gerenciamento das atividades de saúde, na forma desta
Lei.
Arl 2~ A furidação de apoio será pessoa Jurídica de direito privado, não integrante da Adminis-

tração Públfca Federal, e submetida ao regime
jurídico fundacional civil e ao disposto nesta Lei.

Art. 39 Dra-se-á a criação da fundaç:ã_o de
apoio pela IFES, nlédiante autorização do órgão
deliberativo máximo respectivo, e registro de _seu

ato de instituiÇão e Estatuto.
Parágrafo único. Objeto de dellberaçâo pelo
órgão a que se refere este artigo, o Estatuto s.erá
submetido à aprovação do Ministério Público lo~
cal.

Art. 4<? As fundações de que trata esta Lei
exercerão as atividades de apoio têcnico~adimis
trativo à execução de projetas de pesquisa e de
extensão do interesse da respectiva: IFES. Parágrafo único. No exercício desta atribuição, as fundações de apoio participarão diretamente no procedimento de apresentação e aprovação de projetaS e da prática dos atas jurídiços
a que se refere o artigO 69
Art. 5" -O Ministério da Educação aprovará o
Estatuto da fundaçi!lo de apo!o atendidas as seguintes condições:
I - previsão de controle de gestão da fundação
de apoio pela direção da respectiva IFES;
II- projeto de viabilidade financeira da fundação de apoio;
III - previsão de participação, no colegiado
superior da entidade, de representante do Minis~
térlo, indicado por seu titular.
Art & Ultimado o processo de sua criação,
a entidade será cadastrada no Ministério da Educação, e estará habilitada a:
I - celebrar contratos, convênios, acordos e
ajustes de:
a) financiamento e gestão de projetes dentificos, tecnológicos e culturais com agências fmanceiras oficiais e particulares;
b) apoio técnico-administrativo com a respectiva IFES;
- -- ·
c) prestação de serviços dentíficós, tecnológicos, médfcos e ·culturais com entidades da Administração Pública e particulares;
II - utilizar-se de bens, serviços e agentes da
respectiva IFES para o seu funcioriamento. mediante ajuste específico;
-
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Parágrafo único. Presdnde de licitação a prática dos altos atas juridicos referidos nos inctsos
I _e II neste art:i_qo~
Art. -7'? Nã gestão financeira de recursos
oriundos do Tesouro Nacional, obrigam~se as
fundações de apoio a:
I - observar os princípios de licitação para
a cOntratação de obras e serviços e aquisição
dos bens;
II - prestar contas com recursos recebidos
ao órgão financiador e ao Tribunal de Contas
da União.
--

Na exposição de 1 1 de outubro, o Reitor Eduar~
do José Pereira Coelho, presidente do CRUB, enfatiza textualmente:

Art & Submetem-se as fundações de apo!o
ao controle fmalístico pelas respectivas lFES, sem
prejuízo da fiscalização exercida pelo Ministério
Público, na forma da lei civil

Com base em anteprojeto elaborado por técnicos do CRUB, dispus-me a apresentar esta proposição, que objetiva dirimir_ a rumorosa pendência,
garantindo-se a existência das Fundações de
Apoio às Universidades Federais.
Sala de Sessões, 7 de novembro de 1988. Senador Mauro Benevides.

Art. 99 - As fundações de aPoio já existentes
à data desta Lei, desde que atendam às condições
do artigo 59, serão cadastradas no Ministério da
Educação. submetendo-se ao regime_ da presente
_Lei.
ParágrafO único:- As- fundações de apoio que
não atendam aos requisitos do art. so terão praZo
de 90 (noventa) dias, a contar do início da vigência
d~ta Lei, para a ela se ajustarem, sob pena de
lhe serem vedadas as facu1dades previstas no art.
69
-

Art. 1O. Esta Lei entrará em vigor na data de
-süiipublkaçãeí, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação

A coghada eXtinção genéricã das FundãÇões
de Apoio às Univergjdades Federais tem suscitado
-veemente reação da sociedade civil brasileira, notadamente daqueles segmentos que melhor
apreenderam o alcance das atribuições__ de tão
importantes órgãos de extensão_e pesquisas cientificase culturais.
Quando atnda em funcioliamento a Assembléia
Nacional Constitulnte,-a esdrúxula decisão .d6 GoVerno -Federai foi alvo de contundentes reclamações, acompanhadas sempre de apelo ao Presidente da República e ao Ministério da Educação
no sentido de que sustassem a vigência do Decreto no 9_5.904, de 7 de abril de 1988, iQsptrador
da malsinada medida.
Diante da perplexidade que tomou conta dos
cfrcu1os intelectuais do País, o Poder Executivo,
através de novos Decretos - -96.017 de 6 de
maiO e 96263 de 19 de julho de 1988- suSpendeu a eficácia do decreto original, dando lugar
a .que se instaurasse um clima de relativa tranqüi~
!idade entre as Unidades interessadas.
-- O Conselho de ReitoreS assumiu, desde a primeira hora, um eJogiável posiCionamento em defesa das Fundações, enviando ao Presidente José
Samey e ao seu substituto, Deputado Olysses Guimarães, _drcunstandadas_ exposições de motivos,
qUe· cOnCJuiam_ pel~ pre5ervação das aludidas entidades.

"Solicito a Vossa Excêlenda que revogue
o citado Qecreto ou suspenda a sua aplica-ção até que estudos criteriosos venham sub-sidiar projeto de lei a ser submetido ao Congresso Nadona1, momento em Que se disciplinaria a matéria de forma estrutural e definitiva, garantindo-se, nesse periodo o relacionamento normal com as Agências de fomento goVernamentais."

COMONICAÇÃO DA PRESIDêNCIA
A Presidência comunica ao plenário que tomaram posse, como Sena-dores da República, pelas
representações dos Estados de Goiás e_ de Alagoas, respectivamente, os .Senhores Max lânio
Gonzaga Jayme e Rubens Vl1ar de Carvalho, nas
vagas decorrentes de licença concedida aos Senhores lrapuan Costa Júnior e Teotonio Vilela Filho.
-- ------ --A cerimônia de posse teve lugar no gabinete
da presidência, no dia 19, do corrente, às 16 horas,
na forma de decisão anteder da Comissão Dire-tora, tomada em reunião realizada em 14 de janeirode 1986.
. __
Suas Excelências apresentaram os diplomas
_expedidos pela Justiça Eleitoral, proferiram o juramento regimentai e encaminharam à Mesa comunicação de filiação partidária e nome parlamentar,
passando, desde então, a fazerem parte dos trabalhos da Casa.

TERMO DE POSSE .
No dia primeiro de novembro de um mil novecentos e oitenta e oito, ·compareceu ao Gabinete
do Presidente_ do Senado Federal, Senador Humberto Lucena, o Senhor Max Lânio Gonzaga Jaime, suplente convocado da representação doEstado de Goiás, eni decorrência de licença concedida ao titular, Senador Jrapuan Costa Júnior.
Apresentado o diploma expedido pela Justiça
Eleitoral, em atendimento· acr disposto no art. 4°,
§ 19 do Regimento Interno, e prestado compromisso de posse, foi Sua Excelência investido no
mandato de senador na forma da decisão da Com~ão. Diretora tolT!ada na primeira reunião .ordinária, realizada em 14 de janeiro de 19:86. E:-para
constar, eu Luiz do Nascimento Monteiro, em
substituição ao Diretor~Geral do Senado Federal,
lavrei o presente termo de posse, que vai assinado
pelo Presidente e pelo empossado.- Humberto
Lucena. Presidente -MaxLânlo GonzagaJal·

me.
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·COMUNICAÇÕES
Em 1o de novembro de 1988
Senhor Pr~sidente: =
_
___
Tenho a: honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no art. 7? do Regimento
Interno, que, assumindo o exerçiçio da representação_ do Estado de_ Ooiá_s, ern_ !;iubstituiç:ão ao
Senhor Senador. Jrapuan Costa Júnior, adotarei
o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido do Movimento D.emocrático Brasileiro- PMD.B~ _ ___ .
__
Atenciosas saudações, - Max Lânio Gonza-

gaJaime.
Gonzaga Jaime
Nome Parlamentar:
Em 1~ de novembro de 1988
SenhOr Pre-sidEm"te:
Tenho_q_ honra de comunicar_ a Vossa Exce·_
lência, à vista do disposto no art. 7" do Regimento
Interno, que, assumindo_ o exercicio_da_ r:epresentação do Estado de Alagoas em substituição ao
Senhor ·senadcir T eotonfó Vilela Filho" ~dotarei o
nome parlàmentar abaiXo consignado e integrarei
a bancada.dpPartido dõ_Mo0rnento__ Democrático
Brasileiro--;.::_ PMDB.
Atenciosas saudações_ - R_pbens, Vilar de

Carvalho.
Rubens Vilar
TERMO DE POSSE

Regimento Interno, e prestado o compromisso
de posse, foi Sua Excelência inVestido rio man-

No dia primeiro de novembro de um mil ~ove-

dato de SenadOr na forma da decisão da Comls-

centos e oitenta e oitp, compareceu ao Gabmete
do Presidente do Senado Federal, senãdãr_l"!um:

são Difetora tomada na 1~ reunião ordinária, realizada em 14 de janeiro de 1986. E. para constar,

berto Lucena, o Senhor Rubens Vila~ de Carvalho,

suplente convocado da r_epresentaçao dç. Est~do
de Alagoas, em decorrência, de licença concedida
ao titular, Senador T eotonio Vilela ~ilho. Apr~se!ltado 0 diploma expedido pela Justiça Eleitoral,
em atendimento ao disposto no art, 4 9, § 19 , do

--:eu, Luiz do Nascimerito Monteiro, em substituição
ao Diretor-Geral do Senado Federa1, lavrei apresente termo:de po?se, que vai assinâdo pelei Senador Presidente e pelo empossado......... _Humberto
Lu.;ena Presidente - Rubens War de Carva·

_lho.

Nome Parlamentar:
Brasília, 1' de novembro de 1988
A Sua Excelência o Senhor
Senador Jiumberto Lucena_
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
__
Tenho a honra de coiTI.unicar a Voss~ Excelênda, de acordo com o disposto no art. 43, alínea
a do Regimento Interno, que me ausentarei dos
trabalhos desta Casa no período de 2 a 9 de no·
vembro do presente .;mo, para participar de Conferêt1cia na-C.olumbia C.filiv-ersity, Rockfeller Center,
na Cidade_de New Yat:k. EEUU.
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce~
Iênda meus protestos de alta estima e_ consideração. - Carlos Pe'Carll.
-

COMCJI'IICAÇÓES DA PRESID~CIA
A Presidêqda recebeu_ as- Me_~sagens nos 247 _
a 249; de 1988 (ri.;s 460 a 462/88, na Origem),
de 3· de novembro d•.J ,.,)ll<:'nte ano, pelas quais
o senhor Presidente da HepUbl1Ca, nos termos
do art. 52, item VIl, da ConStituicão, e de acordo
com o art. 2"' da Reso\w::âo n~ g3/76, d~ Senado
Feaerãl,- SO!kifii ãútoriza"Ç-~c, eh ~e-n<:~do para que
os govemOs doS estados Clt 1 _Ac:re e do RlQ de
Janeiro, possam contratar operações de crédito,
··
para-os fiü.S que espéifíCam.
Nos termos da Resoh.lç ào n-· 1, de 1987, a Presidênda designará, opo"rtuha"fnente, oS relatores
das matérias. A Presidência corilunidi fiO pleh-ário (Jue deferiu, no dia 3UlffrTIO;Sõlícíf,.._·~1o do lídef clã Pãrtido
da Frente Liberal, S"enaâo; t•if'!rt:or1âe:s· Gadelha,
de substituição do Senador Alexandre Costa pelo
--Senador EdisOn Lobão, como suplente, e do Senador José agripino po;oli; Senador Alexandre Costa, como titular, na ComiSsão Pariainentar de ln~--quérito crtada pela Resnh1ção n9 2Z;âe--1 988.
0

É a seguinte a solidtação deferida.
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d_e I)OVembro de J98s.

Exm'~'Sr.

Senador Humberto LuCena

DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presldente,
Nos termos do arl 86 do Regimento Interno,

proponho a substituiçãc;> do

S~n~or

_Alexandre

Costa, suplente na CóinisSão Parlamentar de In-quér_ito criada pela Resolução nq 22~ de 1988,
pelo Senador Edison Lobão.
.
PropOnho, ainda. a substituição do Senador Jõ-

sé A'gripino Mala, titular na mesma_ Comissão, pei_O
nobre Senador Alexandre Costa.
Aproveito a oportunidade para apresentar meus
protestos _de estima e consideração. -

Senador

Marcondes Gadelha, Líder do PFL
SECRIITARIA GERAL DA MESA

(Resenha das matérias apreciadas no
periodo de l'~' a 31 de outubro de 1988
- art. 293, D, do Regimento Interno.) .

Projetos aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câm_~ra n' 46, de 19~
(n' 7.861186,_ na caSa dé' origem), de iniciativa
do Senhor Presidente .da República, que dispõe
sobre a produção, circulação e comercialização

do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá
outras providências.
Sessão: 6-10-88 (extraordinârio)
-Projeto de Lei da Câmara n9 48, de 19~
(n~" 843/88, na Cas.a de origem), de Iniciativa do
Senhor Presidente da República, que dispõe sob r~
a criação, pelo Poder Executivo, de entidade destinada a promover o desenvplvirnento da tecnologia ~ii'!~ ~ dá outr~s providências_.
Sessão: !5-lQ-.88 (~aordinári~) -

Projetos aprovadQB_ e
ção

~viados

à promulga-

. -Proje:to de-Deçreto Legislativo n9·4, de 1988
(n'~' 7/87,-na Câmara doS Deputados), qu.e aprová
o texto da Convenção-[ntemacionafsobre o Sistet~
ma Harmonizado de Designação e de Codificação
de Mercadorias, assinado pelo Brasa em 31 de
outubro de 1986.. .
. -· __ ·
Sessão: 6-!0-88lextraordinário)
--: Prt?jetp ,de Oeçretp Legisfati_vo n9 18, de 1988
(n9 26/88, na Câmarà dos Depullldos), que aprova
o texto do Acordo sobre Cooperação Cúltural,
celebrado entre o Governo da República Fed~,
cativa do Brasil e o Governo da União das Repú...,
blicas Socialistas Soviéticas·, em Bi-asíJia, a 30 de
setembro de 1987.
_.
Sessão: 6-1().._88 (extraC1idiriária)
-Projeto de Decreto !-egisfativo n: 19, Ç(e 1988
(n1 25/88, na Camara dqs Deputados), que aprova
o texto do Acord~ ~b_re Prog~ma a.Lopgo Prazo
de Cooperação J;conômica, Comercial, Oentffica ·
e !e?Iol~ica, ~el~rado ~nb'e o Govérpo, daRe-:
pública Federativa do Brasil e o Governo da União
das Repúblicas Socialistas SoViéticas, ·-em Brasília,
a 30 de setembro de 1987.
SesSão: 6-10..88 (extraOrdinária}
-Projeto de Resolução n~> 140, de 1988, querestabelece a Resolução 0'10 l, de J987, prorro-~
' gando o seu prazo de vlgênda até o_ térinJno da_
presente sessão legislativa.
Sessão: 6-J0-88 (extroord;óário)
-Projeto de Resolução n9 ~2; de ]9f;18, que-,
autoriza a Prefeitura Municipal de Mariá Helena,,
Estado do Paraná, a contratar oPeraÇão de crédito

_n,9 v~or c;a;rre-~pondente, em Cruzados, a 3. I 16,12
OTN.
..
Ses~ão: 6~10-88 (eXtraOrdlnária)
-Projeto de Resolução n 9 67 ,_ de 1988, que
autoriza à Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná. a Contratar operação de crédito
.~9 valor c;orrespondente, em cruzados, a 5.44"8,34
OTN.
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correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
Sessão: 6-10..88 (extiaOrdiriárl.:i)
-Projeto de Resolução n9 151, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, a contr_atar operação de
crédito no valor correspondente, em crutados,
o 240.000,00 OTN.
Sessão: 6-10-88 (extraOrdlnàri.:i)
-Projeto de Resolução n~' 152, de 1988. que
autoriza a Prefeitura Municipal deJaguaquara, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
330.234,80 OTN.
.
sessão: 6-10..88 (extraordinária)
,-Projeto de Resolução" n~ 153, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Salvador, Estado -da Bahia, a contratar operação de_crêdito no
valor correspondente, em cruzados, a
14.571.000,00 OTN.
Sessão: 6-1 0-88_(extraordinália)
-Projeto de Resolução n"9 154, de 1988, de
autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre
a Gratificação Especial de Desenpenh_o.
Sessão: 6-10-88 __(extraordinária)
. -Projeto de Resolução n9 155,_de 1988, que
_estabelece normas para que o Senado Federal
6erça a competência de Câmara Legislativa do
Distrito Federal.
Sessão: ,6-l_Q-88 (extraordlriánã}

Sessão: 6-!Cí-88 (extraordinária)
-Projeto de Resolução n 9 73, de 1988~ que
autoriza a Prefeitura Municipal de Jardim, Estado
do Mato Grosso do Sul, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 7.033,00 OTN.
Sessão: 6·10~88 (extraordinária)
-_Projeto de Resolução n9 92, de 1988, que
autoriza. a Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado
do Rio Grande do Norte, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a I 0.000,00 OTN.
Sessão: 6-10~88 (extraOrdinária)
-Projeto de Resolução n9 108, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do
Norte a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 36.161,03.üTN.
Sessão: 6-10·88 (extraordinária)
~Projeto de Resolução n 9 143, de 1988, que
autoriza o Governo do Estado de Alagoas, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 8.313240,00 OTN. · Projeto aprovado e enviado á Câmara dos
Sessão: 6-10~88 {extraordinária)
Deputados
·-Projeto de Resoluçao n9 144, de 1988, que
-Projeto de Lei-dO .Senado n 9 -25, de 1987,
autoriza o Departamento Municipal de Agua eEsde autoria do Senador Marcondes _Gadelha, que
goto de ilberlândia, Estado_,de Minas Gerais, a
cria, nos Munidpíos de Sousa e Antenor Navarro,
contratar ope-raçãO de crédito no Vafor correspon~
•, no Estado da Paraíba, o Parqué Nacional do Vale
- dente, em. cruzados, a 217.158,57143 OTN.
. dos DinossauroS e dá Outra$ providêildas.'
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
·
Sessão: 6-10-88 ·(extraordinária)
-Projeto de Resolução n~> 145, de 1!?8ÉI. cjue
.autoriza_a Prefeitura Muni~ipal de Macaíba, Estado
Merisagens aprovadas relativas à escolha de
do Rio Grande do Norte, a contratar operação · autoridadeS
de crédito no valor <:or_respot:~dente, em çruzados, 1
-Mensagem n~ 173, de 1988 (ni> .3:36/88, Í1a
a 4.000,00 OTN.
.
origem), de 2 de setembro de 1988; Pela qual
Sessão: 6-10-88 (extraórdfnária)
-Projeto d~ Resolução n' ·146, de !988, que 9 S~nhor Presidente da República submete à deli·
berc;tção do Senado a escolha do Senhor Adolpho
autoriza à Prefeitura Municipal de Turiacu, Estado
·correa _de -Sá _e Benevides, Ministro- de Primeira
do Maranhão, a contratar operação de crédíto no
valor corresPondente, em cruzados, a 16.071,43 _-Class_e, da- Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaix~d<?r_ 9-o Brasil junto à RepúOTN.
blica do Equador.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
Sessão: 6-1Q..8B -(extr3.&dín-ãria)
--Projeto de Resolução n9 147, de 1988, que
-Mensagem n 9 174, de 1988 (n9-337/88:na
autoriza a Prefeitura Municipal de Paranatinga, Esorigem), de 2 de setembro de 1988, pela qual
tado do Mato Grosso, a contratar operação: de
_ç &erJ1Qr Pfesidente da República sr,.~_bmete à deli·
crédito no valor correspondente, em cruzados, .· beração do ,Senado a es~olha do S~nhor Paulo
a 80.000,00 OTN.
9):iijherTn~y·tlaswf;1Qas _Castro, Mjnistro de Segun. Sessão: 6-10-88 (extraordinária) ,
~ qé\s.~~· da Çarr~ira ,de Diplqmata, para exercer
, .;..;....Projeto de Resolução n1 148, de 1988, que
Jl}ut;~,Ç:ão de Embaixador.do Brasil junto à Repúal,ltariza a Prefeitura Municipal de Anastádo, Establiça Dominicana.
·
qq do Mato Grosso do Sul, a contratar operação
-$essao: 6-10-88 (extraordináriã)
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
- Mehsagem n 9 175, de 1988 (n9 338/88, na
o 80.000,00 OTN.
.
origem), de 2 de setembro de 1988, pela qual
Sessão; 6~10~88 (extraordinária)
_
o Senhor Presidente da República submete à deliberaÇãO do senado i2 eScolha do Senhor José
-:-PI-ojeto_de Resoluçã.o.n9149, de 1988, ~e
aUtoriza a Prefeitura Municipal de São José de
Artur "Denof Mede~s: .Min_istro de Segun"da dasRibarnar, Estado do Maranhão, a cOntratar opersé, da· Carreira de Diplomata, para exercer a funçâo de_crédito no _valor correspondente, em_ cruza~ - ç~o(·âe Erilbaixa-dor do Brasil junto à República
dos, a 80.000,00 OTN:"
'
· · ·: . do Súriname.
• 1 -'s.essã0:--6!"10~88 (extraordinária)
- S~ão: 6-10-88 (e:ictraordináriáf
--.:....:Mensa'gem n9 176; de 1988_(n9 3.39/88, na
-:-Prójetá de ResOiuÇã~ n 9 150, de 19ffi3; q~e
origem), de 2 de setembro de 1988, Pela qual
aUtoriza a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado
o Senho_r Presidente da República submete à deli_da Bahla, a contratar operação de crédito no valor
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beração do Senado a escolha do S~nhor Gú.y
Marie de Castro Brandão, Ministro de Primeira
aasse, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú~
blica Popular da Bulgária.

Sessão: 6-10-88 (extraordinária)

-Mensagem n" 177, de 1988 (n9 340/88, na
origem), de 2 de setembro de 1988,_ pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deU·
beração do Sen~do a escolha do Senhor Carlos
Augusto de Proença Rosa, Ministro de_ Primefra

Casse, da Carreira de DiplOmata, para exercer
a funç_;fiio de Embaixador do Brasil junto à. República Arabe do Egito.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
-Mensagem n• 178. de 1988 (11"' 341/88, na
origem), de 2 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da Repúbllca submete à deli-

beração do Senado a escolha do Senhor Ivan
Velloso da Silveira Bata1ha, Ministro de Primeira
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú.:.

-'-Mensagem n~" 196, de 1988 (n' 375/88, na
origem), de
de setembro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do S~nhor ündolfo
Leopoldo Collor, Ministro de Segurida Oasse, da
Carreira de Diplomata, para exercer a fun~ão de
Embaixador do Brasil junto à República do Senegal.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
-Mensagem n9 201, de 1988 (n9 382/88, na
origem), de 19 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Ivan
Oliveira Cannabrava, Mirtistro de Segunda aasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
-Mensagem n• 202, de 1988 (n' 383188, na
origem), de 19 de setembro de 1968, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Sérgio
Damasceno Vieira, Ministro de Primeira Classe,
da Cari"elra de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto_ à Federas::ão da
Malásia.
Sessão: 6·10·88 (extraordinária)
-Mensagem n• 209, de 1988 (n• 400/88, na
origem), de ,23 de setembro de 19Ba, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Milton
Bezerra Cabral, para exercer a função de Embai-Xãdor do Brasil ju_nto à República Socia1ista da
Roménia.
Sessão: 6,10-88 (extraordinária)
-Mensagem n? 210, de 1988_ (n9 401/88, na
origem), de 23 de setembro.de 1988, pela qual
o Senhor Presiâente da República submete à deliberação do Senado a escolha da Senhora Annuncfata Salgado dos Santos, Mirustra de Segunda
Oasse, da Carreira de Diplomata, para exercer
a função de Embaixadora do Brasil junto à República Unida dos Camarões:
Sessão: 6-10-88 (extràordinána\ ·

rs

blica Popular da Hungria.
Sessão: 6·10·88 (extraordinária)
-Mensagem n• 179, de 1988 (n• 342/88, na
origem), de 2 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deli·
beração do Senado a escolha do Senhor Antônio
Cantuária Guimarães, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Marrocos.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
-Mensagem n9 180, de 1988 (n9 358/88, na
origem), de 8 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Mauro
Mendes de Azeredo, Ministro de Primeira aasse,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embalxador do Brasil junto à República da
Guatemala.
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
-Mensagem 11"' 181, de 1988 (n• 359/88, na
odgem), de 8 de setembro de 1988, pela qual
Requerimento aproVado '
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Marcos _ -.Rj;!queri~ento n 9 158,- de 1fi8a, de autç:>ria
do Senador Francisco Rollemberg, solicitante,
Antônio de Salvo Coimbra, Ministro de Prlm~lra
nos termos regimentais, a criação de uma ComisCasse, da Carreira de Diplomata, para exercer
são Especial,_ composta de 7 (sete) membros,
a função de Embaixador do Brasil junto à Repúpara, no prazo de 90 (noventa) dias, ava1iar o
blica Helênica.
desempenho da Delegação Brasileira nos Jogos
Sessão: 6-10-88 (extraordinária)
· Olímpicos de Seul, Coréla do Sul.
-Mensagem nQ 182, de 1988 (n9 3Q0/88, na
Sess.!io: 19·10·88
origem), de 8 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor presidente da ~epública submete à deliTRECHODAATADA42<SESSÃO,RE;AL/·
beração do Senado a escolha do Senhor_ _l,..yle
AmauryTarisse da Fontotii"ã, Ministro de_ Primeira
Oa.sse, da Carreira de Diplomata, para exercer
NO DCN (SEp!O 11), DE 14-9-88, PÁGINA
a função de Embaixador do Brasil junto à Repú2282, 2• COLUNA:
i ·'·
blica da Turquia:
Sessão: 6-10-88 (extr:ao[dinária)
··--~----·······-!·-·············---Mensagem n9 187, de 1988 (Jll' 366/88, na
origem}, _de 13 de setembro de 1988, pela qual
o Senhor_Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Roberto
O SR. PliEsn>EI'ITE (Hl.nbérto Lucena) :"c
Pinto Ferreira Mameri APdenur, Ministro de Primeira a asse, da Carreira de Diplomata, para exer- Em discussão O Projeto de Lei dq Senado n9.~0.
_de 1988, em segundo .turno. (Pausa)
_
cer a função de Embaixador do Brasil junto à
NãO havendQ quem peça a palavra, enc_e~ro
República Popular da China.
_-discuSsão.
--Sessão: 6-10-88 (extraordinária)

: ~A~3itiffó ~Jr 7%c~~I(;g
..--··--··--··········-·...···--···•·························-·--.-.--··---.-·
·····---·-·---··················..·····---·--.,-
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Encerrada- a discussão, o projeto é dado como
definitivamente aprovado, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1? Secretário.
É lida a seguinte
Redação final do ProjetO de i.ei do-Se-~do Õ.9

60, de 1988.

O Relator apresenta a redaçãO finàl do- Projeto
de Lei do Seri~do n9 60,_ de .1988, de a_utç>ria do
Senhor Senador Itamar Franco, qUe- determina
que o Poder ExeCutiVo exija das representações
diplomáticas estrangeiras o c:umprimento da legislação trabaltusta.
Sala das Sessões, 13 de setembro de 1988.
-Mendes Canale, Relator
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Lei do Se~cl:o n9 60_. de 198_8, que detennlna que
O Poder ExecutivO exija: das represen~
tações diplomáticas estrangeiras o cumprimento da legislação trabalhista.
O Congresso Nacional dec:reta:
Art. 19 O Poder Executivo, usando dos canais
diplomáticos competentes, éxigirá das represen~
tações diplomáticas e consulares estrangeira$
acreditadas no País o cumprimento da legislação
trabalhista no tocante aos empregados contratados em território nacional.
Art 2 9 __ tõnstatad~ a infringência do di,Sp_osto
na presente lei, promoverá o Poder Exeç;:titivo a
respor:tS~mdade dp ~9'? estr~~eirç> ~~SI?<!n
te as normas de direito intemaclonat.
Art. 3' A ltcença a que se refere o artigo 146,
item 11, da Constituição Federal, só será outorgada
em relação àqueles governos que houverem
aquiescido respeitar a legislação interna no tocante: aos _emp-regados contratados em território nacional ..
Art. 49 Esta lei entra em vigor na: data de· sua
publicação.
Art- 59· Revogam-se as diSpoSt~õês eÍ"n contrário.~·· ~ :_ · · · · _- - · ·
: : - .j

-··-----···----.

--····-··-~

ATO DO PRESIDENTE

N• 144, DE 1988
O Presidente do Senado Federal, no uso das
atrlbui_çóes_· que lhe conferem os artigos 52, item
38, e, '97, inciso _IV, da Regimento Interno, em
CorifoiTÍlldi:~de.com a delegação de-coriipetêncla
RUe lhe, f9i outorgada pelo AJ.o da Comissão Diretora n1' 2, de 4 de abril de 1973, e tendb em
vista_o que consta do .Processo r:t91~.791/88-5,
.:. Resolve aposenlf, voluntariamente, Américo
Dias Ladeira Junior, Té<:nico Legislativo, Classe
"Especial", Referência NS-25, d,o_Quadro Permanente do Senado Federal, ocupando, atualmente,
-o cargo em comissão de Assessor Legislativo,
Código SF.:DAS-102.3_,_ ~~cupanfe, ao co-rnp1etar 35 .(trinta e cinco) anos de sérviço, do cargo
em Comissão de Diretor da Secretaria de Serviços
EspeCiais,_ Código SF-DAS-101.5, nos tennos do·
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artigo 40, inciso III, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 428, inciso II, 249, inciso I, 414, § 4 9,
...--- e 416 d3 Resolução SF n9 58, de -1972: -artigo
39 da Resolução SF n9- 13, de 1985; artigo 2°
da Resolução SF n9 182, -de 1987; artigo 5 9 da Resolução SF

n' 155, de 1988, e artigo 2•; § 2•,

1962, ·doravante denominada FUNDAÇÃO, representada por seu Presidente, Professor Cristóvam
Ricardo Cavalcanti Buarque, com a ~r:npetência
constante do Estatuto, aprovado pelo Dec~e~ n9
7.7412, de__12 de abril de 1976, concordam em
flrtDar o presente AcUtivo, segundo as condições
e cláusulas a seguir especificadas:

da Lei n9 6.323, de 14 de abril de 1976, aJterada
ClÁUSULA PRIMEIRA
pelo Decreto-Lei n" 2.27_0, de 1985; aplicada no
DoObjeto
Senado Federa] pela Resolução SF n921-, de 1980,
e modificada pelas Resoluções SF n9 7 e_ 15,__de
1.1 -O objeto do presente T enno Aditivo é
1987, com proventos iritegrais, correpondentes
a assessoria técnica, o planejamento, o projeto
ao vencimento do cargo efetivo, observado o dis- - .executivo e o gerenciamento dos serviços relatiposto no artigo n" 37, inciso XI, da ConStittiíção vos à realiza_ção de concurso público p_or parte
Fede[al.
da FUNDAÇAO, em cooperação com o SENADO,
Senado Federal, J9 de no~embro de 198_8. - . para o preenchimento de 1O (dez) vagas no cargo
Senador Humberto Lucena, Presidente.
de enfermeiro, 10 (dez) no cargo de Bibliotecário,
10 (dez) ilo cargo de Técnico em Comunicação
PORTARIA
Social e 5 (cinco) no emprego de Tradutor-In1'1• 23, DE 1988
_térprete existent_es no Quadro do SENADO.
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no
CLÁSULA SEGUNDA
uso de suas atribuições regimen~is, e tendo em
vista 0 disposto _no artigo 482, § 69, do RegulaDas ResponsabUidades da Fundação
menta Administrativo, resolve:
2.1 -Compete à FUNDAÇÃO:
Pror-rogar" por 30 (trinta) dias o prazo para a
realização dos trabalhos da Comissão de Inquérito

2.1.1 - e1aborar programas, bibliografias e
provas;
--2.12 -:-Operacionalizar todas as etapas docon-

instituída pela Portaria n? 17, de 1988.
Senado Federal, 31 de outubro de 1988. ----Curso, desde providências relativas à preparação
Sen-ador Odacir Soares, Primeiro Sec:retárlo, em _de ed_it_ais de divulgação e de homologação de
exercício.
resultados, até_ o ofei"ecimento do resultado final,
PORTARIA
N• 25/88

O Diretor-Gerai do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe confere_ o artigo no 215 da
Resoluçãon958, de 1972, Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve:
Designar os servidore~ José _Ap~c:lda Çampos, Contador-NS-21, ·Mafríc"uiã- n~ 2949, Sylvio
Vieira Peixoto Neto, Awa1iar Legisl~~\10 NM-35,
Matrícula n9 3534, Maria da- Graça Ribeiro Nascimento, Mecanógrafo-NM-16, Matricula n9 2652,
Edval Ferreira Silva, Auxiliar de AJmoxarifadoNM-32, Matrícula 3281 e Marcos JoSé de Campos
Uma Datilógrafo-NM-25, MatríCula -ri9 2819, Para,
sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão incumbida de iniciar a coordenação, organização, elaboração e conferência das Prestações
de Contas do Senado Federal e do Fundo Especial do Senado Federal relativas ao exercido de
1988, as quaiS deverão estar concluídas até I 5
de maio de 1989, para apreciação da Comissão
Diretora e posterior encaminhamento ao TCU.
Senado Federal, 4 de -novembro de 1988.José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
7ERMO ADmvO N• J AOPROTOCOLO
DE !NTEI'IÇÕES FIRMADO ENJRE O SENADO FEDERAL EA FUNDAÇAO UNIVERSIDADE DE BRASfLIA. EM 4 DE JUNHO
DE 1988, E PUBUCADO NO DIÁRIO DO
CONGRESSO NACIONAL EM 13 DE SE'
7EMBRO DE 1988.

Ao primeiro dia do mês de novembro .de mil
novecentos e oitenta e oito, o Senado Federal,
doravante denominado SENADO, repreSentado
por seu Presidente, o Senador Humberto Lucena,
e a Fundação Universidade de Brasüia, criada pela
Lei n9 3.998, de 15 de dezembro de 1961, instituída pelo Decreto n9 500, -de 15 de janeiro de

de acordo com o cronograma acordado entre
as partes, compreendendo as seguintes atividades:
a} elaboração_ e distrlbulção dos manuais de
orientação dos candidatos,
b) inscrição dos candidatos;
c }aplicação de provas, incluindo-se apoio logístico, médico e de segur~nça;
d) correção e vista de provas;
e} recebimento e tratamento de recursos de
candidatos:
f encaminhamento ao SENADO de parecer
técrllco sobre os recursos interpostos por candidatos.
CLÁUSULA TERCEIRA

Das Responsabilidades do Senado
3.1 -Compete ão SENADO:
3.1.1-_fomecer as informações necessárias_ à
realização do concurso_, compreendendo os seguintes dados:
a) núm"ero de vagas para cada cargo ou emprego;
b) descrição dos cargos e empregos e referências salariais;
c) requisitos para cada cargo ou emprego;
d} descri~ão do processo seletivo, inclusive tipOs de prova, grau mínimo para ãpfovação e pesos.
-- 3.1.2- il'nprimir os manuais de orieritação dos
candidatos;
3.1.3 ..:....-prOvidendãr CUstear publicação de
editais na imprensa oficial e de chamadas referentes ao concurso em outros órgãos de comunicação social.

e

Q.ÁUSULA QUARTA

Das reponsabilldades financeiras
4.1 -O SENADO obriga-se a repassar à FUNDAÇÃO, em 2 (duas} parcelas, o valor correspon-

Novembro de 1988
dente à execUção das atividades objeto do _presente Termo Aditivo, estirTiado em Cz$
111.600.000,00 (cento e onie milhões e seiscenM
~ mil cruzados},_ para_ um 1ota1 de até 10.000
(dez mil) candidatos inscritos.
4.1.1 -No caso de mais de 10.000 (dez ·mil)
candidatos ínscritos, o SENADO repassará à
FUNDAÇÃO o valor adiciono! de ez$· 500.000,00

(quinhentos mil_ cru_za9os) _para cada grupo de
100 (cem) carlcUdatoS:- - ·
4.12 -.A primeira parcela, correspondente a
Cz$ _55.800.000,00 (Çinqüenta e ciilco milhões
eOítOCEmtõS ri1il cruzados) será repassada à FUNDAÇÃO imediatamente apóS a -assm_ãtura deSte
Termo AditivO.
4.13-0 vaTor arreCadado pela FUNDAÇÃO
com as inscrições dos candidatos e o valor repassado pelo ·sENADo· corno primeira parcela serão
diminuídos do valor total e o seu resultado será
o valor da segunda parcela, observado o disposto
no item 4.1.1.
4.1.4- O valor da segunda parcela será calculado, nos termos do Jtem 4. I 3, e repassado no
prazo de 8 (oito) dias úteis contados da data do
encerramento das inscrições.
- 4.1.5-Em caso de atraso no repasse de valores, serão estes corigidos com base no fndice
oficial da infiação do perlodo correspondente.
4.1.6 ~OvaJor da taxa de inscri~ão a ser cobrado dos candidatos pela FUNDAÇAO será de Cz$
13.500,00 (treze mil e quinhentos cruzadqs).
CLÁUSULA OOINTA

Da dot8.ção

5.1 -Asdespesasdecorrentesdaexecuçãodo
presente AdJtivo correrão à conta da Atividade
0101001.2229, Rubrica 3132.00- Outros Serviços e Encargos.
OÁUSULA SEXTA

Do cronograrita
6.1-Nos termos do item "2.1.2, fica acordado
entre as partes o seguinte cronograma: _
a} assinatura do Termo Aditivo: até 16 de-novembJP de 1988;
b) publicação do Edital na Imprensa oficial e
de chamadas referentes ao concurso em outros
órgãos de comunicação social: até 25 de novem-

bro de 1988;
c) período de inscrições: de 12 a 17 de dezemM
bro de 1988;
d) aplicação das provas objetivas (1' etapa do

concurso): 28 e 29 de janeirO de 1989:
e) publicação dos resultados das provas objetiva~: 15 de fevereiro de 1989;
-f) realização de vista das provas objetivas: de
20 de fevereiro a 3 de março de 1989;
g) divulgação do resultado final das provas objetiVaS: até 20 de março de 1989.
- 62 -o cronograma relativo às demais etapas
do concurso será estabelecido oportunamente
entre as Partes, mediante troca de correspondência.
CLÁUSULA SÉTIMA
Da vigência e da J;'eSdsio

7.1-0 Presente Termo Aditi~ entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá seu
prazo regido peJa vigência do Protocolo _de Intenções ora aditado.

Novembrç> de 1988
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CLÁUSULA On'AVA

Disposições gerais
8.1 -O extrato do presente Termo Aditivo será

publicado no
Seção ll.

Dl~o

do Congresso Nacional,

·

8.2- Os casos omissos serão resolvidos de
comum acordo entre as partes.
CLÁUSULA NONA

Do foro
9.1 -As partes elegem o foro de Brasilla~DF,
para dirimir todas as questões Que não possam
ser acordadas.-

E per estarem de acordo, assinam o presente
Termo Aditivo em 2 (duas) vias, de igual teor

e forma, na presença das testemunhas abaixo.
Brasília, ] 0 de novembro de 1988.- Senador
Humberto Lucena, Presidente do Senado FedeR
ral- Cristóvam Buarque, Presidente da Funda-
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credito pelo qual correrá a despesa: Acon-

ta do Programa de Trabalho 0101428.2004n61,

Natureza da Despesa 3120-0700/4.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n' 02226/8, de 26-8-88.
·
Valor
Contratual:
Estimado
em
Cz$
ção Universidade de Brasília.
6.000.000;00 (sefs milhões de cruzados).
EXTRATO DE CO~IO
VIgência: 5-10-88 a 31-12-88.
Espéde: Ajuste entre o Senado Federal e a
Si,9natários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Central de Mecllcamentos - CEME.
Passos Pôrto. Pe_Ia CEME: Dr. Ronei Edmar Ribeiro. - Amaury Gonçalves Martins, Diretor da
Objeto: Fornecimento, pela CEME ao SENADO, de meêlicamentos essenciais, visando ao pro-' _ Subs~re_tarla de Administração de Material e Património
grama de assistência farmacêutica.

República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XL1D - N• 115

BRASILIA- DF

TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 1988

r------SENADO FEDERAL
RESOLUÇÃO
N• 92, de 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 431.150,00 Obrigações do Tesouro Nacional- (OTN).
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN (Seção II}, de 23-9-88, página 2543, iw art. 1•.
Onde se lê:
... 11 de outubro de 1985, ambas do Senado Federal ...
Leia-se:
... 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal...

··SUMÁRIO
1 -ATA DA 62~ SESSÃO, EM 21 DE

NOVEMBRO DE 1988

L1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagens do Senhor
debte da República
-

Presl~

N• 253188 (n• 482188,- na origem), refe-

rente à escolha do Dr. Romero Jucá Filho
para o exercício do cargo de Governador do
Estado do Roraima.

- N 254/88 (n~" 483/88, na origem), refe~
rente à escolha do Dr. Jorge Nova_da Costa
para () exercício do cargO de Governador do
Estado do Amapá.
-- 9

1.2.2- Mensage119 do Sr. Governador
do Distrito Federal
-:-:'- N1 2!88-DF, encaminhando sugestões
de emendas à proposta orçamentária anual
do Governo do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1989.
- N9 3/88-DF, encaminhando à deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei do
DF n9 1/88, que dispõe sobre a concessão
de abono aos servidores_ civis e militares do
Distrito Federal, de suas autarquiaS e funda~
~ çõeS públicas_ e do Tribunal de Contas do Distrito Feaeral.

_1.2_.3 - Ofido_ cto Presid~t~ do Trlbunál de Contas do Disbito Federal

- N~ S/13/88, encãminhando à apreciação do Sen-ado Federal o Projeto de Lei do DF
n9 2/88, que transforma, no Quadro de Pessoal
dos SérvidoresAuxiliares_do_Tribunal de COntas do DiStritO Federal, os cargo_s !{Ue_ espe~
cifica e d~_ ~~~~ P~o~~êt1cias. - -1.2.4- Comunicação da Presidência
-Prazo para apresentaçãO de emendas aos
Projetas de Lei do DF n<?'l 1 e 2:- de 1988,
lidos anteriormente.
t -?~5 ~ :~erru~
PfoJetoS -_
.....:. Projeto de Resolução n9 60/88, de autoria
da Comissão Diretora, que altera dispositivos
da Resolução n9 1/87, modificada pela Resolução n9 54, de 1987 -e revigorada pelã de n9
137,del988.
-·

de
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo_

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSEClER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto _

-Projeto de Lei do Senado nQ 89/88-Complementar, de autoria do Senador Marco Ma~
dei, que estabelece normas gerais de elaboração, redação, alteração e consolidação das
leis.
1.2.6 - Ofício da Frente Parlamentar
Nacionalista
- Apelo no sentido da convocação de todos os parlamentares à sede do Congresso
Nacional, em Bras ma, para a complementação
legislativa do texto constituclonal.

1.2.7- Ofício
- N9 105/88, do Presidente do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, solicitando a
retirada do Projeto de Lei do Senado n?
80/88-DF.~ Deferido.

1.2.8- Comunicações
- Dos Senadores Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso, de que se ausentarão do País.

1.2.9- Comunicações da Presidência
Recebimento Cla Mensagem n? 250/88 (no
475/88, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República solicita autorizaçáo para
que o Governo da União possa contratar operação de crédito externo, no valor de Cz$

22,645.371.000,00.

~~

- Recebimento das Mensagens n.,.s 251 e
252/88 (no~ 477 e 4?-ª188, na origem), pelas
quais o Senhor Presidente da República, solicita autorização para que o Governo do Distrito
Federal possa contratar operações de crédito,
para os fins que especifica.
-Deferimento do Requerimento n9 186/88,
do Senador Mauro Benevides.
- Recebimento do anteprojeto de lei, da
Deputada Márcia Kubltschek, que regulariza
a situação Jurídica dos condomínios rurais do
Distrito Federal.

1.2.10- Discursos do Expediente
SEI'fADOR POMPEU DE SOUSA Apelo no sentido de se convocar todos
os parlamentares a fim de ultimar a legislação do texto constitucional.

, Cz.S Y5U,UO

Semestral

Cz$

Exemplar Avulso

6.00

Tiragem: 2.200.exemplares_

SE!YADOR IYABOR J(Íf'{[OR -Reajuste das mensalidades das escolas particu-

lares.
SEIYADOR MÁRIO MAIA. - Desempenho das forças populares nas eleições municipais no País.
SEJYADOR JAMILHADDAD- Desempenho do Partido Socialista B~Ue~o nas
ei~IÇ~es m_unldpãis. -

SE!YADOR LEITE CHA I'ES- Eleições
murudpals.
SE!YADOR AUREO MELO- Eleições
munldpaiS:-srtu3.ção econômica nacional.
1.2.1 1 -Comunicação da Presidência
Convocação de sessão .conjunta a realizarse amanhã, dia 22, às 9 horas e 30 minutos,
com Ordem -do Dia que designa.

1.3 - ORDEM DO DIA
projeto de R~~oJução n9 1-56, de 19B8, que
.autoriza, a Prefeitura Municipal de Vitória de
Santo Antão, Estaao de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em_ cruzados, a 80.DOO·,oo Obrigações
_do Tesouro Nadonal-OTN. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução nç 15 7, de 1988, qUe
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do
-Corda, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 8Q.OOO,OO Obdgações do Tescuro
Nadonal - OTN. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Resolução n9l53, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,()() -ObriQações do Tescuro Nacional - OTN. Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Resolução nç 159, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de São Luis,
Estado do Maranhão, a realizar operação de
crédito externo no valor equivalente, em cruzados, a US$ 1,891,567.33 (um milhãO, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos e sessenta e sete dólares e trinta e três centavos),

elevando temporariamente o limite de sua divida consolidada. Votação adiada por falta de
quorum.
Requerimento no 166, de I9(f8; Cfe autoria
do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos
termos regimentais, informações, através do
Gabinete Civil da Presidênda da República,---ao Senhor Ministro do Interior, a respeito de
assuntos pertinentes àquela Pasta. Votação
adiada por falta de quorum.
Requerimento n? 183, de 1988, dei autoria
do Senador Ronaldo Aragão, solicitando, nos
- termos regimentais, informações ao Ministro
Chefe da Casa CMI da Presidência da República, a respeito da desapropriação de terras
pelo Incra, antes alienadas à Construtora Andrade Gutierrez SA, para implantação do Projeto Carapaná, no Estado do Pará, de acordo
com a Resolução n 9 89, de 1979, dO Senado Federal. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara no 40, de 1988
(no 307/87, na Casa de oiiQem), que "cria,
nõ quadro permanente de pessoal da Justiça
Federal de Primeira Instância, os cargos que
espeéifica e dá outras providências''. Discussão encerrada após parecer proferido, nesta
data, pelo Senador Nabor Júnior, devendo a
votação ser feita na sessão seguinte.
Projeto de Lei da Cârriara n9 50, de 1988
(no 547/88, mi Casa de ·origem); de itiiciativa
do Senhor Presidente da República, que acrescenta o termo "universitário" na denominação
do Hospital Professor Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia, Discussão encerrada_ após parecer proferido, nesta data,
pelo Senador Jutahy Magalhães, devendo a
votação ser feita na sessão·s_eguinte.
Projeto de Lei da Câmara nç 53, de 1988
399/88, na Casa de origem), de itiiciatíva
do Senhor Presidente da República, que "dispõe sobre a especialização de turmas dos Tribunais do Trabalho em processos_ coletivos
e dá outras provídend.~s" Discussão sobrestada por falta de quorum, para votação do
Requerimento nc 187/8&, lido ne:Stã data.
(n~

Novembro de 1988

Projeto de Lei da_ Câmara n" 54, de 1988
(n9 545/.SS, na CaSa de- origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da Repúblicà, que "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Ministério

Mensagem n_'? 232, de 1988 (n~ 436/88, na
origem), relativa à proposta para que seja auto- _ri_zada a Prefeitura M!)nicipal de Santarém, Estado d.2_ Pará, a contratar operação de crédito
do Trabalho o crédito especial até o limite _ no Vª!9r C_Orrespondente, eJTI Cr!Jzados, a
de Cz.$ 1.703.004.000,00 (um bilhão, setecen347.102,50 Obrigações do Tesouro Nacional
tos e três milhões e quatro mil cruzados), para
- OTN:. Discussão encerrada do Projeto
o frrn que especifica". Discussão encerrada
de Resolução 164/88 ofe{ecido pelo Senador
após parecer proferido, nesta data, pelo SenaJl!_tahy Magalhães_ em parecer proferido nesta
dor Aureo Mello, devenClo a votação ser feita
data, devendo a votação ser feita na sessão
na sessão seguinte.
~guinte.
4

Projeto de Lei da Câmara n" 59, de 1988

(n9 546/86, na- Cása de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, qu~ altera
dispositivos da Lei n9 6.880, de 9 de dezembro

de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares. Discussão encerrada após parecer
proferido nesta data, pelo Senador Áureo Mello, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
Mensagem no 382, de 1987 (n~ 558187, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Munidpal de Teixeira de
Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente,. em cruzados, a 155.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Discussão sobrestada, por
falta de "quorum", para votação do Requerimento n~ 188188, lido nesta data.
Mensagem n? 215, de 1988 (n? 408/68, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahla, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
146.520,13 Obrigações do TeSOU(O Nacion~
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n? 161/88, oferecido pelo Senador Pompeu de Sousa em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

Mensagem n• 225, de 1988 (n' 423/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Mllnicipal de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
283.51 O, 18 Obrigações do T escuro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n'? 162/88, cifer&ido pelo Senador Pompeu de Sousa em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.
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Mensagem n? 233, de 1988 (no 437/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Central, Estado da B~bla, a contratar _operação de crédito .
nO vaJOt correspondente, em cruzados, a
57.500 Obrigações do Tesouro Na<:tonal OTN. Discussão encerrada do Projeto de
Resolução no 165/88, oferecido pelo Senador
Jutahy Magalhães em parecer proferido nesta
data, devendo a votaç_âo ser feita na sessão
seguinte.

Mensagem n• 234, de 198S (n• 438188, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso,
Estado da Babia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a BO.OQO,OCJ Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n~ 166/88. oferecido pelo Sena-_
dor Jutahy Magalhães em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessãO segulrife.
Mensagem n9-23,?, de 1988 (n9 439/88, na
origem), relativa à proposta para que seja auto- rtzada a Prefeitura MuniciPal de Campo Maior,
Estado do Piau!, a contrat~r_operação de crédito_ no valor correspondente, em cruzados a
.51.s'S5]b'O&Iig~;çoes·--do Tesouro Naciorial
- QTN. Discussão encefra.da do Projeto
~e_ ~sOluç~o n~ 197/88, ofere~dd9 pelo Senador DtvaldO Suruagy em pareCer proferido
- -nesta data, devendo a votação s_er feita na sessão seguirite.

Mensagem n• 231, de 1988 (n' 435/88, na

Mensagem n? 236, de 1988 (n9 440/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande,
Estada do Mato Grossa, a contratar operação
de crédito no valor_ correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tescuro Nacional- OTN. Discussão encerrada de Projeto de ResOlução n~ _168/88, ofere;cido pelo
Senador Dival_do _Suruagy em pa-re<:er proferido nesta data, devendo a votação ser feita
na sessão se~int~.

origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Maranhão, a Contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n 9 163/88, oferecido pelo Senador Pompeu de Sousa em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Chapadinha,
Estado do Maranhão, a contratar operação de
_créÇ.ito no Vf,lior correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução n9 169/88,_cifered4_o pelo Senador Dtvaldo SuruaQy em parecer proferido

Mensagem n' 237, de 1988 (n• 441/88, na

nesta data, devendo a votação ser feita na sessã.o ~eguinte.
· -

Mensagem n• 238, de 1988 (n' 442/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santo Amaro,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Discussão encerrada do Projeto
de Resolução no 170/88, oferecido pelo Senador Jutahy Magalhães em parecer proferido
nesta data, devendo a votação ser feita na sessão seguinte.

1,3.1 Disc_ursos ~pós a

~~~!!1

do Dia

SE/'IADOR J(JTAHY JIMOAL.J-ME5 - Es-(orçO c_on<:en:trado do CongressO Nacional.
SENADOR rfi!\J'fCfSCO ROJ./,EMBERG

- "24 de 01Jtubro" -festiVidadeS c.omemorathias da em_a_D~ipãção pofitica de Sergipe.
SENADOR ODAOR SOARES -A nova
Constituição brasileira.

1.3.2 Comunicação da Presidência
Convocação da sessã_o extraordinária a realizar-se amanhã dia 22, às 14 h~ras e 30 minu-tos com Ordem do Dia que designa.

f.4- ENCERRAMENTO
2-DISCURSO PRONUNCIADOS EM
SESSÕES ANTERIORES - Do Sr. Mansueto de Lavor, proferido nas seSsões de-15

e 2~2-9-88 e 6-10-88
3-ATO DA COMISSÃO DIRETORA
051, de 1988-AD~xo I (Republicação)

-N~

4-ATOS DO PRESÍÓENTE DO SENADOFEDERAL-N•l4l,de 1988(Republicação) n•s 145 a 153, de 1988.
5-CONSELHO ~cNICO Do CwESEN -ATO n' 5, de 1988.
6 - DIRETORIA-GERAL DO SENADO
FEDERAL - Exiratos de contratos e/ou termos aditivos n" 5 125 a 129/88,

7- CO~IO CELEBRADO ENlRE
O SENADO FEDERAL E A. FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASIUA.
8-MESADIRETORA
9 - LiDERES E VICE'LiDERES DE
PARTIDOS
lO-COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 62" Sessão, em 21 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães,
Dirceu Carneiro e Francisco Rollemberg
CURRICULUM VITAE

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE

-Curso de Aplicabilidade dos Sistemas de Mi R
crofilmagem, ministrado pelo Centro Nacional de
Desenvolvimento Micrográfico, em São Paulo -

PRESENTES OS SRS. SENADORes,·· Mário Maia- Nabpr _Júnior- Leoppldo Peres

-Romero _Jucá Filho

-Carlos de Carli -Aureo Mello- Odacir Soares
- A1mir Gabriel - Jarbas Passarinho - João
Castelo -Alexandre Costa - Edison Lobão -

NOme: Romero Jucá Filho
Filtãção: Romero Regueira Jucá Rosa Lima
Helsa Ferraz Jucá Rego Uma
Data de Nascimento: 30 de novembro de 1954
Naturalidade: Recife - PE
. Na-Cionalidade:_ Brasileira
_
Câri"eifãC:Ie Identidade: N' 952.722, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de
Pernarrlbuco, em_ 18-10-72.
Título- de Eleitor: N~ 23.622 - 4' zona - 35~
seção
CerLde Reservista: 21:3 SCM- Número 723.090- Série "J"- 7• Região Militar

Chagas Rodrigues -

Cid Sabóia de CarValho -

Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Divalda Suruagy- Rubens Vilar- Francisco
Rollemberg -

Lourival Baptista -

Luiz Viana -

Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José Jgnácio
Ferreira -- Jamü Haddad - Itamar Franco Severo Gomes - Pompeu de Sousa - Maurício
Com~a -

cha -

Meira Filho - Louremberg Nunes RoMárcio Lacerda - Mendes Canale - Ra-

chid Saldanha Derzi -

Leite Chaves -

Jorge

Bomhausen- Dirceu Carneiro- Nelson WedeR
kin- Carlos Chiarem -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Usta de presença acusa o comp~recimento de
42 senhores senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inidamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leítura do Expediente.
É tido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÓBUCA

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados
para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM
N• 253, de 1988
(N• 482/88, naoiigem)
Excelentíssimos senhores membros do Senado Federal:
Na forma do § 39 do art. 14 do Ato_ das Disposições ConstitUcioriais TranSitórias submeto a
Vossas Exce.lências o nome do Dr. Romero Jucá
Filho p_ara o exercido do_ cargo de Governador
do Estado de Rõraimã.
Os méritos pelos quais escolhi -o nome do Dr.
RomeroJucá Füho constam do cuniculum vitae
anexo.
Brasília, 16 de novembro de 1988. - José

Samey.

Dados PessQi:ds

OC; 095.828.194-72
Endereço: SHIN QJ 14

~

_-Conjunto 9 -

Casa

24 - Lago Norte - Brasüia - DF
Escolaridade
Curso Primário: Grupo J;scolar João Barbalho-

!964

..

-CurSô Sei:iindáriO: Colégio Marista - 1912- Aprovado em janeiro/1973 nos vestibulares de
Economia pela Universidade Católica de Pernambuç_9_. eiie_Engenharia_dE: Minas pela Universidade
Federal de Pernambuco.
.--=Conduiu em dezembro/1976 o curso de Economia na Universidade Católica de Pernambuco,
recebendo medalha do Jubileu de Prata da Unicap.
-Curso de Pós-Graduação em Engenharia EcoR
nômica, p-romovido pela Coordenação Geral de
Pesquisa e Pós-Graduação da Onicap, em 1977.
Cursos de Extensão
-Curso de Custos para Decisões Empresariais,
promovido pelo Núcleo de Assistência Industrial
(NA!) em conjunto coma Dipere Sudene-1976.
-Participou do Primeiro Curso dei Atualização
Jurídica, promovido pela Universidade Federal de
Pernambuco e Governo do Estado - 1976.
-CUrSo-deRelãÇões Humanas, promovido pela
P.E.W. ComuniCãções Culturais em 1974.
-CurSo -de Estrutura e Análise de Balanços, promovido pelo Bandepe, Fiepe e Cebrae em convênio com Q Núcleo de Assistência .Industrial -

!976.
..:_Participou, ainda em 1976, do Curso sobre Des_envolvirriEmto Brasileiro, ministrado pelo Centro
de Estudos de Desenvolvimento de São Paulo.
-Curso de Microfilmagem, promovido pela
Sperry Remíngton do Brasil, no Rio de Janeiro

-1977.

..

-....Curso âé AnáliSe" dos Sistemas Organizacionais, promovido pela Fundação do Ensíno Superior de Pernambuco - 1978.

1979.

.

-

.

-Curso de Tecnologia Avançada dos Filmes paR
ra Microfilme, realizado em São Paulo -1980.
-Participante do Curso Advariced Micrographic
Tecmplogy & Future Trends in Jnforrnation Transfer, realizado em 1980.
-Participou em 1973, da Primeira Semana de
Administração, realizada na Faculdade de Administração-da O~versidade Fede!al de Pernam~uco.
- _, --Em 1974, participou do Treinamento para Forma~ão de Monitores promovido p_ela Escola de
Administração Fazendárfa da Receita Federal.
-Participou em 1976, do I Ciclo de Estudos sobre Desenvolvimento SoCial~ Promovido pE!Ja UiliverSidade Católica de Pernambuco.
-Participou em 1980; Oa cidade de São Paulo,
do Segundo Coi"lgresso Latino-Americano de Micro_gráfica. ___
_
- ConferendSta ho Segundo Corigresso Latino- Ameii~ailo de Micrográfica, apresentando o Tema
"Microfilmagem, uma Experiên~ia patrimonial''.
-Participou, como debatedor do Seminário Especializado sobre Análise,._9e Sistema$ Micrográ. fiços, ffi_inl_strado _e:rrt -~'! P§!:ulo, durante o Segundo CongressO tatiilo-Americano de Micrográfic.a .
-Participou do Seminário de Sistemas COM Computer Output Microfilm, na Cidade de São

Paulo -

1980.

-Conferencista do -seminário de- HabitaÇao Poptilar, promovido pelo Governo do Estado de Pernambuco, em 1982,_ sobre o tema: "Vila Redenção/Apulso, uma experiência em recuperação de
favelas".
-Participante e Organizador do Sexto ENCOEncõntro Nacional da Con_strução - , promovido
pelo Clube de Engenharia de Pernambuco, Sindicato dos En_g_enheiros e Câmara Brasileira de
Construção Civif; com o-apol"o do Governo de
Pemambuco, em 1982~
- Debatedor do Encontro Nacional da Região
Metropolitana Ano 1 O, promovido pelo Centro 9e
Estudos Metropolitanos da Fundação de Desenvolvimento do Recife - FTDEM, 1983.- Debatedor _do Painel sobre Habitação Popular,
promovido pelo Banco Nacional da Habitação BNH, no Rio c;le Janeiro- 1983.
Atividades Profissionais

-Permutador de Serviços Buro~ráticos na Secretaria da Fazenda -1973.
-Gerente da Companhia de Navegação "Comissaria de Navegação Nordeste- Conave", sediada
na cidade do Recife- 1973.
-
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- Diretor AdminiStrativo do "Giliásio de Esportes
Geraldo Magalhães", autarquia muil.icipal, durante a administração do PreJeito AJ.Jgusto Lucena,
ocupando também o posto de Secretário do Conselho Deliberativo da AGEOM.

-Estagiário do "Conselho de Desenvolvimento
de Pernambuco - Condepe", órgão de planejamento do Estado - 1975.
- Diretor Administrativo do "Ginásio de Esportes
Geraldo Magalhães", durante a admiriistraçãb do
Prefeito Antônio Farias, ocupando também, o cargo de Secretário do Conselho Deliberativo da

AGEGM.
-Membro da "Comlssão Promotora do Carnaval", para o periodo de 19761_1977 como um dos

representantes da Prefeitura da ddade_do Recife.
- Diretor do Departamento de Serviços_ Gerais
da "Secretaria de Educação do Estado'", nomeado pelo Ato n9 2.272, do Governador do Estado,
Moura Cavalcanti.
-Integrante da_ Comissão Çoqrdenadora de Administração Patrimonié)} do EStado, como representante da Secretaria_de Educaç:ão, no período
de 1976 a 1979.
-Membro da Comissão Especial criada pela Portaria n9 2.629 do Secretárj_p de Educação, visando
a seleção de aquisição e distribuição de equipamentos e materiais para as unidades da Secretaria
de Educação em todo Estado de Pernambuco.

-Assistente Técnico de Administração e Finanças, da Companhia de Habitação Popular do
Estado de Pernambuco- Cohab-PE, contratado
em março de 1979, através da Portaria n" 054n9.
-Chefe de GGil::iinete aa Secretária de Habitação do Governo do Estado, nomeado em
21-4-1979, pelo Ato n"' 969 do Governador do
Estado, Marco Maciel.
-Professor do Curso-de Pós-Graduação em
"Planejamento e Administração de Recursos Humanos··, promovido pela Universidade Católica
de Perbambuco, ministrando _a Cadeira de Teoria
Geral de Recursos Humanos no ano de 1981.
- Diretor de Programas EspeCiais da Companhia da Habitação Popular do Estado de Pernambuco- Cohab-PE, responsável pelos Programas
Estaduais de Recuperação de Favelas, Agrovilas
e Vilas Rurais, eleito na Reunião do Conselho de
Administração da Cohab-PE, realizada em
12-2-1982.
-Professor do Curso de Pós-Graduação em
"Planejamento e Administração de Recursos Humanos", promovido pela Universidade Católica
de Pernambuco, ministrando a Cadeira de Teoria
Geral de RecUrsos Humanos no ano de 1982.
- Diretor de Programas Especiais da Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco- Coh~-PE, responsável pelos Programas
Estaduais de Recuperação da Favelas, Agrovilas
e Vilas Rurais, eleito na Reunião do Cons_elho de
Administração da Cohab-PE, reaHzada em
21-3-1983.
-Assessor Económico da Companhia Brasileira de Alimentos- Cabal, a partir de 2-1-1983.
-Gerente Regional de _Vendas da Sucursal
Nordeste I da Cabal compreendendo os Estados
da Bahia, Sergipe, Alagoas,_ Pernambuco, e Paraíba, a partir de 12-1-1984.
-Assessor da Superintendência Regional Nordeste I da Cabal a partir de 2-4-1984.
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_ -Secretário Qtraordinário de Çqordenação
MENSAGEM
da Prefeitura da cidade de Recife, nomeado em
N• 254, de 1988
junho de 1984.
(n9 483/8~, na ori_getll)
-Membro do Conse.lho de Serviços Urbanos
da Cidade de Recife _a partir de junho de 1984.
-Excelentíssimos $enho.res membros do Sena-Presidente da Fundação Projet9 Rondon1 por do Federal:
indicação do Ministro Ronaldo Costa Couto e rio~
Na forma do§ 3"' do_artigo 14 _dqAto das Dispo-meado pelo Presidente José. Samey, através do sições Constitucionais Transitórias, submeto a
Decreto n9 23.400 de 3 de maio de 1979, a partir Vossas Excelências o nome do Doutor Jorge No·
de 28 de maio de 1985.
va da_ Costa para o exercído do cargo de Gover-Representante do Ministério do Interior na nador_ do _Estadq do_Amapá.
Comi_ssão do Ano_lntemacional da JuventudeOs méritos pelos quais escolhi o nome do Dou1985.
tor Jorge Nova da Costa constam do "curricl,!]um
-Representante do Ministério do Interior, na vitae" anexo.
ComissãO Internacional de Educação e DesenvolBrasma, 16 de novembro de 198.8.
vimento Regional, criada pela Portaria InterminisJoséSamey
teria1 MECIMinter n" 588, de }9 de agosto de 1985,
CURR1CULUM VlTAE
tem com_Q._objetivo_ viabQizar a_ação conjunta .Qos
MinistériOS da Edu~ação e do Interior el}'l campos _JorQe _Nova da Costa
de interesse comum às duas Pastas.
-Dados pessoais
-Secretário Executivo da Comissão IntermiNome:
Jorge Nova da _Çosta
-~
nisteri_al de Educação e Desenvolvimento RegioData de nasctmento: 13 de dezembro de 1925
,
nal, 11 de novembro de 1985. _
- Presideri1:e da Fundaç-ão Nadonal do Índio -Locéil i:fe i12lscimento: São Luís- Estado do Ma·
...:::.._ Funai, nomeado pelo Presidente José Samey ranhão
Estado civil: casado
afravés do DéC:ieto n9 89.420 de 2-5-1986.
-Governador do Território Federal de Rorai- Filiação: Simão Pereira da Costa
ma, por indicação do Ministro do Interior João Antonieta Nova da Costa
Alves e nomeado pelo Presidente José Samey, -Documentos de identificação
em 15 de setembro de 1988, publicado no DOU
Carteíra-de identidade: 713.512-MG
em 16 de setembro de 1_988.
Título de Eleitor: .5:4075~5/7_7 -_Zon~
002 -Secção 0136.
·
· ·
Participação nos seguintes Conse1hos
CIC 000501561
-Conselho Editorial da Fundação RondonCarl Nac. Habilitação: 000218194- Registro n"
Iniciado em 19'86.
-Conselho Deliberativo da Superintendência 00.136287-9
Cert. reservista: 37 062-27' CR -:- 1o•_ RM, 93-=s/2,
do Desenvolvimento dQ Nordeste - Sudene, inide 24-6-1945
ciado em 1986;
-Conselho Deliberativo da Superintendência Carteira profissional: 14078 Série: 411
Registro profissional: C_REAMA-6468-D de
do Desenvolvimento da Região CentroMOest_e 4-3-68- CREAA-RJ
Sudeco,_ iniciado em 1986;
CREP 3381 de 26-11-68-CREP-SP
-Conselho Deliberativo da Superintendência
Pasep: 10023856146
da Amazônia- Sudam, iniciado em 1986; __
-Conselho Delibe_ratjvo da Superintendência -Escolaridade
da Região Sul - Sudesul, iniciado em 1986;
2.a- Superfor: Engenheiro Agrónomo
--Conselho Deliberativo da Superintendência Faculdade: Escola Nacional de Agronomia Unido DeSenvolvimento da Zona Franc.,_ de_Manaus versidade Rural do Brasil
- Suframa, iniciado em 1986;
Local: Km 47 da Antiga Estrada Rfo de Janei-Conselho Superior de Minas - Departa·
ro/São Paulo- Estado do Rio de Janeiro.
mentõ Nacional de Produção Mineral - MME, ConCIUsáo: 17 de dezembro de L949
iniciaào em 1986; . __
.
2.b- SuPerior: Bacharel em ciência~ Econômi-Membro do Conselho _de Desenvolvimento cas
Comunitário da Fundação Rondon, iniciado em
Faculdade: de Ciências EConõmicas de Belo Hori1987;
zonte
_
.;__ConSelheiro, Téchfco Governamental para a Universídade Federaf de--Minois Gerais.
75• Conferência lnternaciona_l do Trabalho reali~
Local: Belo Horizonte- Estado de Minas Gerais.
zado em Genebr~Suíça- junho de 1988.
Condusão: 13 de dezembro d~ 1966-

Condecorações
-Ordem do Mérito dos Guararapes do Governo do Estado de Pernambuco, no grau de Cavaleiro- 1982.
_
.
_-OnJem do Mérito Capibaribe_d.a Cidade_do
Recife rio grau de Grande Oficial - 1985.
-Medalha do Mérito lndigenista Bras1leiro 1987.
.
-Medalha do Mérito Ecológico ·de Brasília 1988. .
Brasília, 4 de novembro de 1988. Romero Jucá Fdho.
(À Comfssão de Constituição _e JusUça)

-Cursos
01 -Curso Iritensivo· de Culturas tiop1Cals
Governo do Território Federal do Amapá e Ponto
N- TFAP Periodoo 1957
02-CursO de EstLiâoS BraSile!rõS-Universidade de Brasília-DF
Período: abril a julho de 1969
03 -Curso de Programação RegiOnal de Desenvolvimento
_
Cotni'Ssãõ Económica para a Améric:a Latina(Cpal), Instituto LatinQ Americano de Planificação
Económica e Social (llpes) e o Ministério do Interior-DF
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Período: maio a julho de 1971
04- Curso de Projetas Agrícolas

Instituto Nac[onaJ de Desenvolvimento Agrário
Ano: 1968
Local: Brasília-DF
-Categoi"ta: Participante
._ 03 -XXII EncOntro Nacional de Vereadores
União dos Vereadores do Brasil
Ano: 1985
Local: Brasília-DF
CategOria: cOi:tvfdaâo
04- I Ençontro dos Técnicos do sistema CONFÉA-':REA do Território F." do Amapá
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia-CREA-PNAP.
Ano: 1986
Local: Macapá-T.F. AP
CãteQOria: partiCipante
05- Encontro de avaliação do programa nacio-nal de controle da tuberculose, magroregiões
Norte e Centro-Oeste Ministéri_o do Interior, Ministério da Saúde e Ministé:rio da Previdência e Assistência Social.
Ano: 1987
Local: Macapá-T. F. AP
-- Categoria: Presiden(e da Comissão de Honra
06 - I encontro da Amazônia
Governo-do Estado do Pará e Jornal "O GLOBO"
Ano: 1.985
Local: Belém:PA
Categoria: convidado
07 -II Encontro da Amazônia
GOverno do Estado da Amazonas e Jornal O Globo
Ano! 1985
Local: f~{anaus-Ao\1..
Categoria: convidado.
08 -11 Encontro de Governadores da Amazônia
Governo do Estado do Amazonas
Ano: 1987
Local: Manaus-AM
Cate9oria: membro riato
09 -II Encontro de GoVernadores da Amazônia
GOverno do Estado de Rondônia
Ano: 1987
Local: Porto Velho-RO
_C~egoria: membro nato
1O-lll Encontro de Governadores da Amazônia
Governo dOEStado de Matõ Grosso
·
Ano: 1987
LOcal: Cuiabá
Categoria: membrp nato
11 -IV Encontro de Governadores da Amazônia
Governo do EStado do Pará
Ano: 1987
Local: Belém-PA
.-categOria::- membro nato
12-V Encontro de Governadores da Amazônia
Governo do Estado do Amazonas
Ano: 1987
LocaJ: Manaus-AM
Categoria: méinbro nato
* Ocasião em que foi fundado o lnstituto Superior
de Estudos da Amazônia---JSEA.
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Instituto de Desenvolvimento Económico do Ban-

co Mundial em Washington Período: agosto a outubro de 1971
05- Curso de Gerência por Objetivo
Grupo Lan, Brimberg, Oose, Associados Internaclonais e Ministério do lnterior-CE

Periodo: abril de 1973
06- Curso de Análise Gerencíal de Problemas
e Tomada de Decisões

Período: julho de 1974
07- Curso de Engenharia Aplicada ao Planejamento de Projetes
Instituto Naciona1 de Pesquisas Espaciais.

Periodo: janeiro de I 975
08- Curso Intensivo de Especialização em Admintstração
Centro de Desenvolvimento em Administração da

Fundação João Pinheiro e a Colurnbia University-MG

Período: julho a agosto de 1975
09 =-CUrso de Administração Financeira Integrada
Fundação João Pinheiro e a Columbia University-MG
.
Período:
10-J Curso de Capacítaçao-em rreresa Civil
Ministério do Interior/Secretaria Especial de Defesa Civil, Superintendência de Des_envolvimento da
AmazôniaiCoordenadoria Regional de Defesa Civil, Governo do Território Federal do Amapá e
Coordenadoria Territoriai de Defesa Civ'íl.
Período: agosto de 1984
Palestrante
Congressos
01-IH Congresso Nacional de Agropecuária
Ministério da Agricultura
Ano: !969
Local: Brasma-DF
Categoria: participante
02- VIII Congresso Brasileiro de Agronomia
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Disbito FederaJ e do Brasil
Ano: 1973
Local: Brasília-DF
03 __:_Congresso Internacional sobre Proteção Civil- "Emergency 82"
OrganizaÇãO Jn.temac:ioriã:I _de Proteção Civil
Ano: 1982
Local: Genebra-5uíç:a
Categoria: Representante do Ministério do Interior
04- Congresso Intemadohal sobre Proteç:ão Civil - "Emergency 84"
_
·
Organização Internacional de ProteÇã.o _Civil
Ano: 1984
Local: Genebra-Suíça
Categoria: Representante do Ministério do Interior
Encontros

01 -Encontro de Técnicos do Ministério da Agricultura
Ministo\rio da Agricultura
Ano:l358
Local: Sete Lagoas-MO
Categoria: Membro da Subcomissão 01- Grupo
2 e Responsável pela elaboração do relatório sobre a Produção Agrícola e Extrativa dei Região
Norte.
02 -J9 Encontro Nacional de Irrigação e Drenagem

Simpósios

01- SIMPÓSIO SOBRE -REFORMA ADMINISTRATIVA E DESCENTRALIZAÇÃO REGIONAL
Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
·
Ano: 1969
Local: Brasilia-DF
Categoria; partidpéinte
02- SlmpóSio TntemadonaJ sobre fauna silvestre, pesca fluvial e lacustre Amazônica

Novembro de I 988
Ministério da Agricultura (JBDF e SudepeJ e Secretaria Executiva do Programa Cooperativo para o
Desenvolvimento do Trópico Ainer1cim6 (ll--CATrópicós).
-Ano:1973
Local: Manaus-AM.
Categoria: participante
03 -II Simpósio Nacional de Defesa Civil
Secretaria Especial de Defesa Civil do Ministério
do Interior
Ano: 1981
Local: Brasília-DF
Categoria: participante
_ _
04 - [![ Simpósio Nacional de Defesa Civil
Secretaria Espêcial de Defesa Civil do Miriistérlo
dó Interíõi" - Ano: 1984
Local: Brasilia-DF
categoria: coOrdenador do simpósio
Serrúnários

01- Seminário Amapaense de Direito do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho a~ Região, Junta
de COnciliação e Julgamento de Ma capá, Associação dos Magistrados Trabalhistas 8• Região, Ordem dos Advogados do Brasii!Seção do Amapá,
~sedação dos Advogados e trabalhistas do Amapá.
Ano: 1987
Local: Macapá- T. F. AP
Categoria: preSidente de honra
02-Seminário sobre Ciência e Tecnologia da
Amazônia
- Governo do Estado do Arrlazonas
Ano: 1985
Local: Manaus-AM
Categoria: convidado
Diplomas e certificados

01- Certificado de "Reconhecimento"
Governo- do Estado do Paraná/Secretaria do Estado de Segurança Pública.
* Pelos relevantes servlços -e aU>á.lios prestados
através da Coordenação Estadual de Defesa Ovt1,
aos atingidos pelas enchentes que assolaram o
Estado do Paraná no período de julho a setembro
de 1983.
·
Ano: 1983
02- Diploma de "Cidadão do Amapá"
Cãrftarã. de Vereadores do Município do Amapá

.-T.F.AP
"' Como reconhecimento do povo Pelos relevantes serviços prestados à Comuna Amapaense.
Ano: 1985
03-Diploma de "Reconhecimento"
GOverno do Território Federal do Amapá/Secretaria de Educação e Cultura.
* Pela passagem do 369 Aniversário de Fundação
da Escola Integrada de Macapá.
Ano: 1985
04- Diploma de "Honra ao Mérito"
Grande Loja do Pará
Ano: 1986
05- Certt1icado de "Recm1hecimento"
lJons Oube Macapá Cefttro, Distrito L-26 - T.

F.AP
"' Pela valiosa colaboração com a entidade.
Ano: 1986
06-Diploma de "Membro Honorário"
Academia de Letras Municipais do Brasil- SP
Ano: 1987
07- Diploma "Destaque 1986"
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Gazeta Trabalhista --T. F. AP

03.-- Grande Medalha_ da (nconfidência

* Pelos relevantes seiViços prestados ao Território Federa] do Amapá, através de uma adminis-

Governo do Estado de Minas Gerais
Ano: 1986

tração democrática.
Ano: 1987
08-Diploma de "Honra ao Mérito"
Rotary Clube de Macapá- T. F. -AP
• De reconhecimento incont~stável pelo trabalho

04- Medalha Comemorativa dos 25 ~anos da
Universidade Federal do Pará
Reitor da Universidade Federal do Pará/Ministério
da Eaucação e Cultura
Ano: 1987

em prol do desenvolvimento doJd_e_al Rotaria no
ano Rotaria de 1986/1987,

Ano: 1987
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teria Regio_11.al de fomento Agrícoliô!! no Estado
de Mínas Gerais e representimte do Ministério da
Agncultura no Grupõ de Trabalha de Minas Gerais, em Montes Claros.
04- Executor_do Convênio Aorestal/Parque Nacional de Brasília
Loc_al: Brasília - DF
Penedo: 9-4-1963 a 20-8-1963

05 -Medalha Comemorativa dos 20 anos d~
Cii.açãb -da EmpreSa de NaVegação da Anlazõnia

"' Designado pciia realizar os trabalhos do Convê.. nio florestal celebrado ~ntre o Ministério da AgriFi//1. ·
cultura, Prefeitura do DístritÓ Fect"efal e a CompaEmpresa de Navegação da Amazônia S/A
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
Ano: 1987
06-MedaJha"OpusJustitiaepax"-Comemo- 05- Chefe do Serviço deProm_oção Agropecuárativa do 259 Anivers~o de lnsta1ação da Justiça ria do Estado de Minas Gerais
Lo~!: Minas Gerais
do Traba1ho da 89 Região
Tribunal Regional do Trabalho da_ Sa R_egião/Jus- Período: 9-9-1963 a 25-8-1964
tlça do Trabalho
* Qerenciar ps projetas em execução e observar
Ano: 1987
07- Medalha Comemoratlva do 3o~- Aniversário o desenvolvimento dos mesmos t;_ também emitir
·
pareceres e relatórios._
de Criação da Universidade Federal do Pará
Assistente Técnico de Administrador Rural
Universidade Federa] do Pará/Ministério da Edu- 06Loc::ai: Minas Gerais _ _
-- - - cação-e Cultura
Período: 26-8-1964 a 24-8-1965

09~Diploma de "Reconhecimento"
Oube das Acácias - T. F:-1\P
• Pelos relevantes serviços prestados a Cornunidade Amapaense, pela preocupação e orientação contra o uso indevido_de drogas.
Ano: 1987
1O- Diploma de "Amigo ·cta OAB/AP"
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do
Amapá
• Em virtude do esmera c;!o empenho para 0 pleno
êxito do ]9 SADP.
Ano: 1987
11- Diploma de ..Honra ao Mérito"
An:o: 1988
..
Grupo-Teatral Theatrum- T. F. AP
08 -Medalha do PacLfJcador
* Pelos relevantes serviços prestados à arte cêni- Ministério do Exército
ca do Amapá, objetivando enaltecer o Teatro ·- ~?: 1988
Amador Amapaense.
Sócio - Benemérito ou Honorário
Ano; 1987
01 -Concedido pela Associação Brasileira de
12 _Diploma de "Colaborador Emérito do Exército"
Emergência Radiocidadão, Rede Nacional de
Quartel-General dÕ Ex~rcitO BrasileirÕiComando Emergência, Rede Brasiliense de Emergência e
Militar da-Arnazônia-AM.
Clube de Radioperadores do Gama·- DF
* Em reconhecimento aos serviços prestados a Ano: 1984
-- 02 --Concedido pela Associação de Secretários
Corporação.
Ano: 1987
---do Amapá
13 -Diploma de "Honra ao -Mé~iõ"
Ano: 1987
03- Concedido pela Associação dos EngenheiExército Brasileiro/3~ Bata1hão Especial de Fronteira.
ros Agrônomos ·do Território Federal do Amapá
* Como rectmhecinwnto pela participação desta- Ano: 1988
04-Concedido pela Academia Amapaense de
cada_ nas _comemorações da S_emana de Culto
Letras
à Bandeira Nacional no T. F. AP
Ano·: -1988
Ano: 1987
Atividades Funcionais
14- Diploma de "Honra ao Mérito".
Federação Amapaense de F_utebol - T. F. AP
A- Governo do Território Federal do Amapá
" Em decorrência dos relevantes serviços prestaCargo: Engenheiro Agrôhomo - Classe K
dos a entidade e ao futebol do Amapá.
Período: janeiro/1950 a setembro/1950
Ano: 1988
B -Ministério da Agricultura - Funções exer15- Diploma de "Mérito da Pesquisa Agropecidas:
cuária"
01- Cfl.efe ·da S_éÇãO dé"Fóirlento Agricola
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e
~oca!: Território Federal do Amapâ
Çentro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Periodo: 29-9-!950 a 23-4-1961
Umido-PA
-* lmpleme"ntaçâo das atividades agropecu~rias
* Em reconhecimento pelos relevantes setviços no Território e realização da I Feira Agropecuária
prestados ao desenvolvimento da Pesquisa Agro- do Município do Amapá.
pecuária na Amazônia.
.02--::::Administrador do Estabelecimento Rural de
Ano: 1988
.
.
..
- --Tapajós
16-Diploma da "Ordem do Chapéu Tropical"
Local: SantaréiniP<;l_r~ (sede)
Conselho da Ordem do Cb~péu Tropical.
Período: 24-4-196La 31-1-1961
• Considerando-o membro da Ordem, Grau de * Executei atividades de supervisão vinculadas
Ouro, por ter prestado relevantes serviços ao 89
à Delegacia do Ministério da Agricultura/PA, e
Batalhão de Engenharia de Construção.
prestava assessoramento lécnico ·às autarquias
Ano: 1988
do "estabelecimento" foririado pelo conjunta das
propriedades Belterra, Daniel de Carvalho e FordiMedalhas
lãndia, situadas _o rio Tapajós.
01-Medalha. da Defesa Civil de Terçeira Oasse 03 - Têcnico do Parque Nacional da Serra dos
Governo do Estado do Rio_ Grande. do Sul
ófgãosJlnspetoria Regiona1 de Fomento Agrícola
Ano: 1981
. __
. Lociif: Minas Ciéais
·
02 -Medalha do Mérito da Defesa -Civil
Periodo' I •-3-l9o2 a 8-4-1963
Governo do Estado de Minas Gerais
* Realizei trabalhos eminentemente técntc_os,
Ano: 1984
também fui desigÍ1ado Chefe Substituto da lnspe-

-* lndi~do pelo Exm~ Sr. Secretário de Agricul-tura, para acompanhar os subprojetos aprovados
para o EstadO de Minas Gerais, em decorrência
dós convênios celebrados entre o Ministério da
Agricultura e o Brasil.
. 07 -Diretor-Geral do Departamento de Promoção Agropecuária
L.Pc:al: Minas Gerais
Período: 26-8-1965 a 6-7-1967
"' Neste período, participei como membro de grupos ·ae trabalhos, comissões_ e__en_con~os ~lado
nados abaixo:
~-Pela Portaria nQ 511, de 16-:9-1965, publicada
no Oiál-fo Oficial de 27-9-1965, fui designado
paia representar o Ministério _da Agricultura na
Junta_ Govern_dtiva dá ABCAR~
__ .
* Pela Portaria Ministerial n~ 707, de27-12-1966,
publicada no Diário Oficial de 14-1-1966; fui
designado para compor o grupo de trabalho para
proceder ao estudo da reform_a _administrativa e
apresentar esboço_ da nova organização do Ministério da Agricultura.
"' Pela Portaria Ministerial n~ 9, de 10-1-1966, fui
_ designã-do Para integrar- _grupo de trabalho com
a firiãlidade de estudar os assuntos relaçioné)dos
som o c;rédito~ rural, do ponto de .vista do enrique.· · Cimento -desSa atividade esp'écífica no_ planejamehfo global da agricultura racional, bem como
v~dfícar e sugerir as medidas necess-árias a serem
adotadas no Ministério da Agricultura, visando
aparelhá-lo para o desempenha das atribuições .
que lhe cabem nesse setor.
_
• Pela- Portaria Ministeríal n? 61, de 10:-2-1966,
publicada no Diário Oficial de 24-2-1966, fui
designado para piesidir o grupo de trabalho incumbido de apresentar relatório reformulando o
Plano de Melhoramento da Alimentação e Maôejo
do Gadq Leiteiro. (Plaman) de forma a atender
com mâior objetividade a conjuntura da pecJ,.~ária
leiteira nadonal.
"' Pela Portaria MinisteriaJ·nry 127, de }9-4.-1966,
publicada no Diário Oficial de 14-4-1966, fui
designado para tomar parte na ComisSão Na,cional Organizadora das Sessões de Encerramento
da Reunião Internacional sobre Prob]emas da
Agricultur_a nos TrópiCOs ÚmidOs di América Latina em território nacionaL
--

o
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"' Pela Portaria Ministerial n~ 165, de 28-4-1966, - para manuterição do objetivo global previsto para Fundação Nacional do indio-Funai/Minter.
publicada no Diário Oficial de 3-5-1966, fui de- o período e/ou exercício em curso.
13- TéCnico da Secretaria Especial de Defesa
1"f - Assessor Técnico do Ministério do Interior
signado para integrar o Grupo Ministerial de TraCivil
Local:
BrasJiiaDF
balho com a finalidade de proceder estudos visanLocal: Brasma - DF
Periodo,
1•-10-1970
a
30-3-1974
do a estabelecer uma política para expansão da
Período: 1979 a 1985
Exercendo Funções de:
pecuária de corte, abrangendo medida de curto
., -Conforme Processo no MA-106759/1970 e de
prazo para desenvolvimento da pecuária, inclusive
acordo com a Portaria do Sr. Ministro_ do Interior, -Subsecretário de Operações da Secretaria Espara a expansão da avicultura como forma de n• 00119/GM/BSB, 15-9-1970, pubiicada no B · pecial Civil do Minter.
diversificar fonte de proteína animaL
n9 213, de 17-9-1970, fui designado para exer- - Vice-Presidente de JCGE-Junta ae·cõordena~
,., Pela Portaria Ministerial n~' 424, 2-9-1966, publição Geral de Emergência do Plano de Defesa
cer a função de Assessor Técnico "C" e lotado
Civil para proeção do Programa Nuclear Brasicada no Diário Ofidal de 12-9-1966, fui designa Assessoria de Economia e Finanças da Secreleiro.
nado para presidir a comissão especial para exa- taria Geral.
minar e propor as medidas necessárias à criação
No periodo em apreço participei dos seguintes -Superintendente Adjunto de OperaÇões da 'Sudene.
do Instituto Nacional de Engenharia Agrícola, de
trabalhos:
-Secretário da Secretaria Especial de Defesa
acordo com o projeto encaminhado ao Fundo
Especial das Nações Unidas.
* Representei o Senhor Ministro do Interior, con- Civl1 do Minter.
• Pela Portaria Ministerial n9 89, de 6-3-19Õ7, Puforme telegrama SPM/BSBINR no 249n1, ria ses- -CoOrdenador-Geral do Geacap- Grupo EsPeblicada nq Diário Oftclal de 15~3-1967,Jui.desig
são inaugural da Comissão Especial de Coorde- cial para Assuntos de Calamidate Públicas/Minter.
nado para a comissão encarregada de propor a
nação Latino-Americana - Ceda, realizada no -Presjdente deJCGE -Junta de Coordenação
reestruturação do Mintstério dª Agricultura_, de Ministério das Relações Exterioes, em 2-2-1971.
Geral de Emergência do Plano de Defesa Civil
conformidade com as normas e princípios estabe..
para proteção ao Programa Nuclear Brasileiro.
lecidos pelo Decreto-Lei n? 200, de 25-3-1967.
* Representei o Sr. Ministro do Inteirar conforme 14- Governador do Territórfo Federal do Amapá
• Pela Portaria Ministerial n9 158, de 29-3-1967,
determinação do Sr. Secretário-Geral, no Canse- Loca!: Território Federal do Amapá
publicada no Diário Oficial de 31-3-1967, fui
lho de Segurança Nacional, nas reuniões para Período: Em Exercício (nomeado em 10-7-1985)
designado para integrar a comlssao incumbida
debater problemas e atribuições do Ministério.
* Membro nato do Conselho Deliberativo da Sudarn (Condel).
de estudar e propor as medidas indispensáveis
"' Pela Portaria Ministerial n? 1.141. de 2-9-1971,
à mudança de vários órgãos do Ministério da Agri- fui designado representante do Ministério do lntecultura para Brasília.
_
rior na Junta Administrativa da Associação de Cré- Diversos
• Pela Portaria Ministerial n9 228,_ de 20-4-1967, _ dito e Assistência Rural no Território F:ederal de
"' Conferencista, sobre os temas: Agropecuários,
publicada no Diário Oficial de 244-1967, fui - Rándônia-Acar!RO.
'
Desenvolvimento Regional, e Defesa Ovil;- cOmo
designado para fazer parte da comissão incummembro do Ministério da Agricultura e Ministério
"' Pela Portaria Ministerial no 1.188, de
bida de estudar e propor medidas disciplinadoras
do Interior.
23-11-1971, publicada no BSB n? 276, fui reclaspara o sistema de assistência técnica e fmanceira
* Ensaios publicados referentes aos "Problemas
sificado para ã. função de Assessor IV-A, perrnaneà exposições e festas agropecuárias.
Agropecuárlos no Brasil"
* Pela Portaria Ministerial no 229, de 204-1967, - cendo lotado na Secretaria-Geral e prestando ser- "' lntergrante da Comissão de Planejarnento ao
fui elogiado pelo alto espírito público demons- viço na Coordenação de Acompanhamento e AsPrograma Nuclear Brasileiro.
sistência Técnica da Secretaria-Geral Adjunta, em
trado quando da transferência da Secretaria Geral
* CoordenadOr do Planejam_ento Operacional de
Brasília.
e do Departamento de Promoç~o Agropecuária
Defesa Civil Secretaria EspeCial dã Defesa Civil/
"' Indicado pelo Sr. Ministro do lnteri?r para reprepara Brasüia, 14-4-1967.
·
Ministério do Interior.
* Pela Portaria Ministerial n? 304, de 2-6~1967, sentar o Minter na reuniào promiviàa pelo Minis- * Coordenador ·ao-lf e nrSimpósio Nacional de
tério da Agricultura (GM 13Br, de 24-2-1972) em
publicada no Diário Oficial de 8-6-1967, fui deDefesa Civil-Secretaria Especial de Defesa OviV
9w3-1972, na Universidade de Brasília, visando fosignado Secretário Executivo do I Encontro NaMinistério do Interior.
calizar o problema de pesquisa agropecuária n;;ts
cional de Agropecuária.
"' Proferiu palestra no Oube 21 [rrnãos Amigos,
regiões Centro e Sul do País.
oa~-Assessor TéCnlco _aa -torTiiSSão MiSta Agro* Representei o Minter na Reunião da Borracha, Londrina!PR, versando sobre as potencialidades
pecuária da Câmara dos Deputados e Senado
sódo-econôrnicas do Amapá, em 25-8-1986~
dia 10-3-1972, conforme Telex SGIBSB n9 086,
Local: Brasilia - DF -- -- "' Participou da T Reunião do Instituto Superior
~de 7-3-1972.
Periodo' 23-3-1966 a 13-6-1968
de Estudos da Amazônia -ISEA- Manaus/AfV\,
* Indicado pelo Diretor do EPV para prestar cola- * Pelo D_ecreto de 23-8--1972, publlcado no Diáem 26-9-1987.
rio Oficial de 24-8-1972, foi alterada a minha
boração a nível de assessoramento técnico, à co"' Participou c_omo ConseJheiro da:
agregação, passando ser enquadrado no Símbolo
missão incUmbida de efetuaf estudos dos proble-Reunião ordinária da Sudam, Vista/Ac - 1985
3-c,
con'éS"pondente
ao
cargo
em
comissão,
de
mas agropecuários e seus reflexos na economia
-207~ Reunião Ordinária da CônseJho Delibe-Administrador do Estabelecimento Rural de Tanacional.
rativo da Sudam, Belérn/PA - 1986
tajós.
C- Ministério do Interior
* Representei o Minter (Of/SG/BSB/n"" 529,- de -2149 Reunião Ordinária do Conselho Delibe·
* Colocado à disposição do Ministério d9 Interior 29-11 ~ 1972) na Junta Administrativa da Associa- rativo da Sudarn, Belérn/PA- 1987
-215~ Reunião Ordinária do Conselho Delibepelo Processo n9 MA-020-17151!1968, para seiVir ção de Crédito e Assistência Rural, no Territ6rio
rativo da Sudarn, BelémiPA -1.987
na Superintendência do Desenvolvimento da Re- . Federal de Roraima-Acar/RR
- 216" Reunião Ordinária do Conselho Delibegião Cen~o-Oeste (SUde_co)
12 -Superintendente Adjunto de Operações da
rativo da Sudam, Belérn/PA-1988
Funções Exercidas
Sudeco
- 217~ Reunião Ordinária do Coilselho DelibeLocal: Brasilia - DF
09- Técnico da Sudeco
rativo da Sudam, Belérn/PA- 1988"
P.edodo: _19-4-1979
Local: Brasília-DF
- 218' Reunião Ordinária do Conselho Defibe--~Estando também assumindo as funções no pePeriodo' 14-8-1966 a 30-1-1969
rativo da Sudam, Belérn/PA - 1988
* Realizei funções de nível técnico ligadas a mi- ríodo de::
nha especialidade.
-Superintendente da Sudeco em Exercício, de
~
Outros
1O- Chefe da Coordenação e Programação Glo- abnV1976
bal da Assessoria de Planejarnento e _Coordena- -Coordenador de Programas especiais da Su"' As informações contidas neste Curriculum _WdOCo -ção/Sudeco
tae sãci- verdadeiras, podendo ser comprovadas
Local: Brasília-DF
-Membro de Conselho Territorial do Governo
a qualquer momento.
Periodo, 31-1-1969 a 30-9-1970
de Rondônia, como representante da Sudeco.
Macapá - AP, 14 de novembro de 19
* Dirigir, coordenar e organizar a progfãmação -Membro da Associação Nacional das Entida- Jorge Nova da Costa.
des de Distritos Industriais.
emanada dos diversos órgãos subsidiários da Su(À Comissão de Con~ição e Justiça.)
dec:o, visando a análise e o acompanhamento _: __ Membro Suplente do Conselho lndigenist.a da

s
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MENSAGEM
DO SR. GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL

Tenho a elevada honra de submeter à superior
consideração dessa Casa Legislativa, de acordo
com a Resolução no 157, de 1988, sugestões de
emendas à Propo_sta Orçamentária Anual do Go-

-Encaminhando sugestões de emendas
à proposta orçamentária anual do governo

ceiro de 19.89, .que se_encontra em tramitação
no Senado Federal, com o propósito de ajustá-la
à nova ordem constitudonal do País, conforme
entendimentos havidos com a Secretaria de Planejamento da Presidênda da República.

verno do Distrito Federa] para o exercício finan-

do Distrito Federal para o exercido Hnan·

ceiro de 1989:

N' 2, de 1988- DF

Em decorrência dos re_feridos acertos, a Receita
estimada do Distrito Federal com recursos do
T escuro e a Despesa fixada_ para o exercício de
1989 passaram de Cz$ 211.930.118.000,00 (duzentos e onze bilhões, novecentos e trinta milhões,

EM
N'()24/88-GAG ..
Brasília, 1" de novembro de 1988
Excelentisslmo Senhor Presidente do Senado
Federal,

cento e dezoito mil cruzados) para Cz$
208.463.877.000,00 (duz.entos e _oito _bilhões,
quatroêentos e sessenta e três milhões, oitocentos
es_e_tenta e sete mil cruzados).
Tehdo em vista que algumas transferências da
União serão suspensas a partir do mês de março

MENSAGEM

Discriminação

Terça-feira 22

do próximo exercício, as estimativas foram refeitas, para se adaptarem às novas normas constitucionais.
Em conseqüência~ hOUve uma çiJrjljnuição nas
previsões das Transferências da União da ordem
cje Cz$ 1.87~.944~000,00, que somadas aos Cz.$
10.178296.000,00, relativoS aãs COrtes nas despesas com pessoa( efetuad.as peJa Secretaria de
Planejamento da Pr~sidência da República, totalizaram Cz$ 12.054.240.000,00 (doze bilhões, cinqüenta e quatro milhões, duzentos e quarenta mil
cruzados).
Obedecendo ao que determina a nova Constituição, foram criados impostos, a1ém de alteração
em transferências da União, cujo valor estimado
para 1989 é de Cz$ 8.587.999.000,00-(óito bilhões, quinhentos e oitenta e sete milhões, nove- centos e noventa e oo_ve mil _cruzados).

A seguir, são discriminados os Vafores a serem
acrescentados à receita:
·
'

Valor em Cz$ 1.000,00
178.000

Adicional do [mposto de Reml_a
Imposto de Transmissão "CãuSã. Mortis" e doªção de
quaisquer Bens ou Direitos

5-.ooo

Imposto sobre Operações Relativas a Circulações de Mer- .
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações
bnposto sobre Trigo Importado

6.555.000
49.999

bnposto sobre Vendas a Varejo de CombustfVéi$ Líquidos
800.000

e Gasosos
Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação

1.000.000

Total

8.587.999
Do lado da Desp!=sa foram alocados recq_;r;sos de. .igual
lor para aplicação na área de educação, em parte dos projetas

v~

atividades que era_m financiados por Transferênciãs da União _e

p~

e

la Reserva ·de COntingência:

Código
1.874
15

Discriminação
Construção, Reparo e Adaptação de Prédios Escolares de 1ç grau
Execuç_ão_çl_~;;_ OJ2ras e Equipamentos dã Sistema
de Educ:ação e Cultura-Programa de Trabalho do
Fundo de Desenvolvimento do DF

1.013
1.109

Atualização do Sistema Cartográfico do DF

2.049

Coordenação das Atividades de Construção e Manutençào das Rodovias do Sistema Rodoviáriq

1.107

Recuperação, Conservação e Melhoramento das_
Rodovias do Sistema Rodoviádo do DF

9.999

Reserva de Contingência

Subscrição _de _Capital

Valor em Cz$ 1.000,00
3.000.000

1.517.600
1.000
783.729

970285

do DF

Total

3393

121.930
2.193.455
8.587.999
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Em fazã6 dos cártes efetu"ados nas

de março do próximo exercício, passarão
---a ter, coma fonte, os recursos próprios

Transferências da União para aplicação
em despesas com pessoal nas áreas de
Educação, Saúde e SeguràriÇã;" ãS inesmas estão sendo reduzidas em igual valor.
As despesas que estavam sendo financiadas com recursos de Transferências
da União, e que serão suspensas a partir

do Governo do Distrito Federal, no mon- tante de Cz$ 1.875.944.000,00 (hum bilhão, oitocentos e setenta e cinco milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil cruzados).

/o. N E X O

Acort::Jpanham o presente documento
os quadros demonstrativos dasalterações_
ora solicitadas.

QUero, n-eSta oportunidcldé; -apreSentar

a Vossa Excelência os protestos do mais
profundo respeito e estima. - Joaquim
Domingos Roriz, Governador do Distrito
Federal

1

Dt:.'tON'S'&"RI'.TIVO DAS ALTERAÇÕES PROI'On ..S NA
PARA O

Novembro de 1988

EXERC~CIO P~

R~Cl:ITA

DO OISTni'l'O FEDERAL

1969

r-----~--------------------------------------~----------------~~~~~
CÓDIGO

U I S T Ó R l C O

1000,00,00
1100,00.00
1110.00,00
1112,03.02
1112;04.04
1tl3,00,00
1113.02.00
lllJ,D2',01

'

1113.02~02

1113.02.03

1113.02,0.(
1700.00.00
1720.00,00

172l.OC'.OO
t72taol.oo
1721,01 .. 07
172l.P1.0S
1721.01.30
17:21.09.00
1721,09.99

2000.00.00
2420.00.00

RECEITAS CORRE~ES
RECEITA TRIBUT~RIA
IMPOSTOS

IMPOSTO,, S/A TRANSHISSAO
"CAUSA MORTIS~ !'DOAÇXO DE
QUAISQUER DEN'S OU DIREITOS
AOICIOilAt. 00 IMPOSTO OE RENDA
IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO & A CIRCULAÇXO
IMPOSTO S/OPERI\~ÕES RELATIVAS A CIRCULAÇÃO Di~ MERCADOI\IAS

IMPOSTO S/OrERAÇ~ES RELATIVAS A CIRCULAÇXa DE MERCADORIAS
IMPOSTO S/0 TRICO IMPORTADO
IMPOSTO S/OPERAÇÕES RELATIVAS ~ ClRCULAÇXO DE MERCADORIAS
E SOilRE PRESTAÇÃO DE SERVlÇOS DE TltANSPORT.~ IN'&"ERES'l'ADUAL
t INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇ~
IMPOSTO SODRE VENDA A VAREJO D~ COMDUSTtV~I9 L1QUIDOS E
CIISOSOS
'rRANSFERtNCIAS CORRENTES
'rRANSFERf:!lCI AS INTERGOVF:RN'MiEIJTAIS
'rRANSFERf:NCIIIS 011 UNI~O

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA ~NIXO
COTA-PAR'l'E DO IMPOSTO IJNICO SOBR& LUBRiriCANT~S E Cot'IBUST!VEIS LÍQUIDOS E GASOSOS
COTA·PIIRTE 00 ADICIONAL DO IMPOSTO ~NICO S)BRE LUBRlFIC~
T~S E COMDUST!VEIS LÍQUIDOS E GASOSOS
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO S~RIO &DUC~ÇXO
OUTRI\S TRANSFER~NCIAS DA UNIXO
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DA UNIXO
RECEITAS DI!! CAl'ITAL
TRANSFtRttiC IAS I

2421.00.00

TRANSFERtNCIAS

2421.01.00

PARTICIPAÇ~O

2421.01.06
2421.01 .. 07

NTEI'ICOVERNAMEtlTAI S

nA

UNIÂO

CA RtCtlTA DA UNIXO

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB!U: TRANSPORTE

COTA-i'AATt: DO IMPOSTO #J;w::O S.OO.IiiE Z..UB.a:IFlCUil'E5
~i~~lS ~{UUlUO~

I

e

~

COX'J;Jr;..

CA~~OS

2421.01.0~

COTA..PAa:'Z: 00 J~OOS70 ~UJ® 60JJ.If.Z: f'.lif"..R.GU. lU'tau:A

2421.01.10

COTA-PAR'fZ: DO Uo:PQ.S-:'0 di:ICO SCBA.E Mltf'E;l.U e

'-

-~------·----·---·--· .......

-..............

, . - . - -..

-- ----·~-----~-----._--~
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3395

II

PROPOSTAS

~O

RESUMO DA DESPESA 00

DISTRITO-FEDeRAL PARA O EXERCiCIO FINANCElRO DE 1989

Cz$ 1 .. ooo.oo
E S P E C I F I C AÇ

CÓDIGO

S I TU A Ç

XO

ANTERIOR

~o

NOVA

..

3000.00

3100.00
3110.00

DESPtS~S

CORRENTES

-·

------

DESPESAS DE CUSTEIO

-

~--

-

~

PESSOAL

173 .. 777.087

166.598.791

68.172.671

65.170.85-4

S8.041.501

55.039.684

3111.00

PESSOAL CIVIL

40.385.812

39 .. 266.928

3112.00

PESSOAL MILITAR

14.373.854

12.490.921

105.604.416

101.427.937

78.552.666

75.208.590

70.511.336

67.167 .. 260

23.042 .. 206

22 .. 209.803

21.001.489

20.169-086

29.325.698

30~844~298

89 .. 106

90 .. 106

3200.00
3210.00
3211.00

3250.00
3251.00
4000.00

TRANSFERfNCIAS CORRENTES
~RANSFERtNCIAS

INTRAGOVERNAMENTAIS

TRANSFERtNCIAS OPERACIONAIS
't'RANSFER~NCIAS A PESSOAS

..

!NATIVOS
DESPESAS OE CAPITAL

4.110~00

INVESTIMENTOS

4130.00

INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL

4300.00
4310.00

4313.00

-

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERtNCIAS

INTRAGOVERN~ENTAIS

CONTRIBUIÇÕES A FUNDOS

-

-

28.293.110

29.810.710

24.329.109

25.846~709

24.312.153

25~829.753

I

9000.00

RESERVA DE CONTINGfNCIA

TO '1' A L

1.000

I

8.827.333

211.930.118

I
lt~o2a.

?as

20S.463.877
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UI

jli.~IEXO

D!MONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES PROPt'STAS NO rP.OGRMIJ\ DE Tn1\BI\LIIO, PARA O

!XEilc!CIO FINIINCEIRO DE l9E.9

FOR UNIDADE ORÇMENTitRIP.
Em Cz.$. 1 000 00
~

OOJ!Q)
rut:CIOOIIL
PfiCGRN1ÁTICA

t!NID.A.O!: O~ÇAMENT.(RIA
OOJIOO

ESPECIFICN;i'D

oJ

00 ~;o.

C4o 1.on

flt0.1t.'70 / ATIVIOJ\r.E

"'

TfTULO

~tiRIA

15001

5n:MTAAIA CE F!NM;ç.AS

01 09 031 l.OVB

rm.r..cu..•tfl'.l'ro A rnO';;Rm.\ .CE or.srnvo;..-

''''"

Sfl:RI.TAR.I.\ DA IIX."Ch;lto

OB 07 021 2.036

O:O::vf'~i-'ÇÀO 00 l'lA'JEJ!I.'llil"r&'' 00 SIS'I'E-

00 !'tiSI'itl'iO f'EI)ffif\L

Vl·~:no

16002

MA : DOCI.CIOOAL

00 07 021 2.838

MP.N~J'l'P~Çl.o

oos

.()6

<12 188 1.874

KJAPTN;k:J DE:

roN:;nll.>:;ÃQ, RD"MO E

1'flt

Dicr. i:SCQI:J\RES OE 11 QWJ

oa ~2

188 2.839

o:cum;w.ç1io E:

~

oa

~3

1sa 2.840

S'D:lU:TAAIA DI!:

SAJ.bz:

13 75 Q21 2.043

oo ar.)

SEOIF.TAAL\ DS VIN')VJ E OORAS - !WlOAllES
(Oo>ARTJ\o'mll'O te ES'mAO.\S
SUPmVISI~

cCã :Opw;/.0 DJ\5

Al;i)ES OS SAÚDE

-

SD:IU:rAAIA DE SA:)oE - zm'ID.l.Df:" 8JP.ERVIS~
»Wlo\S (~ ~

4.1.3.0.00

00

4.3,1.3.'00

:24.19.:3.325

25.710.5125

09

3.1.1.1.00

497.645

432,767

09

3.2.5,3.00

2.755

:Z.75S

09

3:2.1.1.01

6.966.216

6.060~610

00

3,2,1.1.02

OJ

3.2.1,1.02

564.585.

1.~.585

09

3.2.1.1.01

11.386.232

9.906.022

09

3.2.1.1.01

5.858.150

5.096.591

"'

3.1.1.1.00

841.276

731.400

09

3.2.5.3.00

3.924

3.924.

1.000

ASS!.ST. Mt:rnCD-liOSP.-Rm. SOCRADINIO

09

3.2.1.1.01

1.228.054

13 75 -428 2. 844
13 75 428 2.911

ASS;sr. Hlf:orco-fiOSP,-REG, BIV\SÍLIA

09

14.527.065

1.068.407
12.638.564

09

3.2.1.1.01
3.2.1,1,01

2.0J9.2JO

1.774.130

1J 7S. 426 2.940

~S.l.Sro MÚIIco-fiOSP.-REXi, ~IA

09

3.2.1.1.01

495.796

4Jl.:WJ

13 7S oC2B 2.941

0\SS::~To Hf.Dla>-IIOSP,-Rf.G, PLANALTINA

09

3.2.1.1.01

652.909

$68.031

13 '15 .(28 2.9o42

ASS1·sr, MíDICX>-OOSP,-Ra:, tH'A

09

:).2.1.1,01

ASS.iSr, Há>ICXHt:Q,-Rm, 'l1GUA1'UG\

09

3.2.1.1.01

2.371.585
3.125.34.1

2,063.279

13 'l5 428 2.9.()
16 86 021 2.049

a.x:nof:QI,Ç.\o

<r:tiS'mU

00

).2.1.1.01

1.372.078

2.243.962

RCXXlVI~ 00-iiS-

04

).2.1.1.01

6BJ.200

ll5.0C()

06

239.831

12

3.2.1.1.01
).2.1.1.01

39.972
:lS.OOO

28

3.2.1.1.01

66.637

"

),2.1.1.02

98.401

ctuJ..!.miA

ASS:ST. MÓ)lOJ-tiOSP,-REG,

-

DhS ATIVIOl\CES DE

r;Jc E MAMn~,J.o DAS

""'
16.88 5Jl 1.107

JtiXOIII',Rio oo DF

Pl'l :tJPE!W',lc, o::t-:SElWi'IÇ;\J

t

R~C

Sttli.EI'NUA DE .m:tJlWÇA PÓBLICA

03 00 035 1.109
06 30 174 2.058

00 DISTRITO f'EIJERIIL

smzçk> DE
~li

00

3.2:1.1.02

121.930

CAPITAL

IClN'Dn'O DE NI\Tt."RE<:II CIVIL·

"

3.2.l.l.õ.í

00

3.2.1.1.02

05

4.2.6.0.00

00

4.2.6.0.00
;).1.1.1.00
3.1.1.3.00
3.2.5,3.00

09
09
09

15 82 "95 2.114

103.9Ba

2.119.0«7

>>.ooo

-

98.401

I'1EUD1.A "

Mil' ro DAS ROCO\flliS to SIS'l1M.' llCOOVI5

stat.ETÃRL\ OE: smv.tÇOS Rlm.ICPS

:z.ooo.o:o

13 75 428 2.607

DI'! ~ 00 DlSI'RITO FEIJDtAL)

22001

-

00

COOtDtNAI;l.o E ~ 00 f.NSD.U DE

21 •:RAU

20001

t<JI'A

oo oooo DE

llf~

1900>

ANI'DU0:t

s~ços ,1\I:MlNI.sm.;T.c~

V I~ 01\ ~ ElXCI'.CICfV\L

1700>

Xo

staerML\ Do\ fDXN;]D - Em'ma.DES StJPmVI..
SIQ\?,0,\S (~. ~QN. 00 tf')

17001

SITtJio.

011

OCSI'E!il\

.i\llJj J-IZN:;lD 00 Sisrf.w. C/I.R~IOY

lJOOl

09

NJ\:nJRF.ZA

-

940,475

-

-

121.930
l56.H6
783, 72?

7.206.• 4Sb
31.295.
23.349

6.2&2.~·2t.

].2.5.!.00
).2.5.2.00

2.100.676

1.805.290

161.007

16l.Ba7

].2.5.3.00

9.631

9.637

31.295
23.249

W :AAGOS W1 INA1'IVOS E W'!Sia-riSl'AS
Clr. SD:Rei'MIA OE

S~ l'ÚlLIC\

09

"'

09
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IJ!UOI\r:l:; CX"o.ÇNzor..'{niA

có:nOO
22002

rsru::xric;.çT.D
st0U:;TAAIA O& sn:;I.JfWÇ\ Pi1DLICA - mi'ItWlES
sUrrnvlSI(NADAS (FUNIJN;kl DE NiPARO NJ 'mA~
Kl.ÍCI.\ MILlTAA 00 DIS11U10 FmElW.

I -'T!VIC.'\DE:

ffiOJE."I'O

fUNCic:i;'\L
mo:;nl\~TICA

15 81 -486 2.952

rr

T1TUt.O
HTI.~

\'OS 011.

06 30 177 2.060

a:NO tJI!:: IICKiaJilS DO DIS1SU'l'O Ff.DtRAL

F\JNtJ1IÇ}D t'E

N1PMO

09

3.2.1.1.01

lSO.OCO

J.l.l.l.OO

94.7G7

94. 7&7

09

10.146,5!#3

B.ti0-4,125'

09

3.1.1.2.00
3.1.1.2.00

18.909

18.909

09

3.2.~.3.00

66.408

66.406

rn

3.1.1.2.00

26.2;!3

22.81C

09

·3.2.5.1.00

1. 738.520

1.475.465

O')

3.2.5.2.00

267.146

267.14S

rn.

3.2.5.3.00

17.832

17.832

09

3.1.1.1.00

60.912

&0.912

09

3.1.1.2~00

00

3.961.6l6
4.002

09

3.1.1.3.00
3.2.5.3.00

:za.no

3.434.530
<-CXl2
28.ll0

09

3.1.1.2..0()

7ó.S«''

66.590

09

3.2.5.1.00
3.2.5.2.00

2.032.274

l. 7513.312

09

68.~1

09

3.2.5.3.00

66-:'>el
&.545

a::mm:oOCL\

00

s.o.o.o.oo

a.e27.JlJ

11.020.788

TOTAIS

00

34.392.7:16

03

564.5/35

.3.980. 7JS
1.5<>4.585

o::M

SEWIÇQS 00 CXIlPO DE: BCMIEIPOS

/J.~

00 li'ES.'IW.

tx)

o::mo Dr.:

I!J CMOOS CCI't·INATIVOS & PfNSicmstAS
DI OJRPO DE OO'IDEIROS

39000

""""""- "" a:M'Ild>o::IA

99 99 9SISI

9.9~

130.500

;IAATIVOS E PDlSiansT.\S

~
lS 62 <495 2.062

"""

09

ILllii:ln'll(').o 00 i'E.SSCIM. DA iM

178 2.123

Mi1lliOO

ro:.ICINiEm'O CIS'ItNSlVO E FAAOHX>

!N::AAOOS

30

StTUAChO

N> "IIWlAU!A

15 62 49S 2.002

06

OA
DCST<C.S.\

OOl PFE9:1

06 30 177 2.122

06 30 178 2,061

N.'\'1Ui1.E7A

OOS 5rnVIÇOS AI:MINIS'mATI-

011 roúCIA HILITJ\R

2200<

3397

El:l CzS 1 OCO 00

-

ctoroo

l!AUIÁOCFt Pfl&9:1)

22003

Terça-feira 22

ru:.5mVA DE

04

683.200

115.000

o'

Slol0.41'5

156.746

OG

2J9.8ll

09

78.294.600
10J.9f?e

39.972
68.116.304

,.
12

wm.

CillWo

&.~5

1&5.238

30-000

29.000

ll5.384.6SJ 114.040.342
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DEKONSTMTlVO DAS ALTEMCOES PROFOS'I'AS, POR FtmçC.ES, PROGRJ\MJI.S E SUBPROGAAMS

.
DIFERENÇA

SITtrAÇliO

DISCRIMlNAÇAO
ANTERIOR

PUNÇ!O

03 - ADMIN!STRhÇ~O ~ PLhNEJAM&NTO

NOVA

P/~ENOS

P/MAIS

32.525,252

32."626.252

1,000

06 -

DEFE:SA NJ\CIONA!. E SEGURA.~ P08LtcA

21.745.100

08
09
13
15

EOUCACAO E CULTURA
DESENVOLVXHENTO REGIONAL
Sl\00& E SANEAMtNTO
ASSISTtNCIA E :PREVIOE!NCIA

2·1.711.200
24.19),325

18.916.237
24,498,745

3.000.000

25.710.925

1.517,600

-

TOTAl.

J'ROGRIUU. 07 - ADHWISTRACii.O
09 - ADHINISTRACJ\0 E PUNEJAMZNTO
30 - SEGURhNCA PÚBLICA
42 - ENSH10 DE PRIM&IRO GRAU
4l - ENSINO DE SEGUUDO GRAU
75 - SAOOE

81 -

ASSIST~NCIA

82 -

rREVIDtNCI~

TOTAL
$UBPROGaAKA 021 ..

OJt -

AD~lNISTRAC~O GE~

~DHINISTRACÂD

FINANCEIRA
040 .. PROGRAHAS IN'l'F:GRI\OOS
17,

~ POLICIAH~STO C!Vr~

177 .. POLICIAMENTO HILITAR
178 - DEF'ESA CON'í'RA. SINISTROS
188 .. ENSINO REGULAR
428 .. ASSISTtNCIA ~DICA ~ SANIT~~
486 .. ASSISTtNCIA SOCIAL GERAL
495 - PREVIOE:NCIA SOCIAL A INATlVOS E PEliSIÕNt'STAS
'Wrl\l.

25.285,200

21,998.125

6.553,100

5.70l.U7

1JS.ll3,177

129.453,481

7.ot6&.6l8
26.009.881

27.528.481

21.745.100
12.!138.241
17.24.4.382
25.285,20(}
1so.ooo
6.403.100
117.242,722
8,312,018
24,193,325

6. 496.132
18.918.237
14,,sa.o31
16.462.823
21."998.125
130,500
5.570.697
111.583.026

155,160

7.231.456
25,710.925
156,160

7.261,000
i.O,J52.900

6.3t7,070
9,()07 ,023

•• 131.200
17.244,382
24.440.000

J,59f..lH
l8 ,002.613
21.262,801

150,000

130.500

t.i.-tol.100

s.S70.697
516.983.389

l02.6U.08.S

-

-

......518.600

-

1.518,600
3.000.000

-

-4.518.600

-

1.51'1,600
1.000

--

3.000.000

-

4.518.,00

2.B26,8&J
3.212,455

-

3,287.075

BS1:903
lO ,178.296

970.686

-

2 ,82& .863
1,,60.210
761,559
3.287,075
n.soo
832.403

l0,].78,2U
l,080,5U

-

9-&3.,30
1.3-45,877
537.056
2.:ZH,769
3,177.199
19.500
832.403
10.178.:251,
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A K E X O
~EKONSTRATIVO 0~3 ALTER~ÇÕES

OE

3399

•V

PROPOSTAS NAS

FONT~S

~ECURSOS

. .

Cz$ 1 000 oo
S I T U A Ç X O
DISCRIMil<AÇXO

ANTERIOR
fONT~

OÇ _RECURSOS

ooo-

ORDINÁRIO NXO VUlCULÃDO

c

·--

11, .. 050.277 121.638.276

001 - COTA-PARTE 00 FUNDO CC PARTICIPAÇXO
~ITO

NO VI\.

<nuArM ;.-;.,v>.
DIFER"'r,\.
P/MAIS
P/~~NOS

005

~TADOS,

DO

7.587 .. 999

DIS-

FEDERAL E 005 ~ERRITÓRIOS

8.038.637

8.038.637

002 - COTA-PARTE 00 FUNCO OE PARTICIPAÇXO DOS MUNIC::fPIOS

3.516.691

3~516.691

003 - COTA-PARTE OA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

1.362.525

2.382.525

79.596.500

69.4la.2cT4

-

009 - TRANSrER~NCIAS DA UNIÃO

-

-

-

1.000 .. 000

-

iô.i78.296

004 - COTA-PARTE DO IMPOSTO CNICO SOBRE LUBRIFICANTES E COM683.200

1-15 .. 000

,40.<75

156.746

006- COTA• PARTE DO IMPOSTO CNICO SOBRE MINERAIS

239.631

39.972

012 - COt'A-PARTE DO IMPOSTO SOBRE "l'RANSPORTES

225.918

38.000

165.238

~9 .. 000

3.067.178

3.067.178

23.648

23 .. 648

BUSTfVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS

005 - COTA-PARTE óO IMPOSTO tlNICO

SOBRE

ENERGIA ELfTRICA

-

566.200
783.729
199.859
167.918

028 • COTA-PARTE DO ADICIONAL 00 IMPOSTO CNICO SOBRE t.UBRIF.l

CANTES E COMBUST!VEIS L:tQUICOS E GASOSOS

029 - TRANSFERtNCIA SOBRE

o

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

030 - TRANSFERtNCIA SOBRE O IMPOS'I'O TERRITORIAL RURAL

SUBTOTAL

211.930.118 208.463 .. 877

8.587.999

I
~

DIFERp;ÇA

TOTAl.

GERAL

211 .. 930.118

208~463,.877

13&.238

12.054.240
I

.. .;&t;.;:.;l

12 .. 054.240

12 .. 054.24.0

3400
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VI

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇ0ES PROPOSTAS NA DESPESA DO DISTRITO FEDER~

fOR UN~OADE ORCAME~TÁRIA, PARA 0 EX&RC!CIO FINANCElRO
1989

OE

-

Cz$ 1 000 CO

CÓDIGO

-S I T IJ

UKIDADE ORÇAMENTAAIA

ANTERIOR
13001

SECRETARIA 00 GOVERNO

.15001

SECR~ARIA

16001

SECR~AAIA

46001

FUNOAÇX0 EOUCACIONAL 00 DISTRITO FEDERAL

o
P/MA.IS

NOVA

.

A ç Xo

2.624.778

2.625.778

1 .. 000

OE FINA.."iÇAS

38.723.-4.59

of,0.2•U.OS9

1 .. 517.600

DA EOUCAÇ.\0

524.274

459.196

26.296.463

26.149.066

17001

SECRETARIA O& SAÓOE

(7001

FUNDAÇ~O

22001

SEÇRETARIA DE SEGURANÇA PdBLICA

52002

FUNDAÇXO OE

22003

POLfCIA MILITAR DO DISTRITO

22004

CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL

9999_9_

RESERVA DE

HOS?ITALAR bO DISTRITO FEDERAL

NM~ARO AO TRABALHAdOR

880 • .C.l8

770 .. 542

2<&.440.000

21-~62.801

9.633.200

8.393.884

161 .. 600

142.300

13.146.672

11.537.740

6.719.270

5 .. 908.252

8.827 .. 333

11.02:0.768

131.977.667

128.51~~426

PRESO

FEDERAL

CONTINCfNCI~

TOTAL

r~:

>
i?/M"~:-oos

-

J.ooo .. ooo

-

65-078
3.147 .. 377

109 .. 876
3.177.1·99

1 .. 239.316
19'.500

1..608.932

811.018

2.193.455

6.712.055 10.178.296

'

(À Comissão _do Distnêo Federal)

JI'I.ENSAGEM ...... .

DO SENHOR GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
-Encaminhando à deliberação do Senado Federal projeto de lei:

MENSAGEM
N• 3, de1988-DF
MENSAGEM
N• 001/SS:CfAB

termos de política sa1arial, o rnesmQ tratame:_n_to _
dispensado- aos servidores federais.
Nestes termos, por força do disposto no § 1"
do art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e da Res_olução n'? 157, do Senado
Federal, tenho a honra de encaminhar a essa insfgne Casa dg Legislativo anteprojeto de lei que
dispõe sobre a concessão de abono semelhante
aos servldores ciVis e rriilitares do Distrito Federal
e do Tribunal de Contas do Distrito Federa1.
Ao ensejo apresento a Vossa Excelência protestos de elevada consideração e profundo apreço.
-Joaquim Domingos Rorlz, Governador do
Pistrito Federal.

Brasl1ia, 17 de novembro de I988
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sénadci
Federal:
Consubstanciada na Medida Provisória no 20",
de II de novembro de 1988, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da RepúbUca autorizou a concessão de abono mensal de_Cz$ 25.000,00 (Vinte
e cinco mil cruzados), nos meses de novembro
e dezembro de 1988, aos SerVidoreS dvls e militares, ativos e inativos da administração federal, das
autarquias e das fundações públicas.
A disposição mencionadã rlão tEive sua abrangência ampliada para os servidores do Distrito
Federa1 gue, sistematicamente, têm merecido em

-PROJETO DE LEI
DO DF N• 1, DE 1988
_ J)ispõe sobre a concessão de abono
aos servidores civis e militares do Dís·
trlto Federal, de suas Autarquias e Fundações Públlcas e do Tribunal de Contas
do Distrito Federal.
O_Senado Federal decreta:
Art 1~ Será concedido abono mensal no valor de Cz$: 25.000.00 (vinte e cinco mil cruzados),

nos_meses de.novembro e de dezembro de 1988,
aos servidores cMs e militares, ativos e inativos,
da administração díreta do Dis_trito Federal, de
suas autarquias e fundações públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parágrafo único. O abono a qúe se refere este
artigo sobre o qual incidirá a contribuição previdenclária:
1- não servirá de base de cálculo de qualquer
vantagem ou parcela remuneratória;
D- servirá de base de cálculo das pensões civis
e militares devidas em decorrência do falecimento
de funcionários;
ill- no mês de dezembro de 1988, será reajustado nos termos do artigo & do Decreto-Lei n'?

2.335, de 1987.
Art. 29 A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta das dotações constantes
do orçamento do Distrito Federal, e de suas autarquias e fundações públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Nt. 49 Revogam.;s-e as disposições em contrário.
BraSJ1ia,
de
de 1988, 1679 da Independênc;ia e 100? da República.-

(À

Comissão do Distrito Federal)

Novembro de 1988

OFÍCIO DO PRESIDENTE
DO TRIBONAL DE CONTAS
DO DISTRITO FEDERAL
-Encaminhando à apreciação do Senado
Federal projeto de lei:

OFÍCIO

DIÁRIO -DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II)
e na Seplan -

Decretos-Leis

n~s

2.225/8!5,

2.346/87 e 2.347/87- Carreiras de Auditoria do
Tesouro Nacional, Orçamento e de Finanças e
Controle, em consonância umas com· as outras,
mediante padrões dassificatórios e remuneratórios próprios, e estendeu este sistema, através do
Decreto-lei n9 2.389, de 18 de_ dezembro de 1987,
aos integrantes do Grupo de Controle Externo

do Tribunal de Contas da União, por entender
que esta Corte, pof--sua cOmpetêi1cia, desenvolve
atribuições correlatas, complementares e supleOf. n~' 106188-P
-àqllelãs· cimeiras, entendimento acoBrasília-DF, 1O de novembro de 1988 lhido pelo Congresso Nacional através do Decreto

n• S/13, de 1988

mentares-

Senhor Presidente_
Legislativo n" 14, de 24 de agosto de 1988, que
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce- - aprovou aquele decreto-leí.
lência o_anexo anteprojeto de lei que transforma,
5. Este posiciOnamento evidência a intenção
no quadro de Pessoal dos Serviços A~l!ares. des- de deferir ao pessoal do Grupo de Controle Exterta COrte, os cargos de Técnico de Controle Externo remuneração equivalente àquela com que, inno e de -Auxiliar de Controle Externo, em igual
sonomicarnente, de forma ampla e sistêmica,
número de cargos de Analista de Finanças e Conaquinhoou-se 0 pessoal de Auditoria, Orçamento,
trole_ Externo e Técnico de Finimç8s e C611trole
Finanças e Controle, bastando para confirmar a
Externo, nos termos da Exposição de Motivos em
letra do § 2~ do art. ~do Decreto-Lei n<:> 2.389/87,
anexo:
e dos arts. 4~ § 29, dos Decretos-Leis no:~ 2.346/87
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa e 2.34 7/87.
Bccelência protestos de elevada estima e distinta
6. No âmbito do Distrito Federal, este entendiconsideração, - Joe] Ferreira da Silva, Presimente foi aplicado através dos Decretos-Leis
rri~.258/85 e 2.370/87 que, resj:)edivainente,
dente.
E.M. n9 02/88
cri_Qu a Carreira de Auditoria do Tesouro do Distrito Federal e instituíu o Programa Trienal de
Brasília-DF, fO de "novembro de t98Ç!
Excelentíssimo Senhor Presideirte do Senado
AperfeiÇõ-amento da Arrecadação das_ Receitas do
Observando o disposto na Resolução n9 157/88 __ -ºistrito Federal, por entender-se, ainda n~ çrdem
do Senado Federal que estabelece normas para
cri~titucional an~erior, _que 7sta .carr:tra integra
que esse órgão exerça ã competência de Câmara
o SJstem<l de__Tnbutar;a~, FJsc:a!Jz~ça? Controle
Legislativa do Distrito Federal e 0 que prevêem
e Orçamento transpostçao que se venficou tamo art. 75 das disposições Permanentes e 0 § 1~
bém nas áreas de Serviço Jurídico (Decreto-Lei
do artigo 16 das Disposições Transit6rias-- da _n9 Z244, de _14-2~85) e Políd~ Civil (Decreto-Lei
Constituição Federal, teilhó" a honra de submeter
nQ 2266, de 12-03-85 ), através de diplomas legais
de formas e conteúdo análogos alusivos a servi~
à elevada consideração de Vossa Excelênda o
anexoanteprojeto de Lei que transforma; no Quadores de categorias e tributação- iguais ou assemelhados dos quadros funcionais do Poder Exedro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, os cargos de Téccutivo Federal.
nico de Controle Externo e Auxiliares- de Controle
7.' A titulo de realce, e com fulcro no que prevêem os artigos 75 das Disposições Permanentes
Extemo, em igual número de cargos de Analista
de Finanças e ContrOle Externo e Técnico-de Fie 16, §~.das Disposições Transitórias da Çonstinanças e Controle Externo.
tuiç~C? Fed~ral, vale esclarecer que a fiscalização
2. A providência em cogitação justifica-se vez
eXei'dda veiO TCDF abrange no conceit_o de fiscaJização _financeira, orçamentária e cçntábii, todos
que este Tribunal de Contas tem corno atribuições
as atividades especificas de controle e fiscalização
õs atos de receita e despesa.
da receita e despesa públicas e de julgamento
- 8. Ademais, é digno de nota que, jungido este
das contas dos agentes responsáveis inclusive dos
Tribunal aos ditames do Plano de Classificação
de Cargos, instituído nos moldes da Lei n~
arrecadadores de receita e ordenadores de despesa.
5.645170 e aos da Lei Complementar n9 10n1,
3.- Deste modo em face do preceito constitusempre se submeteu à sistemática geral instituída
donal que estabelece a insonomia de vencimenpara o Poder Exe<::utivo.tos para aqueles que desempenham atribuições
9. Por conseguinte, com edição do Decreto-iguais ou semelhadas, cada vez mais dificil se Lei n" 2.389/87 em face do entendimento do Pcfaz submeter-se à metodologia adotada pelo Piader Executivo, acolhido pelo Legislativo que fez
no de Oasgjficação de Cargos, que se esgota na
incluir o pessoal do TCU no regime especial
escala vertical de referências - NM 1 a 32 e
definido pelo Decreto-Lei IT' 2.225/85 do qual desNS 1O a 25 -, e que demonstra evidentes e
de 1985 faz p6rte da Carreira de Auditoria do
insuportáveis sinais de estrangulamento e _torna- TesoUro do Distrito Federal; e considerando que
se fator impedltivo de recrutamento de técnicos
esta Corte de Contas, por sua competência , consespecializados em máterias afins de contabilidade
titucionalmente fixada, desenvolve atribuições
e auditoria, economia e finanças, direito e admi- correlatas, complementares e suplementares
nistração, bem como desestimula e inquieta os
àquela- carreira, integrando, Portanto, o Sistema
que, atualmente, dedicam-se à fiscalização contáde T r_ibutação, Fiscalização, Arrecadação e Conbil, financeira e orçamentária do Distrito Federal.
trole do DF, sinto~rne motivado a submeter à
4. O Governo Federal, atento à situação, se vossa consideração o presente anteprojeto de lei,
dispôs a dissolver os pontos de estrangulamento
que toma como paradigma o Decreto-Lei n~
do Sistema de Tributação, Fiscalização, Controle
2258/85, que criou a Carreira de Auditoria do
e Orçamento,- criando no Ministério da Fazenda
Tesouro do Distrito Federal:
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1O. O vetlclmento- inidãt dos cargos de Ana·
lista e Técnico de Finanças e Controle Externo
corresponde ao do Padrão I, Terceira Classe,
atualmente paga aos integrantes _da Carreira de
Auditor e Técnico-do Tesouro do Distrito Federal,
de iguaJ posicionamento, e servirá de bas_e para
a fixação do valor dos ver1cimentos dos dema_is
ocupantes dos cargos transformados na forma
estabelecida no art. 2 9 do anteprojeto em anexo.
·-- -1-1. De OUtra parte, visa-ndO aproveitar os servidores ocupantes de cargos e empregos do Ql!adro e Tabela de Pessoal do Governo do Disti"!to
Federal, em exercido-neste Tribunal de Contas,
na qualidade de requisitados, pelo menos desde
31 de dezembro de 1987, houve-se por bem in~
duir no texto do anteprojeto dispositivo que possibilita a suã-opção"pelo Quadro e Tabela de Pessoal
· dos Serviços Auxiliares desta Corte-, sem qualquer
alteração em termos c:t_e regime jurídico, --classe,
referência e categoiia funcional. Essa medida representa, em realidade, um mero remanejamento
de_ cargos ou empregos, cujos ocuparltes são serVidores custeadOs à conta de recursos provenien·
f.es do meSmo Orçamento; corTIO, -deStãrte, se possibilitara quando do advento da Lei n9 6.on, de
26 de dezembro de 197~.
12. 0-anteprojeto inclui, alnda, dispositivo que
permite aplicar aos funcionários do Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares deste Tribu~al.c!e
Contas, o disposto no artigo 180 da-Lei no 1.711,
de 28 de outubro de 1952, com a redação que
lhe deu o artigo 1" da Lei n~ 6.732, de 4 de dezembro de 1979, e ainda o que prevê o artigo 2~
deste mesmo diploma legal, o que permitirá lnserir·se, no âmbito desta Corte, os encargos retribuídos pela Representação de Gabinete dentre aquelas funções que dão ensejo à aplicação dos dispositivos supramendcinados. la! provídênda se assemelha às levadas a efeito, sucessivamente, pelas Leis n" 5 7 299, de 14 de março de 1985; 7.41 1.
de 2 de dezembro de 1985; 7.459, de 11 de abril
de 1986; 7.460, de 15 de abril de 1986; 7.540,
de 26 de seterribro de 1986; 7.667. de 22 de
agosto de 1988, no STF, TST, TFR. STM, Justiça
federal de Primeira Instância e TJDF, e observa
- mais uma vez ressalto - o que prevê :õ §
1~ do artigo 39 da Constituição Federal.
13. Finalmerite, no qúe &Z respeito ao incremento da de_spesa decorrente do êxito da proposição em causa, cumpre-me esclarecer a Vossa
ExCelência que o aumento mensal, em relação
ao Orçamento do Distrito Federal- Lei no 6.663,
de 3-12~87 -para o exercido de 1988, por onde
correrá a despesa, será de apenas o;25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento).
14. A esse respeito é oportuno frisar que a
execução no ano em curso da reestruturação consubstanciada no anteprojeto não terá obstáculo
sob o aspecto econômico-financeiro;- conforme
se vê do pronunciamento do Governo do Distrito
- - ---- Federal em anexo.

e

15. No agu~rdo da estrita observância dos
preceitos constitucionais aplicáveis à espécie e
considerai1do a importâr1cia da função constitucional deste Tribunal de Contas, que auxilia- o
Senado Federal na elevada missão de fiScalizar
os dispêndios públicos,lembro a Vossa ExceJência que, em sendo concretizada a medida que
ora se pleiteia haverá repercUsSão direta no ânimo
dos servidores legalmente incumbidos da fiscali-
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zação e controle dos recursos e bens do Distrito

Federal.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
os meus protestos de mais alta e_distinta consideração. - JoeJ Ferreira da Silva, Presidente.

PROJETO OE LEI
do PF n' 2, de 1988
Transforma, no Quadro de Pessoal
dos Servidores Auxiliares do Tribunal de

Contas do Distrito Federal, os cargos
que especifica e dá outras providências.
O Governador do Distrito .Federal, faço saber
que o Senado Federal d_e_creta e eu sanciono.a

seguinte lei:
Arl 1~ Ficam transformados, no Quadro de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do_Tribunal de
Contas do Distrito _Fed_er_al, os cargos de Técnico

de Controle Externo e de Auxiliar de Controle Extemo, em cargos de Analista de Finanças e Controle Externo, de nível superior, e de Técnico de
Finanças e Controle Externo, de nível mérlio, nos
termos dos Anexos I e 11 desta lei.
Art 29 O vencimento ihlçt~l do cargo de Analista de Finanças e Controle EXterno corresponderá ao fixado, na data de pubHcação desta lei,
para a Terceira Oasse, Padrão I, índice 100, na
forma do Decreto~lei n<> 2.258, _de 4 de março
de 1985, e servirá -de base de cálculo do valor
do vencimento dos demais integrantes da Carreira
de Finanças e Controle- Externo, observado o
constante do Anexo III desta lei.
§ }9 Nenhuma reduç_ão_d_e_r.f!muneração poderá resultar da transformaç_âo a que se refere
o art. }9, assegurando-se a diferença como vantagem pessoal, individualmente nomincida.
§ 2 9 Aos ocupantes de cargo-a que se refere
esta lei estendem-se as nonnas conti_da_s_no_grt.
6~ do Decreto-Lei n? 2.258, de 4 de março de
1985, bem como o disposto nos artigos 1? e 2~
do Decreto-Lei n9 2.370, de 17 de novembro de
1987, e alterações supervenientes.
Art 3~ Os fuilcionárioS--aposeniadOS-cujos
cargos tenham sido transformados o_u dado origem, em qualquer época, aos dos integrantes das _
categorias funcionais dó ·arupo-Atividades de
Controle EXterno, COdigo TCDF-CE~01 O, terão
seus proventos revistos para inclusão dos direitos

e vantagens ora concedidos aos servidores em
atividade, inclusive quanto a posicionamento e
denominação, observados os termos do art. 11
desta lei.

Art. 49 O provimento dos cargos de que trata
esta_ lei _será feito mediante _concurso público e
dar-se-á no Padrão I, O asse "A". de Analista de
Fmanças ·e Controle Externo e de Técnico de Finanças e Controle Externo.
§ 19 O concurso público a que se refere_ este
artigo reã.lizar-se-á em duas etapas. ambas de caráter eliminatóri.o, compreendendo, a primeira, o
exame de conhecimentos, mediante proveis escritas, e a segunda, programa de formação, com
avaliação final e dassificatória.
§ 29 Ficã assegurado o direito à ascenção
funcional quando se tratar de setvidor ocupante
de cargo ou emprego do Quadro ou da Tabela
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, observadas a,s disposições desta lei.

§ 3? O processo seletivo de ascenção funcional, previsto no parágrafo anterior, réalizar-se-á,
sempre que posstvel, simu1taneamente com o
concUrso púbUco parã O respectivo nível da carreira, abrangendo as mesmas disciplinas, programas e provas.
Art. 59_ Poderão concorrer aos cargos de que
trata esta lei:
(-para Analista de Finanças e Controle Externo, os portadores de diploma ou habilitação legal
equivalente a curso superior de Direito, Economia, Corilabllidade o_u Administração;
__
II- pã.ra Técnico de Finan-ças e Controle Externo, os pOrtadores de certificado de curso de 2?
grau_ou_ habilit~s_?l_q legal equivalente.

Art. 69 Os..candidatos aprovados na primeira
fase do concurs-o público e m~triculados no programa de formação terão direito, a título de ajuda
fmanceira, a 50% (cinqüenta por cento) do venci_mento ftxado para o padrão inicial a que estiver
_ ÇOJ)cprrendo, a partir do início do programa até
o 'dia de sua nomeação ou eliminação do curso.
Parágrafo úrUco. No cas_o__de o candidato ser
seiVidor da Administração Pública do Distrit<? Federal, ser-lhe-á facultado optar pela percepção
_do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.
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Art; 7~ Os concursos para ingresso nas categorias fuociopais do 9f1..1PO-Atividades de COntrole Externo, já _homologados na data ~e publicação desta lei, S~frão vá1idos para atendimento ao
nela disposto, observado o prazo de validade.
Arl 8? Os servidores da Administração Direta
do Distrito Federal, ocupantes de cargos ou empregos de provimento efetivo, cedidos pelo menos desde 31 de dezembro de 1987, que na data
de publicação desta lei se encontrarem a disposição do T nbunal de Contas do Dis_trito Federal,
poderão optar por integrarem o Quadro e a Tabela
de Pessoal dos ServiçOs AUXiliares do Tribunal,
mediante redistribuição com desloç<mJ,e_nto de
seus cargos e"empregos, sem alteração de.regime
jurídico, categoria funcional, classe e referência
de origem.
.§ 1~ A opção prevista neste artigo deverá ser
apresentada no prazo de 90 (noventa.) dias, contados a partir da vigência desta l~i. e -somente __será
aceita se houver conveniência para o serviço do
tribunal e concordância do ósgão de origem.
§ 29 A efetivação da redistribuição, de que _
trata este artigo, implicará em renúncia do servidor a concorrer à transfOrtnãção ot.i transposição
do cargo ou emprego que vier a ocorrer no órgão
de origem.
Art 9" Aos funcionários do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas
do Distrito Federal qüe tenham exercido_enc::21rgo
retribuído por Pratificação de Representação" de
Gabinete por 5 (cinco) anos, ininterruptamente,
ou por tempo superior, ainda que _interpolado,
aplica·se o disposto no art 1 80 da Lei nQ 1.711,
de 28 de outubro de 1952, corri a redação que
lhe deu o art. 19 da Lei no 6.732, de 4 de dezembro
de 1979, e no__ar:t ~-d_f!Sl@__m~ma lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se aos servidores já aposentados que hajam
satisfeito os requisitos exigidos, quando em atividade.
Art. 1O. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações próprias do Orçamento -do Distrito Federal.
Art. 11. Esta lei enti:a em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a partir
de 5_ de ou_t1,1br_o de_198_8, _reVogados as disposiçõeS em contrário.
Brasília-DF,
d~
de 1988;
1679 da Independência e 1ooo da República.
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e à maioria da composição da Casa a Inclusão tidas à discussão imediatamente após a apresende matéria em Ordem do Dia sem exame prévio
tação do respectivo parecer, pelo relator, considedas corriissões, Cabendo a um relator instrul-la, . _rando-se aprovadas independentemente de votado DF n?s 1 e 2, de 1988, que, nos termos do
então, em Plenário, mediante designação da Pre§ 29 do art. 7 9 da Resolução n<? 157, de 1988,
.
ção.
_
sidência.
- Art. 10. Os fundonârios da Subsecretaria de
poderão receber emendas perante à Comissão
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1988. Comissões, desde qUe reqi:Jisita(!os, prestarão
do Distrito Federal, no prazo de cinco dias úteis,
- Humberto Lucena __:. Jutahy Magalhães
contados da sua publicação no DJárlo do Conseus serviços à Assembléia Nacional Constituinte.
- Odaclr Soares - Francisco Rollemberg.
gresso Nadonal.
Parágrafo único. As salas das Comissões Permanentes poderão ser utilizadas pelas Comissões
LEGISLAÇÃO aTADA
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) COnsfituCionais.
- · -Sobre a mesa projeto de res_olução que será lido
1\rt. 11. Os projetas de lef em curso e os que
pelo Sr. 19 Secretário.
RESOLUÇÃO
vierem a ser apres-entados por parlamentares, duÉ lido o seguinte
N'], DE 1987
rante o período de funcionamento da Assembléia
Nacional Constituinte, ficarão sobrestados até a
Estabelece normas de elaboração lePROJETO DE RESOLUÇÃO
promulgação da nova Constituição, ressalvados
gislativa do Senado, durante o periodo
1'1• 160, de 1988
os projetas de lei previstos no art. 42 da Constide funcionamento da Assembléia Nacio-tuição vigente.
Altera dispositivos da Resolução n~ 1,
nal Constituinte.
Art. 12. Estaresoluçãoentraemvigornadata
de 1987, modificada pela Resolução n'
Art. J? O Regimento Interno do Senado Fe~ _de sua publicação.
54, de 1987, e revigorada pela de n' 137,
dera! vi_gorará, durante o período de funciona~
de 1988.
Art. 13.-- Revogam-se as disposições em conmenta _da Assembléia Naci._onal Constituinte, com trário.
O Senado Federal resolve:
a-s alterações estabelecidas nesta resolução.
Senado Federal, 10 de março de 1987. -SeArl 29 As sessões do Senado serão:_
Arl 19 São revogados os arts. 2?, 31 e 1O, da
nador Huniberto Lucena, Presidente.
1ordinárias,
as
realizadas
às
segundas-feiras,
9
Resolução n l, de 1987.
das 14h30mliiàs 18h30rnin;
-RESOLUÇÃO
Art. 2 9 O art. 11 da Resolução n9 1, de 1987,
ll-extraordinárias as realizadas em horário dipassa a vigorar com a seguinte redação:
N• 54. DE 1987
-verso-do prefixado para as sessões ordinárias.
'"Art. 11. Os projetas de lei em curso e
Parágrafo único. O hofário de realização das
Altera a Resolução no 1, de 1987, do
os que vierem a ser apresentados por parlasessões extraordinárias não poderá coincidir com
Senado Federal
mentares ficarão sobrestados até 15 de deo das sessões plenárias da Assembléia Nacional
Art. }9 Os _artigos & , 7o e 11 da Resolução
zembro de 1988, ressa1vados os projetas de
COnstituinte. - --n9 1, -de 1O de março_ de_ 1987, passarrl a ter
iniciativa dos Poderes Executivo e Judiciário,
Art. 39 Ã sessão extraordinária, que terá o
a seguinte redação, incluindo-se ainda _o artigo
as proposições previstas no art. 52 da Constimesmo rito e duração da ordinária, poderá ser
12:
tuição Federal e os projetas e proposições
convocada de oficio, pelo Presidente, ou por 1/3
previstos na Resolução n~ 157. de 1988.
(um terço) da composição do Senado.
~·Arl 6° .As matérias inclu[das em Ordem
Parágrafo único. Os projetas de inicativa
Parágrafo único. O dia, a hora e a Ordem
do Dia dependendo de parecer terão seus
parlamentar que versem sobre assunto reledo Dia de sessão extraordinária Serão dados a
relatores de_signados pelo Presidente e seus
vante e de inadiável interesse público podeconbe.çgr previamente, ao Senado, em sessão,
pareceres proferidos oralmente em plenário.
rão ser incluído.;; em Ordem do Dia por solici§ 1o Se a complexidade da matéria difi~
ou pelo Diário do Congresso Nacional, sendo,
tação escrita da maioria absoluta da compono último caso, -os senadores avisados, também,
cultar sua instrução em plenário, a Mesa posição da Casa ou de líderes que representem
por comunicação telegráfica ou por telefone.
derá conceder ao relator prazo não superior
esse número."
a 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 49 As matérias serão incluídas em Ordem
- § 2~ A matéria incluída em Ordem do
do Dia, pelo Presidente, dispensados interstídos
Art. 3~ É revogada a Resolução no 54, de
e- formalidades regimentais, salvo publicação e
Dia e dependente de parecer poderá ter sua
1987.
apreciação adiada por, no máximo, 72 horas,
Arl 4~ Esta resolução entra em vigor na data __ distribuição de_ cópias das proposições principais.
Art. 59 As Comissões Permanentes não serão_
por deliberação do Plenário, a requerimento
de sua publicação.
instalad8s at-é ulterior deliberação -oo Plenário.
de, no mínimo, 113 da composição da Casa
Justificação
Parágrafo único. O disposto neste artigo não
ou de Uder que represente_este número, resse aplica às Comissões Diretora, de Fiscalização
salvados os casos de adiamento previstos
O projeto de resolução que ora se apresenta
e Controle e do Distrito Federal. modifica os procedimentos de tramitação legisno artigo 31 O do Regimento Interno.
_Art. 69 Os relatores das matérias incluídas em
Art. 79 Eilcerradci a· discussão da propolativa adotados durante a rea1ização dos trabalho_s
Ordem do Dia serãó designados pelo Presidente,
sição, com ou sem emenda, a votação da
da Assembléia Nacional COristituinte, eficazes na_e seus pareceres serão proferidos oralmente em
quela conjuntura mas inconvenientes ágora.
matéria far-se-á na sessão seguinte.
plenário.
Parágrafo único, Encerrada a discussão
O objetivo é revigorar os procedimentos nOrmais do Regimento Interno, tais como realização
da proposição com apresentação de emenParágrafo único. Se a complexidade da matéde sessões ordinárias diárias, discussão e votação
ria difiCultar sua instrução em plenário; a Mesa
das em Plenário, o relator designado proferirá
poderá conceder ao relator prazo não superior
de matérias em uma só sessão e outros sustados
o parecer sobre as mesmas imediatamente,
?! 48 (quarenta e oitO) horas.
pela Resolução n 9 1, de 1987, modificada pela
podendo ser concedido, em virtude da _comResolução no 54, de 1987.
:Art 79 Encerrada a discusSão da proposição
plexidade da matéria, prazo não excedente
a duas horas.
c_qffi a apresentação de emendas, o relator profeEntende-se que desta__ forma volta o Senado
a ter condição plena de deliberar rapidamente
rirá parecer sobre a mesmas, imediatamente, po·
Art. 11. Os projetas de lei em _curso e
os que vierem-a ser apresentados p-Or parlasobre as diversas matérias legislativas no curto
dendo ser concedido, em virtude da_ comph~xi
dade da matéria, prazo não excedente a 2 (duas)
espaço de tempo entre esta data e o término
mentares, durante o período de funcionamento da ,4,s~iemb[éia Naciona1 Cóhstit'.Jinte,
da presente sessão legislathra, em 15 de dezembro _hor_g_s;.
próximo.
- Arl & o segundo turno e o turno suplemenficarão sob restados até _a proinulgação da
.serão-~realizados imediatamente após a aprovaComo exceção fica mantido apenas o sobre_stanova Constituição, ressalvados os projetas
mento da apreciação de proposições até o fmal
ção do projeto em primeiro turno, e do substide lei previstoS rio artigo 42 da Constituição
tutivo, em segundo turno ou turno único, respectivigente.
da sessão legislativa, tendo em vista que a maioria
vamente.
das comissões não está funcionando e nem podeParágrafo único. Os projetas de iniciativa
Art. gç __ A redação final e a redação do vencido,
parlamentar que versem sobre assunto releria funcionar nesse brevíssimo tempo. Por via de
_conseqüência, continua facultada à Presidênda
que não dependem de publicação, serão submevante e de inadiável interesse público podeO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Do expediente lido, constam os Projetas de Lei

tar-
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rão ser incluídos em Ordem do Dia por solicitação escrita de dois terços da composição
da Casa ou de Uderes que representem este
número.
Art. 12. Ficam reduzidos pela metade,
todos os prazos referentes ao uso da palavra,
com exceç:ão daqueles dispostos nos artigos
!6-XIle4!9J."

tes do primeiro da seriação numérica, ou no caso
das alíneas da alfabética;
-~ b) aos dispositivos novos acrescentados ao
texto da lei atribuir-se-á o mesmo número do
dispositivo anterior à indusão, seguido de um
ponto outro número, conforme o sistema de numeração progressiva;
c) a inclusão de alínea no texto da lei será
feita com a observância do disposto na alínea
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data
.'b" deste item;
de sua publicação.
_d) é vedado o aproveitamento do número tanArt 3? Revogam-se as disposições em colitQ__Qe_ dispositivo revogado quanto da divisão sutrário.
- -primida, devendo a lei alterada manter o número
Senado Federal,4 dejul~o de 1987.-Senador de um e outra, seguido da expressão "revogado";
Humberto Lucena, Prestdente.
e) todo dispositivo que sofrer modificação
...................~···----....----~..~Com as letras NR. maiúsculas e entre parênteses.
RESOLUÇAO
as letras NR, 1-naiúsculas e entre parênteses.
9

N 137, DE 1988
Restabelece a Resolução n9l, de 1987,
prorrogando o seu prazo de vigência atê
o término da presente sessão legislativa.
Artigo único. É restabelecida a Resolução n9
1, de 1987, alterada pela Resolução no 54, de
1987, ficando o seu prazo de vigência prorrogado
até o término da presente ~essão legislativa.
Senado Federal, 6 de ovt.uQ_ro de 1988. - Se~
nadar Humberto Lucena, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O projeto ser.á publicado e, em seguida, ficará
sobre a mesa durante três sessões, a fim de rece-ber emendas.

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr.
J9 Secretário.
~ lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 89, de 1988
(Complementar)
Estabelec::e nonnas gerais de elaboração, redação, alteração e consoUdação
das leis.
O Congresso NaciOnal decreta:
Art. 1<? As leis de conteúdo normativo e de
caráter geral serão numeradas em série espec:ífica, seguidamente, antecedidas da letra maiúscula "N".
§ 19 As leis de efeitos concretos, bem assim
as de interesse restrito, de vigência temporária,
serão numeradas em série própria, seguidamente,
antecedidas da letra maiúscula "E".
Art. 2" A lei não poderá conter matéria estranha ao seu objeto_ ou a ela não vinculada por
afinidade, pertinência ou conexão, enini.ciado na
respectiva ementa.
~ 19 O mesmo assunto não poderá ser discipitnado por mais de uma lei, salvo quando a subseqúente alterar a preexistente.
Art. 39 A alteração da lei será feita:
1- mediante reprodução integral em novo texto, quando considerável a modificação;
II- nos demafs casos, por meio de substituição ou supressão no próprio texto, do dispositivo
atingido, ou acréscimo de dispoSitivo novo, observadas as seguintes regras:
a) é vedada a modificação do número de qualquer dispositivo da lei alterada, salvo quando a
inclusão houver necessariamente de s_er feita an-

M,

49 Aelaboraçãotécnicadasleisatenderá,
além de outros, aos seguintes prindpios:
I - a lei, redigida com clareza, precisão e ordem lógica, será dividida em artigos e conterá,
abaixo de s_eu número, a ementa indicadora de
seu objeto;
II-nenhum dispositivo poderá regular mais
de um assunto;
_III- é obrigatória a declaração explícita da ]egislação anterior ~-rogada ou derrogada;
IV- os algarismos e parágrafos serão identificados exclusivamente por números cardinais,
mesmo quando tenha um s6 artigo e este um
só parágrafo;
V- os artigos desdobram-se em parágrafos
ou itens, grafados este em algarimos romanos
e aqueles pelo correspondente sinal gráfico;
- VI- os parágrafos e itens subidvidem-se em
alíneas e estas em números representados por
algarismos atáblcos;
Vil- cada menor agrupamento de artigos
constitui uma seção ou subseção que, identificada
pelo assunto, será precedida, na linha anterior,
da expressão "divisão", em maiúscula e que,
acompanhada do número próprio, em algarismo
romano, ficará entre parênteses;
VIII- a numeração dos artigos será interrompida ao frrn do menor sedonamento da lei (subseção, seção ou capítulo), reiniciando-se a seriação
numérica dos artigos no primeiro secionamento
subseqüente;
IX- qualquer divisão nova intercalada na lei
receberá o número anterior seguido de ponto de
um algarismo, conforme o sistema de numeração
progressiva;
X-o agrupamento de subseções constitui a
~çij_Q, o de seções o capítulo, o de capítulos o
título, o d~ títulos o livro, o de livros a parte, podendo esta desdobrar-se em geral e especial, ou ser
identificada numericamente, com o uso do numeral ordinal por extenso;
Xl-um conjunto de artigos de uma lei poderá
ser identificada aindª, conforme o c;;~so, como
disposições preliminares, gerais, finais ou transltórias;
XII- as subseções, seçpes, capítulos, serão
id_e_nti_fkados por números, grafados em algarismos romanos.

Art. 59 A Mesa da Câ~ara dos Deputados e
a do Senado Federal negarão tramitação, devolvendo aos seus autores, a proposição que, apresentada a partir da entrada em vigor desta lei,
contrarie qualquer dispositivo dela constante.
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Art. 6? As disposições desta lei aplícam-se
igualmente aos decretoS legislativos, as resoluções, decretos e atos administrativos de conteúdo
normativo e de caráter_ geral.
Art. 7o As leis e os decretos-leis de conte_údo
normativo e de caráter gerai, ressalvada a legislação codificada, serão, com a observância desta
lei, revistos, atualizados, ordenados e consolidados.
§ }9 Paró. deito do disposto neste artigo obseiVar-se-á o . ~gulnte:
I - os órgãos subordinados diretamente à Presidência da RepúbliCa e aos mlnistérios, no prazo
de 180 (Cento e oitenta) dias contàdos da vi_gência
desta lei, procederão ao exame, triagem e seleção
·das leis complementares, ordinárias, decretos-leis
e leis delegadas, reladonados com a respectiva
competência, agrupando, atualizando e consolidando em anteprojetos de lei as qUe, em vigor,
tratam do mesmo assunto ou de assuntos vinculados por afinidades, pertinência ou conexão, indicando as expressas ou implicitamente abrogadas
ou derrogadas;
n- no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da- entrada eri...- vígor desta lei, as entidades da
administração indireta procederão, nas matérias
de suas áreas de atuação, à revisão e consolidação
de que trata o ltem anterior, remetendo os respectivos anteprojetos de lei ao ministério a que se
estejam vinculadas, cumprindo à secretaria de
Estado correspondente apreciá-los e s_ubmetêIos, juntamente com os seus, à Presidência da
República para encaminhamento, no prazo de 60
(sessenta} dias, ao Congresso Nacional.
Art. ao As disposições do artigo anterior serão
aplicadas aos decretos e atas administrativos de
conteúdo normativo e de caráter geral, no que
couber e nos prazos e forma estabelecidos pelo
Poder Executivo.
Art. 9? Na primeira sessão legislativa de cada
legislatura, a Câmara dos Deputados, através de
sua Comissão de Constituição e Justiça, promoverá a publicação da Consolidação das Leis Federais, compreendendo as leis ordinárias e complementares, as leis delegadas e os decretos-leis já
promulgados, ordenados e indexados sistematicamente.
§ 1~ A publicação de que trata este artigo,
referente às legislaturas subseqüentes e da promulgação desta lei, acumulará a matéria das consolidações anteriores.
Art. 1O. O Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, na forro_ct e_no prazo estabelecidos
em decreto, promoverá publicação equivalente
- à referida ao artigo anterior, contendo os decretos
e ates administrativos de conteúdo normativo e
de caráter geral editados no período a que se
refere o artigo 9~
Art. 11. Esta lei entrará em vigor no prazo
de 60 (sessenta) dias da data de sua publicação.

Justi6cação
O problema da multiplicação de nosso acervo
legislativo, como elemento altamente cOmplicador da vida nacion~ desde que fator de insegu·
rança do indivíduo em suas relações. entre si ou
com o Estado, em face da decorrente dificuldade
em se_ saber qual, efetivamente, o direito legislado
vigorante, constituiu, em-1978, objeto de mono·
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estamos a repr~sentar, atingindo, em cheio, a Assembléia Naclonal Constitl,linte, quando fixou, no
texto da COnstituição de 1988, a determinação
de_ editar-se lei complementar dispondo sobre "a
elaboração, redação, alteração e consolidação
das leis".
Assim, a fim de tornar efetivo o desiderato buscado pelo legislador constituinte com o editar a
regra determinativa retro-apontada, constante do
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, estamos reapresentando o projeto de_ nossa
na!, que tanto influem na cohjuntura económicoautoria_já referido; o qual, a par de traçar regras
financeira do País.
esJ)ecíficaS, de -oõsérVãncia obrigatória quanto à
Lembrávamos, àquela oportunidade, que a graredação das leis e o processo de sua alteração,
vidade do nosso panorama legal, em termos de ousa inovar acentuadamente_ no que respeita à
éditos de _cunho normativo, levara o Presidente identificação dos dispositivos regais, com a preoErnesto Geisel a inserir a temática na pauta de cupação mais acentuada de obviar a consolidatrabalhos a s_erem desenvolvidos durante o seu
ção de nosso Direito l~gislado.
Governo, como _se depreende destas afirm_a_ções
Mas, quando procuramos alcançar o objetivo
constantes de seu "discurso-programa", feito pede consolidação, não podemos_ perder de vista
rante o seu ministério então recéóterilente ema necessidade de encontrar uma metologia, sob
possado:
o _ponto de vistã d€ téó1ica de legislar, que per"Outra preocupação que assalta, desde logo,
mita, uma vez feita a consolidação, uma vez elaboo Governo, diz respeito à excessiva multiplicidade
rado qualquer código, manter a unidade de tratade leis, decretos e regulamentos, muitas vezes
mento da respectiva matéria, evitando, de tal sorte,
dificultando a interpretação e a correta ap!icaçdo."
qu~:, dentro de pouco tempo, como vem aconteDe fato, através do Ministério da Justiça, à frente
cendo, seja desmantelada essa unidade, pelas difio Ministro Armando Falcão, foi iniciado um eSforculdades de inserção, nessas le.is que têm os seus
ço tendente a encontrar um metologia adequada
dispositivos ordenados sistematicamente por asà redução de nosso tão numeroso acervo legislasunto, de novos artigos, levando à edição de 1eis
tivo. Era, contudo - reconhecemos_ - , e contiparelelas.
nua sendo uma tarefa angustiante, explicando-se,
Com o _objetivo retro-apontado fomos bU$car,
aL o porquê de o respectivo desiderato não ter
effili"abalho da lavra do Dr. Maurilio Penna Grciba,
sido alcançado naquele Governo.
Já em 1978, porém, avançávamoS que a reali- Assessor Legislativo da Câmara dos Deputados,
zação de um trabalho des_ti_nao a imprimir uma as sugestões por ele feitas com o objetivo de
assegurar a manutenção da unldade de tratamennova feição ao panorama crítico de nosso Direito
to dos mesmos asSuntos em um único texto (cólegislado era tarefa que exigia a colaboração efeti:.
digoS, conSolidações), consoante deu a público
va dos três Poderes e não só o esforço isolado
nó me_smo núnlero da Re$ta Política, já refedo Poder Executivo.
rido.
_
Naquele ensejo, lembrávamos então a válida
Naquele trabalho afirmava referido monogratentativa que, no Poder Legislativo, vinha de ser
fista que a multiplidâade de leis, regulando o mesfeita, quando a Câmara dos Deputados, sensibilizada para o problema, veio de aprovar projeto iTICi as_sunto, notadamente o paralelismo legal
identificado por leis esparsas, tratando de matéde lei de iniciativa do DePU:tãâõ Henrique Turner.
rias objetõ de códigos ou de c_onsolida_ções,_ deEsse projeto, cujas linhas mestras nos permitimos
corría especialmente da dificuldade do legislador
seguir na presente propo-situra, continha, a1ém
de preceitos orientados no sentido_ de um trabalho de inserir, nos códigos e consolidações, novos
dispositivos quando estes só podiam ser editados
efetivo de consolidação de_nossas leis, regras de
como <1rtigos, vez que tal inserção implicava a
elaboração legislativa indispensáveis à sistemamodificação dos números de todos os artigos
tização do processo de feitura da lei.
Infelizmente aquele projeto não logrou aprova- da lei localizados após a inserção, com os graves
Inconvenientes que de tal prática resultaria. A proção vez que, sendo proposto, tendo em vista a
edição da lei complementar, foi, por essa razão, " pósito de tanto cabe lembrar o episódio relatado,
considerado inconstitucional desta Casa, por Coii- nesteS termos, por aquele articulista:
sjderar que a matéria não se inclujda entre aquelas
"Aquelas nossas observações não esperaque a Constituição Federal prescrevia como deram muito para serem constadas na prática.
vendo ser legisladas mediante lei complementar.
EstaVa 6 Ministério da Previdência e Assis-Explica-se, nessa razão, o motivo por que, ententência Social absorvido com a exaustiva taredendo sempre oportuna aquela iniciativa, resolvefa_da necessária consolidação de nossos dimos reiterá-la, com algumas _inovações, mediante
reitos previdenclários vinculados ao INPS
o presente projeto de lei ordinária.
quando surgiu a necessidade, oriunda de justo .reclamo público, de se inserir determinada
As preocupações pelo panorama conturbado
de nosso Direito legislado, afinal, não ficaram isoM
categoria de profissionais entre os contri]adas nas manifestações dos que intentaram, obM
buintes e beneficiários da previdência admijetivamente, já há algum tempo, <;ontribuir para
nistrada pelo INPS. Assim, enquanto, admio estudo do problema e sua soluçãO, cOmo são
nístrativamente, o INPS procedia à compiexemplo disso o trabalho pioneiro,-no Congresso
lação e reunião, ~ um s6 texto, de toda
Nacional, do ex·Deputado Henrique Turner e da
a legislação previdenciária a ele vinculada,
nossa própria incursão sobre essa área em 1983,
editava-se lei integrando o profissional de fuatravés do projeto n9 130, daquele ano, que ora
tebol entre os contribuintes do INPS.
grafia que tivemos ensejo de veicular através do
7 da Revista Política, da Fundação Milton
Campos.
Já naquele ano chamávamos a atenção para
o gigantismo de nosso direito legislado, apontando a existência de mais de sessenta mil diplomas legais, não incluindo aí atas normativos editados por órgãos ministeriais, como portarias, resoluções e instruções, contendo preceituações de
grande alcance, como podem ser referidas, entre
elas, as resoluções do Conselho Monetário Nadon~
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Assim, mal editou-se, mediante decreto
baixado com suporte em lei autorizativa, a
nova Consolidação das Leis da Previdência
S9dal, essa Consolidação já começava a envelhecer sob o ponto de vista da buscada
unidade l~gislati~a. em face da quase .concomitante edição de lei paralela à Consolidação,
versando assunto cjue nela obrigatoriamente
devia estar contido."
Agora, acrescentamos, na linha do eiitendi·
mento fixado por aquele articulista: mesmo que
essa Consolidação fosse editada mediante lei e
nãO põr decreto, não haveria como se pudesse
inserir nela aquelas normas constantes da lei que
integrara os profissionais do futebol entre os contribuíntes- do lNPS porquanto, para fazê-lo, seria
necessário modificar a numeração de todos os
dispositivos da Consolidação que devessem rece- .
b~ a intercalação d~s _normas dirigidas àquela
categoria profissional.
Tendo em vista então o objetivO de possibilitar
a inserção de novos artigos ou mesmo secionafnentos 1nteiroS-Ou a sUa supressão na legislação
consolidada ou em qualquer lei que tenha seus
dispoSitivos sistematicamente ordenados por assunto, aqueJe técnico propôs que cada menor
sedonamento d__essas.leis_devessevir identificado
por um número própriO, cOmo se fosse uma divisão da lei, independentemente da nomenclatura
técnica tradicional da identificação dos títulos, capítulos, seções etc.
De tal sorte - sugeria-se naquele trabalho tendo a cada menor secionamento dª- lei um número identificador dele, os seus artigos poderiam
ser numerados começando serripre pelo no 1, que
corresponderia ao art. 1ç da numeração tradicional, réiniéiando-se a série numériça no secionarrientõ subseqüente. Assim, o-dispositivo dessas
leis seria identificado pelo número do artigo correspondente __s_eguido do número da divisão em
que estaria inserido.
Com essa sistemática e adotadas outras normas como a da utilização do sistema de numeração progressiva, para efeito de inserção de novos dispositivos_ nas 1els que os tenham ordenado
sistematicamente por assunto - estamos certo
-não haveria, no futuro, qualquer problema para
o alcance do objetivo de manter-se a unidade
legislativa de nossos códigos, consolidações etc.
Feitas as precedentes Considerações, passamos a justificar algumas das inovações propostas
com o presente projeto de lei:
1._ A sepélração numérica das leis de conteúdo
n_ormativo e de caráter geral das de natureza temporária -temvista facilitar lOcalizaÇão das
leis de uso diutumo, sej:>arando:.as da que já tenham surtido seus efeitos e devam ser coloc<tdas
à parte, para não complicar a busca.
-2. -_o impediménto de que venha a conter a
lei materia estranha ao seu objeto, enunciado na
respectiva ementa, tem em vista, também - facilitar a localizaçãO das disposições legais, hoje mui·
tas vezes dificil em face do descaso que permite
que se insira em lei disposição que não tenha
a ver com o_ assunto indic_ado na ementa.
3. A vedação no sentido de que mais de uma
lei discipline um mesmo assunto tem, obviamente, o objetivo de a unidade de _tratamento legal,
viabilizando, inclusiye, a manutenção das consolidaçOes.

em

a
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4. A exigência constante da alínea a, do item
II, do art. 3, tem por objetivo
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evítar que as

remis-

sões dos dispositivos de uma lei, feitos por outra,
torne-se incorreta quando, pela inclusão de novos
dispositivos ou pela supressão de outros, a modificação do número -dos dispositivos pr6xiinos, já
referidos em outras leis, levasse à referida incorre-

ção. A nosso entender, aliás, um dfspOSfi:i\ro, desde
que obtenha sua identidade inicial, que é a do
número que o identifica, não poderá perdê--la, sob

pena dos referidos erros de remissão, com os
incovenientes que de tanto resultam.
5. Para efeito de se poder- manter sempre o
número íri!cial dos dispositivos de uma lei, propõe-se, na alínea b do item li, do art. 3, que a
inserção de qualquer dispositivo novo em lei preeM
xistente deverá ser feita identificando-o com o
número do dispositivo imediatamente anterior à
inserção, seguido de um ponto e o número cardiM
nal correspondente. Assim, por exemplo, se se
desejar inserir um dispositivo entre o art.._ 3- e o
4, esse dispositivo será numerado como art. 3.1.
Se dois forem oS diSpoSitivos a acrescer, aí, como
artigos, eles serão numerados, assim, comO arts.
3.1 e 3.2. Da mesma forma se fará quando a
inserção for de um parágrafo, de um novo item
ou de uma nova alínea, a saber, um novo __ item
inserido depois do lll será identificadO como item
ill.I, e uma nova alínea após, por exemplo, a c,
será identificada como c.I.
6. Com essa sistemátiCa os dispositivos anteM
riores podem manter sua numeração primitiva,
permitindo, assim, a permanerite correção das
remissões feitas em outras leis .. Por outro lado,
essa sistemática facilitará ao intérprete, aO examinador da lei saber, de pronto, se uma determinada
norma foi editada no início da vigência da lei,
ou foi nela inserida postertormente, facilitando
mesmo a aplicação da lei no tempo, pois não
há como o aplicador da lei não ser advertido sobre
o fato de que a respectiva norma não nasceu
com o nascimento-da lei.
7. A preceituação constante da alínea d, do
item II, do art. 3 tem em vista, igualmente conTo
a constante da alínea a do item ·u do mesmo
art. 3, já referida, evitar tome-se a remissão em
outras leis incorreta quando se venha a aproveitar
o número de uma divisão suprimida para ideritificar uma nova, contendo dispositivos diferentes
da suprimida constantes.
8. A norma constante da alínea e, também
do item II do artigo 3, tem em vista também advertir o aplicador e o intérprete da lei de que o preceito, como redigido está, não é o mesmo que
constava da redação original, pela simples vísão
do indicador NR em seu final, que quer significar
nova redação.
9. O preceito- constante do item IV do artigo
4, de que os artigos e parágrafos deverão ser
grafados exclusivamente com números cardinais,
tendo em vista também evitai- que, por exemplo,
quando se queira inserir mais um artigo numa
lei ou num sec!onamento que 56 tenha um, haja
que se mudar a denominação do anterior, já legislado, para um ou primeiro, posto que anteriormente identificado como úrilCo, -mantendo-se,·
desta forma, sempre, a numeração anteriormente
legislado, que não ·deve sofrer modificação em
sua identificação pelo fato da inserção de um
outro dispositivo.
-

1O. Não há qualquer razão~ por outro lado,
sob o ponto de vista lógico, de se numerar artigos
e parágrafos Com Ordinais até o" nono-e com cardinais a partír de dez. Melhor será, assim, face inclusive a utilização do sistema de numeração progressiva para efeito de se permitir a manutenção
dos números identificadores dos dispositiVos regíslados na nascimento da lei, que se utilize exclusivamente números cardinais identificando os artigos e parágrafos, consqante, aliás, assim o fizemos na redação do presente projeto.
11. A norma constante do artigo 5 tem, obviaM
mente, o objetivo de impedir que se conspurque,
ab inltlo, o processo de formação da lei idealizado na forma da presente proposição,
12. Ãs preceituações constante dos artigos 7
a 1O visam a ftxar prazos, que nos parecem razOOveis, dentro, nos quais o Poder Executivo deverá
realizar ·o trabalho da consolidação, por áreas de
fnleresse, das disposições legais editadas em todos os níveis, visando a que as respectivas consoliM
dações sejam encaminhadas ao Congresso Nadãnal, para a apreCiação -do Poder Legislativo
sua final transformação em te~ quando se trate
de normas que a ele caiba legislar com- ã -colaDo-:.
ra·çao _do Presidente da República, devendo o
mesmo Poder Executivo nos prazos que lhe são
também ftxados, consolidar os textos normativos
que, nos termos ·constibJCionais, lhe caiba exclusivamente editar.

e

-13. A fim de que os nossos nobres Pares teM
nham uma visão clara da sistemática de identificação- dos-:=Cusposltivos de lei consoante E!starTlOSora propondo, permitimo-nos anexar à presente
justificação um simile da Lei do IPC, conforme
seria legislada se a nossa proposta já houvesse
sido aceita pelas Casas do Congresso Nacional
áQtempo da elaboração dessa _lei.
Esperando ser honrado com o obséquio da
atenção de nossos ilustres Pares para a presente
proposta e na expéctativa mesmo de sugestões
que possam enriquecer as idéias ora submetida_s
a·o elevàdo espfríto crítico de todos os compOnentes das duas Casas do Poder Legislativo, conM
fiamos em que possa este projeto transformar-se
na lei que poderá permitir abram-se, no futuro,
horizontes mais claros no panorama dO direito
legiSlàdo -pátrio.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1988.
-Senador Marco Maciel.
-O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O projeto lido vai à publicação.

_§obre a mesa, expediente _que vai ser lido pelo
SJ; l~-secretárit

É lido o seguinte
Brasília, 17 de novembro de 1988
DeputadoS e Senadores integrantes da Frente
P8r!Zim-entar -Nacicirialista, cônscios de suaS altas
responsabilidades na defesa das causas fundamentais da nacionalidade brasileira, consideram
de seu elementar dever de mandatários da vontade popular dirigir ao Presidente do Senado Fede(81 e do Congresso Nacional, ·senador Humberto
Lucena. e ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ulysses Guimarães, um veemente
apelo no sentido de que convoquem imediatamente à sede do Congresso Nacional, em Brasília,
todos os parlamentares para, em regime de ur·

gência urgentíssima, atenderem a necess_idadeS
inadiáveis de complementação legislativa dO texto
constitucional promulgado na histórica data de
5 de outubro.
Cumpre a todos nós, representantes diretos do
povo brasileiro; ocupar efetivamente _a esfera de
poderes- c[ue a Constituição atribui ao Poder Legislativo, como condição mesma de transformar, de
imedfãto, em realidade, as importantes conquistas
que conseguimos inscrever na Lei Magna do Pais.
Não podemos abrir mão destes poderes, por açãoou omís~o. certos de que poder político ou é
exercido legitimamente pelos mandatários da
vontade popular ou, então, começarão por ser
exercidos, de fato, por quem não recebeu da Nação tais atrJbutções. Ou a Constituição- começa
a vigorar, na plenitude de sua legitimidade, ou
a erosão das ilegitimidades consentidas acabará
por transformá-la num farrapo de papel.
Neste delicado instante, em que reivindicações
tão importantes como as que inquietam os com~
petentes e dedicados trabalhadores do aço e do
petróleo, consideramos igualmente do nosso dever dirigir, às áreas do Governo diretamente envolvida Neste delicado instante, em que reivindicações tão importantes como as que inquietam
os competentes e dedicados trabalhadores do aço
e do petróleo, consideramos igualmente do nosso
dever dirigir, às áreas do Governo diretamente
envolvidas na matéria, uma palavra de apelo e
advertência para que as negociações se restabeleçam imediatamente, com o mais altci- espírito
de compreensão e entendimento, para tranqüiM
lizar a _cç.muQidade nacional e impedir qu·e a·nossa
população, já tão sofrida, venha a ser, mais uma
vez, vítima da incompreensão e da intolerância.
- Pompeu de Sousa - Geraldo Campos Chagas Rodrigues - Octávio Elísio - Fernando Santana- F. Gasparlan.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, oficio que vai- ser lido pelo sf.
1~ Secretário.
É lido o seguinte

Of. n• 105/88--P
Brasma- DF, em 10 de novembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigifMme a VOsSa"EXCelênda
para solicitar providências no sentido de ser retirado o PLS nci SD/88 - DF, por ser Cle intereSse
deste Tribunal.
Na expectativa de que o assunto merecerá a
pr_estimosa atençã()_ de YC?ssa ExceJência, ~proM
veito a oportunidade para renovar-lhe protestos
da mais alta estima e distinta consideração. Joel Ferreira da Silva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência defere a solicitação. O referido projeto de lei vai ao arquivo.

Sobre a mesa, comunicações dos Srs. Senadores Roberto _Campos e Fernando Henrique Cardoso que serão lidas pel<? Sr. 1? Secretário.
São lidas as seguintes

Oficio/ GAB. n• 56188
Brasilía, 11 de novembro de 1988
Senhor Presidente,

Novembro de 1988
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', de acordo
com a· disposto no art. 43, alínea a, do Regimento

Interno, que me ausentarei do País no período
de 15 a 20 do mês de novembro ern çurso, para
viagem de c.onferência_s no exterior.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~

os protestos de estima e distinta consideração.
-Senador Roberto Campos.
Brasília, 9 de novembro de 1988
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência que me ausentarei .do País a partir do
dia 16 do corrente, a fim de partldpar, a convite
da Universidade de Bolonha -Itália, de um semi-

nário sobre democracia na América Latina, como

parte das comemorações dos 900 anos daquela
universidade, e, em seguida, a convite da Academia de Ciências da União Soviética e do CC'mitê
de Solidariedade aos Países da América Latina,
irei a Moscou proferir uma conferência sobre as
perspectivas de desenvolvimento sócio~econômi~
co na América Latina.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência meus protestos de elevada consideração e apreço. -Senador Fetn_and_o Henrique
Cardoso.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O

expedie~te

lido vai à publicação.

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A Presidência recebeu a Mensagem n" 250, de
1988 (no:> 475/88, na Origem), de 9 de nOvembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do artigo 52, item V,
da Constituição Federal, solicita a autorização do
Senado para que o Governo da União possa contratar operação de crédito externo, no vaJor de
22.645.371.000,00 (vinte e dois bilhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e setent~
.e uma mil llras italianas), destinada ao financiamento do processo de fabricação de ferramentaria, no Brasil, a ser utilizada na montagem dos
aviões AfV\X, do projeto desenvolvido pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - Embraer.
Nos termos da Resolução n 91, de 1987, a Presidência designará, oportunamente, o_ relator da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência recebeu e1s Mensasens n"" 251 e

252, de 198_8 (n9' 477 e 478/88, na origem), de
14 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 52, inciso VII,
da Constituição, e de acordo com o art. 2~ _da
Resolução n9 93n6, do Senado Federal, soticita
autorização para que o Governo do Distrito Federa] possa contratar operações de crédito, para os
fins que especifica.
A Presidência designará, oportunamente, os relatores das matérias.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência comunica ao plenário que, nos ter~

mos do art 45, in fine, do Regimento Interno,
deferiu. em 18 do cp_rrente, requerimento do Se~
nador Mauro Benevides, em que Sua Excelência
soUcitava autorização do Senado para participar
da Delegação do Brasil junto à .43~ Sessão da
Assembléia Geral da Nações Unidas.

É o seguinte o requerimento deferido:
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REQUERIMENTO
N• 186, DE 1988

tários, atualmente, condições legais para requerê-los;
d) tenham suas convenções de condomínio
Tendo sido designado a participar da Delegadevidamente aprovadas em Assembléia Geral dos
ção do Brasil junto à 43' Sessão da Assembléia
co_ndôminos e_regularmente registrados no CaJ:tóQeral das Nações Unidas, solicito me seja concerio cqmpetente;
dida autorização para desempenhar essa missão,
e) disponham de arruamento, lotes devidanos termos dos arts. 55, UI da Constituição e 44
mente demarcados, pelo menos uma praça de
do Regimente !ntemo.
uso comum, rede particular de abastedmento de
Esclareço' que_deverei estar ausente do Pa_ís
água, portaria construída em a1ven~ria, slnàico
por período superior a 20 (vinte) dtas.
.eleito e segurança própria;
Sala das Sess6es_, 16 de novembro de 1988.
f) possuam mais de dez residências de alve-Senador Mauro Benevldes.
naria já construídas ou em fase de construção.
Art. 2<:> O disposto na presente_iei não s_e apliÉ a seguinte a comunicação do Sr. Mãuro
ca aos condomínios ru_rais organizados, em forma
Benevides:
de invasão, em terras públicas ou em terras partiEm 16 de novembro de 1988
culares, desde que,_neste caso, os lotes ou a gleba
não tenham sido adquiridos legalmente de seus
Senhor Presldente,
legítimos proprietários.
Tenho a_hon_ra de: __çomunicar a Vossa ExceArt. 39 Fica o Governo do Distrito Federal aulência que me ausentarei do País a partir de 18
torizado a prover os condomínios ora regularido corrente, para, devidamente autorizado pelo
zados, com os serviços públicos essenciais aos
Senado, na forma do art 55, UJ, da Constituição,
seus funcionamentos, de acordo com a viabilie art. 44 do Regimento Interno, participar da Deledade técnica e financeíra de cada órgão prestador
gação do Brasil junto à 43~ Sessão da Assembléia
- de serviço.
Geral das Nações Unidas.
Art. 4° O Governo do Distrito Federal proviAtenciosas saudações. -Mauro Benevides.
denciará junto à Corregedoria de Justiça local
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) a expedição de provimentos aos Cartórios de NoA Presidência recebeu, da Deputada federal Már~. de Registro Civil e de Titu]os e Documentos,
cia Kubitschek, antepr'ojeto de lei que regulariza
visando a lavratUra do_s atos legais necessários
a. situaçãojt,nídica_ dos condomínios rurais do Dis- à regu]arização dos condomínios e _de cada lote
trito Federal, estabelece normas para o seu funindividualmente.
cionamento e dá outras providências.
Art. _5 9 Ficam sem efeíto os procesSos crimiN_os termos do parágrafo único do art. 29 da
nais ou administrativos, referentes a condomfnlos
Resolução n9157, de 1988, a matéria será desparurais, instaurados com base _no Decreto n9
chada à CorrUssão do Dlstrito Federal.
9.726186. .
Art. 6 9 Esta lei entrará em vigor na data da
É o seguinte o anteprojeto de lei:
sua publicãção, revogadas as disposições em
contrário.
-

ANTEPROJETO DE LEI DO
DISTRITO FEDERAL
N• , de 1988
Regulariza a situação juridica dos condomínios rurais do Distrito Federal; estabelece normas para o seu funcionamento e dá outras providências.

(À Comissão do Distirto Federal.)
O Senado Federal, no u.so das atdbuiçõe:s que

lhe confere a Resolução n~ 157, de 1988, da Casa,
nos termos do que dispõe o § 1~ do artigo 16
do Aro das Disposições Constitucionats Transitórias, decreta:
Art. 19 Os condomínios rurais do Distrito Federal, que tenham se organizado em terras partlcula~es, ficam, desde já, _regularizados e considerados como se urbanos fossem, Para fins de prestação de serviços públicos pelo GDf, cobrança
de taxas e impostos e aprovação de plantas e
projetas, desde que:
a) nquem localizados em faixa de até cinco
_quilômetros do limite da atual área urbana do
Plano Piloto. (DFl) e cidades-s.:télites;
b) os lotes que compõem o ·condomínio tenham sido adquiridos legalmente de seus proprietários;

c) possuam escritura pública de compra e ven~
da, coletivas ou individuais e registro passados
pelos Cartórios próprios, ou tenham seus proprie-

Justificação
O tratamento que vem sendo dado, até__ hoje,
aos proprietários de lotes em condomínios rurais
do Distrito Feder_a~ não condiz com o que dispõe
o indso XXII do artigo 59 da Constitutção Federal,
quanto ao direito de propriedade.
Com efeito, cidadãos que pagam impostos, que
são proprietários legítimos de lotes adquiridos
com sac_ti_fíclo, Que têm escritura pública de compra e venda devidamente registrada, não podem
exercer o direito universa1_m_~s comesinho e elementar, que é o de usar e fruir do seu próprio
bem.
Isto tudo se deve à fa1ta de uma legislação que,
sem colidir com_o teXto constitucional e a legislação federal existente, r~çonheça os direitos daqueles que são de fato os legítimos proprietários
de suas terras, mas que são tratadOs como se
fossem invasores de terras públicas.
E hoje a situação dos çondomíntos rurais _do
.Df. . como se diz, nem ata, nem desata.
Nem o governo autoriia os pr:oprietários a dispor de seus lotes, nem os desapropria, com o
pagamento prévio, justo e em dinhei_ro, ç:qmo determina a Constituição Federal.
__ _
A verdade é que há um déficit de cem mil moradias no Distrito Federal, enquanto o mercado da
constru_ção civil reclama da fa1.tcl_ de_ Qov;:=s çonstruções.
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A regularização dos condomínios rurais, nos
termos propostos na presente lei, além de resolver
o problema de moradia para mais de 30 mil proprietários, que querem, mas não podem construir

em seus lotes, enquanto· são vítimas de aluguéis
escorchantes, virá, por outro lado, resolver a crise
de estagnação na construção civil, c_om o infcío
da construção de mais de 30 mil novas residêndas, o que propiciará a dinamização do comércio
de materiais de construção, a oferta de mais emprego na área, e maJor arrecadação sobre lotes
que hoje nada pagam.
A regularização dos condomínios rurais do DF,

nas condições propostas na presente lei, seria

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçõo II)
solução para o caso dos proprietários rurais, mas
que promete resolver o caso dos invasores wbanos.

Aspecto legal
Não havendo uma legislação específica sobre
o uso do solo no Di.strnã Federal, o Governo local,
através dos Decretos n~s 8.690/85 (veda licença
para ~onstrução ), 9.260/86 (prolbe a instalação
de energia elétrica etc), 9.726/86 (processo criminal para os proprietários que constrUíssem em
seus lotes), procurou dificu1tar a existência dos
condomínios rurais.
Quanto a isso vale lembrar o _que diz o Código
Civil em seu artigo 623:
-

o reconhecimento legal de uma situação já reconhecida parcial e administrativamente pelo GDF,
"Na propriedade, compropriedade ou conquando assentou, com multa justiça, a Vila Pladomínio, cada condômino ou consorte pode:
nalto, a Vila Paranoá e o Vale do Amanhecer, co- - I - usar livremente da coisa conforme seu
munidades essas construfdas _em terras públicas,
destino e sobre ela exercer todos os direitos
sem titularidade legal de seus ocupantes, sem
da indivisão."
autorização da SVO para qualquer tiPo de construsua vez, o Tribunal de Justiça do Distrito
Por
ção, mas que, em termos sociais, tomaram-se
Federal, j~:.~-lg_ando a Apelação Cível n? 4.890, sobre
irreversfveis de desativação.
registro de condomínios, diz:
No caso do Vale do Amanhecer lutamos para
que ele fosse assentado, pelo muito que reprf:"Não tem o Distrito Federal legitimidade
senta sua comunidade na vida de Brasilia.
para impu-gnar c> registro- de escrituras de
Mas a verdade é que o Va1e do Amanhecer,
compra e venda de propriedade privada, sicomo os demais condomínios rurais, foi iriduído
tuada em zona rural e não sujeita às suas
na chamada Área de Proteção Ambiental- APA,
posturas ou sua tributação."
como área provável a ser inundada pelo Lago
Eminentes juristas têm reiteradamente se maSão Bartolomeu.
O assentamento do Vale do Amanhecer, no nifestado sobre o assunto, entre eles os Ministros
Washingto6 âe Barros Mor'lleiro e Osvaldo Trientanto, apesar de situar-se em ·cota inferior aos
gueiro, ambos do Supremo Tribunal Federal,
dos demais condomínios rurais, só foi passivei
_o Ministro Osvaldo TrigueirO, em fundamenporque a CAESB, em exp"ediente encaminhado
tado parecer sobre a Lei n~ 6. 766, usa:da pelo
à SVO, disse que não haveria óbice à instalaç~o
GDF para intimar os proprietários que estavam
de iluminação pública pela CES, de vez que o
construindo em seus lotes rurais sem a aprovação
estudo do Lago São BartoJomeu havia sido redida Secretaria de Viação e Obras, diz:
mensionado e que o vale ficaria acima da cota
de inundação.
lenho como certo Que hão se_ aplica ao
E perguntamos:
caso -da consulta a sistemática- da Lei no
Como pode uma localidade na cota abaixo de
6. 766rt9, que não diz respeito à propriedade
900 metros ficar acima da área de inundação
rural.
e outras. com cotas acima dos 1.000 metros se. O pl-ocedimento criminal com que a admirem inundadas?
nistraÇão ameaça esses condôminos ;;tfigu·
Seria, no caso; um lago magnético, com um
_~a-se_desprovido de cabimento, Seria inócuo
lado mais baixá do que o -outro?
instaurar processo penal pelo exercício de
A verdade é que os atuais condorrúnios rurais
um direito que tem assento na Constituição
não ameaçam o futuro Lago São Bartolomeu,
e nas leis.
no qual vai desaguar o Lago Paranoá.
Não havendo norm.a legislativa cerOra, o Lago Paranoá, para não poluir o São
-ceadOra dos direitos Inerentes à proprieBartolomeu, terá de ser despolutdo e para isso
dade rural, seria absurdo criá-las mediante
a CAESB- eStá knplantando-o tratam e rito de esgo__ o uso _da pura im~gklação, por mais bem-into terciário, o mesmo exigido pãra o assentamentencionada ou patriótica que pudesse ser sua
to do Vale do Amanhecer e que deverá, segundo
justtficativa, Num regime democrático em
pensamos, ser exigido para os demais condoque a lei rege a condvta de todos, inclusi_ye
mínios em vias de n?:gu1arização.
das aUtoridadeS-..:.....,. -nãO hâ corria explicar~
A ameaça de poluição do futuro Lago São Barse o arbítrio qUe caracteriza as medidas
tolomeu não parte dos condomínios rurais, mas
admirilstrativas postas em prática pelo
sim das terras 8$Jricultáveis_ que possam ficar no
-Governo do Distrito Federal, as quais,
seu _entorno, cujos resíduos de agrotóxicos __serão
sem sombra de dúvida, me parecem malevados pela chuva pra dentro dele.
nifestações de puro autoritarismo•., (gri~
A regularização dos condomínios rurais do Disfamas)"
trito Federal, ilustres Senadores, alguns com mais
Por
sua_vez, o Ministro Washington de Barros
de 12 anos de existência, com casas de grande
Montelro, em lastreado parecer sobre a aplicabiporte, com luz, posteação e telefone, cO!oca9os
lidade do Decreto n~ 8.690/85 (que veda a conces~
peJo· próprio GDF e pela -Telebrasí1ia, como é o
caso do Condomínio Quintas da Alvorada, é uma são de licença para construção em condomínios),
medida que se impõe e de- ihteira e já tardia justiça diz:
aos seus proprietários, e até uma safda legal para
"O Decreto no 8.690 é fruto de uma herano Governo do Distrito Federal, que protela uma
ça totalitária, porque reduz o direito de pro-
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priedade a uma figura, senão simbólica, pelo
menos inócua.
Concluindo:
I:: arbitrário _o Governo do _Dj_strito Federal
ao adotar medidas tendentes a _[es_tr_in_gir o
direito de propriedade, através de decretos
inconstitucionais e a imposição das-normas
neles contidas via da -força policial coercitiva
imprópna à -espêcie.'.Fmalmente; a prOPósito do Decreto 9.260/86,
que proíbe a instalação de redes de energia elétrica, abastecimento sanitário e telefonia em condomínios rurais, diz o Diretor-Geral do Departamen~
to Nacional de Águas e Energia Elétrica DNAEE, prestando informação em mahdado de
segurança visando à ligação de energia elétrica
em área rural do DF:
"Em assim faz__endo, o DistritO Federal
usurpa o poder preseiVado privativamente à
União, de legislar sobre prestação do serviço
público federal de energia elétrica, criando
condicionamento inexistentes na _legislação
de referência da espécie."

E~ (ace ~l_~s a~Qumentos expostos, Senhores
Senadores, urge a necessidade de-Uma lei Para
disciplinar e regularizar a existência dos condomínios rurais do Distrito Federal anieaçados em
sua existência por uma série de decretos reputados como inconstitucionais até por ministros da
nossa mais alta Corte de Justiça.
Brasília!DF, 1Ode novembro de 1988.- Deputada Federal Márcia Kubitschek.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
o nobre Senador Pompeu de Sousa.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -DF.
Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. PreSidente,
Srs. Senilâores, na -verdade, eu poderia abdicar
d?l inscrição, uma vez que, para surpresa minha,
o objetivo do meu pronunciamento nesta sessão
do Senado Federal já foi, de certa forma, at_eQdido,
o que não esperava, porque o sr. 19-5e_Cfcitário
da Me_sa leu o oficio que eu pretendia que fosse
a razão da minha presença na tribuna O oficio
que encaminhei em nome da Frente Parlari1e"ntar
Naciona1ista, ao Sr. Presidente desta Casa, digno
Senador Humberto Lucena, e pretende encaminhar ãinda hoje ao Presidente da Câmara dos
Deputados, o nobre Deputado· Ulysses Guimarães, oficio esse que acaba de ser lido por S.
EX' o Sr 1ç.~Secretário, Senador Francisco_RoDemberg, tem por obletivo um apelo veemente, no
sentidO de que convoquem, os dois Presid~ntes_,
imed@tçtmentE!', à $ede__ do Congresso Nacional,
em Brasília- talvez seja necessário acentuar lsto4
em Brasília - todos os Parlamentares, para, em
regime de urgência urgentíssima, atenderem às
necessidades inadiáveis de complementação legislativa do texto constitucional promulgado na
histórica data ae 5 de outubro.
Não desisti -da inscrição, depois de ter ouvido
a leitura oficial, durante o Expediente da sessão
de hÕje, apenas para acentuar os três- períodos
que a ·seguir complementam este docum_ento da
Frente Parlamentar Nacionalista, que encaminho
à Presidência _do Senado:

"Cumpre a_ todos nós, Representantes direiOs do povo brasileiro, ocupar efetivamente
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a esfera de poderes que a Col1stltuição atribui
ao Poder Legislativo, como condição' inesma
de transformar, de imediato, em realidade,
as importantes conquistas que conseguimos
inscrever na Lei Magna do País. Não podemos abrir mão destes poderes, por açâo ou
omissão, certos de que poder político ou é

exercido legitimamente pelos mandatários
da vontade popular ou, então, começarão
por ser exercidos, de fato, por quem não recebeu da Nação tais atnbuições. Ou a Consti-

tuição começa a vigorar, na plenitude de sua
legitimidade, ou a erosão das ilegitimidades
consentidas acabará por transformá-la num
farrapo de papel."
Sr. Presidente, o propósito deste documento
da Frente Parlamentar Nacionalista, que encaminho à Presidência desta Casa e à Presidência da
Câmara dos Deputados, é exortar os nossos companheiros de ambas as Casas do Congresso Nacional, para que venham cumprir o seu dever,
o dever de assumir, nesta e na oura Casa; os
poderes que inscrevemos na ConstituiÇão e que,
se não forem exercidos por nós, serão exercidos
ilegitimamente por quem não recebeu da Nação
tal atribuição.
E esta Constituição Serà como _as anteriores
violentada, será como as anteriores de tal maneira
conspurcada por ilegitimidades consentidas, porque, então, estaremos, por omissão, consentindo
que essas ilegitimidades sejam cometidas. Esta
Constituição violentada, esta Constituição submetida a tais vexames, acabará transformada num
simples farrapo de papel. É para isso que é preciso
alertar a responsabilidade de nossos Companheiros e a responsabilidade de todos os homens
públicos deste País.
Era o que eu desejava dizer a V. Ex", Sr. Presidente, e aos companheiros do Senado. (Muito
bem!)

Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sousa, oSr.Jutahy/l'lagalhães, 1"'-Secretárfó,'deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Francisco Ro!lemberg, Suplente de
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor
Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB -AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é gráVé,-muito grave, o assUnto
que me traz hoje a esta tnburia. Trata-se do absurdo que vem sendo cometido contra a sociedade
brasileira, em particular contra a cJasse média,
pelas escolas ?articulares, com o desconhecimento do Governo, a sua tolerância ou até mesmo, em alguns casos, com a sua conivência.
Refiro-me ao problema, que já está se tornando
ctônico, das mensalidades escolares. Agora mesmo aqui no Distrito Federal algumas escolas se
preparam para corrigir seus preços elevando-os
a um patarmlr de 3.942% em relação aos valores
p(aticados em janeiro, Os Srs. não ouviram errado, não. Eu disse mesmo 3.942% de aumento.
Isso está sendo possível graças ao Conselho
Federal de Educação, cujo Parecer n~ 480/88 instituiu o regime de aprovação por decurso de
prazo dos pedidos de reajustes extraordinários
feitos em grau de recurso àquele Conselho, como
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faculta o Decreto n~ 95.921/88, que regula a questão das mensalfdades escolares.
Não consigo conceber, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que no momento em que já conseguimos erradicar essa prática doentia da aprovação por decurso de prazo aqut no Congresso Nacional, recurso instituído pelos governos militares
de 64 para garantir seu mando com o Congresso
aberto, o Conselho federal de-Educação queira
reinventar esse mecanismo antidemocrático em
benefício das escolas particulares e contra a sociedade.
Não é possível que um pedido de reajuste cuJo
-próprio nome já indíca ser extraordinário, levado ao Conselho Federal de Educação em grau
de recurso, ou seja, já tendo sido negado por
um conselho estadual, seja deferido sem exame
de mérito. E, mais, como pode um pedido de
correçáo de preço, previsto como -ex:ceção na lei,
ser utilizado rotineiramente para se conseguir elevações de mensalidade_além do que já é previsto
por ela?
A e;xpiicãção é que os proprietários de escola
não s6 têm assento nos Conselhos Estaduais e
Federal de Educação como os influenciam bastante e, às vezes, até os dominam completamente.
Assim, estabelece-se um processo viciado, que,
graças à ganância dos proprietártos, cujas redes
de escolas crescem mais e mais a cada dia, já
come·ça a empurrar uma parcela da classe média
para fora da escola particular.
Este recurso do regime de aprovação de reajustes extraordinários concedidos por decurso de
prazo já fot objeto de demanda judicial. A Dr'
Juíza Anna Maria Pimentel, da s~ Vara da Justiça
Federal, deu ganho de causa ao mandado de
segurança impetrado pela Associação de Pais e/
ou Responsávets de Alunos no Estado do Rio
de Janeiro, afirmando, na setença, que "a ilegalidade do Parecer no 480/88 é pãtente".
Assim, perpetra-se uma ilegalidade contra a população para permitir reajustes de até 3.942%,
quando, pelo processo normal de reajustes previsto_ pelo Decreto no 95.921, os aumentos de
mensalidades escolares no caso do Distrito Federal foram sempre superiores à inflação, tendo chegado mesmo a percentuais como 1.456%.
Não é difícil para os Srs. compreender que,
dentro _em breve, uma larga parcela da classe
média, já saciificada pelo descontrole econômico
do Pafs, terá seus filhos expulsos da escola particular simplesmente porque se tornará impossível.
para ela, o pagamento das mensalidades escolares. E essas crianças só aumentarão o contingente, hoje estimado em 25 milhões de pessoas
na faixa de 4 a 18 anos, dos que não terão qualquer possibilidade de encontrar uma vaga nas
superlotadas e maltratadas escolas públicas deste
País.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apelo
ao Minlstro Hugo Napoleão, político jovem e de
largo tirocínio, Cuja sensibilidade certamente não
estará alheia ao problema, para que intervenha,
pondo_ fim a essa escalada_ de- preços, especialmente- quando-a V1iúll.Os garantida por medidas
ilegãis.- E preciso pôr fim a-esse parecer ilegal
e coibir os abusos.
Alêrri-do mitis, uma norn1a permanente e justa
deve ser buscada, A Federação Nacional das Associações de P.:iis e Alunos já ofereceu ao Sr.
Ministro as suas sugestões para a solução do pro-
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blema, após reunião patrocinada pelo próprio Ministério da Educação e das 12 associações de
pais estaduais a ela filiadas. Isto significa que a
sociedade civil organizada já se manifestou" e tem
propostas, entre elas a de acabar com os reajustes
extraordinários, que só têm servido para legalizar
a prática de reajustes de preços exorbitantes e
desnecessários, que em· nada servem ao País.
Confio, assim, que a atenção do Sr. Ministro
Hugo Napoleão e o seu conhecido senso de justiça certamente se voltarão para a solução do problema, de modo que não aumentemos ainda mais
os já graves problemas educacionais do País.
Muito obrigado,. Sr. Prestdente e Srs. Senadores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Frandsc:o Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Prom.incia
o seguinte discurso, Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupamos esta
tnbuna, por alguns breves instante, apenas para
registrar a nossa satisfação pelo extraordinário desempenho das forças populares nas eleições municipais do nosso País. E de se notar que, nos
grandes centros, nos Estados que contêm mais
de dois terços da população e das riquezas nacionais, as forças populares, representadas principalmente pelos partidos chamados de esquerda, o
PDT - meu partido -, _o PT, o PSB e outros
mostraram que, de agora por diante, a História
do Brasil modificou-se profundamente, uma vez
que aquele processo implantado desde 1964,
com o sistema autoritário que seflimpôs ao País,
polarizando em duas direções as tendências políticas de nossa Pátria, neste momento histórico as
forças políticas populares demonstraram que está
despolaiizado de uma vez por todas o btpartida~
rismo no Brasil. As forças pqliticas, através de
seus partidos, manifestaram-se nas várias regiões,
mostrando, cada uma, a sua preferência pela sua
sigla partidária. É eviderlte, é_ notório - e hão
todos de concordar conosco - que os partidos
populares, chamados de esquerda, tiveram um
desempenho que suplantou o dos demais partidos~

O PMDB, que estava numa situação hegemónica semelhante àquela que acontecerª com a
Arena, ao tempo do regime autoritário, uma vez
que, nas eleições de 86, colocara à frente dos
Estãdos da Federação na:da menos do que todos
os Governadores, menos um, agora, nas capitais
onde esses Governadores pontificavam, teve a
inexpressiva representação de algumas poucas
vitórias. Não temos em mente a lembrança do
mapa eleitoral do resultado das eleições, mas,
no máximo, uma_s_ três capitais acolheram a preferência do PMDB.
Houve uma despolarização completa das forças
políticas, onde todos os- partidos agora se apresentam com igualdade de concUções para processar, para depurar, poJ' fim, as tendências políticas
que se caracterizam pela democracia e a presença
de vários partidos, indicando as várias tendências
ideológicas e programáticas.
Nesta oportunidade, deixamos aqui nossa congratulação ao povo brasileiro por esta manifestação de vontade, no sentido do aperfeiçoamento
do processo democrático, e acreditamos que es-
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tamos, com estas eleições municipais, chegando

ao fmal do processo de transição e marchando
para a verdadeira democracia. Assim, as bases
partidárias que se levantaram agora, indicando
novos horizontes para a política nacional, estão

de parabéns, e nos congratulamos com o povo
brasileiro, porque foi mais um passo adiante na
procura, na perseguição do aperfeiçoamento democrático.
Não podíamos deixar, ainda, de enfatizar o de--

sempenho do nosso partido, o PDT, que, em todas as capitais, teve uma presença significativa,
principalmente nos grandes Estados do Rio de
Janeiro _e Paraná, onde tivemos a oportunidade
de ser os primeiros colocados, bem como no
Nordeste, em São Luís e Natal.
Os outros partidos também recebam os nossos
parabéns de maneira geral, especialmente aqueles que, como o nosso, se esforçaram e deram
à Nação brasileira uma expressiva guinada para
a popularização da manifestação do povo brasileiro.
Fica aqui nosso registro neste momento lllst6rico em que o Brasil está chegando ao outro lado
do rio, e ao chegar à praia vai conquistar nova
liberdade e novo horizonte no aperfeiçoamento
da democracia, preparando-se para, o ano que
vem, partlcfpar do grande feito que será a escolha
para Presidente da República, onde o nosso Líder
maior, o engenheiro Dr. Leonel Brizola, por certo
estará entre as grandes lideranças que disputarão
a Presidência da República Federativa do Brasil,
em 1989.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à tribuna
extremamente satisfeito e grato à população do
nosso País pelo apoio que deu ao Partido Socialista Brasileiro nos eleições municipais de 15 de
novembro.
Sr. Presidente, um Partido que se _reorganizou
há três anos, conseguiu seu registro definitivo em
abril do corrente ano, conseguiu, num pleito em
que o poder económico _não teve a influência que
se esperava, urna vitória de repercussão nacional
na Capital do Amazonas, Manaus.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Vitória de Arthur Virgílio Neto, derrotando uma oligarquia implantada no Amazonas, tendo à sua frente Gilberto
Mestrinho, representa uma vitória de repercussão
nacional. O jovem Arthur Virgílio Neto, conseguiu
senSibilizar a população de Manaus, que lhe deu
esta vitória consagradora nas umas de 15 de novembro.
Tive-nos também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um~ vitória que refez uma injustiça cometida
com um político extremamente respeitado e que
na Capital do Estado de V. Ex', Aracaju, lançando
pelo nosso Partido o seu ex~Secretário de Trabalho Wenington Paixão, fez com que elegêssemos
o prefeito dessa cidade. Trata-se do nobre e valoroso Companheiro Jackson Barreto, que conseguiu, como candidato a Vereador, ter proporcionalmente, talvez, a maior votação do nosso País,
já que, numa Câmara de 21 Vereadores, S. EX1'
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com a sua votação, fará com que a representação
do Partido Socialista Brasileiro na Câmara de Vereadores de Aracaju seja de aproximadamente
1O Vereadores.
O Sr. _Pompeu de Sousa- Nobre Senador
Jamil Haddad, V. Ex~' permite um aparte?

O SR. JAMI~ HADPAD- Com grande satisa
fação ouço .V. Ex".

O Sr. Pompeu de Sousa -Assado-me ao
júbilo de V. Ex•, que é o júbilo de todos nós, os
socialistas, pelas duas vitórias assinaladas_ em seu
discurso. Tanto a vitória de Jackson Barreto,
Companheiro de tantas lutas pela democracia
neste País e de cuja campanha ind.iretamente participei, qu~nto a vitória do _jovem Arthur Vtrgílio
Neto constituem motivo de profunda satisfação
para todos aqueles que lutamos neste País pela
restauração de um mínimo de democracia politica, e estamos ainda sequiosos de completar essa
conquista através da implantação de uma verdadeira democracia; porque só a compreendo quando é_ política social, económica e cultural, já que
sem esses quatro adjetivos a democracia não -chega a ser substantiva. ESSes -~companheiros são
filiados ao Partido de V. Ex", Partido do qual me
orgulho -de ser um dos fundadores, ainda como
Esquerda Democrática, em 1945, para a derrubada de outra ditadura, a do Estado Novo, e que,
Jogo depois, em 1946, transformamos em Partido.
Em ambas as vitórias, esteve presente, também
o meu_ atual Partido, o nosso Partido, o Partido
da Soda! Democracia_ Brasileira, o Partido dos
Tucanos. E as figuras humanas que V. Ex• destaca
são, realmente, muito representativas nessa luta.
Recordo em Arthur Virgflio Neto também a inesquecÍYel figura de seu pai, Arthur Virgilio Filho,
-que, como Líder neste plenário, neste mesmo
Senado, foi um exemplo para as novas gerações,
como seu filho hoje constitui uma das expressões
mais nítidas e lídimas.
O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço V. Ex',
que conhece tão bem a família VirgHio. Neste momento, antes de conceder o aparte ao nobre Sena.dor Aureo Mello, quero dizer da estranheza que
me causÇJ:r~in _as prévias do lbope no Estado do
Amazonas.
Sr. Presidente, 50 dias antes das- eleições, o
Ibope dava uma prévia em que Arthur Virgílio Neto
tinha 18% e Gilberto Mestrinho, 62% da preferência eleitoral. Quarido cheguei a Manaus, na
antevéspera das eleições, no comício de encerramento, o IT\esmo Ibope dava 48% para o Sr. Gil-bert:Q.M.e.stl:inho e 36% para Arthur Virgílio Neto.
No dia das eleições, na pesquisa de boca de urna,
o lbope dava 41% para Arthur Virgílio, contra 39%
para o Sr. Gilberto Mestrinho. Qualquer pessoa
que_ conheça um pouco de eleições neste País
sabe que ninguém consegue tirar 14% ou 15%
de diferença erri 48 horas. E foi, na realidade,
a previsão do lbope até o último momento, até
à boca de urna.
Estive no comício de encerramento, Sr. Preside_nte,_e pude constatar a alegria do povo de Manaus, porque via que não se perpetuava em Ma~
naus o passado, o_ povo queria o futuro, e o futuro
político em Manaus estava representado por Arthur Virgílio Neto, por Félix Valeis, seu valoroso
Vice-Prefeito, e pela coligação chamada "Muda
Amazonas".

..........

Sr. Presidente, quero também dizer, antes de
conceder o aparte aos nobres senadores que o
pedem, que fiZemos mais uma prefeitura de capital, fizemos a :Prefeitura de Macapá, com o jov~m
João Capiberibe, irmão da nobre Deputada Raquel Capiberibe,
Para um partido que se reorganizou, como disse, há três anos, este resultado é altamente gratificante.
-Deixamos o nosso agradecimento àqueles brasileiros que acreditaram na proposta do Partido
Socialista Brasileiro e àqueles partidos-irmãos
que conõsco se coligaram para alcançannos essas vitórias consagradoras.
O Sr. Aureo MeDo- Permite V.~ um apar-

te?
O SR. JAMIL HADDAD- Concedo o aparte
ao nobre Senador Aureo Mello, neste momento.

O Sr. Aureo MeDo -Agradeço sensibilizado
a V. Ex~' a gentileza. Já que V. Ex" nessa viagem
que fez, por assim dizer, a todas as áreas em
que o Partido Socialista Brasileiro saiu vitorioso,
se deteve especialmente em Manaus, antes de
tudo quero relembrar aquele discurso que proferi
no plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
prevendo a vitória dos chamados pequenos partidos, PT, PSB, PDT e outros que seriam realmente
os grandes beneficiários dessa eleição que se feriu
na época em que o Brasil atravessa uma das
fases mais dificeis, embora seja eu confiante na
sua rec_onstru_ç:ijo_ através_ do valor e da capacidade, sobretudo da boa fé, do Presidente José
Samey. O ex-Deputado Arthur Virgilio, hoje prefeito eleito de Manaus, véio ao mundo pelas mãos
da minha genitora, que era parteira e foi quem
pegou o Arthur no momento em que nasceu,
ele e todos os seus irmãos. O Arthur é um rapaz
muito digno, muito valoroso, idealista, diplomata
de carreira, de grandes qualidades. Foi derrotado
nas eleições passadas pelo hoje Governador Amazohino Mendes, apoiado ao ensejo pélo Professor
Gilberto Mestrinho, que se manteve no Governo
até à época de sua eleição. E não é surpreendente
que, nessa roda-gigante que é a política, onde
os candidatos sobem e descem, passam por baixo
e se balançam por cima, tenha acontecido a vitória
democrática de um jovem que tem as mesmas
-virtudes e as mesmaS-qualidades dos políticos
mais qualificados. Apenas quero levantar-me contra a asseveração de V. E.xf', ao se referir ao Governador Gilberto Mestrinho como componente de
uma oligarquia. Absolutamente; _o Governador
Gilberto Mestrinho tem obtido as suas vitórias eleitorais dentro do clima democrático, dentro de
eleições livres, dentro do mesmo painel que hoje
em dia se obseiVa em todo o Pafs, dando oportunidade a que seus adversários o antagonizem .com
as suas disponibilidades. Acredito que na próxima
eleição o Professor Gilberto possa vir até a se
redirnir, eleitoralmente falando, porque ele preten--=.
de, segundo asseverou, ser candidato a Governador em 1990, e nada de anorina] existe numa
simples derrota na capital do Estado do Amazonas. Quanto ao mais, é mo_tivo de alegria para
mim ver a vitória do Partido Socialista Brasileiro
e dos seus ideais em tantos lugares do Brasil,
porque_ realmente o socialismo é uma tese que
sempre me foi das mãis simpáticas. Agora, Por
favor, vamos poupar o nosso Professor Mestrinho,
grande benfeitor do Amazonas, como o é o Gover-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoJl)

Novembro de 1988
nadar Amazonino Mendes, de asseverações dessa
ordem, que dão a impressão de que porventura,

ser examinadas e analisadas com muito cuidado.
Terei que dar um aparte breve, porque a luz vermétodos subalternos seriam adotados por ele.
melha já está piscando, e o Presidente_Já chama
Mestrinho é um democrata, um cidadão que dea atenção para o problema _de tempo do orador._
sempenhou o seu mandato, que muito fez pelo
V. Ex' praticamente já deu o te_or do meu aparte,
Amazonas, e acredito que muito fafá, como muito
quando falou na solidificação do pluripartidarismo
há de fazer também o meu quertdo Arthur Virgílio,
com es_sa eleição. Foi um dos grandes beneffcios
que, por sinal, chamava a minha mãe de "Mãe
do resultado eleitoral. Essa tempestade, esse furacão que varreu o Brasil, principalmente o nosso
Elvira". Ehtão, ele é um irmão mais novo, e fico
satisfeito com a sua eleição. Muito obrigado a
Partido, retirando o PMDB do comando de tantos
V. Ex• pela gentileza.
munic:ípíos brasileiros, isso deve ser analisado como conseqüência de equívocoS cometidos pelo
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador
Aureo Mello, veja V. Ex• qiie üSerãp-enas a Palavra Partido, para ver se ainda há tempo de se modificar esse quadro de descrença demonstrado nes"oligarquia":VárlaS cohotaÇõeS sãO dadas ao Sr.
Gilberto Mestrinho. V. Ex' viu que em momento__ sas ·eleições em relação ao nosso Partido. V.. Ex•
-disse bem: na Bahia, tivemos sorte. Na .Capital,
nenhum invoquei qualquer outro detalhe, porque
apesar dos pesares, ganhou um candidato apoiasou daqueles que só acusam com provas; mas
do por uma facção do PMDB. O segundo colo·
que era uma oligarquiã, plantada dentro do Estacada fof Outro Candidato ap-oiado pela facção dido do Amazonas, era, na realidade, uma oligarquia; cerca de trinta e poucos anos, S. Ex- tinha vergente do PMDB. O candidato apoiado pelo
Ministro. das ·comunicações, apesar de ser um
sido cassado, passou-10 anos fora e comandou
bom candidato, uma pessoa de primeira qualio processo político dentro do Amazonas.
dade, respeitável, pelo padrinho que tem, não cheO Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex• outro
góu _a ter 9% _dos_ votos da Capital. Nos grandes
aparte?
munldplos, lá na Bahia, o PMDB foi vitorioso.
O PMDB teve um acréscimo de cerca de 400%
O SR. JAMIL HADDAD - Existem outrcs
do fl(;:yoero de municípios em que se tomou vitonobres senadores que desejam apartear-me, aperioso na Bahia, e em número de votos chegou
nas quero dizer que não entrei no aspecto moral
a quase mil por cento. Veja V. Ex' que dos Minisde ninguém, porque não- costumo acusar sem
provas; apenas falei na oligarquia que existia den~ tros do PFL que eStão no Governo todos foram
derrotados, com exceção -do Ministro Aureliano
tro do Estado do Amazonas, quando citei o Sr,
Chaves, que fez uma ünião cOm o PSDB, cabeça
Gilberto Mestrinho.
de _chapa do PSDB, em Belo Horizonte; os demais
O Sr. Aureo Mello - Não, mas era apenas
que apresentaram candidatos, todos foram- derrovitória, nobre Senador_ J_amil Haddad, vitória detad_os, enquanto que os ex-Ministros do Pél- que
mocrática sucessiva em u_m_a_, se o indivíduo está
romperam com o Governo foram vitoriosos, Veja
proibido de exercer, de fazer seus c:__andidatos, enV. Ex•, há alguma coisa que liga os vitoriosos
tão não adianta conc_orrer democraticamente
com a posiçª-o·que tomaram contra o atual Governum regime democrático,
no, posição que sempre defendi, da minha Bancada, para que o PMDB não ficasse na posição em
que ficou, ou ficasse totalmente de um lado, ou
O SR. JAMIL HADDAD - Congratulamodo outro, mas não_ podia ficar naquela posição
nos com o povo- brasileiro, porque estamos enque, infelizmente, ainda tem até hoje. Então, esta
trando na fase real da democracia, que é o plurianálise do resultado eleitoral tem que ser feita,
partidarismo. O pluripartiâarismo deve ser o cem e
_e congratulo-me com V. Ex". Presidente do Partido
do regime ·democrático, com alternância do poSocialista Brasileiro, pelos resultados que obteve,
der. Regime democrático real é o regime em que
porque_os Partidos que fixaram uma posição clara
há alternância do poder. Neste momento vimos,
em defesa do interesse popular, em defesa dos
inclusive, vitórias inesperadas, como a vitória_ da
seus ideais, sem ficar com essa mescla_ de un1
professora Luiza Erundina, na cidade de São Paulado para cá, outro lado para lá, esses- partidos
lo. Congratulamo-nos com o PT pêlas brilhantes
foram realmente vitoriosos nas eleições, e, qualvitórias que alcançou_ pelo País afora, nós que
quer um-que nãQ_s_eja sociólogo, não precisa ser
estivemos coligados com o PT em Vitória e Sananalista político, qualquer um podia prever o que
tos, onde, inclusive, o Vice-Pfefeito é_ do Partido
iria acontecer nessa eleição.
Socialista Brasileiro.
O Sr. Jutahy Magalhães Ex- um aparte?

Permite-me V.

O SR. JAMIL HADDAD- Cólfl -a -maio( satisfaÇão ouço, inlcíalmeilte-; o SénáaOOiitãhY Magalhães, que deve estar eufórico pelo feito_ do
PMDB na Bahia, onde derrotou, de cima abaixo,
o Ministro Antônio Carlos Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Quase que V.

EX" jâ deu o-ãparte, embora o Líder do Governo,
que é do PMDB, torça pelo Ministro do outro Partido. Mas este é um problema dele!

O Sr. Rachid Saldanha Derzi- V. Ex• apoiou
o outro ...

O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex•, nobre
Senador Jamil Haddad, essas eleições precisam
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E conseg~iu Paulo Gratacós 60% da votação de
Petrópolis.
Em T eresópolis ganhou o candidato Mário T ric:a_n.Q,-quenão era apontado em prévia nenhuma
como possível vencedor. Em Barra do Pirai uma
vitória, em que os De Biasi e as tradicionaiS figuras
poHticas de Barra do Piraí foram der_rotados por
ur:n jovem engenheiro qu_e fez uma campanha
de corpo a corpo, sem 'meios financeiros para
poder enfrentar, aparentemente, as grandes lideranças daquela cidade. No final, o povo de Barra
do Piraí reconheceu o seu valor e o elegeu prefeito
da cidade.
Sr. Presidente, não direi centenas_, mas dezenas
de _municípios do Brasil - estamos fazendo um
levantamento neste momento- ficaram com um
candidãto do Partido Socialista Br"a:sTieiro; e lá no
Pará elegemos o Prefeito de_ T ucuruí, que tem
üm gran.ae--peSo dentro do Estado, e fiZemOs,
também, o Preféito de ltaituba, que é, geograficamente, o maior município do País, além de São
Félix do Xingu~ Fizemos 4 prefeituras em f\'\inas
Gerais, fizenios 3 prefeituras ná Pai'aíba e estão
sendo realizados levantamentos, e provavelmente
o Partido Soclãlista BraSileiro há de ter conquistadO mais de- 30 prefeituras no iliterior e cer'iterias
de vereadores.

V.

O Sr. Rachid Saldanha Derzi - Permite-me
~um aparte?

O SR. JAJ\fiL HADDAD - Sr. Presidente,
antes de encerrar o meu pronunciamento não
poderia deixar de ouvir o nobre Senador Rachid
Saldanha Derzi, que me pede um aparte neste
momento. Ouço S. Ex•

O Sr. RachidSaldanha Derzi- Nobre Senador Jamil Haddad, em primeiro lugar congratulo-me com V.&, Presidente do Partido Soci.:ilista
Brasileiro, pela projeçáo que deu ao seu partido,
elegendo o prefeito de três _capitais e dezenas
de prefehos rlo Interior- do BrasiL" Um partido pequEmo, um partido sem estrutura, sem recursos,
sem nada, somente a inteligência, o patriotismo
e o espirita público ·de V. Ex" é que têm projetado
o PSB, e eu, que sou político há muitos anos,
sei o quanto é difícil ganhar uma eleição e projetar
um partido. Congratulo-me, portanto, com V. Ex'
V. Ex' é o grande vitorioso nessas eleições municipais. Em Manaus, o candidato do meu partido,
meu amigo Professor Gilberto Mestrinho, infel_izmente não foi o vitorioso. E esse fenômeno deu-se
em todo o Brasil. O povo votou contra, votou
contra em todos os munjcípios; ninguém queria
saber se era -6 prefeltõ do PFL, do PTB, PSD,
ele_s não queriam saber, eles votaram contra. O
O SR.. JAM:IL HADbAD - Nobre Seriador - povo resolveu votar contra nessas eleições, mostrando seu descontentamento, a sua ínconformi~
Jutahy Magalhães, agradeço a V. Ex• o aparte.
ED:'já havia féitO ür'na análise a reSpeitO dos resul- dade, naturalmente, com a situação difícil que
atravessa o nosso País. O cãhdidato do roeu partitados da Bah!ci, e V. Ex" a~ora a co_nfirma.
do, o Professor Gilberto Mestrinho, realmente foi
Sr. Presidente, no meu Estado, o Estado do derrotado em Manaus. Foi eleito umjovem,Arthur
RiO deJanefro, o Partido Socialista Brasileiro oon- Virgílio Neto, um moço inteligente, um bravo deseguiu vitória em três munlcfpios de grande projemocrata, um homem realmente de espírito públiç_ão: Petrópolis,TefeSOpolis-e Barra do PiraL Vitóco, um homem de garra, um irican51ivel, um obce_rias que foram Surpreendentes, não em Petrópolis, cado em implantar a democracia neste País. _Um
porque o candidato Paulo Gratacós, que tinha homem rriuito intelígente, filho do saudOso, gransido um grande prefeito, cassado posteriormente,
de e querido amigo meu, Arthur Virgílio Filho.
retornando à vida política, conseguiu fazer _com
Fico satisfeito, porque Manaus está entregue a
que --o candidato do Prefeito atual, Paulo Rattes,- um homem de bem. Arthur Virgílio Neto é um
não_ tendo condições de enfrentá-lo, $e retirasse hom~m inteligente, um homem capaz, e tenho
da pugna, da luta, uma semana antes das eleições.
certeza de que irá desempenhar-se a contento
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nessa missão que recebe agora e que buscou
há muito tempo, Desejo-lhe muitas felicidades
e que Manaus, realmente, encontre o caminho

certo com a eleição d_esse jovem político Arthur
Virgilio Neto.

O SR. JAMIL HADDAD -

Agradeço a V.

EX' as palavras, e devo dizer que não me sinto
pessoalmente vitoi'ioso. A vitória não é do presi-

dente nacional do partido Socialista Brasileiro, a
vitória é dos militantes do meu Partido, daqueles

que no trabalho diuturno acreditaram no nosso
Partido, se empenharam a fúndo, · eitfnintando
com dtficuldades fh1ãriceiras: ii'lclusive, para che-

gar ao final das campanhas e levar a noSsa m~nsa
gem, mensagem que conse-guiu sensibilizar uma
grande gama dos eleitores braSileiros e feZ com
que o Partido Sociãlista Brasileiro satsse desse
pleito já firmado dentro do quadro político nacional.
O Partido Socíalista Brasileiro foi um dos chamados pequenos partidos que mais prefeituras
fez nestas eleições. O PSDB - sabemos - é
um partido recém-criado, e fez apenas a Prefeitura
de Belo Horizonte, e o nosso partidO conseguiu
três prefeituras. Tivemos mais prefeituras que alguns partidos já com muitos anos de vivência
p·oiítica.
Neste momento, antes de encerrar, quero dizer
da minha estranheza ante as declarações que H,
há três dias na Tribuna da Imprensa, do Rio
de Janeiro, do ex-Governador Leonel Brizola, de
que a era das ideologias _acabara.
Sr. Presidente, Srs. Seiladores, parece-ine que
ficou claramente configurado, no resultado dessas eleições, que não admite mais o eleitorado
brasileiro aqueles que ficam em -dma do muro.
Este é o momento de afirmação política dos partidos. Os partidos têm que ter uma definição clara,
insofismável, e ter um programa com o qual possam transmitir a sua mensagem.
Quando o Governador Leonel Brizola declara
que as ideologias acabaram, me parece que é
para querer justificar, no futuro, alianças mais à
direita. Li, inclusive, uma declaração do Sr. Antô~
nio Carlos Magalhães, que me causou estranheza,
de que a direita está com diffCüldade para conseguir um candidato~ e este_ poderá ser o Sr. Jànio
Quadros ou, então, o Sr. Leonel Srizola. Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são d_e_clar_a_ç_Qes _que
não entendi. Espero que sejam desmentidas, porque o passado do Governador Leonel Brizola faz
com que sejam reparadas essas declarações.

O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex• um
aparte?
O SR. JAMIL HADDAD-Ccim praZer.
O Sr. José Fogaça- Não quero deixar passar a oportunidade de cumprimentar V. Ex" pelo
desempenho que obteve seu Partido em todo o
território nacional. Creio até, Senador Jar'nil Haddad, que o Partido SocialiSta BrasJleii"O -tem este
belo nome, nome fascinante, não é mais um pequeno partido, hoje já está cohfigurado na situação de um médio partido, caminhando para ser
um grande partido. Registro, portahtõ, ao lãdo
desta nota positiva do crescimento dos-pequenoS
partidos, uma afirmação do processo· pluralista
e democrático instalado no Brasil, a nota negativa
desse período eleitoral que, sem dúvida nenhuma,

foi o episódío~ de-Volf.i Redonda, o mais triste,
o mais__to~_f,@f)gédor viVido nos tempos atuais.
É precisO que seTePudie cOm veemência aqueles
que tomaram a iniciativa de convocar as forÇas
do Exército para reprimir trabalhadores. Não queia -aqUi ser OOrilVerite~tãfhDénl- com os irrespon~
sáveis e com os inconseqüentes que armam os
tr~ba1hadores, os jogam_ contra as baionetas e,
depois, desaparecem. Não é isto que estou dizendo. O que eistóu dizendo é que a irresponsabilidade de alguns não pode ser respondida com
a violênciã, ·ccim o autoritarismo e com a repressão~- Esse episódio de Volta Redonda foi uma
mancha, a meu ver, triste, uma nódoa constrangedora desse período que recentemente vivemos.
O Partido de V. Ex" nesse período cresceu, afirrna.::-seeliftodo o País, e foi competente no lado
que não era Governo e canalizou essa reação
nacional de caráter nitidamente antigovernista.
Quem ass.umisse uma POSüira ·antigovernista em
qualquer parte do País - além de postura antigo~
vernista precisava ter também competência para
aglutinar a credibilidade da maioria do eleitorado
--; quem Sóube fazer isto conseguiu evidentemente a maioria do eleitorado. E a prova maior
do que estou dizendO é que o Partido de V. Ex"
não foi bem na cidade do RiOCie JãnfârO. -a·candidato, inclusive em ri1ei0 à campanha, foi oDrigado
a desistír. Sou um admir'ador entusiástico da figura do PrefeitO Saturnino Braga. A palavra aqui
"admirador" seria pequena. Eu o tenho corno
Qrfi ·dos maiores quadros políticos deste P<.~;:;, uma
das figuràs sérias e mais respeitáveis que o Brasil
pOSSui. Mas V. Ex~ há de convir que o seu Partido
SocialíSta- Brasileiro pagOu uffi duro preço por
sei" GoVeriici no Rio de Janeiro. E assim aconteceu
em Porto Alegre com o PDT. O PDT não venceu
eill Porto Alegre por ser Governo, assim acontetaleza - o _PT "que é esta resposta nacional ao
Brasil inteiro, que é este grande fato novo em
Fortaleza, ficou abaixo dos constrangedores 3%,
pelo fato puro e simples de ser Governo. O:s partidos que não eram Governo e que ofereciam um
discurso antigovemista obtiveram o apoio do eleitorado; às vezes partidos de esquerda respeitáveis
e sérios, coino o de V. Ex", outras vezes até partidos de direita, açambarcaram esse discurso antigovernista e capitalizaram a insatisfação, o descontentamento do eleitorado. De qualquer forma,
o_ ~sultado geral de tudo _isso é a consolidação
do processo democrático. Como membro do Partido, vejo qUe o PMDB foi a vítima maior dessa
reação antigovernfsta, afmal de contas, uma vitória
daqueles q\,!e, como eu, sempre defenderam esse
processO, não em véspera de eleição, não de forma oportunista, não em cima de perspectivas eleitorais. Desde março de 1987, quando__apresentei
um docurriEiiito à Executiva Nai:ionaf do P"arüdo,
sempre defendi a necessidade de o PMDB decidir-se pelo regime parlamentarista e pelo mandato de quatro anos do Presidente _José Samey,
o que, inevitavelmente, acarretaria, é claro, uma
situação de rompimento com o Governo. Infelizmente, _o meu Partido, dadas às suas contradições, decidiu que nada iria decidir, e ali, quando
tomou tal resolução, ficou preso à imagem e a
uma situação de _absoluta perversidade, ou seja,
não estar no Governo, não contar com nenhuma ·
_vantagem,_ com nenhuma capacidade de influir
nas decisões do Governo, mas s_er. neste_ momento, o _objeto ,::entrai, o elemento sfmbolo atra-

Novembro de 1988
vés do qual o eleitoradO, praticamente em tcido
o País, resolveu repudiar os erros da atual política
económica e o conjunto de_ erros que se operam
no panorama geral do País. Para encerrar esse
aparte, digo a V. Ex• que o Partido de V. Ex" é
méecedõi- da Credibilidade qUe teve néSsa-s elei.:
ç:ões, Partido que agiu com coerência, que agiu
sempre de forma nítida, de forma _clara e, acima
de tudo, tem quadros hoje extremamente respeitáveis. Aqui faço o registro de que um ·deles é
o extraordinário Arthur Virgílio Neto, :que foi meti
colega no PMDB, na Càm_ara_Federal. Trªbalhamos juntos durante muito tempo e sempre trabalhamos identifiç-~dos na mesm_a linha de postura
e de_ comportamento. __Cumpriment6s a v.-Ex"
O SR. JAMIL HADDAD -

Agradeço a V.

Ex" O Sr. Piesidente já me alerta, mas gostaria
de dizer que o PMDB tem, nos seus quadros,
elementos de grande valor, como V. Ex:' Mas o
Partido como um todo- e V. Ex• fez uma análise
correta- sofreu as conseqüências de uma indefinição, e hoje a população brasileira não admite
mais a indefiriição._ Esta é uma regra clara que
o resultado dessas eleições nos ensinou. Temos
que ter posicionamentos firmes, rígidos, a respeito
dos problemas brasileiros.
Sr. Presidente,_era_ meu intuito fazer um proi"nJnciameritO a respeito dos acontecimentos de Volta
Redonda, mas como o nobre Senador José FOgaça levantou este assunto quero dizer que não tenho dúvida de que o que ocorreu naquela cidade
muito influenciou no resultado dé~sãs -eleições.
Compareci ao enterro daqueles três metalúrgicos de Volta ~Eidondà, e o c:ji..te nie inpressiOnoi.J,
Sr_,. Presidente, foi ver, no cemitério, ce:rCa de 4Çi
mil pesSoas acompanhando o sepultamento. O
meu feeling político deu-me a impressão de que,
após o sepultamento, haveria reações, talvez até
violentas, de repulsa contra a morte dos COIJlpanheiros dos metalúrgicOs~ No entanto, Sr. Presidente, o sepultamentO foi como uma ducha de
ágUa fria. Os metalúrgicos saíram do cemitério
tranqüilos, serri uma palavra de ordem de reação
cOntra as autoridades que haviam agido com vto~
lência, e se dispersaram sem que houvesse nenhum incidente.
Sr. Presidente, deixo bem clara a minha oplnião
a respeito do assunto. Sou daqueles que entendem que não cabe ao Exército eSse tipO de repressão, porque um recruta que está prestando serviço militar não está preparado para essa finalidade.
Quando é insuflado, e aparecem os agitadores
nesse momento insuflando, e é- atiJigido por algum objeto, não tem a tranqüilidade e reage da
maneira como eles reagiram.
Sr. Presidente, para esse tipo de repressão as
polícias militares têm balas de borracha, bombas
de gás lacrimogênio. Brucutus para jogar água,
coisas que o Exército não tem.
Espero, Sr. Presidente, que esses fatos nãci mais
ocorram, porque é muito triSte ver -aqueles que
reivindicam chegar a ter os Seus parentes mortos
em atas de repressão.
Sr. Presidente, agradeço a _todos os_ componentes da direção do Partido Socialista Brasileiro_,
tanto nacionalmente como regionalmente, com
exceção de alguns estados, pela projeçã6 que
deram corpo seu trabalho ao nosso partido. O
PartiÇp Socialista Brasileiro continuará unido a
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todas as forças progressistas, lutando para que

a população brasneira como um todo tenha melhores dias.
O~~-- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre _Senador Leite
Chaves.

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.) __- Sr. Presidente e Srs.
Senadores, estou chegando do Paraná, onde intensamente participei da campanha. Percorri todo
o estado e, como senador único do meu partido,
não poderia adotar diverso cOmportamento. Gostaria de registrar algumas impressões, aqüi na
Casa, para que o Senado_Seja um fórum dos fatos
ocorrentes no Pais, e não apenas uma caixa de

ressonância tardia: do que ocorre.
O nosso partido saiu, aparentemente, desapontado dessa refrega eleitoraL Ocorr~u aqui quase
que a mesma _coisa que se verificou em 1974,
quando os fatos ensejaram, inclusive, -a minha
vinda para o Senado.
Sr. Presidente, o povo não vota gracio~amente.
Houve uma razão para esse comportamento.
Houve regras gerais de comportamento do eleitor
e houve motivações particulariZadas e _çircunstancials. O posicionamento mais geral foi de ordem política contra o Governo federal, evidente-_
mente. Contra o GovernO; porque - -digamos
- deixou de oferecer perspectivas.
Cheguei à coridusão de que o eleitor vota logicamente. Ele vota nele, v_ota na _sua situação._ Se
ele está bem, como se supôs que estivessem os
eleitores nos Estados Uniclo_s, cl~ vota na situação.
Se não está bem, mas há urna perspectiva_ d~-
melhora, pode votar contr_a ou a favor do Governo.
Mas quando não está bem nem tem perspectiva,
ele vota necessariamente contra. Para o meu parti~
do. foi um revés muito acentuado, mas foi imPortante que ocorresse agora. Nós sofremos um.a
rachadura acentuada na nossa estrutura, mas, se
· isso não ocorresse agora, poderiam as circunstâncias levar-nos a cair completamente depois,
em outro páreo eleitoral. TemoS que reflettr sobre
a realidade brasileira_ e_ sobre as quadras ou os
pleitos eleitorais que vêm.
..
_
A minha impressão, Sr. Presidente, é de que
o povo, a grande massa, está desejando uma melhora imediata e, não vendo saída, votou dessa
forma. Na realidade, o próprio Governo fed1;1ral
não tem criado perspectivas, saídas; estamos-vivendo uma situação de relativa estagnação. A
grande alternativa criada_ no pqís foi esta Cõõstituição. Como modesto _advogado que sou, estou
convencido - e tive uma participação muito intensa nesta Constituição - de que jamais poderiamos fazer um es~tuto melhor do que este para
a Nação brasileira. Ele é excepCional, mas os seus
preceitos estão condicionados a que façamos
mais de duzentas e cinqüenta leis.
Assim, minha sugestão, eril caráter de urgência,
é que a Casa contrate juristas, homens qualmcados nas diversas áreas para fazer os anteprojetos, porque o Senado e a Câmara, por mais
qualificados que sejam, não dispõem de elementos humanos suficientes, nem em quantidade
nem em tempo, para realizar ess_es trabalhos. E
temos que estabelecer uma escala de prioridades,
para que as leis mais emergenciais, ·como -a de
greve e as que dizem respeito a dispositivos constitucionais, cuja apUcação tem que ser imediata.

Elaborados de5:sa. forJll.a, os projetas já vêm com
o pressuposto de constitucionalidade, cabendonos a tarefa maior de lhes dar a adequação política
e social. Do contrário, vamos ter dificuldades
maior_es.__ _ _
__ ___
O nOssO Partido vê com simpatia, inclusive, esse resultado d_e São Paulo. Foi uma posição realmente consciente. O povo, os marginalizados, os
esquecidos. os ·que nunca participaram do banquete· da vi~<:<. •.'iram um seu sernelh~nte ser a!ç:ado ao poder. A nova Prefeita, ao que me parece,
embora não conhecida nacionalmente, é uma
pessoa de bom nível cultural, bastante po!H:izada,_
e ao Senado, que é responsáve~ hoje, pela aprovação _de todos __QS_ projetas ftrtanceiros, de natureza
externa ól.fiiltéi'ha, que se destinam às prefeituras,
não pode deixar de começar a levar em ç:onsideração esse comportamento da população de São
Paulo, para qu_e não venhamos a t_er frustr_a_ções
e dificuldades maiores. Esse caso da.Prefeita Luiza
Erundina é muito sing'ulãr, porque er{tre ela e.
mim há uma semelhança muito grande de origem; ela é ào meu Estado - jamais ouvi falar
nesse nome, __é verdade-, mas do extremo sertão
da Paraíba, veio para Patos, como eu vim _na época, depois para João Pessoa e depois para o Sul.
Fui eleito_e:m_ 1974, desconhecido, como Senador
do Paraná, um homem de fora, de: origem paraibana; vim do Rio de Janeiro,_onde estudei, mas
os fatores._que determinaram a minha vitória foram esses mesmqs fator~s: grande parte de protesto, de resistência, mas d.e esperanças. O -homem acre-dita_ que o mais qualificado para fazer
alguma_ coisa er:n..seu favor é aquele que lhe esteja
próximo e com ele se assemelhe em vida e des-

tino.
Sr. Presidente, não vejo,--no País, com poucas
exceções_, um lugar em que _o candidato eleito
não tenha sido melhor, ou apresentasse condições melhores do que foi derrotado, As circtJnstânciá.S eram fãVórâve1s à- derrota dos candidatos
que tiVeSsem ligação Com o Governo, mas o pOvo
só se dispôs a votar determinadamente contra
quando o outro candidato apresentava uma melhor qualificação.
-- ---- ~
·
Lembro ao_Senado, e aos partidos, que há um
fato novo no País: a televisão. Sem ela [linguém
se eleg'ª nos _grandes centros. Comício é coisa
démodé. Um homem que ·nãO for c:apaz, através
de programa de televisão, de convencer o eleitor
das suas teses, ou convencer Õ seu eleitorado
de suas posições, não terá oportunidade. Isso se
a~se_rf:l~lha, em_gral)de parte, ~os_ cantores, pofs
cantai' ruim pOde cantar- a vida toda, mas no dia
em que Jor para a televisão perderá o público.
Televisão é fªtor preponderante, inclusive para
melhorar o nível da escolha.
O PMDB, e falo pela Liderança, não está tr_aumati~do ·com esse resulfado;_sentindo-se no dever de estudar profundamente esses fenômenos
sociais que têm lógiCã e- S:ubjacência. Amanhã,
a nos;;;a Bancada estará sopesando esse resultado_,_e_o no_sso Partido haverá de estudá-lo, para
que ele seja um part,do próximo do povo e da
sua realidade.
Se ti.m partido foge à re&lidade, de~ de ter
GOntato permanente com o povo, passa a legislar
para as ilusões, e não para a realidde, que é seu
elemento existencial. E aS: massas, hoje conscientizadas, certas de que o Estado tem o dever _de
resolver o_s seus problemas, já não aceitam mais
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outras orientações a não ser aquela da sua consciêoç!q, ..do seu piotesto_ ou d~~suas esperanÇas.
É um instante para grandes reflexões. Se faço
este_breve disc_urso, esta ligeira tomada de posição, é apenas para que passemos a refletir sobre
este quadro e os partidos passem a ser instrumentos de realização de anseios populares e não
apenas instrumentos de realização de vontades
menores, subalternas.
De resto, essas eleições municipais, com uma
grande corrotaçã·o da política nacional, fiZeram
com que os partidos funcionassem como devem
funcionar. Qual é a finalidade de um partido? É
alcançar o poder e, nele, realizar o seu programa.
Ganha as eleições, cumpre o seu programa. Se
ele não é capaz de se renovar e apresentar programas renovados, perde as_elei_ções. OutrO partido
se organiza, com um programa melhor, assume
o poder, e assim ·se dá o revezamento. Não há
mais condições para partidos indecisos e indefinidos. O nosso continua a ter_ _umà_ forte base
popular, continua a existir, mas tem que passar
por grandes_ revisões para não ser a Arena do
passado.
_Era o-que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MUítO
bem!)
O SR_. PRESIDENTE (Franci-?co Rollemberg_)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo
MEiUo.
-- --

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM Pronuncia o_ segUinte discurso.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nesta oportunidade, todos nós
que fazerilós parte desta "Assembléia democrática,
estamos, por assim dizer, no dever de emitir pronunciamento sobre esse pleito que acabou de
acontecer, chamando _às urnas_a presença de todo
o eleitorado brasileiro que acometeu em massa
pa~a manifestar decisõeS a ~peito_ das eleiçõeS
ni.un1Cipais.
-·- '
_F:u_i! sr. Presiaente, deSde o prinCípio, COntrárto
à realização das ele~ç,ões neSta opOrtunidade e
assim o fiz baseado no pressuposto de que estávamos partindo para um _nova ordenaçãO jurídica
em que havia a necessidade fundamental e imperiOsa de se concluir a parte adjetiva-d"eS-se docum-ento ~~Senda!, basilar;âor_§_a1-e substantivo, que
era justamente a Carta Magna do País. E por asstm
dizer profetizei, naquele ensejo, que, se as eleições
se __realizassem agora com a situação adminis~
trativa, económica e financeira do Brasil completamente abalada por uma série de fenómenos
que fãzem· pàrte da sua recomposição e da linha
experimental que O Execufi'lo_ exercita., haveria
uma verdadeira hecatombe, um cataclisma, principalmente para o partido chamado- do Governo,
que seria o PMDB, acrescentado ao PFL, seu alia. do na arrancada democrática. Também lembrei
que a Carta Magna, que netessita_da sua complelTientação mais do que nunca, seria relegada a
-um -piano secundário até a aferição definitiva do
pleito que se realizou, para que somente então
pudéssemos complementar e adjetivamente- regulamentar as matérias que ali estão det~rmina
das e que alcançam todos os segmentos da sociedade brasileira.
Além disso, a importância fabulosa que _se dispendeu para a realizaçáo desse pleito Veio; por
assim dizer, dar um desmentido às dificuldades
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quase a água e o pão da avidez daqueles que

se lançavam na grande aventura, na esperança
de serem eleitos e de obterem os grandes sufrá-

gios populares.
Somente no Poder Legislativo tivemOS maiS-de
120 candidatos, a maioria deles amargando taJvez

o fel da derrota, mas que não acreditavam em
outra coisa que não fosse a sua vitória e_ agora
estão evidenciando o que é, realmente,_ uma grande luta em campo adverso e em situação de desespero popular.
A nossa população vem sendo trabalhada na
direção do pessimismo, da amargura, da decepção e do descontentamento. Em tõda a parte
se proclama a penúria do povo, a falta de recursos,
a fome, a miséria, o desemprego e _a falta de
assistência em geral. EsseS íantasmãs, que sem:pre povoaram as noites e os dias brasileiros, não
são desconhectdos nem recentes. Eles sempreapareceram ao lado de todos os governos, de
todos os executivos. Juscelino Kubitschek, quando encetou o seu grande movimento nacional,
a grande renovação deste País, era também a~u~
sado de inflacionista, de -homem capaz de fazer
explodir as finanças brasileiras, de mau investidor,
de mirabolante e de sonhador. No entanto, aquilo
em que ele investiu se converteu na grande realidade que são hoje Brasília, a indústria automobilística, e a potencialização industrial_ do_ nosso
País. da nossa terra. Sou~ daquefes- QUe- têiTl fé
e esperança na boa vontade e no espírito patriótico do Presidente José Samey e no prograrna
que porventura Sua ExCélêncía poderá encetar
para restaurar e melhorar a situação b~asil_eira e
o bem-estar do seu povo. O povo brasileiro, realmente, é um povo que se até hoje não se levantou
nas chamadas revoluções sangrentas, é porque
recebe, no plano do benefício_ coletivo, conpensações que the são atribuídas como realizaç_õ_es
do Governo, muito de particip-cição;-rriUit6 de inte~
gração, naquilo que pode ser feito pelas administrações, para o conforto _coletivo. E - queiram
ou não queiram - o Brasil é um país que, analisado imparcialmente, sem as tintas negras do
pessimismo~ pode ser considerado _um grande
e extraordinário país. Te mos "o dii'eito de Participar, na parte do bem-estar coletivo, das melhorias que atingem toda a sociedade, muita coisa
que minora a precariedade e a dificuldade individual que alcança, principalnieri.te, as das~_~s trabalhadoras. E é por esta razão que o pobrezinho
que mora na choupana, no momento em que
sai, em que se transporta e em Cjue recebe, também o benefício coletivo da nossa natureza exube·:mte, encontra nisso um paliativo e uma compenS-'IÇão para essas vicissitudes.
t~ão é por esta causa nem por esta razão, Sr.
Presidente, que deixaremos de lutar_ para que tenhamos uma sociedade, já não direi íg-u:alitária,
mas proporcional, em que o plano da alimentação
e da moradia sejam princiPais e fundamentais,
ao lado da saúde e da educação, para que o
povo, realmente, se possa sentir venturoso e feliz,
integrado no beneficio coletivo _que lhe é atribuído
pelo esforço e pelo patriotismo dos nossos dirigentes.
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Coi1C:fuo, Sr. -Presidente, este comentário, na
certeza de que em todos os Estados onde as
eleições revelaram a vitória dos chamados candidatos- populares. tan1bém estes irão ter a oportunidade de se defrontar com as dificulclades adminiStrativas de Um regime capitaliSta em que nem
sempre o Poder Público, oU o dirigente nacional,
muriidpaJ, estadual, tem possibilidade de vencer
a- reação que é produzida pelas classe~ interesSã_das, a -freqüência e a premência com que os
Iobbies se exercitam sobre os governos, o qual
nem sempre tm oportunidade de fazer exatamen~
te aquilo
desejaria, pOrquailto poderia até ser
acusado de ditador neste caso.
Em relação ao Estado do Amazonas, tenho certeza de que a política há de continuar, e o grande
rio continuará rolando, recebendo em suas vastas
águas a freqüência dos seus afluentes, que trazem
as mensagens do âmago da selva e dos distantes
rincões do interior, e que a vitória municipal de
Arthur Virgílio NetO não representa,_ de maneira
nenhuma, uma quebra no sistema democrático
da nossa terra, que, antes de ser de porcelana,
será tão firme ~quanto as m.il:deiras de lei que caracteiizam--ci grande Estado -dO qUal fazemos parte.
Concluo, desejando sinceramente que este Plenário; qae-ã-Cámara dos Deputados e que·o COrigresso Nacional, reunidOs, pOssam, o quanto antes, JegisJar para que aquelas normas que foram
estabelecidas e plantadas na Constituição da República venham a ser devidamente desdobradas
na _l~gislação ordinária, e que o povo brasileiro
venha a receber os benefícios decorrentes de todo
aquele esforço e sacrifício que foi desempenhado
por todos n6s quando da feitUra da ConstituiÇão.
{Muito bem! Palmas.)

que

OSR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg)
--:A Presidência colwoca sessão corljunta a realizar-se amanhã. às 9030min. horas, no Plenário
da Câmafa dos Deputados, destinada à leitura
das Mensagens no:>S 153 e 154, de I988·CN, e
à apreciação de matérias.
-

O SR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg)
Passa-se_ à

ORDEM DO DIA
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Municipal de Barra dO Co~da, Esi~do do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a ao:ooO,dO Obrl~
gações do Tesouro Nacional (OTN), tendo __
PARECER FAVORÁVEL~ prOferido em plenário.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n" 153, de 1983, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Carpina, Botado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor corresP9fl_dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrig.ações
do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido_-em plenário.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 159, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São Luís, Estado do Maranhão, .,a
realizar operação de crédito externo _do Valor equivalente, em cruzados, a US~ 1,B91;567.33 (um
milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
e sessenta e sete dólares e trinta e três Centavos),
elevando ter:nporariamente o limite de sua dívida
cOnsolidada, tendo
PARECER FAVORÁVEL, pr"o1eridó em pleriário.

5
Votação, em turno único, do RequerimentO n"_
166, de 1988, de autoria cio Senador Jamil Haddad, solicitando, nos termos regimentais, informações, através do Gabinete Civil da Presidência da
República, ao Senhor Ministro do Jnterior; a reSpeito de aSsuntos pertinentes àquela Pasta.-

6
Votação, em turno único, do Requerimento n"
183, .de 19_88, de autoria do Senador. Ronaldo
Aragão, solicitando, nos termos regimentais, informações ao Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidêncía da RePUblica, a respeito da desapropriação de terras pelo Incra, antes alienadas à
Construtora Andrade Gutierrez SA, para implantação do Projeto Cafap-anã, no Estado do Pará,
de acordo com a Resolução n~ 89, de 1979, do
Senado Federal.
-

OSR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg)
Passa-se às matérias em fase de discussão,
OSR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg)

Presenles.__na CaSa, 42 Srs. Se"i1ãdores~ Nõ plenário, _entreta_nto, não há quorum para deliberação.
_As matérias em fase de votação, constantes
dos itens 1 a 6, ficam adiadas.
São os seguintes os itens cuja apreciaç§o
fica adiada: - 1

VotaçãO, em turno único, do PrOjeto de Resolução n" 156, de 1988;"-que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória de Santo Antão, Estado de
Pernambuco, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
2

VõtaÇ:ão,-em tumO úiticÕ, do ProjetO-de Resolução n~ 157, de 1988, que autoriza a Prefeitura

-Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
(n~ 307/87,
na_Ca_sa de origem), que "cría, no quadro
permanente de pessoal da Ji,Jstiça Federal
de Primeira Instância, os cargcrs que especifica e dá outras providências". (Dependendo de parecer.)-

-Lei da Cãmara-n" 40-, -de 1988

Nos termos do art. 6° dã Resolução n~ 1187,
designo o nohre Senador Nabor Júnior para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Cámara
dos Deputa_dos n~ 40/Sa.
O SR. NABOR JáNJOR (PMDB- AC. Para
einifir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
originário do Poder Judiciário, vem a esta Casa
pata exame, após ter sido aprovado na Câmara
dos Depl,!tados o presente projeto de lei que dispõe sobre a criação, no Quadro Permanente de
Pessoal da Justiça Federal de Primeira [nstânda,
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dos cargos de Analista de Finanças e Controle,

e de Analista de Orçamento, de nível superior,
de Técnico de Finançã.s e CohtrOle, e de Técnico
de Orçamento, de nível médio.
___ _ ___ _
O presente projeto de lei segue orientação análoga à adotada pelo Poder Executivo, que instituiu,
no âmbito da Secretari~ do T escuro Nacional,
do Ministério da Fazenda, os cargos de Analista
de Finanças e Controle, de nível superior, e de
Técnico de Finanças e Controle, de nível médio,
e no âmbito da Secretaria de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Planejamento e CoÇl!d.ena-

ção da Presidência da Repüblica, os cargos de
Analista de Orçamento e_ de Técnk:o de Orçamento, pelos Decretos-Leis n~ 5 2.346 e 2347, respectivamente, ambos do Pia 23 çle julho de 1987.
Esses· cargos~ foram criados, no Poder Executivo, com o objetivo de prover os órgãos componentes do Sistema lnte_grado de Administração
Finançeira .....:.. Siafi, de pessoal capacitado para
gerir os mecanismos de controle da execução
orçamentária e financeira.
Assim sendo, conforme consta da justificação
do Presidente do Tribunal Federal de Recursos
e do Conselho da Justiça Federal, fez-se mister
adotar na Justiça Federal de Primeira Instância
o mesmo procedimento, visando a executar de
modo eficiente e eficaz as tarefas de controle interno, orçamento e finanças.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
presente projeto de_ lei.
É o parecer, Sr. Presidente.

a) 9 referido hospital destina-se, entre outras
finaitdãdes, a se_ryir de campo de ensino e treiname_nto aos alunos matriculados nos cursos de
graduaçãÓ, e de e_ns_ino, pesquisa e extensão aoS
alUnos matriculados nos· cursOs de pós-graduação, especialização, aperfeiçoamento e extensão
relacionados com as ativídades no campo da saú-

Cfe;
b) a alteração proposta, aiém de consentânea
com a nomenc]atura adotada pelo Ministério da
Educação, caraCteriza melhor as finalidades daquele hoSpital;
c) a presente mudanç;a j]e denominaç;ão foi
discutiçia__e aprovada, à unanimidade, pelo COTlselho DelibetatiVo do Hospital e pelo Conselho da
Universidade Federãl dei Bahia.
Diante do exposto e tendo em vista a clareZa
e simplicidade do assunto, o nosso parecer é pela
aprovação da matéria,
É o parecer. Sr.-PreSide-nte.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em discussão o projeto. (Pausa.)
-Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a vota.Ção da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 9:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 53, de 1988 (n" 399/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da RePUblica, que '·dispõe sobre
a especialização de turmas dos tribunais do
Trabalho em processos coletivQs e dá o.utras
proVidênCíaS... (Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria Proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais,
-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n1 50, de 1988 (rt' 547/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que acresçenta o
termo "Universitário" na denominação do
Hospital Professor Ec;l_gard Santos, da Universidade Federal da 13~hia. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução n 9 1/87,
designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para
proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara
n• 50, de 1988.
OSR. J(ITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, de ink.!ativa do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, o presente projeto de lei
que inclui o termo "Universitário" na denominação do Hospital Professor Edgard Santos, ela Universidade da Bahia, passando esse a chamar-se
"Hospital Universitário Professor Edgard San~s",
foi submetido à apreciação do COngresso Nacional através da Mensagem no 141, de ~-4-88. Aprovada na Câmara_ dos Deputados em 14·09-88,
a matéria foi enc:cn:ninhada a esta Casa em

11-10·88.
Na exposição de -mOtivos, o- autor-apresenta
as razões_oferecidas pelo Senhor Ministro de Estado da Educação:
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. 1°-Secre_tário.

é: lido o _seguinte
REQUERIMENTO

N• 187, de 19118
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento fnterno, requeiro adiamento da discussão
do Projeto de Lei da Câmara ri" 53 de 1988, constante do item 9 da pauta, por 7 (sete) dias.
Sala das sessões, 21 de novembro de 1988.

-Senador Leopoldo Peres, Senador Jarbas
Passarinho, Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Não havendo quorum para a votação, a discus.s~Q da matéria fica sobrestada até a votação
do requerimento.

-

- O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item 10:
PisCuSsão, éin tUrno ·-anico, do Projeto de
Lei da Cârriara ri<- 54, de 1988--(n9 545/88,
na Casa·_de oilgeffi},-de -iniciativa do Senhor
Presidente da República, que "autoriza ci Poder Executivo a abrir ao Ministério do Traba-=- Ihõ-0 crédito especial até o limite de Cz$
L 703_.004.000,00" (um bilhão setecentos e
·tres: n1HhCÍes e qUatro mil crUzados), para o
fim que eSpecifica". (Dependendo de pareCer.)

Nos termos do art. 6° da Resolução n? 1,
de 1987·, dE:signo o nobre Seriàdor Áureo Mello
Para -proférir pa.recer Sohre a matéria.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB - N-1. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente. Srs. Senado·
res, dDe acordo com os preceitos constitucionais
e mediante Mensagem n" 139/88, o Excelentis·
simo Senhor Presidente da República subme~
à deliberação do Congresso N~cional o anexo
projeto d!2: lei, que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito especial até o limite de Cz$
1.703,004.000,00 (uin bilhão, s_eteCentos e três
milhões e quatro mil crt,~Zad,os) ao Ministério do
trabalho.
Na Câmara dos Deputados a matéria foi_ aprovada, com parec~r favorável, sendo encaminhada
à revisão do Senado Federal.
O projeto de lei, ora pi-oposto, segundo exposição de motivos do-Sr_. MiJJ-j.s.tro do Planejamento,
explicita que a _dotaçãO âestina-se à Secretaria
de Mão-de-Obra e à Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Séguran:ça._ e Medicina do Trabalho,
para finandamento parcial do Segundo Projeto
de Formação ProfissiOnal, a ser desenvolvido pelo
órgão até o exercíclo de 1996.
O projeto indica que __os _retu:rsõ_~ necessários
à execução- "desta lei decorrerão do_ produto de
operação de crédito externa_, contratada pelo Governo brasileiro junto ao Banco Internacional para
Reconstrução-:e_ Desenvolvimento - bird.
Por obedecer aos parâmetros constitucionais
e legais, nosso parecer é pela aprovação do projeto, na forma aprés_eritada pelo Poder Executivo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça ~ palavra, encerro
a discussão.
A votação da matéria proce_cier-se--á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.

- -0 SR. PRESIDENTE (Francisco Rol\emberg)
-Item 11:

Discussão, em turno (mico, do Projeto de
Lei da Câmara n9 59, de 1988 (no 546/86,
na C.iisa de origeiri}, de iniciativa do Senhor
Presidente da Rep-ública, que altera dispositivos da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos
Militares. (Dependendo de parecer.)
NOs termos do art. 6o da Resolução ff 1, de
1987, designo o nobre Senador:Áureo Mello para
proferir o parecer- sobre a matéria.
O SR. ÁUREÓ MELLO (PMDB - N-1. Para
proferir pare_cer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, chega às nossas mãos, para relatar, de acordo
com o-parágrafo 1~ do artigo 64 da Con_stituição,
a Mensa_gem n" 140, do Exm? Sr. Presidente da
República que "altera dispositivos da Lei n~ Çi.880,
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre
O Estatuto dos Militares...
·Acompanha a matéria, exposlçã6-el.::iDOiãda Pelo T enente-Bdga·a-ek0~d6-Ar. Paulo Roberto Coutinho Camarinha, então Ministro de Estado, Chefe
çto E;st~do-M_aior das- Forças Arrmi.da~. que !~va
ram Sua Excelência a remeter à nossa apreciação
o projeto de tei. ·
·
-·
O Senhor Ministro-Chefe do Emfa, fundamen~
tan~o_ as razões que o levaram a__SQ]icitar a alteraM
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çao da legislação pertinente, admite que "em função do esforço da ocupação e de desenvolvimento, que representa o Projeto Calha Norte, o acréscimo de tempo de serviço prestado às guarnições

Estado da Bahia, _a contratar operaçáo de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 OOrigaÇões do Tesouro
Naciona_l (OTN) (Dependendo de parecer.)

de fronteira representa indiscutível incentivo entre outros em fase de elaboração - e o reconhecimento da Nação e do Comando Supremo
das Forças Armadas ao inestimável trabalho das
unidades militares das três Forças localizadas ou

Nos termos do art. 6" da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sousa para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.

que venham a ser implantadas nas faixas de fron-

teiras do País.
Analisando com o critério que sempre
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ímpuse~

mos nos nossos trabalhos, verificamos que o pretendido procura dar a necessária flexibilidade para

a administração do pessoal, reconhecendo a dificuldade por que passa quem reside em região
de fronteira e ao mesmo tempo estimulando a
sua permanência por período de até dois anos,
consecutivos ou não, para cada servidor.
A matéria teve tramitação normal na Câmara
dos Deputados, onde mereceu sua aprovação.
Com essas conslderações, sem encontrar qual~
quer óbice a sua tramitação, somos pela aprova~
ção do presente projeto, ora sob exame, na forma
como se encontra
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Passa~se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item 12:
Mensagem n~ 382, de 1987 (n~ 558/87,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Teixelra
de Freitas, Estado da Bahia, a contratar ope·
ração de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 155.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de
parecer;)

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1 Secretário.

O SR- POMPEU DE SOUSA (PSDB - DF.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem no 215, de 1988, o Senhcli:__Presidente da República submete à deliberação dó Senado FeC:feral, pleito da Prefeitura Municipal de -ubaitaba- BA, que objetiva contratar
uma ope_raçào -~~ _qédjto junto à Caixa Econõ~
mica Federal, com as_ seguintes operações características:
Características da operação:
A- Valor: Cz$ 62.199200.00 (correspondente a 146.520,13 OTN, em outubro/87);
B-Pra:z:os.
1 -de carência: 24 meses,
2 - de amortização; 216 meses;
C - Encargos:
1 -juros 6,5% a.a.,
3 - taxa de administração: 2,0% sobre cada
parcela liberada;
D- Garantia: Cotas do !CM -Imposto sobre
Circulação de Mercadorias;
E - Destinação de recursos: execução de
<;>bras de sistema viário, drenagem, lavanderia,
_unidade de saúde_e__centro_comunaL
_ O ConSêlho Monetáriq Nacional aprovou o peâidp em caráter de excepcionalidade, tendo _em
vista as necessidades da prefeitura em questão.
A Contratação ora pretendida não deverá acarretar maiores pressões na execuçãO orçamentária
dos próximos exercfd_os.
Adotando a sistemática da Casa para análise
dos pedidos de autorizaçáo para op-er.:~ç:ào de crédito, concluímos pela aprovação da mensagem,
visto que a mesma é jurídica e constitucional e
constam do processado todos os documentos
que habilitam conhecer perfeitamente a operação
e _os recursos para satisfazer os seus encargos.
Nestas condições, resolvemos acolher a Mensagem, nos termos_ do _seguinte;

É lido o seguinte

N' 188, de 1988
Nos termos do art. 31 o;· alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adfaniehtó da -d.Jscus.s21o
da Mensagem n~ 382, de 1987, por 30 dias.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 1988.
-Senador Luiz Viana.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Não havendo quorum para votação a discussão da matéria ficará sobrestada, até que o requerimento seja votado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item 13:

Mensagem n" 215, de I 988 (n~ 408/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura MUnTcípa! de Ubaitaba,

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Passa-se à discussão cio projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria
proceder-se-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-ltem 14:
Mensagem no 225, de 1988 (no 423/88,
na origem). relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações do Tesouro
Nacional - OTN.
(Dependendo de parecer)
Nos termos do art. 6° da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Pompeu de Sousa para proferir parecer sobre a matéria oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB - DF.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Com a Mensagem no 225, de 1988_. o Senhor
Presidente da República submete à deli_ber'ação
do Senado Fedefal a autoriÚlção para que a-Pre-feitura Municipal d~ Tremedal (BA) contrate, junto
à Caixa Econômica Federal. esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
1. PROPONENTE
Denominação: Município de Tremedal
Localização (sede): Praça Leonel Pereira n~ 1O,
Tremedai!BA. CEP45170
2. FINANCIAMENTO
Valor: equivalente, em cruzados,_ a até
283.51 O, 18 OTN'

Q

REQUERIMENTO

Art. 2o Esta reSolução entra em vigor na
data de sua publicação.
-- Art. 3o Revogam-se as disposições em
contrário.
É o parecer, Sr. Presidente.

PROJETO DE RESOLUç:AO
N• 161, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Ubaitaba (BA)j a contratar operação de
crédito no valor equivalente, em cruza-dos, a 146.520,13 OTN. O SenadO Federal resolve;
Art. 1~ ~ a Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA), nos termos do art. 2~ da Resolução
no 93, de 1976, alterado pela Resolução no
140, de 1985, ambas do Senãdo Federal,
autorfzada a contr~tar operação de crédito
~no-Valor equivalente, em cruzados. a
146.520,13__ OTN. junto à; Caixa Econômica
Federal, (sucessora do extinto Banco Nacional da Habitação. por força do Decreto~Lei
0 6 2291. de 21-11-86), destinada_à execução
de obras de sistema viário, drenagem, lavanderia, unidade de saúde e centro comunal
naquele munidpio.

. - --·

-

Objetivo: implantação de drenagem, meiosfios, pavimeiltaç:ão c·om paralelepípedos e construçãO de um Centro de AbastecimentO.
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos.
Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos: juros de I% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajustado de acOrdo ·com o -indice de variação das
OTN.

2.5 CondiÇO-_es de liberação: o finãnciamento
será liberado em parcelas, de acordo co_m o cro~
nograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do Fundo
de P<irticiçlaç:ão dos MunicíPios- FPM.
2.7 Dispositivos legais: Lej Municipal n~ 19,
de 12.11.87; Publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, em 27 de novembro de 1987.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Assim sendo, concluímos pelO acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RE;SOLUÇÃO
N' 162, DE 1988.

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tre~
medal (BA) a conb'atar operação de crédito no valor correspondente, em cruza-

dos, a 283.510,18 OTN.
O Senado Federal resQlve:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Tremedal
(BA), nos termos do artigo 2°- da Resolução n~

93n6, alterado pela Resolução n<> 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 283.51 O, 18 OTN junto à Caixa_Econômica

Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Apoio ao DesenvQivimento Social ----:- FAS_. A
operação de crédito destina-se à implantação de
drenagem, meios-fios, pavimentação com parale-

lepípedos e construção de um centro_ de abaste-

cimento._
Art. 29 Esta Resolução entri:i em~'iigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg)
PassaMse à discussão do projeto. (Pa.:!SQ.j
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_____ . ____ _
__
__
Encerrada a discussão, a votação da matéria
procederMse-á na sessão seguinte, nos termos regimentais.

Ouvida a respeito, a Secretaria do T escuro Nad0n81 do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor quantO à realização da operação em
causa.
No mérito, o pleito enquadraMse em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevãn_cia social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
esfãlielece-normªs de elaboração legislativa do
Set1ado Federal durante o período de_ funcionaM
mentá-'da Assembléia Nacional Con:;;tituinte, optnam'os favoraVelmente sob os asp_e_ctos eçonômico-finªncetro eJ~gal da matéria. __
Assim sendo, concluimos pelo acolhimento da
~e17sa_gem, no_S t_e~n::~s segu!ntes:
PROJETO DE RE_SOLUÇÂO

N" 163, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Coelho Neto (MA) a contratar operaçõa
de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN.

O Senado Fedeiral resolve:

o_~· 1~ ;:apre"fêt~urãMunfcípal de Coelho Neto (MA), noS terffios do artigo 2~ da Resolução
n" 93n6, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas do Senado Federa!, autorizada contratar
operação de crédito no valor co.n:espondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN junto à Catxa Econô·miCã:f:eaeral. A operação de crédito no valor~ desO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) tina-se à constrUção de la~and~rias com. chafarizes públicos, incluindo perfuração dos respecM
-Item 15:
üvos poços art_esianos, de centro cfe saúde e posMensagem n• 231, de I 988 (n• 435188, - tos.mêdico_s, e pavimentação de vias públicas.
na origem), relativa à proposta para que seja
~~- 29 Esta resolução entra em vigor na data
autorizada a Prefeitura Municipal de Coélho
de sua pUDlice~Ção. Neto, Estado do Maranhão, a contratar opeM
É o parecer, Sr. Pre,stdente.
ração de crédito no valor Correspondente,
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemem cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tes-ouro Nacional (OTN). (Dependendo do paM berg)- Passa-se_ à _discussão do projeto, em _tur~
no único. (Pausa.)
recer.)
Não havendo quem peça a palavra enceiTo a
Nos termos do art. 6" da Resolução n~ 1, de "discussão.
1987, designo o nobre Sen_ador PQrnpeu de SouEncerrada a discussão, a votação da matéria
sa para proferir parecer sobre a mensagem, ofere- proceder-se~á sessão seguinte, nos termos regicendo o te_spectivo projeto de resolução.
mentais.
O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB -DF.
b SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs._Seria_M __ ,.,....Item 16:
-dores, com a Mensagem n" 231, _de 1988~ o SeMensagem
n•
232,
de
J
988
(n•
436188,
nhor Presidente_ da República submete à delibeM
na origem), relativa à proposta para que seja
ração do Senad.o _F~deral a autorização para que
autorizada a Prefettura Municipal de S_anta~
a Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA) cpnM
rém, Estado do _Pará, a <:ontratar operação
trate, junto à Caixa EconômTca Federal a .seguinte
de_ crécüto no valor correspondente, em CI'Uoperação de crédito:
zados, a 34 7.1 02,50_ Obrigações_ do Tesouro
Características da operaçáo
Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
A- Valor: Cz$ 24.842.400,00 ( correspondenM
te a 8Q.QOO OTN de C<$ 310,53, ein jun/87).
Nos termç~ dq_art. 6?_ da_Resolução n~ 1, de
B-Prazos:
1987, desiQrio o nobre Senador Jutahy Mag'aihã.es
1 - de carência: atê 24 meses;
para proferir parecer sobre a mensagem ofere2 - de amorti~ção_: 2:J 6 mese~.
cendo o respectivo projeto de resolução.
C - Encargos:

-

1 -juros: 3,5% a.a. (C:EF);
2 - taxa de administração: 2%.
D - Garantia: Quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
E- Destinação de recursos: Constru~ão de
lavanderias com chafarizes públicos, incluindo
perfuração dos respectivos poços artesianos, de
centro de saúde e postos médicos, e pavimentação de vias públicas.

Terça-feira_ 22

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

a

OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB- BA.
Para emitir pareCer:)......: Sr. Pnisidente;-srs. SenaM
dore_~ -e.oin ã Mensagem n" 232, de 1988, o_ SeilhÕr Presidente da Re.pú_bJicª__ sUbmete à deliberação do Senado Federal a autorização para que
a, Prefeitura Municipal de Santarém (PA) contrate,
junto à_ Caixa Econômica Federal a seguinte ope~
_raçãCLde_çrédito:
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Caracterfstlcas da operação:

A- Valor: C:z$ 131.090201.18 (correspondente a 347.102,50 OTN. de C:z$ 377,õ7 em
ago/87).
B -Prazos:
1 - de carência: 6 meses;
2 - de amortização: 240 meses.
C - Encargos: -

I -juros: 3,5% a.a. (<:EF);

2 - taxa

de aClrriii1Istração: 2% Sobre c:ada
liberação.
D - Ga~ritla: vinculação de cotas Qe: !CM.
Ir- Destinação dos recursos: execução do
Projeto "Grande Prainha".
_Ouvida a respefto, a_Secretaria do Tesouro Na:
cional do Ministério da Fazenda informou riada
ter a opor quanto à realização da operação em
Causa. No méritO, ·o pleito enquadra~se em casos análogos que têm merecido a aprovaç~o da Casa,
tendo em Vista a alta relevância social do_ projeto.
Nos termos da Resolução n~ l,de _1_987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durarite o período de funcionaM
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namos favqravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos_ termos do seguinte:
PROJETQ DE RESOLUÇÃO
N' 164, DE 1988

-Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santarém (PA), a contratar operação de
crédito no valor correspondente em cruzados, a 347.102,50 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Santarém
(PA), nos tennos do art. 2~ da R~solução n~ 93n6,
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Se~
nado Federal, ~utorizada a contratar OP:eração de
-crédito no valor correspondente, em crUzados,
a 347.102,50 OTN junto à Caixa Ecohômica Fe-deral. A operação destinã-se -à eXecuçãõ do projeto "Grande Prainha".
Art. 2" Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o pãrecer, Sr. Presidente.

O SR. PRE8.IDENTE (FranCisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, effi tuffiõ único. (Pau$a.)
Não _havendo -quem peça palavra, encerro
a discuSsão.-- _ A votação da rt:~atéria proceder-se-á Oa -sessão
seguinte, nOs teiTnos "regirTtentais.

·a-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Item 17:

Mensagem n" 233, de 1988 (n" 437/a8,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Central,
Esta.do. da Bahía, a contratar. o_p_er:a_ção de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.500 Ob.dgações do 'rescuro Nadona!- OTN. (Dependendo de parecer.)

Aos termos do~ art. 6~ da Resoluçã_o n" 1, de
1987, desi!:JnO o nobr_e Senador Jutahy Magalh-ães
para proferir- parecer sobre a mensagem, ofe·reM
cendo _o r~spectiyo projeto de resolu_ção.

\

-

~
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Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, com a Mensagem n~ 233, de 1988, o Se~
nhor Presidente da República submete à

aprecia~

çáo do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Central (BA) contrate,

junto ao Banc_o do Nordeste do Brasil S/A, este
na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica Federal a seguinte operação de crédito: _
A-Valor: Cz$ 17.85~A75,00 (cOrrespondente a 57.500 OTN, emjunho/87)
8-Prazos:
1 - de carência: 15_ meses,
2-de amortização: 216 meses; l-jUros:
6,5% a.a..

2 -outros encargos.: 1% a.a. de "dekred.ere",
em favor do Agente Fina-nceiro;
O-Garantia: Cotas do FPM _Fundo dePartictpação dos Munldpios;
E_ Destinação dos recursos: Construção
de um mercado, uma maternidade, uma lavanderia, um centro esportivo, praças e jardins e pavimentação de paralelepípedos.
Ouvido a respeito, a Secretaria do Tescuro Nacional do Ministério da Fazenda inforrno.u nada
ter a opor quanto à realização da operação em
causa.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n<? 1, de 1987, que
estabelece nOJlT'Jas de eJaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamente da Assembléia NaciOnal Constituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômt~
cc-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETODERESÓLÚÇÃO
9

N 165, de 1988.
Autorizo a Prefeitura Municipal de
Central (BA) a contratar operação de
crédito no valor correspondente em cru·
zados, a 57.500 OTN.
o Senado Federal resolve:
Art 1~ É a Prefeitura Municipal de Central
(BA), nos termos do artigo 2<> da Resolução n<>
93n6, alterada pela Resolução n9 140/85, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar opera~
çãodecréditonovalor_correspondenteemcruza~
dos, a 57.500,00 OtN junto ao Banco dq Nor~
deste do Brasil S/A, este na qualidade de agente
financeiro da Caixa Econômíà Federal. A operação de crédito destina-se à construção de um
mercado, uma maternidade, uma lavanderia, um
centro esportivo, praças e jardíns; pavimentação
e de paralelepípedos.
Art.- 29 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publtcação.
_
É o parecer, Sr. Presidente: OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
·
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemb_erg)
-Item t8:
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Mensagem n• 234, de 1988 (n• 438/88, .· 93176, alterado pela Resolução n" 140/85, ambas
na erigem), relativa à proposta para que seja
do Senado Federal, autorizada a contratar opera-

autorizada a Prefeitura Municipal de Paulo
Afonso, Estado da Bahia, a contratar opera~
ção de crédito no valor c:orrespondente, em
cruzados, a 80.000,00 -Obrigações do Teseu~
ro Nacional (OTN}. (Dependendo de pare~
-ce-r-:)

Nos termos- do art. 6° da_ Resolução n" 1. de
1987, desjgryo o nobre Senador Jutahy Magalhães

para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecef!dO o respectiyo projeto de resolução.
OSR.JQTAHYMAGALHÃES(PMDB-BA.

Para emitir parecer.)-- Sr. Presidente, SrS. Senadores, com -_a Mensagem n9 234, de 1988, 0 Se-n.hor Presidente da República submete à deliberação do Simado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (BA) contrate, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SIA,
eSte na qualidade de agente financeirO da Caixa
Econômlca Federal a seguinte operação de crédito:
Características da Operação
A-_Valo_r:Cz$24.842.400,00.(correspondente a 80.006 OTN, em junho/81);
B -Prazos:
1 -de carência: 30 meseS.i
2- de amortização:
a) parceladeCz$4.984.000,00 = 12ü"meses;
e
b) parcela de Cz$ 19.~.58.400,00 == 216 meses;
C -Encargos:
1-juros: 5,5% a.a.;
2- outros encatgos: 1% a.a._de "del-credere",
em favor do agente financeiro;
O-Garantia: Cotas. do (FPM) -Fundo de

Participação dos Municípios;
E-.. Destinação dos recursos: Execução de
. projetas de urbanização da área do Mercado, Av.
André falcão, Bairro N. Sr" do Perpétuo Socorro,
elaboraçãq do Plano Diretor e Cadastramento
Imobiliário Urbano.
Ouvida a respeito, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor quanto à realização da operação em
causa.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que tém merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
-Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de eiaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamente da Assembléia Nacional Constituinte, epinamos favoravelmente sob os aspectos econômi~
cc-financeiro e legal da matêrla.
- Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, n.os termos do seguinte;
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 166, DE 1988

AutorJza a Prefeitura Municipal de
Pau{g Afonso (BA) a contratar operação
de crédito no valor cotrespondente em
- ~_zados a 80.000,00 OTN..
O SenadO Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (BA), nos termos do art. 29 da Resolução n9

ção de crêdtt9 no valar correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN junto ao Banco do Nordeste do Brasil SIA. este na qualidade de agente
financeiro da Caixa Económica Federal. A operação de crédito destina-se à execução de projetes
de urbanização da área do mercado, Avenida André Falcão, Bairro Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, elaboração do Plano-Diretor e Cadastramenta Imobiliário Urbano.
Art. 21 Esta resolução entra em vlgm na data
de sua publicação.
I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turi'to único. (Pausa}.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. -A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rolle:mberg)
-Item !9:
Mensagem no 235, de 1988 (n• 439/88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Campo
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzadas, a 51.585,00 Obrigações do Tesouro
f'{acJonal (OTN).(Dependendo de parecer.)
Nos termos doart. 61 da Resolução Jtl 1_, de
1987, designo o nObre Senador Divaldo Suruagy
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projetO de resolução.
O SR. DIVALDO SORUAGY (PFL - AL.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, ~TS· Senadores, com a Mensagem n9 235, de 1988, o Sf!nhor Prestdente da República submete à deliberação do Senado federal a autorização para que
a Prefeitura Municfpal de Campo Maior (PI) contrate, junto ao Banco do Nordeste do Brasil SIA.
este na qualidade de agente financeiro da Caixa
Econômica Federal, a seguinte operação de crê- _
dito;
Características da Operação
A- Valor. Cz$ 16.018.690,05 (correspondente a 51.585 OTN de tz~ 310,53, emjunho/87);

8-Praz.o.s:
1 - de carência: até 30 meses;
2- de ãmcirtíiação: 216 meses;
C- Encargos:
1 -juros: 3.5% a.a.;
2- dei credere: 1,0% a.a.;
3- taxa de administração: 2% sobre cada desembolso;
D~Garantfa: quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
E- Destinação dQs recursos: construção
. de quatro -creches, pavimentação urbana, construção de mercado para abastecimento hortigranjeiro e três lavanderias públtcas.
Ouvida a reSpiíto, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor- quanto à realização- da operação ern
causa.
. No mérito, o pleito enquadra-se em casos anã·
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta re16vância social do projeto,

Novembro de 1988
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi.;

namos favoravelmente sob_ os aspectos e_conômico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 167, de 1988

Autoriza a Prefeitura .Municipal de Campo Maior (PI) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.585,00 OTN.

O Senado Federal resolVe:
Art. 1~ É a Prefeitura Municipal

de Campo
Maior (PI), nos termos do art. 2° da Resolução
n9 93n6, alterado pela Resolução no 140/85, ain-bas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 51.585,00 OTN, junto ao Banco do
Nordeste do Brasil S/A,-es(e ria qualidade de agente fmanceiro da Caixa EconómiCa Federal. A operação de crédito destina-se à construçã-o ·de quatro ·creches, pavimentação urbana, construção de
mercado para abasteciffieflto hortigranjeiro-e três
lavanderias públicas.
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
_
É o parecer, Sr. Presideilte.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. (Pausa.)
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.

o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembergr
-Item20:
Mensagem n~ 236, de 1988 (no 440/88,na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a PrefeitUra -Municipal de Várzea
Grande, Estado do Mato Grosso, a contr6tar
operação de crédito no valor correspondente,
em -cruzados, a 300.000~0ll Obffgiç0e5 -áo
Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, designo o nobre Senador Divaldo Suruagy
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL - AL.
Para proferir parecer.) -Sr. PreSidente, SrS. Seriãdores: com a Mensagem n" 236, de 1988, O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para que
a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) contrate, junto a Caixa Económica Federal a se9uiríte
operação-de crédito:
1. Características da operação:
A- Valor: Cz$ 127.353.000,00 (correspondente a 300.000 OTN à razão de Cz$ 424,51,
em outubro/87);
B-Prazos:
1 -de carência: 24 meses;
2 - de amortização: 216 nieses;
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C~ Encargos:

1 -juros: CEF 4% a.a.,
2 - taxa de administração: 2%_ sobre empréstimo;-·
·

D- Garantia: Vinculação de parcelas do Imposto sobre Circu1ação- de Mercadorias (!CM) e
do Fundo de Partic:ipação dos Municípios (F'PM);
E- Destinação de recursos: Execução de
__ obras_do Programa CURA, no Munidpio.
Ouvida a iespeito, a Secretaria çiO Tesouro_ Nàcional do Ministério da f_azenda informoU nada
ter á opor quanto à realizaçt.o da operação em
causa.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação- da Casa,
tendo em vi_sta a alta relevância soda\ do projeto.
Nes termos da Resolução nQ 1, de 1987, que
estabeleç_e normas de elaboração legislativa do
- ~nado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos- favoravelmente sob os aspectos econômico-finanEeirg e _legal da matérl_ã..
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
. PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ne 168, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 300.000,00 OTN.
. O.Senado Federal resolve:

t

Art. 1~
a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande (MT), nos termos do art. 2° da Resolução
n~ 93n6; alterado pela ResoluÇão n~ 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados a 300.000,00 OTNjunto à Caixa Económica FederaL A operação de crédito destina-se
à execução de obras do Programa CURA, no Município.
-Art. 2e Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR:l'RESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Passa--seà diScussão do projeto, em tumo único.. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. (Pausa.)
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
segu!n~~· nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg)

-Itein 21:

.

Mensagem n9 237, de 1988 (n~ 441/88,
na origem), relativa à proposta para que_ seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Chapa-dinha, Estado do Maranhão, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de
parecer.)
Nos termos do art. 6" da Resolução n~ 1, de
1987, designo o nobre Senador Divaldo Suruagy
para proferir parecer sobre a Mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
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O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
__
Com a Mensage-m n~ 2.37, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Chapadinha (MA) contrate,
junto ao Banc_o dQ Nordeste do Brasil S/A. este
na qualidade de agente financeiro da Caixa EcÇ>nómica Federal, a seguinte operaÇão de crédito:
A- Valor: Cz$ 24.842.400,00 (_correspondente a 80.000 OTN de Cz$310,53, emjunho/87);

8-Prazos:
1 - de carência: até 30 meses;
2 - de amortização: 240 meSes;
C- Encargos:
J -juros: 3,5% a.a.;
dei credere: 1,0% a.a.;
quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
-E - Destinação de recursos: execução de
obras relacionadas a projetes habitacionais, melhorias urbanas, infra-estrutura e um terminal rodoviário.
Ouvida a respeito, a secretaria do Tescuro Nadona! do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor quanto à realização da operação em
causa.
__
No mérito, Opleito enquadra-se:~em casos análogos que têm mere<::ido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:
2-

D - Garantia:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N" 169, de 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cha·
padinha (MA) a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Municipar de Chapadinha (MA), nos termqs do art. 2° da Resolução
n~ 93fi6, alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN junto ao Banco do
Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caíxa E<:onôlnkâ FederaL A operação de crédito destina-se à execução de obras
relacionadas a projetas habitacioilais, melhorias
urbanas, infra-estrutura e a terminal rodoviário.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É-o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
a discussão.
A votação da matéria proceder-se-á na sessão
seguinte, nos termos regimentais.
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O SR. PRESIDENTE (Francis_co Rolleinberg)

-ltem22:
Mensagem n"' 238, de 1988 (n9 442/88, na
origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Santo
Amaro, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

Nos tennos do art. 6o da Resolução no 1, de

1987, designo o nobre Senador Jutahy Magal~~es
para proferir parecer sobre a Mensagem, ofere-

cendo o respectivo projeto de resolução.
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de infra-estrutura urbana, compreendendo drenaR

gem: pavimento e rede de esgostos em diversos
bairros de sede do Município.
Art. 2Q Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
.t: o parecer Sr.- Constituinte.

O SR. PRESIDEN1E (Fra-r1cisco RoUemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discuSsão.
Encerrada a discussão, a votação a (l"la!~ri~ prpciede-r~se-ã-Oã SeSsao seguinte, nos termos regiR
mentais.

O SR. PRESIDEN1E (Francisco Rollel}l_berg)
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena- - E:sgotada a matérla constante da Ordem do
dores,com a Mensagem n~ 238, de 1988, o Se- Qj~.
nhor Presjdente da República subm~te à delibeO Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
ração do Senado Federal a autorização para QUe
peço a palavra.
a Prefeitura Municipal de Santo Amaro (BA) conOSR. PRESIDEN1E (Francisco Rollemberg)
trate, junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A,
este na qualidade de agente_ fipancelro· da Caixa -Tem a palavra o nobre Senador Jutahy MagaEconómica federal a seguinte operação de cré- lhães.
dito:
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Caracteristicas da operação:
A- Valor: Cz$ 24.842.40-0,00 (corresponden- -- Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, serei
te a 80.000 OTN, em junho/87);
breve nos meus comentários. Só os faços porque
B-Prazos:
fiquei, por coincidência, assistindo à preocupação
1 - de carência: 30 meses;
de uma senhora que estava acompanhando os
2 - de amortização: 216 meses;
nossos trabalhos na sessão de hoje, há poucos
C- Encargos:
instantes, e que, das galerias, contava quantos
1 -juros: 5,5% a.a.,
2 - outros encargos: 1% a.a. de del-credere, senadores estavam presentes nesta sessão. Logiem favor do Agente Financeiro e 2% de taxa de camente nao são apenaS estes que se encontram
no final da sessão, em razão de não termos númeadministração sobre cada desembolso efetuado;
D- Garantia: Cotas do FPM Fundo de Partici- ro para votação e serem apenas proferidos pareceres. que serão aprovados, ou não, em ses~o
pação dos Municípios;
subseqüente, conforme o nosso Regimento.
E- Destinação dos recursos: Execução de
Sr. Presidente, estamos sendo convocados para
projetes de infra-estrutura urbana, compreedendo
um esforço_ _CQncentrado a partir de amanhã. Já
drenagem, pavimentação e rede de esgotos em
foi dito, na sessão de hoje, pelo Senador Pompeu
diversos bairros da sede municipal.
de Sousa, ---.,. e reafirmo - que seremos responNo mérito, o pleito enquadra-se em caso análosáveis pelo futuro da democracia no País. Se não
gos que têm merecido a aprovação da Casa, ten- soubermos assumir as nossas responsabilidades,
do em vista a alta relevância social do projeto.
se não tivermos competência para assumir as
Nos termos- da Resolução n9 l, de 1987, que nossas prerrogativas, se não tivermos o espírito
estabe1ece normas de elaboração legislativa do
público necessário para estarmos presentes aqui
Senado Federal durante o periodo de funcionanas sessões, discutindo e votando, se(emos resmento da Assembléia Nacional Constituinte, opi- ponsáveis pelo futuro do nosso País.
namos favoravelmente sob os aspectos econômiEstamos sendo desafiados, Sr. Presidente, a
co-financeiro e legal da matéria.
atender àquilo que nós mesmos nos demos. Foi
Assim sendo, concluímos-pelo acolhimento da
através da nova Constituição que reassumimos
mensagem, nos termos do seguinte:
muitos dos poderes que nos tinham sido retira- _dQS: Mas, para exercê-los, precisamos fazê-lo
PROJETO DE RESôLUÇÃO
bem, com competência e, principalmente, com
N' 170, DE 1988
a preocupação de estarmos presentes aqui.
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Tenho confiança, Sr. Presidente, de que os nosSanto Amaro (BA) a cnntratar operação
sos companheiros, a partir de amanhã, irão dar
de crédito no valor correspondente, em a resposta à Nação brasileira de que este Concruzados, a 80.000,00 OTN.
gresso tem capacidade para exercer as suas prerO Senado Federal resolve:
rogativas. Te mOS que ter o apoio do funcionaArt. 1~ .t: a PrefeitUra Municipal de Santo- lismo da Casa também. Nós temos que ter a dediAm>:!ro (BA) nos termos do art. ~ da Resolução
cação_ d9~ _Ç<?_rgp_anheiros,_ s_e_la dos Senado_r:es,
n9 93176, aiterado pela Resolução ri"-t40/85, am- -seJa-aos funcionários, porque a missão que nos
foi corifei"iâ.i-é muito grande, é muito importante.
bas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
E não podemos, mais uma vez, falhar. Esta eleição
cruzados, a 80.000,00 OTN junto ao Banco do
está demonstr?Jndo que a renovação dos quadros
Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agenpolíticps é JllUito superior _à da última eleição.
te financeiro da Caixa Econômica Federal. A opeTeffios, na Bahia, por exemPlo. uma modificação
ração de crédito destina-se a execução de projeto
nos quadros das Câmaras dos Vereadores como

nunca ocorreu no Estado e, acredito, no Brasil
inteiro.
Sr. Presidente, teremos que demonstrar que
também estamos mudando. Não há mais a desculpa de que estamos acompanhando as apurações, não há mais a desculpa de que estamos
participando de eleições. Não podemos ter mais
nenhuma desculpa. Tem os de votar as leis que
a Constituição determinou que iríamos votar posteriormente. Temos que regulamentar os artigos
da Constituição e Só PoC!eremos fazê-lo se estivermos aqui.
Neste momento, somos p-oucos, mas, amanhã,
se Deus. quiser, aqui estaremos-em maioria, respondendo "'presente", porque, se não o. fiZermos,
não teremos rilais condições de pedir ao povo
que acredite nos políticos brasileiros. Esta, a nossa
obrigação; este, o nçss6 compromisso. Foi o que
votamos na Constituinte. Restituímos poderes aos
Congressis~as. Assim, vamos exercitá:lQs~--e.exer~
cltáw}os bem. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Jutahy J11agao Sr. FranCisCO Roff"emberg, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro; 3'
Secret:Mlo.
- - lh~es,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a pãlavra ao nobre ~enador Francisco
Rollemberg. O SR. FRANCISCO ROL'.EMBERG
(PMDB - SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: na História oficial de cada estado, eventos há que, tal sua magnitude, não podem passar despercebidos. Mesmo
qUe os descurassem as autoridades, o clamor
do povo se encarregaria de recordá-los e enalteR
cê-los_
Dentre esses fatos, Sr. Presidente, situam-se
as festividades comemorativas da Emandpaçâo
Política de Sergipe.
Para todo sergipano, o dia 24 de outubro relembra o fim da dependência à Bahia. Esse fato ocorreu no ano de 1824, portanto quatro anos passados da desagregação oficial das duas capitanias.
Realmente, Senhores _Senadores, Sergipe havia
sído elevada, em 8 de julho de 1820, à categoria
de capitania independente do Governo baiano.
Seus governadores podiam, então, se dirigir diretamente às secretarias de estado e conceder Ses~
mafias.
"O decreto- assim se expressa Felisbelo Fr~i-:
re - rompía de todos os laços de dependência
em que Sergipe tinha vivido até então para com
a Bahia, e uma nova vida administrativa e econômica ia prender a atividade de seus filhos, isentos
da tutela em que tinham estado".
Não podia, entretanto, permanecer impassível
o goverrto baiarió,- vehd6libertarem~se de sua jurisdição_ aquelas terras férteis, cuja produção de
açúcar e de mandioca es:tava em franca expansão,
seguida de perto pelos couros e solas, pelo fumo
e pelo arroz._ O gado se multiplicava pe!os·sertões.
Já naquela época, Senhores, era Sergipe uma
espécie de celeiro da Bahia.
Na labuta, no contato com o solo, forjou-se
a fibra do povo sergipano. O apego à terra e a
exaltação das tradições encontram registro de!Ale
as páginas iniciais da História oficial do Pais. Assim
é que, nos idos_de 1600, Antonio Felipe <:amarão
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e Henrique Dias estavam aquartelados nas proxi~

midades do rio Real. De lá, contando com o Imprescindível apoio dos sergipanos, lançaram-se
à luta, em 1645 expulsando os holandeses do
território de Sergipe.

Entretanto, Sr. Presidente, a contribuição sergipana à construção do arcabouço_ político-social

brasileiro não se esgota nos feitos heróicos das
batalhas. Também no c:ampo intelectual- e ainda nos primórdios da formação das grandes correntes do pensamento nacional - é notória a
participação de Sergipe.

·

Permitam-me, Srs. Senadores, uma breve, mas

ses da polltica baiana, Sergipe tem sofrido
uma lesão enorme na sua economia, pois
povoações situadas nessa zona, s_obre a qual
compete exclusivamente sua jurisdição, vão
levar seus auxs1ios, seu direito político à Bahia,
de quem achar-se desligadas, pela verdade
do passado histórico. E quando não exístisse
esse âireito, quando a favor de Sergipe não
faltasse bem alto o testemunho do passado,
rela_tivamente aos seus limites, a Sahia devia
fazer cessão da zona que tão ilegalmente
acha~se apensa à sua jurisdição, não só pela
grande extensão que lhe é tributária, como
sobre ela a sua ação legal, sua vigilância,
tomam-se morosas, contra os interesses da
justiça, pela distância em que se acha do
centro do governo."

indispensável digressão. Não havia em Sergipe,
até o século passado, estudos superiores. A maioria dos que então desejavam o bac::hj]_relato dirigia-se ao Curso de Medicina, na Bahia. Outros,
no entanto, querendo dedicarRse ao Direito, desloR
Fiel aos ensinamentos e às tradições da gente
cavam~se para Pernambuco. .t: assim que _enconR
sergipana, empreendi uma luta desgastante em
tramas Sílvio Romero, Tobias Barreto, Fausto defesa da integridade territorial do meu estado.
Cardoso e Gumercindo Bessa - todos nasddos
T ado_ o povo sergipano lamenta a rejefção da
em Sergipe- na origem do movimento de idéias
Emenda_n9 2P00587-0, a qual solucionaria a
conhecido como "Escola do Recife",já que estuR questão de forma direta. Confiamos, porém, na
davam na chamada Veneza americana.
.
da futura Comis_:;ãQ de Estudos Territo.t: do escritor Paulo Mercadante esta afirmação: atuaçãa
riais, resultantes da Emetida no 586, também por
"A repercussão daquela atividade intelectual almim apresentada. Caberá a esse organismo, hoje
cançou a cultura brasileira, deixando suas marcas integrante do Projeto de Constituição (Art. )2 na ciência, na poesia, na crítica, no Direito e na Ato das Disposições Constitucionais_ Transitóri_as),
ideologia republicana."
pronunciar-se a respeito das áreas pendentes de
No ano vindouro, Sr. Presidente, completar-se- solução.
á uma vintena de anos do falecimento de outro
Estou convicto, porém, nobres senadores, que,
importante vulto da História de Sergipe, o grande dentro de curto espaço de tempo, após a promulescritor, diplomata e jornalista Gilberto Amado.
gação da nova Carta Magna e o início de fundonaA parte memorialista ae sua obra esclarece várlos
mento da Comissão de_ Estudos Territoriais, a
momentos da vida, da cultura, enfm, da soei~ causa de Sergipe será retomada e corretamente
dade brasileira.
avaliada.
Muitos outros sergipanos ilustres poderiam ser
Nessa data, Sr. Presidente, o espírito de luta
citados, se o tempo nos permitisse. Da mesma e a moral cívica dos sergipanos incluirão um novo
forma, outros fatos históricos marcam a atuação
everito em seu calendário de comemorações ofida gente sergipana. Não pretendemos inventa- ciais - o "Dia da Reintegração". Assim, leiiho
riá-los neste Plenário, pois não o comporta o mo- plena certeza,-senhores, tefá início, finalmente o
mento. Um deles, não obstan_te, .cabe ser aqui primado do Direito~ e da Justiça -nas terras de
destacado: o papel de Sergipe na luta que teria Sergipe.
seu cenário em território baiano.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. SenaA propósito, assim_ escreveu a Professora Maria
dores. (Muito bem!)
Thetis Nunes, em seu livro História de Sergipe,
a partir de 1820~ "como ocorreu, em tantos outr_os
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) eventos da História brasileira, _o_ sergipano esteve COricedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soapresente na campanha gloriosa do Dois de Ju- res.
lho".
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. ProSouberam sempre os sergipanos empenhar- a
sua coragem, a força dos seus braços e o sangue nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dos seus filhos em def<;:sa da população da Bahia, Srs. Senadores, o Brasil tem uma nova Constinuma demonstração natural de sua bravura e de tuiÇão. Após dezoito meses de incessante trabalho, de árduas tarefas políticas e legislativas, é
s_eu amor ao SrasjJ.
com orgulho que nós, Constituintes eleitos pelo
Apesar dfsso, Senhor Presidente, apesar da
povo, podemos proclamar que uma nova Carta,
bondade natural, da índole pacífica e do coração
modema e pluralista, irá reordenar os destinos
generoso, é sobejamente reconhecido em todq -da Nação brasileira. Foram quase dois anos de
o território r.:~ciO_nal_o denodo do povo sergipano debates de idéias, de discussões sobre a nossa
na luta pela preservação de suas fronteiras e de
realidade, de sugestões 'parlamentares e vindas
suas tradições. Jâ em 1891, Felisbelo Freire, em
do povo, dirigidas_à construção de um texto çonssua História de Sergipe, pugnava pelo restabele- titudonal que servisse ao Pais e lluminasse s~uS
cimento dos corretos limitesterrito_liais do estado. horizontes. Pretendo, Sr. Presidente, com este disSuas palavras, escritas há quase um século, soa_m
curso, concluir a série dos que fiz no Plenário
perfeitamente atuafs, razão pela qual as trago a
da Assembléia Nacional acerca da nova Constieste Plenário. Dizja então o consagrado historia- tuição, analisando, agora, título por título, seu ccmdor patrício:
teúdo e forma, seus avanços e recuos, resultantes
"Desmembrando-se de seu território uma do texto finalmente aprovado em segundo turno.
grande zona de terreno ubérrimo, na sua _ Faço-o neste plenário do Sena_do, porque não
fronteira oddental, por iniciativa dos interes~ houve tempo hábil para que a pronunciamento
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fosse proferido na própria Constituinte, uma vez
que c ritmo imprimido nos últimos dias de vqta·
ç:ão tornou inviável que assim acorresse.
A Constituição de um país é o seu documento
de identidade, segundo a feliz criação metafórica
do n_asso Presidente Ulysses GUirriarães.- É a sua.
Cattã maior, onde está desenhada a face da nação, vibra os seus músculos e pUlsa o s_eu coração.
Uma boa Constitui~ão é aquela <!apaz de espelhar,
com o máximo de fidelidade, a natureza, o caráter
e aspir~ç~~s do seu povo, os traços e cores de
suas culturas, indicando -através de-seus principias e conceitos, do regime de organização e funcionamEmtó de suas forças -os ç_aminhos es~o
IhidoS: pgr esse mesmo povo. Após_ o preâmbulo
solene que afirma os ideais de_liberdad€,-paz e
justiça da Nã.ção, organizada na Assembléia Constituinte, o Título I trata "Dos Prindpios Fundamentais" do Estado brasileiro. O Artigo 1o declara
que a "República Federativa do Brasil, formada
pela união índissolúve_I elos Estados e M.unicjpíos,
do Distrito Federal e dos Territórios, constitui-se
em Estado Democrático de Direi~o... " Este caput
talvez resuma todo o espírito e filosofia do Titulo
I, que, por sua vez, pode ser considerado a síntese
de toda a nova Lei Magna. Vejam, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que não nos limitarrios a escrever
"Estada de Direito", seguindo a tradição constitudonalista do. século passado, gênero político que
justificou, como mostra a história recente, regimes autoritários e ditatoriais, pois a ordem jurídica
implantada independia dos valores a praticar, e,
em nome de um santific_ado "Estado de Direito"
tudo de bom ou de mal poder-se-ia realizar. Para
escrever "Estado Democrático "de Direito'', nos
ínspiramos na novél Constituição espanhola, que
comunica um "EstadO democrático e sedai de
direito". Porém, mais certamente, fomos buscar
na também recente Constituição portuguesa a
expressão em sua íntefreza. Como afirmei em
maio último, ao analisar o texto resultante das
vtitaç:ões de primeiro turno; o "Estado Democrá·
tico de Direito associa a legalidade estatal a um
compromisSo perene com a democracia, isto ê,
com o avanço da sociedade política, em direção
_-=-ao- supremo ideal de justiça". Com a declaração
do caput do art. 1?, o Brasil se coloca c:omo
contemporâneo e irmão de autras_nações moder--nas, que buscam, na democracia e na justiça,
a felicidade para os seus povos.
Sr. Presidente, esse ideal polítko e jurídico, que
nos c:abe transformar, cotidianamente, em pujante realidade está fundamentado nos it€ns que
o art. 1o alinha: a_ soberania; a cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais çl.o
trabalho e da livre iniciativa; e o pluralismo politko.
Sem dúvida, aí estão os valores maiores_ d~ uma
sociedade herdeira das tradições romanistas ocidentais. São valores que, a despeito de todos os
desvios, crises e mazelas por que passam as sociedades do chamado Terc~lro Mundo, não àevem ser reduzidos ou omitidos. Trata-se, na verda~
-de, de valores que não podem ser olvidadas num
Estatuto cívico-político dessa envergadura.
O parágrafo único do art. P repete um dispo~
sitivo clássico que, desde a Constituição de 1934,
consagra o princípfo básico da Democracia Representativa entre nós. Entre~nt:O, a Assembléia
Nacional Constituinte, além de reafirmá-Ia, foi
mais longe, e estabeleceu: "Tódo o poder emana
do Povo~ qUe o exerce par meio de representantes
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eleitos, ou diretamente, nos termos desta Consti-

tuição". Assim, com a introdução de mecanismos
da tão louvada democracia semi-direta, existente
nos países socialistas entre outros,_ os Constituintes brasileiros acolhem, de fato e de direito, a
participação e decisão populares na condução
dos negócios públicos. Em outros pontos da
Constituição encontraremos, então, a participação direta do cidadão e de suas associações ao
realizarem referendos, terem iniciativa das leis,

questionarem e exigirem, sem intermediação,
ates do Poder Executivo e formas de peUdonamento junto_ aos tribunais judiciários e de outros
poderes públicos. Estes, sem dúvida, são avanços,
mais do que sigilificativos, mádelares em termos

de formulação constitucional.
O art. 2'< define quais os poderes da União Fede·
rativa, aqueles derivados e constituidos pela vontade popular, na tripartição clássica da República
concebida por Montesquieu.
Já o art. 3o dta os objetivos fundaméntais da
República Federativa do Brãsii, objetiVos estes
permanentes, que estão acima dos partidos, do
regime, de_ todas as conveniências e cii'cunstân·
cias, dos embates e __emoções dos governantes,
legisladores e magistrados: garantir o desenvolvimento naciOnal; construir uma sociedade livre,
justa e solidária; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminãção. Aí estão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Homem e a Sociedade,
integres. o Homem, o Cidadão, fim do Estado,
e este,_ como mei_o, instrumeritO de paz, crescimento, realização e felicidade, conforme a profissão de fé recitada pelo Deputado Ulysses Guimarães, em nome de todos nós, ao final _das votações
do segundo turno, naquela madrugada histórica
do dia 2 de setembro último.
Devo destacar a propósito, que a Assembléia
Nacional Constituinte foi aberta e desprendida,
não só às aspirações do povo brasileiro, como
igualmente o foi em relação às fontes formais
de que se seJViu para fazer a nova Constituíção.
O quarto e último artigo do Título 1 apresentã
os princípios que deverão fundamentar as relações internacionais do Brasil. A Assembléia Nacional Constituinte foi sábia e perfeita neste mister.
Na linha da Constituição Soviética de 1977, princípios universalmente reconhecidos, realisticamente considerados, são. agora, no novo texto, quase
que esgotados em suas possibilidades de reger
relações amistosas e fecundas com outras nações
civllizadas, no sentido do respeito e cooperação
mútuas. São regras que nortearão a convivência
com os outros países. A partir da independência
nacional e da previdência dos _direitos humanos,
o Brasil reafirma o respeito à autodeterminação
dos povos e ao princípio de não-inter~enção na
vida dos outros países. Não havendo superioridade ou domínio de um Estado sobre outro, os
conflitos devem ser conduzidos para a solução
pacífica, sob a égide da superior, intransigente
e inarredável defesa da paz. O repúdio a_o terrorismo de quaLquer origem, latitude, sob quaisquer
pretextos, e também ao racismo explícito ou dissimulado, anti-sentimento, ig-nóbil e sórdido, que
macula tantas sociedades, foi outra conquista
unânime escrita no texto constitucional, que precisamos consolidar, todos os homens e mulheres
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O títulO traz, não obstaõte, íiilp-ortantes_aperfeiçoamentás nos mecanismos que garatem a plenitude da prática da democracia no País.
Nessa via inserem-se a universalização do direi~
to de requerer habeas-data,com a eliminação
da ressalva que o tomava inacessível aos estrangeiros; a queda do dispositivo que restringia a
nomeação de ministros de Estado a brasileiros
natos; e o fim de wna determinação- autoritária
que, vinda da Constituição vigente, permanecia
no texto elaborado em 1" turno. Refiro-me à perda
de nacionalidade para o brasileirO que aceítar emprego, comiSSãO-ou pensão de governo estranTITULO II
geiro sem licença do Presidente da República.
Impõe-se, neste momento, Uma análise isenta,
Por outro lado, o inciso XLIV configurava como
escóftnada daS paixões naturais inerentes às vota- crimes inafiançáveis e insuscetív€ii5- de graça ou
ções__em plenário, para que possamos avaliar, anistia a tortura, o tráfico de entorpecentes, o ter~
agora de maneira definitiva, o impacto da nova rorismo e os crimes hediondos. A passagem desCarta sobre as relações sociais, económicas e sa tipificação para o âmbito da lei ordinária enfraculturais vigentes em nosso País.
quece, na verdade, o mandamento constitucional,
Tal avaliação é necessária, tendo em vista a embora lhe dê maior flexibilidade.
próxima elaboração de leis ordinárias e compleMudanças em àois dispositivos afetam os miliinentare:s imprescindíveis à efetiva vigênda dõ es- tares de maneira dii.rersa. A primeira, na obrig.:i.topírito emanado Cio- texto que ora aprovamos.
riedade de ordem judicial para a prisão em flaDetenho-me sobre o titulo que trata dos Direitos grante de delito, ressalvou os militares quando
-e Garantias Fundamentais e Deveres Individuais cometerem
transgressões disciplinares ou crimes
- e Coletivos, onae estão resOlvidas algumas das
propriamente militares. Preservou-se, aí, o espírito
gi"andes pÇllêmiCas que marcaram o segundo tur- corporativo das Forças Armadas e a essência de
no de deliberações.
seus regulamentos disciplinares.
A mais- relevante, pela mobilização de amplos
A segunda ffiudança facilita a participação polísetores da sociedade e pela repercussão econótica dos militares enquanto cidadãos, eliminando
mica que se pretendeu imputar-lhe, foi a travada
em tomo da jornada de seis horas para o trabalho a passagem automática para a inatividade do mili~
realizado em turnos ininterruptas de revezamento. tar que se fifiar a partidO- Político.
Foi suprimido, finalmente, o dispositivo que
- A supressãO do adjetivo "máxirrio" do texto inicial,
afirmava a ação de inconstitucionalidade. Trataacalmou os ânimos e acomodou os interesses
em litígio, criando, afinal, um novo parâmetro ao va-se de um preciosismo, pois a própria Constituição contém outras salvaguardas com idêntico
q~al as for_ças econôrnlcas terão que adaptar-se.
alcance.
Da mesffia fqrma, permaneceu a inovação da
Outras alterações feitas no Título em exame
licença-paternidade, remetendo-se a ftxação de apenas aperfeiçoam o texto, que permanece peça
sua duração para a lei _ordinária. O importante, de impOrtância histórica, política e jurídica. VisneSSe caso, foi a cons-agraÇão de um bEmeffdo lumbramos nesse texto, com efeito, o futuro de
ponderável para as famílias pobres, cujos filhos urna sociedade organizada de maneira mais justa
seqüer contavam com ÇJ assistência mínima ade- e modema, na qual inaugura-se nova concepção
quada aos_primeiros- dias de vida. Embora mu_i~as de direito, a do direito coletivo.
vezes êilCafado com escárnio ou má~vontade, tal
[mportantes conquistas populares abrigam-se
dispositivo deverá, sem dúvida, alcançar seu eleaqui. A classificação da práticã. do racismo como
vado objetivo social.
- Na parte relativa a direitos trabalhistas, o texto crime imprescritível-e- inafiançável, aS garantias
mudou, do J9 para o 2° turnos, basicamente em concernentes à seguranÇã e ã melhoria das condições sociais do trabalhador, o reconhecimento
dois poi1tos.-- -- Restringiu-se à indeterminação, no tempo,- do da càtegoria profissional da empregada domésprazo de cinco anos para as reclamações traba- tica e o amplo direito de greve .são instrument_os
lfiistas. Agora mantido o mesmo prazo, este só de notável avanço social, na medida em que criam
poderá ser estendido até dois anos após a extin- direitos, Consagram outros espaços na legislação
--São do contrato. De certa maneira, conservou-se vigente e remetem ao trabalhador, ao mesmo
a atual situação invovando-se apenas no prazo tempo, redobrada responsabilidade na tomada de
para reclamações dentro da vigência do contrato. decisões coletivas_ na defesa de seus interesses.
O segUndo ponto diz respeitO à igualdade de
- -A nãV~ Carta marc~_o deSatre:lamento do sirididireitos entre trabalhadores urbanoS e rurais. No calismo brasileiro_ das amarras governamentais.
segundo turno igualaram-se _os direitos mas o NasddOs e criados Sob a égide da Consolidação
empregador rural estará obrigado _a, de cinco em das Leis do Trabalho, no tdeário fascista dos anos
cinco anos, comparecer à Justiça do Trabalho, 40, os sindicatos cuJVaram-se à tutela do Estado.
acompanhado de seus empn:gados e do repre- Devolve-se hOje, aos trabalhadores, total liberdade
sentante do sindicato para obter certidão do cum- para decidir e determinar seus rumos.
primento de suas obrigações trabalhistas. EntenNo que diz respeito aos Direitos Politicas e aos
demos "que essa medida é de difícil execução, Partidos, as grandes conquistas situam~se no
não contempla a realidade do meio rural e cria campo do direito ao voto e da criàção de partidos.
rituais- burocráticos de duvidoSa eficácia no que Caminhamos para a definição de um novo perfil
diz respeito à hegemonia das relações trabalhistas do voto, com a entrada em cena dos eleitores
- de 16 anos, charr1ados a assumir plenamente a
no campo.
deste País, livre dos dogmas e sectarismos de
quaisquer eSpécies. Finalmente, exaramos o prindpio segUndo o qual a cooperação entre os povos
deve perseguir sempre o progresso da humanidade.
Creio, Sr. Presidente, que estã parte vestibular
da nova Constituição traduz a convergência do
pensamento brasileiro, pode resumir, com altitude bastante e dignidade, a organização política
que a História recomenda, o Estado que sonhamos para esta Nação, _que nos empenhamos patrioticamente em construir para os nossos filhos.
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cidadania que, multas vezes, já exercem_ no rrtét- __de participar das decisões que mudarão a sua a _aplicabilidade da lei estadual na ausência da
cado de trabalho e na organização da familia.
vida. Que real significado tem isso, Sr. Presidente? lei f~deral disçiplinadora de normas gerais, assim
Aos partidos confere-se a maior liberdade de Muito simples: não tivesse_ a nova Constituição como a hipótese de superveniência da última.
organização já vista em nossos textos. constitu- ou:tros iQúme_ros méritos, bastaria esse, o de induPrudente foi__ ~ modificação do prazo fJXado para
cionais, sendo-lhes atribuída autonomia ampla zir a aproximação do povo·a seus represei1úmtes -_a eleição de governador e viC:e_-góvemador, paspara definir sua estrutura interna e fundonamene_.a seus governantes; o de propiciar a interaçáo sando a realizar-se até 90 dias antes do término
to, o que deverá redundar: em partidos com mar- Esta-do-socie(lade; o de_ permitir que a atividade do m~ndato, e não malª- nos 4!) _dias como antecas ideológicas e programáticas claras.
política seja reoxigenada e reavivada na consciên- riormente previsto, de açorda ·com o preceituad_O
No Titulo II, enfim, está claro O potencial de
cia popular como indissociável da atMdade indivi- no_art. 28.
.
._
_
mudança inerente ao aperfeiçoamento do arcadual, da vida-de cada__l!l'!l·
Já no art. 39, inciso ITI, compatibilizou-se acertabouço jurídico do Pais, d.e forma ã colocá-lo a
Na prática, o que teremos a partir da promul- _damente a data da poss_e_do prefeito_e do vic;e~pre
serviço do estágio atual de desenvolvim~nto das gação -do novo texto constitucional? Teremos, feito como a do governador e seu vice,_ estabeforças produtivas em nossa sodedade.
além das atribuições próprias da competência pri- lecida no citado art. 28.
No art. 36, caput, protegeu-s_e o Distrito fed~
vativa de cada ente federado, aquelas que foram
TITULO lU
definidas como de competência comum e- de ral com- o princípio da não-intervenção federal,
_ _
Prosseguindo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, competência concorrente d;;~. União, dos estados, 8ntes omitidO.
na análise que estou fazendo do texto constitu- do Distrito Federal e- dos municípios.
O ·cãpítulõ=que trata -doS_ SetYtdores Públicos
cional aprovado em segundo turno, vou deter-me
Civis nãó S_ofreu modificações relevantes. Este faPercorra-se o rol dess~ comPetências e lá enagora nas disposições do Título III, que trata ''Da
to reveste-se de particular significado, ·pofs corro·contrarernQS que a saúde, a assistência pública,
OrganiZação dos Estados".
. __ _
borou-se, desse modo, _aquelas con_quistas acaa·
PrOteÇão do património histórico, artístico e culPenso que temos aqui um dos mais impor- tural, o acesso à cultura, à educaçã-o e à ciência, lentadas durante longos anos por uma classe tão
marginalizada e injustiçad_a.
tantes avanços da nova Constituição brasileira.
a proteção do meio ambiente, a preservação do
Questiona-se _à exaustão o que se convenç:íoDigo isto, porque, sem qualquer dúvida, canse~
meio natural, o fomento da produção agrópeguimos num ponto modificar bastante a estrutura
cuária, a organização do abastecimento, a promo- nQu chamar de "máquina burocrática", num exerde nossa Federação, que tradicionalmente tendeu
cício não raro de evidentes propósitos de desgaste
ção do acesso a moradias, o cuidad.o com o_ sg~.
ao centraUsmo, com maior ou menor int~r.sidadc
político, que mistura críticas procedentes e outras
nt:O~!:'nto básico; a integração socil!l dQS _$_~
no curso da história republicana, mas que atingiu
absolutamente fantasiosas e do qual emerge uma
mentes desfavorecidos, o jncentivo ao turisiOo,
o rúvel máximo de hegemonia da União durante
generalizada do funcionário público co·a Í.;'lculdade de_le_gislar, entr~gu~as r:natérias, so- Imagem
mo um execrável parasita.
a vigência da ordem constitucional de 19Ei7.
bre direito tributário, económico,_ urbanísticÇ>,_ so~
Nesses longos anos, de 1Q64 até Poje, nossa
Se tal imagem é apropriada para parte dos serbre produção, consumo e propaganda comercial;
organização estatal fund.ou:"_Se _numa Federação sobre conservação da natUreza e pr9teçáo do vidores, é uma calúnia que atormenta e io(emiza
meramente nominal. De fato, predominou no Brameio amf?ie_nte; sobre responsabi1idade por dano o quotidiano de uma classe de trabalhadores dédísil uma estrutura_típica de "estado unitário-", com
_
·. _
aõ conSUmidor;- sobre educação, cultura, ensino _c<)dos.
excessiva concentração de poderes políticos, adO texto definitivo premia o bom funcionário,
e desporto; sobre o juizado de pequenas causas;
ministrativos, normativos. e, sobretudo, financeisobre previdência .social, proteção e defesa da dando-lhe dignidade por meio de dispositivos que
ros no GoVerno centrai, isto é, no Goyemo federal.
saúde: sobre normas de proteção à infância, à tomam sua função legítima e transparente.
Os estados federados, er:n sua grande maiorici,
Prova disso foi a dg_terminªçã..o ç[e obrigato~
juventude e de integração social das pessoas por~
funcionaram como se fossem verdadeiras autarriedade de concurso público para o aceSso- a
tadoras de deficiêrida; tudo isso, Sr, Presideliie
quias administrativas, completamente dependene Srs. Senad_Ores, será, doravante: objeto de -elab(.)- quaisquer cargos ou empregos públicos.
tes da União.
fãÇão normatrva e O_e_ responsabilidade adminis- - Erradicou-se, assim, a raiz do empreguísmo,
o -.que faz desaparecer, de uma s6 penada, vários
As competências que lhe _estão deferida_Si pela
trativa local.
Cartã, ainda em vigor, sao de tal modo residuais
Ora. tenho certeza de não estar sendo falsa- tflales, entre eles a barganha política de cargos.
E a democratização do mercado de trabalho púque não conseguem escolider a acentuada de-mente otimista, mas qUando vislumbro nesse
pendência do poder central.
blico, abrindo suas p-ortas para qualquer brasileiro,
conjunto de competências outorgadas aos estaAgora, a nova Constituição que aprovamOs resdos, Distrito Federa] e __município~, com particular cujos únicos padrinhos serão sua própria capacitaura a fisionOmia federativa, ampliando a autonodade profissional e seu talento.
..
enfoque nestes, uni üniversó- de matéfias que
mia dos estados e dos municípios, além de, finalPor outro lado, moderniza-se a estrutura do ser~
abrange interesses e anseios enr~izados na Vida
viço público através de várias medidas.
mente, reconhecê-la _ao_Q!strito Federal _
das comunidades, calados, de há muito:, no íntimo
Essa mudança é tão _sfgnificati_va que -me. perO _estabelicimento de regime único para todos
desejo de contribuição individual para aS coletivimito prenunciar, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
os servidores das esferas federal, estadual e munldades em que vivem e, agora, transformados em
num livre exercício de futuJolog'ia, uma etapa aUsdpal é uma grande conquista, como já destacada
con<:rel:é) oportunidade de participação popular.
pfcfosa para a história política deste País. Quando,
em meu pronunciamento anterior, pois viabiliza
hoje, ficamos preocupados Con:'t a imagem e o
Presidente, o
o-verdadeiro Estatuto dos Servidores, pondo um
É assim que vejo e justifiCo,
prestígio dos políticos brasileiros perante a opi~ período histórico alvissareiro para a vida política fim ao caoS çle regim~s de contratação hOje exisbrasileira, a ser inaugurada com a Constituiç~o tente. estabeleceu-se a instituição de planos de
nião pública; quando, hoje, nos deparamos com
as campanhas de desmoralização da ~tividade
carrekáS con-dizentes ·com o regime único que
que ãcabamos de aprovar.
política no Brasil, com suas graves repercussões
No _geral não se preconiza qualquer alteração
irá recuperar a·secular letargia e deseStimulo agre~
no ânimo popular, traduzido na desilusão e no na votação de segundo turno que mereça algwn
gados ao serviço público.
descrédito, esquecemo-nos de que tud_o isso s~ ª-créscimo a9_ me_u pronunciamento sobre ·o texto
Destarte, enfatiza-se a determinação para que
deve à falta de participação efetiva do povo das
aprovado_em primeiro turno.
os éargós em cóhlissão e funções _de conftailça,
De duzentos dispositivos que integram o Título
decisões que, ao longo de todo esse tempo, foram
na administração pública, sejam exercidos_. pref~
tomadas sobre o seu próprio destino. Nada há III, apenas dezoito foram modificadoS na segunda
rencialmente, pelos servidores de c:arreira_técnica
que mais desencante do que sennos colocados votação, tendo prevalecido, no contexto das nor- ou profissional. A medida é simples, de aparência
à margem do nosso próprio destino enquanto
mas ali presentes, _o sentido de fortalecimento
Siii"gelá e acessória, mas de profundidade inesticidadãos.
mável para o bom uso dos reCurSos · püblicos,
da FederªS:ªQ, conforme ressaltei, além dos prinI:. isso que quero dizer, Sr. Presidente: ao elevar~ cípios adotadoS na reordenação raclonal e justa pois trará estabilida-dE~, Continuidade e profissiomos o grau de autonomia das unidades federarelativa à Administração Pública é aos servidores, nalismo ao exercício ç:fa funçã9 pública,_com b~
tivas - estados e municípios - devolvemos ao
cOn~pante regtstrarei.ã seguir.
nefícios já Comprovados pela maioria dos paises
povo a principal prerrogativa de cidadania, que
No que se refere ..à competência_ .côncorrente,
desenvolvidos do ocidente.
não se manifesta apenas no direito· e no dever a normas constantes dos §§ 3? e 49 do art. 24
__ No_ que tange ao aspectO _do de5enVoiviffiento
de votar, de eleger seus representantes, mas no
foram aperfeiçoadas, a fim de melhor explicitar trabalhista e político da categoria, há que se ressai-
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tar as conquistas históricas do direito à livre assodação sindical e o direito de greve. É o recohhecímento, como trabalhadores, de milhares de servidores restritJs ao limbo da falta de identidade
no jogo de forças inerente à nossa organização

sodal.
O capítulo consagra, definitivamente, o déci-

mo-terceiro salário com base na remuneração
integral, determina a reserva de um percentual
de empregos públicos às pessoas portadoras de
deficiência. Estende, ainda, aos servidores públi-

cos, as conquistas amplas que a classe trabalhadora obteve, dentre as quais, a· ampliaçáo da licença-gestante, a licença-paternidade, a remunera-

ção aumentada para o serviço extraordinário e
para as férias anuais.

São. certamente, avançOs de fôlego. SomamRse
a outros - poderíamos citar a aposentadoria em
cargos· ou empregos temporários, a aposentadow
ria e a revisão dos proventos de inatividade que, no conjunto, mostram a nova Carta compraR
metida com a defesa dos trabalhadores, embora
não lhes acene com nenhum mundo ideal.
Os tópicos aqui citados talvez não tenham ainda
recebido a devida valorização por parte da sociedade, mas certamente serão lembrados quando,
na prática, contribuírem para a coriStrução de um
país de feição nova.
Como visto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o Titulo m, no segundo turno de votação, manteR
ve-se praticamente inalterado, tendo sido consagrados os avanços substandais que tive oportunidade de sublinhar no pronunciamento anterior.
TirULO IV

O que se manifesta grandemerite positivo e
se_ destaca no conjunto de avanços do Título IV
é, sem dúvida, a reconquista das prerrogativas
do CongresSO-e o restabelecimento de umã relaR
ção de maior equilibrio entre os Poderes do EsR
t.ado.
Seria enfadonho repetir aqui o que todos reconhecem e vêm aprimorando em discursos, comentários e artigos.
Também neste Título, a COristituinte soube
cons_e!Var quase intocado o texto aprovado no
primeiro turno, daí por que pouco tenho a acrescentar ao que registrei no meu pronunciamento
anterior s_obre o tema.
Convém, entr_etantõ, sublinhar os aspectos de
grande relevância, dos quais devemos, no particular, como verdadeiros construtores da nova Organização do Estado, nos orgulhar.
Mantido o sistema bicameral, como recomenda
a experiência, para maior segurança e qualidade
da produção legislativa, cabe-nos agora reunir as
forças que nos concedemos a nós próprios e traw
balhar com todo o empenho na montagem do_
arcabouço normativo que viabllizará a ímplementação da nossa origem constitucional do País.
Para tanto, nos limites das atribuições inerentes
à competência exclusiva e não-exclusiva do ConR
gresso Nacional, da Câmara dos Deputados e
deste _Senado Federal, cumpre que exercitemos,
com-sapiência e espírito público ainda mais devotados, o poder de-iniciativa das leis e de disposição
normativa, doravante_sem as restrições castradoras da atual Constituição, já moribunda.
Sem poder contar com os instrumentos, que
durante todos_ esses anos podaram nossas prerro-
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gativas legítimas, naturais e inatas. tal qual cutelo,
representados pelo decreto-lei, pelo decurso de
prazo, pela induzida inapetência para a derrubada
de vetos, o Poder Executivo:_ ainda que mantido
o sistema presidenciallsta, embora mitigado em
sua_ feição imparcial - não mais submeterá o
COng~resso ao véxame de tomar--se um mero Poder homologador de atos todo-poderosos.
O novO instituto, denominado medidas proVisó-rias, se, de um lado, preserva a "capacidade motora", por assim dizer, do Presidente da República
para legislar nos casos de relevância e urgência,
de _outro, não nos retira o supremo direito-dever
de discipliná-las supervenientemente. Portanto, é
ill.stltuto bem diverso do decretoRlei, que avassala
o COÍ?firesso, às IÍledidaS provisóri~s. como sua
própria denominação já deixa antever, terão-existência efêmera enquanto tais, transformando-se,
necessariamente, em leis.
No que se refere a veto, as normas aprovadas
asseguram todas as possibilidades, pelo menos,
de sua apreciação obrigatória pelo Congresso,
tendowse só por isso um grande avanço neste
campo.
Não_ posso deixar de ressaltar, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, a notável conquista representada pela possibilidade de iniciativa popular em
matéria de leis. Como disse em meu discurso
antéior e mencionei no_ início deste pronunciaw
rn_ento, tra~-s_e, na prática, da institucionalização
da Democracia Semidireta, um exemplo para todo O friundo. Tenho certeza de que, e o-. futuro
muito próximo, teremos admiradores e seguidores desse extraordinário mecanismo de participação popular. Se soubermos dar utilização plena
e sa~fatória a esse ii}StrumentQ4-e enorme apelo
coletivo, conseguiremos sustentar a democracia
duradoura com que sonhamo_s.
_ -~nda no campo legislativo, mas já ingressando
na parte destinada ao exame da função fiscalizadora do COngresso, desejo eilfatizcir o arranco
gue representa a ampliação da competência das
Comissões:,- tanto permanentes, quanto temporárias, no âmbito do Le.gislativo. Sobretudo é: de
ressaltar-se o novo papel das Comissões Parla. ITlerltaréS de lnqÚérito, cujos poderes de investigação abrangem os inerentes às autoridades judiciais. Desse modo, o Legislativo passa a ter todos
os in_strumentos indispensáveis ao desejável desempenho de sua função fiscalizadora, fundamental nos --estados verdadeiramente democráticos.
Nesse_ sentido, ao lado dos poderosos mecanismos ora introduzidos, o texto constitucional
que aprovamos não apenas atribui uma competêndaliscalizadora ao Congresso, COIT}O o faz de
forma exaustiva, ampla, detalhada. Dedica-se toda
uma Seção, com fncontáveis normas, à Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial, no âmbito do controle externo, exercido pelo Poder Legislativo, com o auxmo
do Tribunal de Contas da União, que está também
bastante fortalecido nas diferentes atribuições a
ele _consignadas.
Especial menção elevo fazer, desde já, ao novç
papel do Congresso na elaboração da lei orça::mentária e_à decisiva importância dada ao Orçamento flO contexto das diretrizes a serem rigorosamente seguidas na execução de projetas, programas e atividade_s da Administração Pública
brasileira. Doravante, não só poderemos dispor
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sobre essa matéria, como estaremos melhor habilitados, técnica e politicamente, para fiSCalizar o
Executivo nos gastos públicos.
Uma palavra de total concordância devo· registrar com referência à manutenção dos dois turnos
para a eleição presidencial, na hipótese de nenhum -candidato obter maioria absoluta de votos
na primeira votação. T ratawse de medida altamente salutar, voltada para assegurar maior grau de
legitimidade da soberana vontade popular.
Dentre as alterações produzidas na votação do
segundo turno, cabe destacar a que, com maior
acerto, adaptando sua denominação à realidade
do papel que virá a desempenhar, passou a designar de "Advogado-Geral da União" _o _antes_intitulado "Procurador-Geral da União".
Acertada foi a decisão de suprimir o·art. 87
do texto, que permitia ao Presidente da República,
uma vez em cada sessão legislativa, submeter
ao Congresso Nacional medidas de ordem programática e de relevante interesse nadonal. De
fato, era norma destituída de qualquer sentido
jurídico e rÇI.zão política.
QUanto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, todas as pequenas alterações de forma contribuíram para o aperfeiçoamento de toda essa
parte do texto.

TirULOV
Na parte relativa à Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, a votação em segundo turno não promoveu nenhuma alteração _essencial
no texto aprovado em primeíro turno.
Guardou-se, portanto, a coerência das normas
ali previstas com o sentído nitidamente liberal e
social da nova Constitulção.
Assim, as Forças Armadas foram mantidas cow
mo instituiÇão voltada para a garantia dos poderes
constitucionais, da lei e da ordem, enquanto os
instrumentos destinados à manutenção da ordem
pública, como o Estado de Defesa e o Estado
de Sítio, conservaram o mesmo delineamento
normativo antes aprovado. Apenas para salientar o que me parece mais
relevante nessas poucas alterações, cabe ~~~ar
o aditamento feito à norma do-§ 1°, do art. 149.
Ao-dispor que o serviço militar é obr!gatório, disciplina-se a atribuição, pelas Forças Armadas, de
serviço alternativo aos que. em tempos de paz,
após alistados, eximirem-se das atividades essencialmente militares, sob alegação de imperativo
de consciência. Aí, apiápríadamente, acrescentou-se um descritor desse imperativo, '"entendendowse como tal o decorrente de crença reHgiosa
e de convicção filosófica ou Política". Não obstante esteja me manifestando pela propriedade
da introdução desse descritor, entendo que a lei,
ao disciplinar tal serviço militar alternativo, o faça
cOm todas as restrições cabíveis, a fim de não
acabarmos induzindo uma evasão acentuada para a prestação do serviço obrigatório.
São essas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as
ligeiras considerações que devo acrescentar às
já expendidas em meu pronunciamento anterior
sobre a matéria, quando encerramos o primeiro
turno de votação.

TirULOVI
Sem dúvida, uma antiga aspiração dos políticos
brasileirOs vincUlados mais diretamente aos esta-
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dos e municípios é aquela relativa à reforma do
nosso sistema tributário. A Constituinte, como era

de se esperar, concentrou estudos e esforços no
sentido de adequar a distribuição da arrecadação

tributária da FederaçãO às realidades e peculia~
ridades de cad~ unidade ou região.
Ora, i::Omo - e já o disse nas considerações
ao Tftu1o III-, ao tempo do regime mmtar, houve
uma incrível concentração das decisões a nível
da União o que, como· primeira conseqüência,
resultou no centralismo do poder político uma
vez que os estados e municípios tornaram-se me-

ros pe-dintes dos favores do Go:vemo federal. Para
se ter idéia dessa realidade, basta lembrar que
enquanto à União compete, pela Constitulçâo vigente, arrecadar onze impostos, aos estados sobram três e aos municípios apenas dois.
Essa situação, como já afirmei, é fruto de _um
longo· período de sedimentação de um regime
que, a rigor, principalmente em matéria tributária,
ignorou o Poder Legislativo e, através de decretos-leis, assumiu, na prática e de fato, as funções
de legislador sobre a questão fundamental na organização do Estado: a arrecadação dos tributos
e a sua conseqüente distribuição, em atendimento
às necessidades, exigências e prioridades da Nação.
Como resultado, até 1993, a arrecadação dos
estados cresc:erá de 35% para 40% e a dos municípios Passará dos 15% atuais para significativos
22%. A União, por sua vez, terá de se conformar
com uma sensível queda na sua receita pois, após
esse período, ficará com quase 20%
riienos
do que hoje pode dispor de toda a arrecadaçãotributária.
A causa básica dessa redução do poder financeiro da União reside na inovação adotada pela
Constitufnte aO transferir para Os ·estados a resp-onsabilidade pela arrecadação de cinco Impostos únicos: energia elétric:a, transportes, lubrificantes e combustíveis, comunicações e minerais.
Inegáveis, também, os efeitos positivos de tais
medidas quanto à aplicação dos recursos orçamentários segundo as regiões. Por exemplo, as
regiões Norte, Nordeste e_ Centro-Oeste têm pela
nova Carta, assegurados aumentos reais em suas
receitas, respectivamente, da ordem de 28,9%,
21,6% e 19,6%. Mas não se pense que tais conquistas dessas regiões, reconhecidamente mais
carentes, se tomaram possíveis em detr!mento
das outras já mais desenvolvidas. Ao contrário,
demonstrando a preocupação em diminuir as
enormes e injustas diferenças no processo de desenvolvimento do Pais, a ConstitUinte apeftas privilegiou aqu~las áreas on.de: predomina o subdesenvolvimento para dar ao Sudeste: e ao Siil, índis~
cutivelmente em estágios mais avançados de progresso económico e social, açréscimo_s de receita
menores, ou seja, de 11,3% e 9,9% pela ordem.
De qualquer forma, e antes da crítica apressada,
há que se registrar, em primeiro lugar, que o aumento médio da receita regionalizada será de
15,5% e, em segundo, todas elas, doravante, disporão de mais recursos financeiro~ ,_,-.
Em outras palavras, a Federação, pela primeira
vez .desde a proclamação da_ República, ganha,
a nível constitucional, condições efetivas para que
as suas unidades adquiram a verdadeira autonomia política, eis que essa, como ficou provado
no perfodo autoritário, depende diretarnente da
autonomia financeira.

a

Há, ainda, que se ressaltar o fato segundo o
qual, pela Constituição vigente, o orçamento da
União é ana_lisado e_ aprovado por uma Comissão
Mista de Orçamento impossibilitada de promover
qualquer corte ou alteração no projeto enviado
pelo Exe<:utivo ao Legislativo. Pela nova Carta,.
o orçamento federal incluirá o orçamento da seguridade social, i::Om aplicação regionalizada, cuja_
evidente_ preocupação é reduzir as desigualdades
e, o fnciis importante, será apreciado por uma
COfnfs_Sfro Mista Cl.l}ós poderes se ampliaram ao
ponto de, considerando necessário, remanejar
verbas!
'
· Por tudo isso, creio: o Brasil estâ entrando em
uma o:ova ern. O estabelecimento destas normas
tributárias jogãm por terra aS velhas estruturas
de unl 6rder1amento políficO mor1tado, ao long9
de décadas, pelo clientelismo._ Em contrapartida,
mesmo o ddadão inaiS-Pacato, no municfPiõ
maiS disté)nte elo nosso- território, saberá ex:igii" dos seus governantes o máximo de zelo na aplica~
ção do dinheiro público, -"uma vez que, finda a
antiga política do pires na mão em direção à
Capital da Repúhlka,-terão, daqui por diante, os
prefeitos a efetiva e direta presença dos contribuintes na fiscalizaçãO dos tributos arrecadados
e não mais como supostas benesses do Poder
Central.
Aliás, fazendo coro às vozes de eminentes eoonorTiistas, a deniocratização, quanto ao aspecto
distributivo da receita tn"butária nacional é um dos
mais seguros e efiçazes meios de _se promover
a r_eduç_ã_o__do _d~_fi_cit público e, por via de c__onseqüência, promovermos a desaceleração inflado:.
nária que, atualmente, transformou-se no pesadelo maior de todos nós.
Nesse aspecto, cumpre ressaltar o dispositivo
que veda "o início de programas ou projetes não
incluídos na lei orçamentária anual" e "a realização de despesas ou a assunção de obrigações
diretas que excedam os créditos orçamentários
ou adicionais". Bem sabemos o quanto a ausência de disposição legislativa nesse sentido tem
propiciado desmandos, abusos e corrupções em
todos os níveis da Federação.
Da inesma forma:. fiCam vedadas, tailto a abeitura de créditoS suplementares, quanto a transposição,_ remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra
ou de um órgão para outro, sem a prévia autorização legislativa. A conseqüência lógica de tais
ve_~~ções -~o en-volvimento"feal da própria população, via seus representãntes no legislativo, na
execução do orçamento público.
--·port~uito, ao ãnalisar o titulO relativO à tributaçãoe ao orçamento, verifico, com satisfação,_ na condição de político do interior brasileiro, lá do meu
distante e querido Estado de Rondônia, que, finalmente, traçamos os parâmetros de um novo Brasil.
D detalhismo, tantas vezes criticado por alguns
apressados analistas dos trabalhos da Constituinte, hão, muito em breve, de ser desmentidos por
uma nova realidade. Ao observador mais atento
e, com certeza, às gerações vindouras, muito positivas são e serão, a rifvel constitucional, as regras
relativas às limitações do poder de tributar, à definição precisa da competência da União, dos estados, do Distrito Federal e_ dos municípios com
relação à instituição de impostos, e fundamen-

talmente, no que: tang~ à repartição das receitas
tributárias.
No mais, h* qÜe se reSsalvar, quanto-à~ finanças
públicas, a remissão para a legislação complementar de assuntos e situações cujas peculiaridades não podem ser previstas e regulamentg:~da.§ num texto constitucional._
_
.
Para ç_oncluir, discordo_ dos que afirmam ser
iÕevitável wn aumento na carga tributária do contribuinte. Pelo contrário, o Sirii.ples fato do fortalecimento· federativo representa inquestionável aurh~flto participativo d_o conjunto da sociedade nas
df!cisões governa-mentais nos três nfv~is; rnunicíp_ios, estados e União.
Ora, todos nós s·a)?emos_ <iue OS-aUmentoS iridiscriminados· e, até, injustificáveis de tribtifos objetivilfu ·cobrfr despesas públicas assumidas ou
realizadas sem a deVida consideração quanto ao
aspecto das prioridades das populações às quais
se destinam. A partir de agora, segundo os preceitos ~ princípios da COnstituição, que em breve
setá promulgaCI:a, tcida autoridade gestora de verbas públicas Saberá, sob o risco de perder a credibilidade política, cercar-se dos cuidados indispensáveis na tomada de decisões sobre onde, como
e para que autorizar a aplicação das verbas postas
sob sua responsabilidade.
TITULQVII

COmo erci-de Se prever, a eiãboraçao~dcis dispositivos disciplinadores dã Oraem Econômica e
Financeira, fora que proVocou as maiores põlê"micas e colocou em cOnfronto direto Pfaticéimente
todos os setoreS responSáveis pelo desenvolvimento nacional.
De início, convêm ressaltar a prevalência do
piindpiO liberal assegufador da pi"opriedade privada e da economia de mercado. Por sua composição bastante heterogênea, quanto ao aspecto
ideológiCo - e não poderia ser diferente - , a
Assembléia Nacional Constituinte viu-se envolvida
por dificeis negociações, basicamente nO iUmo
final, razão motivadora de_ algun_s acordos que,
inegavelmente, revelam contradições.
No entanto, uma análise isenta das paixões próprias e naturais durante a fase dos debates, nos
leva, agora, a admitir que_a futura Carta, ao mesmo tempo em que_ se revela francamente na donalista, não chega a ser, como muitos continuam
a apregoar, um conjunto de normas e princípios
xenófobos.
Todavia, em um País_ como o nos59, cuja História é_ marcada desde o descobrimento, por séculos
de exploração estr"anfleira, toma~s_e_ ab.solutamen~
te natural o atavismo quase _unânime dos constituintes na preocupação revelada qUanto ao interesse nacional em contraposição aos investimentos de capital estrangeiro.
Em todo caso, verdade seja dita, no embate
das idéias, o resultado ac,abou sendo o reflexo
da média dos _interesses dos segmentos envolvidos e, não tenho dúvida, o texto abre c_aminbo
para o reordenamento econômico do nosso Pals
com bases jamais estabelecidas nas antigas
Constituições.
Dessa forma, assegurou-se às empresas de capital nacional beneficies e proteção por parte do
EstaQo COIJlO, por exemplo, a transformação em
princípio constitucional da chamada reserva de
mercado, objeto de tantos debates e, hoje, já vigente na área _de informá_ti_c_a. Ai_Qda sob esse pris-
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ma, convém observar a questão do petróleo, definitivamente estatizada com a proibição dos contratos de risco, norma que _só o tempo pdderá

revelar se correta ou equivocada. Faço essa observação lembrando que, enquanto a Carta adota
princípios dificilmente assimiláveis pelos investidores estrangeiros, corno, por exemplo, esse da
proibição dos contratos de risco, a Petrobrás pre-

cisará multiplicar esforços_ e pesqúlsas para, sozinha, descobrir mals campos de petróleo.

Já quanto ao disciplinamento _da taxa de juros,
limitada a 12% ao ano, reputo a medida como
significativo instrumento antiinflacioiiáíiO. Náo se
julgue, entretanto, que o dispositivo constitucional
bastará por si à contenção do processo inflacio-

nário, tais como a eliminação do déficit público
e a drástica redução da intervenção estatal na
economia. O Estado brasileiro deve, o quanto antes, aprender a respeitar e conviver com as leis
de mercado, para que a economia possa encontrar os seus próprios caminhos, transformando-se
em fator autônomo de desenvoMmento.
Um ponto que exigirá toda a atenção do legislador é aquele que se refere à desapropriação
rural para fins de reforma agrária. É insuficiente
o prindpio da "desapropriação por interesse social, para fins de reform-a agrária, do imóvel que
não esteja cumprindo a sua função social". Ne-cessário se faz que a lei defina com clareZa os
níveis mínimos de produtividade regional, bem
como que estabeleça critérios de avaliação da
função social, sem esqu~cer, dentre outros, o
aproveitamento racional dos recursos naturais e
a preservação do meio ambiente. __ _
Pela primeira vez, um texto constitucional brasileiro tratou, em termos claros, da política agrícola,
estabelecendo como princípio a necessidade de
um planejamento efetivo compatibilizado com a
reforma agrária e o envolvimento tanto dos produtores quanto dos trabalhadores, além da harmonização dos fatores relativos à comerciallzaçao,
armazenamento e transporte, com vistas ao custo
final do produto, em beneficio do consumidor.
Outra questão bastante controvertida é a que
diz respeito à exploração do subsolo. A Constituinte resolveu que, a partir da vigência do novo
texto, a pesquisa, a la\ITa e o aproveitamento dos
recursos minerais somente poderão ser feitos mediante autorização e concessão da União, no interesse nacional, por empresa brasileira de capital
naclonal e na forma da lei. Como se vê, é outro
dispositivo de cunho nacionalista cuja regulamentação há de passar por intensos debates nas duas
Casas do Congresso Nacional.
Não se esqueceu a Assembléia dos apelos _das
populações urbanas diante d.'> assustador crescimento dos problemas das nossas cidades. A miserabiltdade das periferias em contraste com a
·""speculação imobiliária, levou a maJoria do plená.io a aceitar proposições que normatizam a politica de desenvolvimento urbano a partir do "objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos
seus habitantes. Nesse sentido, aliás, determina
que os imóveis desapropriados devem ser pagos
previamente em dinheiro o que, naturalmente, reforça o· princípio de respeito à propriedade privada. Todavia, ao se constatar a necessidade de
desapropriaçllo de terrenos sem edificações, esses, como sabemos, quase todos objetivo de es-
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peculação, o pagamento dar-se~á mediante títulos
da dívida pública.
Ainda no que se refere à Ordem econômica,
cito a ~gência constituç:iQnal para criação de
emPfesas estatais o que só será possível mediante
lei e, assim mesmo, "quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou relevante interesse_c_oletivo".
- -POt fini, é:reio, vamos dar um crédito à decisão
soberana da maioria no tocante ao eterno conflito
entre os interesses nacionalistas e a necessidade
de investíinentos e;St}'~fl~içqs. A empresa nacional acabou definida como sendo aquela que tenha
peló menos 51_%
seU ·c.apit~J nas !llãos _de
pessOas que tenham residéncia frxa no Brasil, enquanto os- investimentos de capital estrangeiro
s~rão disciplinados_ em lei que "incentivará os
reinvestimentos e regulará a- remessa de lucros".
Assim, quélnto à ordefn económica, convém
- citar as palavras do empresário Mário Amato, Presidente-da Fiesp, que, após a votação em segundo
fumo, guardando as armas, com as quais defendeu correta e justamente os interesses da sua
_ç:lasse, afiril)ou;
·
·

.ao-

"A nova Coristituição não vai provocar nenhum abalo sísmico no mercado, mas pode
prejudicar ligeiramente a sua atividade."
De iQUal modo, é importante, a respeito, lembrar o presidente da Fiat Automóveis do Brasil,
Sfli.rêino Valentino, quando disse (Revista Afinal-

6-9-88): .
"( ... )Acho que(... ) a nova Constituição brasileira fiXa uma maior jústlça para os trabi:ilhadores, o que considero absolutamente correto. (... )_ Embora não muito marcadamente,
o capital estrangeiro foi discriminado. (... ) b
grupo como um todo irá manter o seu planejan1eflt0 inalterado, inclusive porque o doCu-metttéf da rioVa política industria] é um instrumento moderno e aberto.''
Diante de tais ponderações, concluo, a respeito
de nova ordem económica a ser implantada no
Brasil, manifestando minha certeza de que através
de legislação ordinária saberemos dar por concluída a tarefa bem delineada no novo texto constitUcional.
illULOVIII
Especificamente quarlto -·ao Títu1o VIII, e não
obstante a votação em segundo turno ter mantido
praticamente ina1terada a redação de início acolhida pela Assembléia, julgo oportuno tecer ainda
alguns breves comentários sobre os dispositivos
que vão integrar a nova Constituição, na parte
referente à ordem socíal.
Faço-o até por entender que essa é uma área
de fundamental interesse para a sociedade, como
ficou provado no decorrer dos trabalhos constituintes, quando às comissões, ao Plenário e aos
gabinetes parlamentares apertaram centenas de
milhares de reivindicações populares, justamente
ferindo questões relacionadas com a saúde, a
educação, a cultura, a previdênCia, o meio ambiente e com outros direitos sociais clássicos.
A seguridade social, como consagrada na nova _
Carta, vem--superaf a concepção contratualista
e se<:uritária associada à idéia de previdência social, hoje existente. A partir da promulgação do
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novo Estatuto maior, no entanto, cria-se um novo
conceito de segl}ridade •. não sÇ por-nelas~ reunir
funcionalmente a saúde, a previdência e a assistência, mas também por ficar explícito o seu caráter seletivo e redistributivo_- no tocio imprímindo
a essa ação do Estado uma dimensào modema
e eficaz, indispensável à necessidade de superação das desigualdades sociais e económicas.
Isso significa, por outras palavras, a verdadeira
democratização do sistema, envolvendo, numa
ponta, a participação dos diversos segmentos estatais da seguridade•. e, noutra, as gestões dos
grupos sociais interessados no rumo e resultado
dos s~rviços- uns e outros agregados na mesma
estrutura de funCioriainento e de decisOes. ·
,Assim, sob o duplo manto protetor do sistema
de seguridade social abrigam-se nUmerosaS conquistas: os. trabalhadores rurais, antes discriminados, passam a usufruir dos mesmos beneficias
deferidos ao trabalhador urbano, sem diferenças
de qualidade; aos aposentados e pensionistas é
garantida a preservação do valor monetário· das
prestações previdenciárias, _mantei1do sempre
atualizadp o poder aquisitivo dos vencimentos de
-iiíativOS e· de dependenteS de segurado fale<:ido.
Na área da saúde, há uma nítida preocupação
em integrar as ações e serviços devidos à populaçã"ó, aBranQéhdo os aspectos da ass!s_tênc:ia pr_e..
ventiva e curativa, a ser- prestada individual _ou
coletivamente. Como se sabe, até hoje essa separação tem sido um dos prindpais fatores determinantes do péssimo _desempenho do setor, retletindo-s_e, em última instância, nos índices elevados
de mortalidade entre brasileiros aquém da idade
média de vida.
Efetivamente, como se depreende da análise
do texto, a saúde é _direito de todos, devendo o
Estado assegurá-lo pela implementaÇão de politicas dirigidas ~ redução _do risco de cada um em
adoe<:er, e pela manutenção permanente e efetiva
de_ acesso às ações e_ serviços, a toda a população
e sem distinção entre_ uma pessoa e outra.
Sendo a organizaçá_o do setor saúde derivada
do relevo próprio das ações e serviços de interesse
público, será o Estado o responsável por sua regulamentação, fiscalização e controle. Como está
previsto, paralelamente ao sistema único de saúde, operacionalizado mediante cooperação das
três esferas de governo, funcionará o setor privado, profissional e empresarial, subordinado à
orientação e fiscalização do poder público.
A assistência social, que pela primeira vez merece referência do texto da Constituição, não terá,
como hoje em dia, a característica de _ação estatal
assistenciálista-e caritativa, dirigida a indivíduos
marginalizados do direito efetivo às Políticas e serviços públicos. Proximamente, garantido esse direito, as ações assistenciais tornar-se-ão mais efeitivas, inclusive pelo processo de descentralização
político-adrriinlStrativa--de sua implementação,
prometendo desburocratizar o setor e suJ?meter
a sua atuação do controle comunitáriO.
Na parte referente à Educação, registram-se
significativos avanços e a existência de mec;anismos destinados a viabilizá-los. A EducaçãO, corilô
até agora, náo será apeiici.s um direito de todos;
será, também, um dever do Estado e da família.
São estabelecidas -as fórmul8s que permitem o
cumprimento dessa· obrigação estatal, prescrevendo-s_e que a fa1ta de ensino obrigatório devido
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pelo poder público, ou sua oferta irregular, acar~
reta responsabilidade da a,utoridade competente.
Pa~a

a consecução. de seus magnos objetjyos,
a obrigator!ed<;lqe, de aplic.ação vincu~

mat:tt~m~se

!ada de parcela de receita orçamentária, alimentados os percentuais., Prescreve-se a prioridade
na distribuição de re<:ursos ao ensino obrigatório,
pondo-se que constitui direito público subjetivo

o acesso· gratuito a esse nível de escolaridade.
Duas outras disposições merecem ser enfati-

zadas, por sua relevância para a educação em
todos os níveis: os recursos orçamentários- serão
destinados às. escolas públicas ou comunitárias,
confessionais ou filantrópicas, garantindo-se o
ofer&ímento de bolsas de estudo para o ensino
fundamerltal 'e médio aos êiesProvidos de dinhei~
ro,
eventualidade de falta de vagas ou cursos
na rede escolar pública da localidade; promove~se
a valorizaçãó dos profisslon'ã1s do ensino, garantindo-se a implantação e plano de carreira para
o magistério público, piso salarial, realização de
concurso público de provas e títulos e regime
juridiCo úriico para as institUições mantidas pela
Uniã:o. ·
· ·
·
A 'autonomia universitária ·é a'mplamente asse.
gurada, significando que abrá.nge os aspectos -didáticá-cieritíficO, admii1isirativo e de gestão-financeira e patiimoniZII. Trata-se·;· CóffiO-Se ·vê, -da geStão democrática da uniVersidade, caracterizada
pelo pluralismo das idéias, pela liberdade de
aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o co- ·
nhecimento.
SãO garantidos os diieltóS culturais e_ as expressões das Culturas que corltiibuem para a formaçãd da nacionalidade. O çí6der público, em- colaboração com a comunidade, é incUmbido de promover e proteger o patrim'ônio cultural, punindo-se quem o ameace de qualquer dano.
o- Desporto, que por igual pela primeira vez
é objeto de norma constitucional, é qualificado
também como dever do Estado e direito assegurado a todo cidadão.
Quãtlto à Ciência e Tecnologia, define-se o
compromisso do Estado com essa área fundamental da economia moderna. Os iricentivos a
serem canalízados para essa· área terão como
prioridade a pesquisa científica básica, orientando-se a pesquisa tecnológiCa para o encontro de
soluções para os problemas que obstaculizam o
desenvolvimento nacional.
Concementemente à Comunicação, observouse, como premissa, que os meios de comunicação de massa são iilstnimentos vítai.S.de poder.
Por isso, a nova ConS:tl"tuição regula as relações
da sociedade civil com o _Estado, e não mais,
de forma unilateral, pela elite no poder, em seu
próprio beraefício. Extingue-se a censura, assegu~
ra-se a promoção da cultura regional e a regionalização da produção cultural, artística e jornalística._
O Meio Ambiente é outra inovação histórica
a merecer lugar destacado na nova Cartà. Pretende-se .criar mecanismos de fiscalizaÇão e concretizar vontade política capaz de se opor aos interesses econômicos que sistematicamente rompem,
com suas atividades, o equilíbrio ecológico, como
a desconhecer que o meio ambiente é património
também reservado às futuras gerações de brasileiros.
O poder público, para assegurar a todos melo
ambiente ecologicamente equilibrado, enfrentará

na

qu~Stõ~s como_ a do manejo ~cológico, da preservação do patrimônio genético, da atividade degradadora, da proteçáo aos parques, reservas, florestas, fauna e flora~ A ele incumbe também o controle de técnicos, métodos e substâncias que_representem risco para a qualidade de vida e o
meio ambiental, assim como_a promoção de educação ambiente, em todos os níveis de ensino.
A localização de novas usinas nucleares passa
a depender de lei aprovada pelo Congresso Nacional, concedendo-se proteção privilegiada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar,
ao Pantanal e à Zona Costeira.
No que concerne à família, ao menor e ao idoso,
adotou-se o princípio da proteção como base da
sociedade, reconhecendo-se a união estável entre
homem e mulher, como entidade familiar. São
iguais os direitos e deveres de um e de outra,
havEndo ta'mbém igualdade de direitos e qualificação entre filhos de qualquer condição, havidos
ou não de relação de casamento. A dissolução
da sociedade conjugal observa critérios mais realistaS:. A crians:a: e .os. adol_e~~ente5:_ merecerry. a
- proteção do Estado, sendo penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e tendo dirdto
a procedimento judiCial especial o menor a que
sejam atrJ~tJídos ·atas contrários à ordem legal.
O idõso passa a ter direito à ãssistência em
seu ambiente familiar e comunitário, além de ter
garantido transporte gratuito, se maior de 65 anos
de idade.
·· Uar~ntiram-se, às populações indígenas, direitos sobre aStefras que_-tradiciónalmente_ocupaln,
reC<;?nhecidas sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições. Ao mesmo tempo
em que são assegurados a posse permanente
da terra e o usufruto exclusivo das riquezas do
solo, o texto ressalva a possibilidade do aproveitam·enfo hídrico e das riquezas minerais, mediante
autorização do CongreSso Nacional e ouvidas as
Comunidades indígen~s. que também não podem
ser removidas sem au!orizaç:ão do __Poa~Jamento:

TITULO IX

O ilu_,We Relator, Constituinte Bernardo Cabral,
houve ·p-or bem criar mais um título, denominado
das Disposições Gerais, ci.ijõ's temas, em primeiro
turno, estavam incluídos nas Disposições Transitórias. Sem d(lvida, a iniciã.tiva é louvável e merece
não só o noss_o _reconhecimento como o nosso
aplauso uma v:ez que aperfeiçoa o texto em todo
o seu conjunto.
Coerente com a previsão, estabelecida no art.
_14 das Disposições Transitórias, da criação de
uma -ComissãO de Estudos Territoriais, com a
finalidade de "estudos sobre o território nacional
e anteprojetos relativos a novas unidades territOriais (,.,)", neste título, a Constituinte disciplinou,
a partir de normas básícas,o processo de criação
de outros estados.
lgua]mente, definiu cOmO sendo da exclusiva
competência do Ministério da Fazenda e fiscali~
zaçáo e o controle sobre o comércio exterior.
Também transferiu para a legislação ordinária a
regulamentação do financiamento do programa
do seguro-desemprego- o qual, após a promul_gação ·da Carta. será re_alizado através da arreca,d~Iç.ão_decorrente das contribuições_ do Programa
de Integração Social e do Programa de Formação
do Servidor Público.
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Em boa hora, cuidou, tambéin neste_ título, de
determinar a expropriação de glebas,onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, que serão destinadas "a·o assentamento de
.colonos, para o cultivo de produtos alimentícios
e medicamentosos, sem qualquer indenização ao
proprietárlo".lndo mais além, prescreVeu que "os
bens adquiridos_ com rendimentos_ provenientes
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas serão
confiscados.. e a sua aplicação dar-se-á com a
finalidade social de combater exatarnente_ os efeitos desse tipo de ilícito penal.

ATO DAS DISPOSIÇÕES .
CONST[fUCIONAIS TRANSITÕRIAS

Senhores Senadores,_ finalmente chegamos à
análise daqueles dispositivos de eficácia plena,
porém limitada a um certo período.
Aqui, por ter sido uma questão das mais discutidas e cujo aspecto político reveste-se da maior
importância para o" País, Vale, desde logo, registrar
O fim da polêrriica quarito ao mandato do P'residente Samey que terminará mesmo em 15 de
março de 1990~
OUtra decisão de caráter eminentemente político e que, com :c_erteza, há de mobilizar a Nação
é aquela que marca para o dia 7 de setembro
de 1993, atraVés_ de plebiscito, a defmição, pelo
povo brasileiro, da fcirm:a (república ou' monarquia
constitucional) e dci siStema de governo (parla~
mentarísmo oü preSidencialis_mo) a vigorarem no
País.
ColoCarido firri a Um kmgci debate, o plenário
concedeu anisti_a política·aos que, no período de
18 de setembro de 1946 até a data da promulgação, tenham sido punidos por motivos exdusivamente políticos. Cóm tsso, deixou fora da aniStia
mais de dois mil-marihheiros e aeronautas punidos em 1968,_sob a alegação de crime administrativo. Ainda no campo da anistia, negoU O pagamentO de aposentado aos militares cassados pelo
regime militar de 1964, embora aos punidos por
razões políticas tenham sido asseguradas as pro_moções_ por inatividade sem direito a reintegração. Da mesma maneira, foi ass_egurada a readmissão de todos os demitidos das esta:tais por
motivo de greve.
Antecipando-se aos estudos da Comissão de
Estudos Territoriais, a Constituinte cdou o Estado
do Tocantins, a ser desmembrado do norte de
__Goiás, transformou eiri- estados os atuais territórios de Amapá e Roraima e anexou Fernando
de Noronha ao Estado de Pernambuco tirandolhe, portanto, a condição de território federal.
Em ·cJara resposta aos anseios da Nação, a
Constítuinte vetou aos funcionários públicos a invocação do "direito adquirido" quahdo estejam
percebendo vencimentos, remuneração, vantagens e adicionais que os tornem beneficiários de
salários superiores aos limites das suas categorias
.. no que já se convencionou chamar de "marajás".
Em tais casos, proceder-se~. oo prazo de cento
e oitenta dias, completa revisão de cada caso a
fim de ajustá-lo ao disposto na Constituição.
Embora bastante combatida pela opinião pública, foi concedida anistia· do pagamento de correção monetária de empréstimos tomados durante
o Plano Cruzado, pelos pequenos e microempresárlos urbanos_e rurais. ·
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Outra medida de significativa importância, e
de há muito reclamada pela Nação, ê a elaboração
de um Código de Defesa do Consumidor:_ cujo

encerrar a presente sessão, convocando uma extr~_o.rdinária a- reaHzar-se amanhã, às 14 horas e
30- minutOS, cOin'_~·-Segúinte '

prazo foi estabelecido em c_ento e vinte dias, a
contar da promulgação da Constitiução.
Com o objetivo de tomar ainda mats evidente

a sua preocupação com o atual estado de calamidade do sistema educacional brasileiro, foi decidido que "nos_ dez primeiros anos da promulgação da Constituição, o poder público desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os

setores organizados da sociedade e com a_ aplica-

ção de, pelo menos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere o art. 215, para eliminar
o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental".

Por fim, vale resSaltar a criãção do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e a obrigação do
Estado de emitir títulos de propriedade definitiva
aos remanescentes das comunida-des dos quilombos qUe estejam ocupando suas terras.
CONCLUSÃO

.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao dar por encerrada esta minha análise sobre a futura Cor.sti_tuição do Brasil, quero,_ COm a devida vênia de
Vossas Excelências, ffianifestar, como cidadão
brasileiro e não na condição de- senador, o meu
mais sincero e profundo -sentimento de orgulho
pelo conjunto do trabalho realizado. Digo-lhes,
com o coração a bater mais forte, que pressinto
resultados benéficos e tral-tsformadores para a
nossa sociedade e para o nosso País que, a partir
de agora, tem, no texto constitucional a ser pro-.
mulgado, os alicerces de um futuro grandioso
no ·contexto de todos os países.
E, corno não poderia deixar de fazer, reconheço, como humilde membro da augusta Assembléia NacionaJ Constifuinte, verdadeira lição de
prática democrátfca que tivemos todos nós povo, partidos, políticos constituintes- quando
o idealismo e a coerência de cada um provocuu
o maior debate já verificado em nossa Hlstória.
Nele, brasileiros de todos os credos. cores~-pO"si
ção social e ideologias se igualaram no mais belo
exemplo de exercido da cidadania. Os momentos
de angústia, de irritação, de ressentimento e, com
certeza, até de desespero. em certos casos, são,
agora, registres perenes da História de um País
que, por este exemplo, mostra ao mundo a real
possibilidade da convivência dos contrários.
Em outras palavras, sabem os poVõs de todo
o mundo, deste mundo conturbado e tenso, que,
como o Brasil acaba de comprovar; pela elaboração da sua nova Carta constitucional, democracia não é apenas uma palavra dos dicionários
ou, quem sabe, a utopia dos eternos seguidores
de Thomas Morus. Ao- contrário, dem6cracia é
mais que tudo isso e nós a experimentamos durante os últimos meses para torná-la parte efetiva
na vida das futuras gerações da nossa gente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muitca.

a

e

bem!)
Durante o discurso do Sr.- OdácJr Soare$,
o Sr. Dirceu Camefro, 3? Secretário, deixa
a cadeka da presidência, que é ocupada pelo
sr. Franclscõ Rollemberg, Suplente de Secre-

tário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembég)
Nada mats havendo a tratar, a Presidência vai

ORDEM DO DIA
1

Votação, errt turno único, do Projeto de Lei da
Câmara- n?-40, de 1988 (n9 307/87, na Cªsa de
origém);--que "cría, -no Quadro Permanente de
Pessoal da Justiça de Primeira Instância, os cargos
que especifica e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
2

Votação, em turno_ !1iiic0, do Projeto de Lei da
Câmara no 50, âe 1988 (n9 547/88, na Casa de
origem), de iniciativa do senhor Presidente daRepública, que acrescenta o termo "universitário"
na denominação do Hospital Professor Edgard
- SãlitOs.-da Universidade Federal da Bahia, tendo
PARECER FAVO~VEL; pi-Oferido em plenário.
3

Votação, em turno único,- do Projeto de Lei da
Câmara n? 54, ·de f988 (no 545/88, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que "autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Ministério do Trabalho o crédito espeda[ até
o limite de Cz_$ 1. 703.004.000,00 (um bilhãO, setecentos e três milhões e quatro mil cruzados), para
()fim que especifica", tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em pl~~ário.
4

Votação, em turno úni~ot do Projeto ode Lei da
Câmcira no 59, de 1988 (n? 546/88, na Casa. de
origem),- de irliciativa dQ _senhOr Presidente da
República, que altera dispositivos da Lei n"' 6,880,
de _9 de--dezembro de 1980, que dispõe sobre
o estatuto dos militares, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.

5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 156, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Vitória .de Santo Antão, Estado de
Pernambuco~ a _contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
-Õbrigãções do Tesouro _Nacional (OTN),_tendo
PARE<:?R FAVORÁVEL, proferido em plenário.
6
Votação, em turno único, do Projeto de _Resolução n" 157, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Barra do Corda, Estado do MParanhão, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a-80.000,00-0brigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.

7
Votação, _em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n" -158, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Munidpal de Carpina, Estado de Pernambuco,
a contratar operação de crédito no valor c~mes
pondente, em cruzados, a 80.000,bo Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORAVEL. proferido em plenário.

8
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução no 159, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de São_ Luís, Estado do Mar~nhão, a
realizar operação de crédito externo no valor equivalente, em cruzados,a US$ 1;891 ,567.33 (um milhão, oitocentos e noventa e um mil, quinhentos
e sessenta e sete dólares e.trinta e três centavos),
elevando temporariamente o limite de sua dívida
consolidada, tendo
_ ._
PARECER FA1(0]\ÁVEL, proferido em plenário.

9
Votação, em turno únicÇI, do PrOjetoae Resolução n" 161, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520,13 .Obrigações do
Tesouro Nacional (O}N), t.endo
PARECER FAVORAVEL, proferido em plenário.
10

Votação, em turno único, do Projeto d~·R~solu
ção na 162, de 1Q_88; que autoi"iza a Prefeitura
Munidp?ll de T rernedal, Estado da BaNa, a con-tratar operação de crédito no valor _correspondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações do
Tesouro Nadonal (OTN), tenc!o -·
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
11

Votação, em turno único, do Projeto qe Resolução n? 163, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão,
a contratar operação de crédito no valo~ correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Teso~ro t;fa.clonal (OTN),_ tE!ndo
PARê.CERFÃVORÁVEL, proferido em plenário.
>

••

•

12

VótaÇêo, em turno ónico, do Projeto de Resolução n~ 164, de 1988, que autoríza a Prefeitura
Municipal de Santarém, Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor corres_p_ondente, em cruzados, a 347.102,50 OI>riQações do
Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER F~VORÁVEL, proferido em plenário.
13

Votação, em turno únicO; _do"Projeto de Resolução n9 165, de 1988, que_autoriza a Prefeitura
Municipal de Central, Estado da Bahia_, a contratar
operação de crédito no valor, correspondente, em
CruZados, 57.500,00- Ob"i'igaç6es do_ Teso_uro
Nacional (OTN), tendo
__ _
PARECER FAVORÁVEL, proferido éin plenário.

a

14
Votação, em turno único, do Proj~to de Resolução rt' 166, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Mu~içipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, a
contratar operaçao de crédito no V.:]lor_ E.o~r;spo_n~
dente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigaçoes do
Tesouro Nacional (OTN), tendo
_
PARECER FAVORA.VEL, ProferidÓ em plenário.

15
Votaçáo,_ern turno único, do ~roj~to de Resolução n" 167, de 1988, que autofiia a Prefeitura
Municipal de Campo Maior, Estado do Piauí, a
coritratar operaçãO de crédito no valor correspon-
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dente, em cruzados,_a 51.585,00 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

16
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 168, de 1988, que autoriza a Prefeitura

Municipal de Várzea Grànde, Estado do Mato
Grosso, a contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tesoüro Nacional (OTN), tendo
PARECER FAVORAVEL,. pfoferido em plenário.

17
Votação, em turno_único,_do Projeto de Resolu-

ção n" 169, de 1988, que autoriza a

Prefeit~~a ·

Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão,
a contratar operação de crédito no valor corres~

pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações

de

Mensa9em -nQ-247,
1988 (no 46Ó/88, na oriM
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o góve-óiOcfõ Estado dO Acre Contratar operação
de crédito no valor correspond~nte, em -çruzados,
a -?49.354,98 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN) (dependendo de parecer).

a

O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)

- tstá encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 50 miM
nulos.)
DISCURSO PROi'f(fiYCJADO PELO SR.
MAI'!S(JETO DE LAVOR i'1A SESSÃO DE
J5-9CíJSEQ(iE,ENTREG(fEÀREV!SÃODO

ORADOR, SERIA P(]BUCADQ
POSTER!OR-MEI'!TE
.
~·~

.~

O SR- MANSCIETO DE LAVOR (PMDBPE. Pronuncia o seguinte discurso.)_- Sr. PresiM
PARECER FAVORÁVEL, profeildo em plenário.
dente, Srs. Senadores: Motiva a minha presença
nesta tribuna, o registro que devo fazer do faleci18
mento de um grande brasileiro, um grande perVotação,_em turno único,_ do Projeto de ResoluM
nambucano. TrataMse do Bispo Dom Antônio
ção n~ 170, de 1988, -QUe autoriza a Prefeitura
Campelo de Aragão, falecido no domingo passaM
Municipal de Santo Amaro, Estado da Cahia, a
do e_ sepultado terçaMfeira na cidade de Petrolina,
contratar operação de crédito no valor correspononde exerceu a sua tarefa apostólica de Bispo
dente, em cruzados, a 80.ooo,o<:r ObriQaçOes dq_
por 16 anos.
Tesõuro Nacional- OTN, tendo
Don) Antônio Campelo de Aragão pertencia à
PARECER FAVORÁVEL, profertdo em Plenário.
Congregãção dos Padres Salesianos. Nomeado
Bispo, exerceu por dois anos suas tarefas apostóM_
19
licas em Cuiabá, Mato Grosso. Logo depois, transM
Votação, em turno úntco do Requerimento n"
feriuMse para a cidade de Petrolina, e lá exerceu,
166, de 1988, de autoria do Senhor Jamil Haddad,
por 16 anos, um trabalho marcante, quer no camM
solídtando, nos termos regimentais, informações,
po religioso,·quer no setor da educação, da saúde,
através do Gabinete Civil da Presidência da Repúda habitação popular, do desenvolvimento agríblica, ao Senhor Ministro do Interior, a respeito
cola, através da Irrigação nas margens do São
de assuntos pertinentes àquela Pasta.
Francisco, em que foi pioneiro, e das comuniM
cações.
20
No que se refere à educação, Dom Antônio
Votação, em turno único, do Requerimento n~
Campelo de Aragão foi também um dos pioneiros
183. de 1988, de autoria do Senador Ronaldo
do movimento de educação de base, que criava
Aragão, solicitando, nos termos regimentais, inM
e estimulava a propagação das escolas radiofó-formações ao MinlstrÚ"'Chefe da Casa Civil da PreM
nicas, uma _experiência, já naqueles fdos de 1962,
sidência da República, a respeito da desapropriaamplamente vitoriosa na Colômbia, através do
ção de terras pelo Incra, antes alienadas _à Constrabalho do Po;~dres Salsedo.- Ainda no se to r de
trutora Andrade Gutierrez S.A, para implantação
educação, dedicou-se Dom Campelo à formação
do Projeto Carapaná, no Estado do Pará, de acorM
da juventude, educador nato que era, como todos
do com a Resolução no 89, de 1979,_do Senado
os filhos de Dom Bosco, através do Colégio e
Federal.
Ginásio, tradicionais de Petrolina, Dom Basco e
do COlégio Maria Auxiliadora.
21
No que se refere à saúde, não só prosseguiu
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
na ampliação do Hospital Dom Alan, que fora
da Qmara n9 53, de 1988 (n~ 399188, na Casa
o primeiro bispo de Petrolina, também salesiano,
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
também dedicado à pastoral social e à evangeli~
da República, que "dispõe sobre a espedalização
zaça.O, sendo este hospital, hoje, a principal unidade turmas dos tribunais do trabalho em processos
de de saúde naquela região do oeste do São Francoletlvos e dá outras providências" (dependendo
cisc:o pernambucano. Ainda mais, fundou na cidaM
da votação do Requerimento no 187, de 1988, _ de de Araripina, na região do Araripe, o Hospital
de adiamento da discussão).
e Maternidade Santa Maria.
No__que_ se refere à habitação popular, Dom
22
Antô'1i,? -~m..Pe!C> de Arag~o foi um pioneiro com
Mensagem n9 382, de 1987 (n" 558/87, na: onM
a criação da primeira vila popular, de habitação
gem) relativa à proposta para que seja autorizada
popular, num bairro periférico de Petrolina, a vila
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, EstaSão Francisç:o, que- antecedeu o trabalho, goverdo da Bahia, a contratar operação de crédito no
namental da Cohab. No que se refere ao desenvoiM
valor correspondente, em cruzados a 155,000,00
vimento agrícOla, atravé• principalmente do patroObrigações do T escuro Nacional (OTN) (depen- nato Agrícola do São Francisco, estimulou e deM
dendo da votação do Requerimento n9 188, de
senvolveu a irrigação nb vale do São Francisco
1988, de adiamento da discussão).
muito antes _das iniciativas do Governo, através

do T eScuro NaciOnal (OTN), tendo
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da então Cotnissão do DesenvoMmento do vale
do São F raildsco, hoje Codevas[
O patr_onato Agrícola do São Francisco, fundaM
do poT Doln Antônio Campelo de Aragão, foi um
projetoMescola, visando à formação em nível de
Capatazes, e-de irrigantes primários da juventude
daquela área, visando a utilizaÇão do_s recursos
hídrlcos, da vocação do. clima e do s_olo para a
agricultura irrigada. Quando se falar em irrigação
no vale do São Francisco, e por meio da iniciativa
privada, principalmente dos projetas atualmente
etn instalação, a par da trrigação pública pelos
perímetros irrigados da Codevasf, nãO se poderá
eSquecer"a -expenêilcía pioneira de Dom ~tõnio
CampeJo deAragão,-através da Granja Sãn~ ls~M
bel do Patronato Agrícola do São_ Francis-co.
No entanto, foi no setor das comunicações.sociais que se destacOu o zelo apostólico de Dom
Antônio Campelo de Aragão. Assim, atr?vés _da
Fundação Emissora Rural''/\ Voz do São Franciscd!,-conseguiu que se propagasse por toda aquela área, não apenas de Pernambuco, como do
sertão da Bahia, a difusão do Evangelho, da -edu~
cação de base, da diversão e da instrução popular.

e

Neste setor da comunicação social e no trabalho de educação de base, tive a honra de, por
1Oanos, acompanhar o trabalho pastoral de Dom
Antônio Campelo de Aragão.
_ É claro que essas tarefaS no setor de educaçãO,
de habitação popular, de saúde, de irrigação, de
desenvolvimento comunitário, de comunicações
radiofónicas, tudo isso era complemento do seu
trabalho principal de pastor da Igreja. Como Bispo
exercia, segundo o próprio Direito Canónico da
Igreja, o seu papel e os seus poderes de evangelizador e de governador da sua Diocese, e os exerM
ceu de tal modo, com tanta dedicação, com tanto
zelo, com tanto eSpírito cristão, com tanta solidaM
riedade às populações sofridas da região sertaneja
de Pernambuco, que as suas· exéquias, !la terçãfeira pãssada, foraín uma extraordinária consagração jamais ptestada a uma pessoa naquela
região.
_
_
Nesta tribuna, hoje, reglstr9_ ~lgun:;;_4ados d~
rica biografia de Doffi Antônlo Campelo -de Aragão e, ao mesmo tempo, e externo à Igreja e
à Diocese de Petrolina meu pesar pelo desapareM
cimento do seu Pastor Dom Antônio Campelo
de~agão.

O Sr. Marco Maclel -

Permite V. Ex!' um

aparte?

O SR. MAI'!SOETO DE LAVORV. EX' com muita honrã.

Ouço~

O Sr.Marco Maclel-A honra é toda minha,
meu caro Senador Mansueto de Lavor. Quero,
em rápidas-palavras, ãSsociarMme à nlanifeStaÇãO
que v. EX' faz. nesta tarde-noite, no Senado FedeM
ral, a propósito do passamento do eminente Bispo
Dom Antônio Campelo de Aragão. Ele era, como
V. Ex~ está bem destacando, um sacerdote na
plena acepção do termo. E não foi por outrã rãzão
que Dom Antônio deixou, não somente em PetroM
lina como também em toda aquela região do
sul e médio São Francisco, uma imagem de bispo
que soube cuidar do seu rebanho, quer sob o
ponto de vista espiritual, quer sob o ponto de
vista material. Deixou uma obra social extrema·
mente relevante e não se descuro_u sequer de
olhar também para a tessitura de um sistema

de comunicação, inclusive radiofônlca, que permitisse à Diocese de Petrolina uma boa comunicaçáo com toda a comunidade da região. Trata-se
de uma região de população muito rarefeita sobre
uma enorme porção do território e, não fora a
radiodifusora "A Voz_ do São Francisco", certa-

mente as palavras de Dom Antônio bem como
a de outros integrantes da Igreja Católica não teriam chegado ao conhecimento da população daquela região. Dat porque, ao enCerfãr esta minha
intervenção, de dizer a V, Ex!' _que a sua palavra,
neste dia, é muito importante, porque permite
lembrar um dos grandes bispos da Igreja Católica
Apostólica Romana, e permite fazer também com
que se possa, neste instante, refletir um pouco
sobre o papel que a Igreja exerce em nosso País,
de modo especial em regiões ainda não desen·
volvidas e, conseqüentemente, carentes, _muito
carentes -frise-se da aç_ão da Igreja, não apenas
sob o aspecto de formação religiosa, como carente também do apoio da Igreja na formação
social, cultural e educadonal das comunidades.
Por isso, meu caro Senador Mansueto de Lavor,
cumprimento V._ Ex' pela manifestação que faz,
nesta tarde-noite, também participo do sentimento de pesar, que não é apenas meu, mas, creio,
de toda a comunidade pemambucana, e de modo
especial daqueles que puderam conviver, na Diocese de Petrolina, com Dom Antônio CampelO
de Aragão.
O SR. MANSQETO DE LAVOR- Muito
obrigado a V. Ex!', Senador_Marco_ f.\adel. Ç> depoi_·
mento que V. Ex' presta nesW ocasião é dõ mais
alto significado, atê por que V. Ex',- como homem
público, corno governador do Estado, foi _um dos
colaboradores da obra pastoral e s_ocial da Dioce- _
se de Petrolina, durante o periodo que estava à
frente_daquela Igreja o pranteado D9m ~tônio
Campelo de Aragão,
__
___
Ele costumava citar, entre os seus colaboradores do poder civil, o Govemadqr Paulo Guerra,
o Governador Nilo Coelho_e.V~ Ex'i', como governador do Estado de Pernambuco. I:: uma questão
4eJustiça citar esse dep?imento que várias vezes
obtlt'-de:;pom Antônio Campelo de Aragão.
:~
Termino, Sr. Presidente. Corilõ já disse o Sena-:.
t ~~icl,...,é 'import"inte extemar, destã
•
""i
tribuna do Senado, o sentimento de pesar do povo
~
pernambucano pélo falecimento deste grande
Pastor, desse grande pernambucano e grande
brasileiro, que, pela sua vida, pelo seu trabalho,
prestou muitos seiViços ao povo, à juventude e,
principalmente, às sofridas populações do Nordeste brasileiro, que V, EX' tão bem _conhece.
DISCURSO PROIYUI'fCIADO PELO SR:
MANSUETO DE LAVOR NA SESSÃO DE
22-9-88 E QUE_ ENTREGUEÀ REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIOR-~

MENfE:
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O SR- MANSaETO DE LAVOR (PMDB-

PE. Pronuncia o seguirite discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os servidores da Sema,
Secretaria Especial do Meio Ambiente, durant~
manifestação que promoveram ontem defronJ;e
ao CongreSso Nacional, divulgaram o seguinte
manifesto ao País:
"A imprensa nacional e internacional
têm-se ocupado intensamente nos últimos
dias dos problemas ambientais no Brasil,

principãllnente das queimadas que atin·
gemo País e, particularmente, a Amazônia.
Somam-se a ,esses os problemas ambientais prOVoCados por atividades de mlQeração, _Uso indiscriminad(! de agrotóx_icos,
·ãC:ídentes com substâncias tóxicas de material radioativo, poluição dos principais
rips e ddaâes do Pais.
Durante os últimos anos, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente, Conama, e
a Secretaria Especial do Meio Ambiente,
Sema, instituições responsáveiS pela formulação__ e cõordenação da política ambiental, tem assumido posições frrmes no
senttdo de proteger o património natural
do País. Inexplicavelmente, estes órgãos
vêm perdendo o apoio do Governo Fede·
ral. Essa sltuação se agrava devido à recusa do Ministério dos Recursos Humanos
- MHU, de baixar as resoluções aprovadas
pelo Conama e com a recente proibição
do Ministro do Interior de que representante da Sema integrasse a delegação braSileira que em Washington negocia com
o Banco Jnteramericano de Desenvolvimento um finandamento para a proteção
-do meio ambiente e das comunidades in--dígenas.
Diante desses fatos, teme-se que a pro~
ble_mática ambiental venha a se agravar
ainda mais e que ações predatórias ao
meio ambiente sejam politicamente reforçadas.
Em sinal de protesto contra a política
atual do Governo brasileiro com relação
à área ambiental, os funcionários da Sema
d_ecidiram paralisar as suas atividades e
fazer esta carta aberta à sociedade.
__ -_Frisamos que este movimento não está
VincUlado à decisão tomada pelo Secretário demissionário, e sim com os rumos
caóttcos que o setor ambíental vem tomando no Brasil, sollcitando o apoio lrrestrito da sociedade no sentido de exigir do
Clov.erno_a adoção de uma política respon. - -- sá\l:el e comprometida com a proteção do
- meio ambiente e no interesse da população, através da criação de um Ministério
específico, Mais do que isso: usando os
direitos de cidadania, assegurados pela
ConStituição, conclamamos a sociedade
para que fiscalize as ações do Governo
nesta á-rea,- inclusive as demais políticas
públicas e, em particular, a de incentivos
[Iscais que contribuem para a depredaç.ão
_do patrimônio natural do País."

Este-é Cimanrresto dOs fUncionários da Sema,
divulgado ontem, defronte ao Congresso Nacional, e lido na íntegra, para que fique registrado
nos Anais do Senado da República.
Ao mesmo terrtpo, Sr. -presidente, quero regis~
trãr, aqui, a posição assumida pelo ex-Secretário
da Sema. Dr. Roberto Messias, corn quem man- tive contato telefónico ontem.
Segundo _os jornais noticíBram, o ex-Secretáiio
da Secretaria Especial do Melo Ambiente havia
renunciado ao seu cargo tendo em vista o descaso
do Governo pelos assUntos relativos à proteção
do meio ambiental, de modo geral, e, especificamente, a medidas que coibissem as queimadas

indiscriminadas, e até criminosas, na floresta
amazônica.
O Sr. Leite Chaves -

Permite-me- V. Ex!' um

aparte?
O SR. MANSaETO DE LAVOR- Com

muita honr_a, nobre_ Sen_ad_or. __
O Sr. Lifte Chaves- É oportuno o assunto
que V. Ex" traz ao Senado. Hoje mesmo, o Banco
Mundial, em uma nota divulgada pelos jamais,
adverte o mundo da devastação da Amazônia:
inclusive tom-ou a decisão de não conceder financiamentos que impliquem em estimular tal devastação, proibindo também a criação de ga9o. Existe o fato, sen"ador ~ Mas a Amazônia, também,
é plúrima, é diversificada, é heliopática, Então,
achei que o Governo, agora, nessa nova realidade,
deve fazer um levantamento da Amazônia para
se ver onde é possível a exploração-ou não, porque
ela não pode ser mantida como uma massa compacta. Por exemplo, há reservas, há lugares da
Amazônia compostos de cerrados, de cerradões,
de várzeas, lugares que se prestam perfeitamente
à exploração econômica, sem que se fira a hiléia;
o que não se pode devastar é a Hiléia Amaz9nica,
porque esta não se reía.Z, mas há terras firmas
na Amazônia, sobretudo na pré-Amazônia, norte
de Mato Grosso, por e11:emplo, sul do Pará. Então,
a nota está colocada de maneira alarmante. A
decisão do Banco é uma decisão precipitada.
Agora, necessário é que se façam estudos preliminares, determinando antes os lugares que p·ossam
ser objeto de exploração.
OSR.MANSOETODELAVOR-Agradeço

a V. Ex•., Senador Leite Chaves . .lndusive, este
meu pronundamento - modesto aliás .,.- é um
registro apenas, não vai entrar na linha daqueles
falsos preservacionistas internacionais que, a título de preservar uma natureza que eles não tiveram
o cuidado de preservar nas suas próprias terras
de ·ortgem, uma Vez qUe destruíram todas as florestas, em nome do progresso que lhe é justo,
não venham pregar para nós, eles que não deram
bom exemplo. Não, não é nesta linha, nobre Senador. Não é também na linha do Forest lnstitute,
que está pagando a preservação de uma área
do Departamento de Beni na Bolivia, para de lá
extrair recursos minerais "par baixo do pano"desculpem-me a expressão -, ferindo, portanto,
a soberania desse país vizinho, e dizendo que é
um exemplo para o BrasiL Não é este o exemplo
para o Brasil.
Quem vai ditar a nossa política preserVacionista,
a política do nosso meio ambiente é o povo brasileiro, através cios seus representantes no Congresso, através das novas normas ditadas pela Assembléia Nacioõal Constiti.iínte ·e pelo Poder Execútivo,
Então, antecipo-me e declaro a V. Ex" que não
estou nesta linha, mas problemas há, muitos e
graves.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Permite V. Ex"

um aparte, nobre Senador?
O SR. MANSOETO DE LAVOR- Antes

de -prosseguir, em meu pronu.nciamento, tenho
a honra de conceder o aparte ao nobre Senador
Jarbas Passarinho.
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O SR. JARBAS PASSARINHO -

V. EX'

traz, à Casa, "o conhecimento de um assunto que,
particularmente aos amazôn!das, como dizemos
-embora o termo ainda não esteja didonarizado
no Aurélio - faz referência especial, como tam~

bém a todos os brasileiros. Rejubilo-me de ter
EX' deu ao aparte
do nobre Senador Leite Chaves, porqUe, de fato,
existe aí uma hipocrisia de natureza internacional
que _é, até certo ponto, uma medida tendente a
estagnar o desenvolvimento da nossa área, a titulo, inclusive, completamente erróneo, de que a
ouvido agora a resposta que V.

Amazônia produz oxigênio neCess_ário ao consu-

mo do mundo, quando está provado hoje, por
todos os botânicos responsáveis neste País, que
o oxigênio que a Amazônia produz durante o dia,

consome durante a noite. Então, é um círculo,
é um circulo que automaticamente se extingue
como o pothenô, por exemplo, na topografia, começa e termina em zero. Agora, o que me parece
estranho, que nós merecemos toda censura, nós
brasileiros, é que eu já andava aqui por este Senado, aí pela altura do ano de 1975, 76 e se discutia
uma política, essa a que V.~ se refere agora,
que é obrigatório fazennos, uma política de exploração raciona] da Amazônia. Inclusive, é espantoso que a Amazônia não tivesse tido até agora,
por exemplo, com a maior floresta densa e fechada do mundo, wna fábrica de celulose. Foi preciso
ter a experiência do Daniel Ludwig para ter uma
fábrica de celulose, quando n6s sabemos que
nem siMcultura n6s fazemos no Brasil com isso.
Houve um projeto, de inidativa do Ministro Mário
Andreazza, que, infelizmente, estagnou no Congresso. Se nós tivéssemos tido o culdado de fazer,
evitaríamos o que aconteceu no sudeste da Ásia,
onde essas multinacionais entraram para arrasar
com a floresta do sudeste da Ásia, como acabaram no Brasil com o caso da floresta do Paraná.
Então, o que é fundamental é nós termos uma
política florestal que deva ser organizada. Nesse
Ponto, dou o meu aplauso mais veemente ao
contra-aparte que V. EX' deu ao nobre Senador
pelo Paraná. E me preocupO pOrcpie nesta época
a que me refiro, quando eu estava aqui no Senado
Federal, o saté~te, que faz os retratos dessa devastação da Amazônia, mostrava que era algo ainda
intolerável, na base de 1%, por exemplo, do território que estava sendo desflorestado. Agora, porém,
a proporção tem sido enorme. Rondônia, por
exemplo está sendo altamente atingida, juntamente corno o sul do Pará. E não é só pelas
empresas que estão fazendo a ocupação da Amazônia, a "pata de boi", é também, fundamental~
mente, pelas serrarias clandestinas, que não se
obrigam a reflorestar coisa alguma e que estão
tirando aquela madeira da maneira mais brutal
e predadora possível. Desta forma, aceite V. Ext,
se isto lhe dá algum respaldo, de um modesto
colega de V. Ex' na bancada, os parabéns por
ter trazido esta matéria de permeio com o protesto
do pessoal da Sema.
OSR.MANSUETODELAVOR-Agradeço

a V. Ex" o aparte, que enriquece por demais este
pronunciamento que, pelo menos, tem o mérito
de ser oportuno. Basta~se ver o noticiário da im#
prensa nacional e internacional nestes últimos
dias: a revista Veja, dedicando várias páginas;
o jomaJ O Globo, com ampla reportagem; o Jor-nal de Brasília, pubUcando, na íntegra, a nota

da Sema, que acabo de ler; O Estado de S.
Paulo, estampando também ampla reportagem;
a folha _de S. Paulo, dizendo em manchete que,
em 88, o logo pode- arrasar a Amazônia - pode
ser até uma manchete exagerada, mas não deixa
de ser verdade; e a imprensa internacional, como
sempre, enfocimdo, a seu modo, o problema.
Ê interessante_trazer ao conhecimento dos no~
bres colegas dois registras _de repercussão internacional: o.s_ efeitos que as queimadas da Amazônia e a nossa caótica polftlca de preservação
do melo ambiente estão causando a outros povos,
inclusive a povos amigos e interessados no nosso
desenvolvimento, como sf:'::l alguns_ países da
América Latina.
Dias atrás, ocorreu-em Buenos Aires a Assembléia Ordinária do Parlamento Latino-Americano.
Convocado pelo Presidente do Senado, tive a honra de integrar o Grupo BrasileirO, sob a Presidência
do eminente Senador Marcondes Gadelha. Um
dos temas mais debatidos nesse Congresso, a
par da dívida externa, que foi o tema predominante, houve o da preservação da Amazônia, e
alguns companheiros de outros países defende..
ram, abertamente, na nossa presença, na presença da Delegação brasileira, a internacionalização-da Amazônia, insinuando que o Brasil não
está capacitado ou não está querendo preservar
aquilo que é considerado- vejam a importância
-um património" da humanidade. E o jornal The
New York Times, além de toda a notícia retirada
das fotos de satélites - o Estado de Rondônia
com 20% já da sua área de reservas florestais
devastadas- o The New York Times traz uma
nota ao pé-daquela notícia que é da maior importância. Um leitor escreveu para o jornal pergun~
tando o seguinte: o que faz mais mal a humanidade como um todo, a guerra lrã-lraque ou a
devastação da Amazônia? Se, como o próprio
Jornal havia dito antes, é a devastação da Amazônia, por que os Estados Unidos intervieram na
guerra Irã-Iraque e ainda não fizeram intervenção
militar no Brasil para preservar a Amazônia? Isso
reflete um estado de espírito. É sintomático ou
não?
O Sr. Jarbas Passarinho - É a tentativa
da planetarização, da Amazônia.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Exalamente. A planetarização, _que já há em alguns
pontos. No ·momento em qUe se considerar essa
preservação um assunto tão estratégico- permita-me, Senador, estou entrando num campo que
não é_ meu-, como o é o _petróleo...
O Sr. Jarbas Passarinho- Não tenha preocupação comigo em relação à estratégia, porque
fui um estrategista sem guerra.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Sem

guerra! Mas, neste ponto, devemos começar a
entender que existe um esforço, ou melhor, uma
mentalização no exterior contra uma -possível incapacidade brasileira de preservação da Amazônia comõ- Um imenso património, realmente, da
humanidad_e, mas sob a soberania brasileira Isso
é- que é fundamental.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não sei se V,
Ex<' conhece, a propósito, um autor que talvez
não lhe agrade muito ser citado, que é o Ministro
Delfim Netto...
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O SR. MANSUETO DE LAVOR- Não, até
que me agrada. T enho~me dado muito bem com
ele. Ele é meu consultora respeito de ZPE. Deume belas lições s_obre as ZPE, principalmente em
Pernambuco. Estamos quase na mesma posição
a respeito da política recente das ZPE.
O Sr. Jarbas Passarinho -Eu me rejubilo
muito pelo PDS, porque verifiquef que há poucos
dias o Senador Ronan Trto dizia que tinha ficado
muito de acordo com o Senador Roberto Campos. De maneira que estamos avançando, em
boas c-õhdiç6es.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Estamos
avançando. É o espírito do trabalho da Constituinte, onde houve o entendimento, V. E}( tendo
prestado tantos contributos, com a nossa admiração, o nosso aplauso.
O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado.
Mas o Ministro Delfim estava na Alemanha discutindo créditos e o Ministro da Fazenda da Alemanha perguntou exatamente sobre a Al;nazônia e
depois queixou-se dessa suposta incompetência
brasileira para tratar da matéria, atacando que
já chamavam património universal, inclusive equívoco a respeito da produção do oxigênio. E o
Ministro Delfim Netto que, corno fmancista só tratava a matéria no mesmo estilo, voltou-se para
ele e disse: - Mas é estranho que o Sr. só se
preocupe agora com o que está ocorrendo na
Amazônia, porque nunca nos pagara~ royaltles
por esse oXigênio. Eritão, essa é uma posição
que mostra, de algum modo, desinformação, e,
por outro lado, uma pretensão esdrúxula a respeito desse comportamento de tutelar a política
brasileira e já com essa indicação que V. Ex~ leu,
falando até em ocupação militar da área.
O SR. MANSUETO DE LAVOR-

Exalo.~

O Sr. Jarbas Passarinho- Isso é uma ~olice
e nós teremos a absoluta certeza de que jamais
acontecerá.
O SR. MANSCIETO DE lAVOR- Eminente
existem conseqüências
na devastação da floresta Amazónica: a falta ou
não de oxigênio, ou o oxigênio que seria fornecido
ou não. Estivemos numa re.união sobre o
assunto, anteontem, na Universidade de Brasília,
e lá se encontravam alguns estudiosos que analisaram as conseqüências dÕ que vem sendo considerado uma verdadeira devastação perigosíssima
para a própria população brasileira. Não se falou
realmente na questão do oxigénio, talvez seja uma
figura de retórica dizer que é o -"pulmão". De
qualquer maneira, sabemos as conseqüências, a
devastação florestal seca os rlos.A serra da Canastra, devastada e queimada, é uma ameaça para
o rio São Francisco. A devastação _da floresta
Arnazônica, segundo esses técnicos e cientistas,
baseados, inclusive, em grandes cientistas internadonals, leva, a médio prazo, a um aumento
de intensificação dos invernos no Sul do País e
à diminuição do volume das águas, não apenas
da baçia Amazôn_ica, como, também, das bacias
do São Francisco, do Paraná e do Paraguai. Como
resultado dessa diminuição de volume das águas.
há maior fre_qüênda de secas no Nordeste, há
um efeito -m-ais intenso do chamado el Niõo,
esse fenômeno que ocorre no Pacífico e responsável por muitas mudanças climáticas ocorridas
Sen~dõr Jarbas Passarinho,
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respiratórias, reri.ite aguda e tantâs outras -dOenças
que estão aí já afetando a pOpulação, além da
giões semi-áridas do País: há diminuição da proproliferação da malária, porque o mosquito, expulso do seu habitat na selva, vai para a periferia
dução dos alimentos no Sul, tendo em vista o
resse do Governo do Presidente José Samey na
aumento dos invernos, dos períodos frios, portanmanutenção da sua secretaria. S. s~ disse (Jue das cidades, alastrando no meio urbano_ d9enças
to, há diminuição do tempo favorável à produção,
havia trabalhado na equipe do Presidente Tao- que estavam no meio da _selva, no melo rural.
que o-corre mais no verão, no tempo quente: há credo Neves como assessor, no tocante ao meio
Srs. SenadoreS, faço este registro _e, ao mesmo
diminuição considerável do índice pluviométrico
ambiehl.e,·e que não queria, então, manter-se sim- - -tempo, um ripe lo, para que tenhamos consCiência
no Planalto Central, e, portanto, esses probleffias
plesmente no cargo por questão do emprego. do problema da. preservação da Amazônia, do
climáticos de Brasilia, prln:cípalmente neste perioQueria que o órgão cumprisse as suas finalidades. problema das que_imadas, porque estão desperdo, se tornarão insuportáveis, corno decorrência
Srs. SenGtdo_res, para não me alongar, apelo tando a atenção do mundo inteiro. A única coisa
do avanço dessa devastação na Floresta Ama- para que todos façamos ou encetemos, aqui, um que não podemos demonstrar para o mundo,
zônica.
trabalho conjunto para o prôximo ano. Tendo em e-para nós ptóprioS; é a incapacidade de resolver
Foram estas as conclusões a que chegou esse TaCe do que dispõe a Constituição a ser promul- esse problema,- porque temos essa capacidade
e terilos que cãrrieçar a resolvê-lo, principalmente
grupo de dentistas reunidos na Universiçlade de
gadá no próximo dia 5 de outubro, que não só
Brasília, os quais pretendem levar à frente _os..estu- prevê a defesa do meio ambiente como a punição agora, na nova ordem constitucional.
Sr. PresJdente, era o que tinha a dizer. (Muito
dos desses efeitos.
e a indenização por parte dos que depredam imHá, realmente, uma transformação climática
punemente o meio ambiente, tomemos uma po- bem! Palmas.)
em decorrência desse avanço do_ desmatamento
sição em termos de Senado. O Senado da RepúDISCURSO PROJYUIYCIADO PELO SR.
da floresta Amazónica.
bJica tem muito a ver com este problema, que
MAIYSUETO DE LAVOR IYA st=,SSÁO DE
Creio Já ser tenlpo de -o-Senado sê" -preocupar é um problema- do País, da Federação, da União,
6-10-88 E Q(JE, EIYTREGUE A REVISÃO
do povq_brasileiro.
mais diretamente, não a título individual. Os repreDO ORNXJR, SERIA PUBUCADO POSTERJORMEIYTE
.
sentantes da Amazônia, que são S. Ex"', Senador
Agradeço aos eminentes companheiros as inJarbas Passarinho, o Senador Leopoldo Peres e _tervenções- e lhes faço_ um apelo: se necessâria,
tantos outros, realmente se dedicam aos probledevemos examinar a possibilidade da criação de
O SR. MAI'ISUETO DE LAVOR (PMDBmas de seus estados._ Mas o problema já é do
uma Comissão Parlamentar de Inquérito para inPE. Para breve comunicação.) -$r. Presidente,
Brasil, como um todo, e taJvez seja universal. Há, vestigar as causas e apontar novos rumos para
Srs. Senadores, nos estritos termos do art. 15
realmente, um prejuízo evidente para o equilíbrio política da preservação do meio ambiente, especidas Disposições T ransitóri~ do texto constitudo meio ambiente.
Jicamente no que se refere à sua preservação. -cional, promulgado ontem, que assim determina:
t: estranho, nobre Senador Jarbas Passarinho Entretanto, não podemos aceitar o dilema colo"FiCa extinto ·a Território Federal de Ferc.;3,do por um eminente homem público brasileiro,
- e antes de conceder o aparte a V. Ex~ - o
nando de Noronha, sendo sua área reincordescaso comprovado das autoridades do Poder_ _o Governador de Rondônia, Jerônirno Santana.
porada ao Estado de ~ernambuco."
ExeCutivo a este respeito.
- 8eg~ndo _suas declarações~ ...,... não as vi diretaO Governador Miguel Arra.es, Secretários e comente, mas estão nos jornais- S. Ex~ havia dito
Quando conversei com o Dr. Roberto Messias,
mitiva de autoridades ciVis, militares, e eclesiáspara que ele realmente confrrmasse o que divul- que "ou o homem ou a floresta". Não podemos
ticas viajaram hoje a Fernando de Noronha, quangava o jornal sobre a sua renúncia,_ ele me disse: adJ:!titireste dilema. Queremos o homem e queredo S. ~. o Governador MigUel Arraes, assumiu
"t verdade. Passei 15 dias pedirido üfTia audiência mos a floresta.
com o Sr. Ministro do lnterior,-e nâo me foi conceAqueles países que devastaram as suas floresa admJnlstração desse ex-Território coniá parte,
que já é, do Estado de Pernambuco.
dida O que me foi dito pelo seu chefe de Gabinete ~ originais e que depois reflorestaram, canseRegistro o fato, e, ao mesrno tempo, não posso
- são palavras do _ex-Se.cretário da Sema - é guiram a convivência do homem com a floresta.
que o Ministérlo do Interior não tinha recursos
Não precisamos devastar, na totalide ou em parte, deixar de, de modo breve, comO já me_ comprometi perante V. Ex"', Sr: Presidente, e_ à Cas-ã, não
nem interesse de manter sob seu controle a Seas nossa_s reservaª' florestais, pondo em perigo
cretaria do Meio Ambiente". E_ê por isto que o
o equilíbrio do meio ambiente e a sobrevivênciã
posso deixar de registrar igualmente o meu protesto, em ilóffie do povo de Pernambuco, pela
Ministro da Cultura, que assumiu ontem a· Pasta, .do próprio homem.
o ex-Governador José Aparecido, reivindicou para
O Senador Leite Chaves lembrou muito bem. atitude inusitada, descortês, desrespeitosa a uma
este MinistériO a Secretaria do Meio Ambiente,
Na Amazônia toda existem áreas próprias para decisão soberana_do Poder Constituinte, praticada
pelo Govern_o _Federal, na pessoa do ex-Goverporque ela estava como filho enjeitado, nenhum agropecuária, que naturalmente devem ser expionador do Território de Fernando de Noronha, Jorministério a queria. E ainda acre.scentou: o Minis- radas, mas naquilo que for o mínimo necessário
tro do Planejamento não só demonstrou descaso - e ~ _yma grande J?arte da FJoresta Amazónica nalista Fernando César Mesquita.
pela Sema ... E ele disse:_ "a Sema não te"rri gastos, - - para não se perturbar, para não se agredir
Depois de ter coordenado o maior lobby _do
não tem grandes construções, são recursos ape- o meio ambiente, que temos que conservar. A1i,
Poder Constituinte, gastando somas fabulosas do
nas indispensáveis para manter uma equipe de trabalhadores, seringueiros, castanheiros - não
Erário para derrubar uma decisão da Constituição, no que se refere a essa reincorporação, e
trabalho e para que a política, a legislação atual,
sei se é este o nome dado aos que colhem as
pelo menos a atual seja cumprida através da fiscacastanhas-do-pará- devem sobreviver, além das
sendo derrotado no segundo turno, o ex-Governador Fernando César Mesquita áinda tentOu,
lização·e-da imposição das penas já cominadas'', populações indígen~ que querem essa preserDisse que não Vai haver a chamada Operação vação.Temos que descobrir, ou apontar, ou lutar
através do eminente colega Senador Raimundo
Desmonte do Goveino Fe1eral, retirou qualquer por uma política que concilie os interesses da Ura, a quem tanto respeito e admiro, aherar o
possibilidade de funcionamento da Secretaria do
preservaç-ão do meio ambiente com os interesses mérito da reincorporação já decidida, através de
uma emenda que previa que hOuvesse a n~incor
do desenvolvimento do _País.
Meio Ambiente. Isso é muito grave.
.
Isso não faltará. Não vão_ser as entidades interporação nos termos da lei. Só que a introdução
0 ~r- Jar~as Passarinho - O Ministro do nacionais, mesmo as preservacionistas, que nos de uma expressão nova "nos termos da lei" altera~
PlaneJamento.
ditarão essas normas, muito menos o poder mili- va o mérito e não cabia maiS -na -redação fmal.
0 SR. MANSUETO DE LAVOR - O Ministar ou o poder político de potências, sejam quais
Sendo assim, pela terceira vez, as pretensões
tro do Planejamento e o Ministro do Interior. O forem. E a nossa responsabilidade de homens
do Sr. Fernando César Mesquita foram derrubaprimeiro, retirando os recutso-s ·süfidentes para públicos, de senadores, de representantes do Pa:das pelo Poder Constituinte. Não tendo mais o
o funcionamento normal da Sema; e o Ministro
der Executivo, que ditará um roteiro para enfren- que fazer em termos de lobby constitucional, o
Sr. Fernando César Mesqu_jta investiu somas mado Interior dizendo que não tem interesse algum
tarmos esse prob_lema, que. ~ seriíssfmo, que_ é
em manter sob o seu Ministério a Sema-Secre:. grltabfé,· qi.ie afeta a saúde da população. Indudças na população de ilhéus. para incitá-los contaria do Meio Ambiente,. e que procurasse outros sive, fC2_i rea.lizado um levantamento sobre os efei- tra a autoridade do Governador Miguel Arraes,
abrigos. Foi mais ou menos o que S. Ex" deu
tos das queimadas na saúde da populaçáo de que hoje assumiu o Território -de Fernando de
a entender.
Rondônia e o resultado foi lamentáveJ: doenças
Noronha como parte do Estado de PernambUCo.

no SuJ e no Nordeste -do País. Há elevação do

número dos rios secos, principalmente nas re-

Diante desse descaso, o Secretário renunciou
-no_ que foi atendido- dizendo que não poderia
ficar no cargo, uma vez que era evidente o desinte-

Novembro de 1988
Neste sentido, até ontem, o Sr. Fernando César
Mesquita patrocinou uma cerimônia de hastea-

mento de uma bandeira negra de luto na Ilha
de Fernando de Noronha, além, é claro, de churrascos de despedidas, de doações, inclusive, de
veículos à população da Ilha, para captar uma
simpatia artificial, meramente artificial dos ilhéus

para si, para sua pessoa, como trampolim, propaganda dos cargos que certamente já vai ocupar
nos escalões da República - porque há pessoas
que nunca perdem emprego nesse regime, e, ao
mesmo tempo, despertar uma rejeiçJ!o artificial
ao Governador do Estado de Pernambuco, a que
hoje pertence Fernando de Noronha.
Ferriando de Noronha é muito pequeno, mas
é muito_ grande, Srs. Senadores. E pequeno em
território, mas grande em História, é grande em
slgnificado político.

O Sr. Ney Maranhão - Permite--me V. ~
um aparte?
OSR MANSCIETO DE LAVOR-Já concedo-o a V. Ex", eminente Senador Ney Maranhão.
Ocorre que o Governador Miguel Arraes, todos
são testemunhas, durante toda a disputa, durante
toda a discussão referente a Fernando -de Noronha, jamais interferiu, direta ou indiretamente, junto aos constituintes para alterar a posiçãO consciente e soberana de cada um. O ex-Governador,
Fernando César Mesquita, pelo contrário, fez de
tudo para, inclusive trazendo e financiando caravanas em aviões do Governo Federal, para aqui
fazer wn lobby, que seria legítimo se para isso
não fossem gastos milhões do Governo Federal.
Ainda se não bastasse, às vésperas da reincor-

poração a Pemambuco,_conseguju do Presidente
Sarney- e neste ponto devemos condenar não
apenas o Sr. Fernando CéSaf Mesquita, que é
um preposto, mas também devemos condenar
Sua Excelência o Presidente da República, de
quem se esperava respeito ao novo texto constitu-

cional, que ele jurou ontem, tremendo, é verdade,
mas jurou. Então, se- esperava ·respeito ao novo
teXto constituclona1. No entanto, para anular a
decisão soberana do art. 15 das Disposições Transitórias, o Presidente Samey decreta a espoliação,
a passagem para a União de todos os bens _do
Território de Fernando de Noronha. De ta1 modo,
hoje o Governador de Pernambuco foi a Fernando
de Noronha e não tem casa para assentar a administração da ilha, porque todas as casas foram
passadas para a União. Ficará S: E'x" sem tuna
base física praticamente, numa anuJaçã.o inusitada e desrespeitosa ao Poder Constituinte.
Concedo a V. Ex" o aparte, se me permite.

O SR- PRESJDENIE (Humberto Lucena) Nobre Senador, V. EX está faZendo uso da palavra
para um;:o comunicação; não pode ser aparteado.
Pediria ao nobre Senador Ney Maranhão que,
em seguida à Ordem do Dia, se pronunciasse,
se assim o- quiser.
OSR MANSCIETO DE LAVOR- Lamento
que o Regimento não permita ...
O Sr. Ney Maranhão - Aceito as ponderações de V. Ex• Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Agradeço a V. &
O SR. MANSCIETO DE LAVOR- Lamento
que o nobre Senador por Pernambuco também
não possa manifestar-se em aparte.
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Como prometi a V. Ex'-, Sr. Presidente, encerro
minhas palavras, deixando a manifestaçao do
meu regozijo, que é também do Senador Ney
Maranhão, e todos os Constituintes que votaram
a favor da reincorporação de Fernando de Noronha a Pernambuco, e também é manifestação
do povo de meu estado e, ao mesmo tempo,
o meu repúdio aos atas do Presidente Samey
e do seu preposto, Fernando César Mesquita, contra o Governador Miguel Arraes, contra a adminls·
tração de Pernambuco, que, na realidade, está
capacitada, e já o demonstrou várias vezes, a gerir
o Território de Fernando de Noronha, para que
ele cumpra toda a sua finalidade histórica, política
e .eStratégica, no contexto do Território Nacional.
(Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MANSUETO DE LAVOR NA SESSÃO DE
6-10-88EOOE,EJ'/TREGUEÀREV!sAODO
ORADO~ SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE,
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDBPE. Pronum:;ia o_ seguinte discuiso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:--o_meu_registro foi duplo.
Primeiro me regozijaf}_do com a reincorporação
de fato, seguindo o preceito constitucional, realizada hoje: o__ GOvernador assumindo a administração do Território de Fernando de Noronha,
que integra hoje o território pernambucano, portanto, integra o território brasileiro - não me
corista que Pernambuco ·seja realmente uma Nação ou-parte de outro território. Portanto, qualquer
força federal, qualquer assunto do interesse__ da
segurança nacional_ pode ser naturalmente exerddo no território de Pernambuco, em Fernando
de Noronha, no continente e em qualquer estado
do País. Não é esta a questão. Segundo ponto,
esses bens foram retomados corr:.o represá~a.
porque o Governador não prorrogou a posse do
atual administrador, que é o Secretário do Planejamento, uma vez que tinha havido um compromisso do Sr. Fernando César Mesquita de receber
lá, numa viagem turística, o Presidente da Venezuela. Entao, se O Sr. Femandô cesar MesqUita
pode receber, enquanto administrador da Dha, o
Presidente da Venezuela, o Goveriládor Miguel Arraes achOu por_ bem, de, em cumprindo hoje o
dispositivo coriStitucional, exeCutar ou realizar
aquele compromisso efetuado pelo anterior administrador da Ilha e receber muito bem o Presidente
da Venezuela. Tanto o administrador como o próprio governador podem recebê-lo, e até o Presidente Siimey se quiser. A raiva, portanto, foi esta
e foi a derrota constitucional. Por outro lado, ess~
bens da União, alegados bens da União, são da
União porque, de fato, Pernambuco foi espoliado
itório de Fernando de Noronha, e o território, a
terra, como as construções, passaram à União
Federal. Era de se supor também que agora, voltando--~ base física do T ei'ritórío, voltassem as
constr!..lções que estão também lá. E não é possível, mesmo que não houvesse essa transferência
de bens da União, não se concebe, nobre _Senador
Edison Lobão, que uma administração não tenha
sequer a casa da administração. Lá náo é quartel.
É a casã do governador, que foi retomada. Além
do mais~ dias atrás, houve uma série de decretos
cedendo a grupos empresariais, fora de Pernambuco, o hotel de turismo de Fernando de Noronha. Inclusive, houve decretos retomando bens
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móveis que, naturalmente, poderiam servir à atual
administração.
Então, não é _um problema de zelo pelo património da União, porque, na realidade - no caso
- , como existem vários bens estaduais cedidos
em comodato, para órgãos federais, no bom entendimento que o Governador Miguel Arraes sempre procurou ter com o Governo- do Presidente
José Samey, deveria ter cedido- se fossem bens
da União - em comodato, à administração estadual, que, hoje, o governador é obrigado a assumir
na ITha, e houvesse um comodato e um entendimento.
O Governo Federal não quis entendimento, o
Ministro do Interior não atendeu, durante todo
o dia de anteontem, o Governador Miguel Arraes,
permito-me até dizer, escusou-se, dizendo que
estava tomando !;>anho,- e nao_ houve diálogo. o
Governador procurou diálogo aqui. V. Ex.' diz: "O
Senador Mansueto certamente não fala em nome ,
do Governador Miguel Arraes". Eu não disse que '
estava aqui falando em nome ·do Governador Mi-~
- guel Arraes. Estou falando em nome do meu
mandato de Senador de Pernambuco. Defenden- .
do a posição do Governador Miguel Arraes porque '
estou solidário com S. Ex" Não havia absoluta
necessidade de o Governador Federal dar um
tratamento mais do que descortês, inconseqüente, de pura retaliação, como agiu com o Presidente
Sarney. Posso até entender, nobre Senador Edison Lobão, que o Presidente não foi devidamente
informado dos fatos. Mais uma vez posso-entender que o Presidente, com os múltiplos afazeres
e os problemas que o Pais enfrenta, não se tenha
dedicado ao problema de uma pequena ilha do
Nordeste. Mas o que está por trás disto tudo, e
por isto a denúncia do Diário de Pernambuco
de há três dias, grandes interesses envolviam a
questão _de Fernando de Noronha - interesses
económicos já estavam traçados. A denúncia é
do Diário de Pernambuco e até hoje não foi
respondida pelo dirigente e ex-Governador do
Território. Fernando de Noronha estava sendo
usado como mero biombo, grandes grupos e
grandes interesses já estavam entabuJados com
a administração de Fernando César-Mesquita, pa~
ra lá se instalarem - Fernando de Noronha é
uma cabeça de ponta desses grandes grupos.
Não nos vamos alongar, esta é uma breve comunicação. Digo Sr: Presidente, náo falo em nome do Gqvemador, falo em nome do povo de
Pernambuco, que aqui represento. Mesmo em
sendo bens da União, se não prevalecer a tese
de que essas construções aderem ao T eri'itório,
como antes passaram de Pernambuco para a
União Federal, da mesma forma poderiam passar
agora da União para o Estado de Pernambuco.
Mesmo assim o Governo Federal poderia manter
um entendimento, que foi tentado_ pelo Governador Miguel Arraes, e cedê-los em comodato,
assim corno diversos bens do Estado de Pernambuco são cedidos para órgãos Federais. Não se
deve admitir a atitude pouco civilizada do Poder
ExecutivO -Federal para com-0-Gõvemador Miguel
Arraes e para com o povo de Pernambuco.
Espero não ter mais explicações a dar, a não
ser aquela de que procuremos todos um entendimento, para que a$ coisas não aconteçam dess_e
modo, com tanto personalismo, com tanto egoísmo, com tanta falta de entendimento. Fernando
de Noronha é apenas um exemplo.
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Realmente é um direito de todos os segmentos
postularem junto ao Congresso, e, no caso, a "As-

sembléia Nacional Constituinte. Não se admite
que o Governo Federal, o Erário, tenha sido onerado, como de fato o foi, pelolobbydoSr. Fernando
Césãi Mesquita; condeno esse lobby, porque entrou dinheiro público, nobre Senador Edison Lo-

o

bão. Neste ponto-discordo frontalmente de V. Ex"

Não é legítimo usar dinheiro da (J_nião, ç:omo o
Sr. Fernando César Mesquita o fez para que preva-

lecesse a sua vontade, que foi contestado pela
Assembléia Nacional ConStituinte:- - ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem! Palmas.)
(')ANEXO!
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 51, DE 1988
QUADRO PERMAI'IENTE

Grupo -

Serviços de Transporte Oficial e

Portaria
Categoria Funcional- Agente de Transporte Legislativo
Código - SF- TP-NM-1201
"Classe "Especial"

N9 de servidores

59 - Ref. NM-35
04- Ref. NM-34

N9 de servidores

"Classe "D"
Ref. NM-33
. -~ Ref. NM-32

N9 de servidores
N9 de servidores
N'~ de servidores
N'~ de servidores
ti9 de servidores
N9 de servidores

49 -

~Ref.

NM-31

-Ref. NM-30
· ~ Ref.. NM-29
-Ref. NM-28

"Classe "C"
-Ref. NM-27
-Ref.NM-26
_ (•) OI - Ref. NM-25

N9 de servidores
N9 de servidores
N9 de servidores

Novembro de ; 988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II)

('") 01 vaga decorrente de aposentadoria.

Total de Cargos: 113
(•) RepubHcado por haver saldo com !ncorreções no DCN Seçáo !l-de 13·10-88.

008. Hypólito da Silva
009. Antônio Carlos da Silva
010. MarioefFrandsco de Abreu
011. Nelson da Sílva Seria
Ol2.José Luís Lopes
013. Wolneu Rosa
014. Eduardo Chodon
015. Valéria Fr2iõdsC:o. de Uma
-016, João Rodrigues de Souza
O17. Alta_ir_ Soares de Matos
O18. João Saturriino dos Santos
019.José Reinaldo Gomes
020. José Victor Sobrinho
Q21. Udenir-de Figueiredo
022. Antônio Silva Flores
023. José Maria Mendes
024. Pedro de Carvalho Rodrigues
025. Raul Osçar Zelaya Chaves
026. Josê:de Jesus Campos
-027. GehiVal Mendonça
028. Qrbáno InáciO dos Santos
029. Allomar Pinto de Andrade
030. Danilo Martins
031. Alciney Santos Granado da Silva
032. Jo,ão Ribeiro de Araújo
033. Nelson Mateus de Oliveira
034. Antboio Carlos Soares
035. Inácio Bertoldo Sobrinho
036. Jayme Pinheiro Campos
037. José Coflde da Silva
038. Roberto. Carlos Lopes
039. Dante Póvoa Ribeiro
040. Orlando Barbosa da Fonseca JúniOr
. 041. Givaldo Gomes Feito~
Q42. Osvaldo Pereira da SilVa
_043. Joã.o_de Deus Lopes
~4_.__ José Ribamar da Silva
045. Francisco das Chagas de All)1_efd~
046: Fausto Inácio_de Oliveira
04-7. Nilton Malta do Nascimento
048: Antônio Dias do Nascimento
049. José Maria Leite de: Aguiar
050. Bartolomeu Alves de Jesus
051. Josinete Pessoa Veias
052, Ney Gonçalves
·os3. José de Alencar da_ Mata
_054. Florípedes José de Araújo
-055. Osciu:_Cabral da- Silva
056. Antônio Bento do Nascimento
057. AyrtonJorge Clapp
058._Braz Elias de Araújo
059. Antôn-io So<U'es de Pádua

ANEXO!
QUADRO PERMANENTE

Grupo - Serviços de Transporte Oftdal e
Portaria
Categoria Funcional- Agente de Transporte Legislativo
Classe - "Especial" - Código - SF - TPl'IM-1201
Referên~ia:

NM-35
N9 de ocupantes: 59

001. Demerval AJves
002. João Guerreiro
003. Antônio Pinto de Matos
004. Manoel de Oliveira
005. Daniel FerreiJc;t d-ª_$ales
006. Gefãldo Rodrigues de Barros
007. Manoel Cristiano Nogueira

Grupo - Serviços de Transporte 06clal e
Portaria
Categoria Funcional- Agente de Transpo ....
te Legislativo
Classe - "Especial" - código - SF - TPNM-1201

Referência: NM.34
N9 de ocupantes: 04
001. João Antônio Barbosa Lopes
002. João Ribeiro dos SéJ.n.tos
003. Valdetário Ferreira
004. Áuf~ Sá Miranda
Grupci ....: -serviçoS -de Transporte Oficial e
Portaria
Categoria Funcional- Agente de Transpor~
te Legislativo

Classe -

.. D" -

Código -

SF -

TP-

NM-1201

Referência: NM~33N? de ocupantes: 49
001. Antero Pinto SObritiho
002 ..Juberto Vieira dos Santos
003. Antonirio Dias Rosa
004. Djalma Nobre de Carva_ho
005. Antônio Alves dos Santos· {2550)
006. Francisco Olival de Freitas Freire
007. Luiz Fernandes de Barros
008. Ivo JoSé-da Silva
009. Alceu Vieira GOmes
010. Genival Rodrigues de Paula
011. José Juvêncio de.Aibuquerque Filho ·
· 012. Aurécio Alves Caldei.ra
013. José Alfredo Ura da Silva
014. Jodimar Alves de Castro
015. WanderleyJosé Nei\la Souto
016. Cleude_RÕd_rigues M_achadO
017. CarloS Arthur Pereira018. Jainaci-cordeifo Gois
019. Paulo Pereira da Silva
-620. CiáÚdio de Olivera"_ Pinto
021. Valdeir Costa
022.'Sebastião Moreiiã dos santos
023. João PaiXão- de i.Jma
024. boiningOs sOareS de Olfveira Filho
025.José Humberto.Ribeiro
026. Celso Henrique da Rocha
027. Francisco João de Souza
028. Paulo Ellsio Brito
029. Louriiial Ferreira de" Almeida.030. ElóiViC:eTite d"a Silva.
031. AyrriÕré J-úiiQ Pereira032. Álvaro Braga da Silva
-033. Agriirüildo dã Silva Brito
034: Frã.nCiS<:o José dei Silva
03!). Aniôn.io Uma de Ãrai\jo
036. Antônio Alves Santos 037. ~e bastião jacinto de Assunção
038. Armênio Ferreira Pinto
·039.· Antônio EuríPedes Pauiiilo
040. Damião Galdino da Silva
041. Carlos Aurélio Queiróz Monturil
042. José Artu-r Alves
·
·
043. Paulo Marcelino dos Santos
Ó44. José: de bilvdra Aridraél.e
045. Ures José dos Santos Silva
046. Jorge Luiz Amaral Braga
047. Raimundo José Soaies
048. Vladir Gomes Ferreira
049~-Niu-di We!nsing
(*)ATO DO PRESIDENTE
N• 141, 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, em
conformidade com _a delegação de competência
que lhe fo_i outorgada pel9 Ato da_ Comissão Diretora n? 2;- de 4 de abril de 1973 1 e tendo- em
vista o que consta do Processo n9 012.748/8_8-9,
resolve aposentar, _por invalidez, Aldo _Pereira de
Luna, Agerite- de SeguranÇa Legislativa, aasse
"Especial", Referência NMR35, do Quadro Permanente do Senado Feaeral, nos termos do artigo
40, íi"tc!Sã l, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 428,
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indso lll, § 2°,429, inciso JU, e414, § 4~, da Resolução SF n9 58, de 1972; artigoS 29, ParágrafO único,
e 39, da Resolução SF n" 358, de 1983; artigo
39 da Resolução SF n" 13, de 1985; artigO 29
da Resolução SF n" 182, de 1981~ e <litigo 19
da Lei n9] .050, de 1950, com proventos integrais,
observado o_ disposto no_ artigo 37, Inciso XI, da
Constituiçã-O Federal.
_
.
.
Senado Federal, 21 de outubro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.

DIÁRIO iSCJC:ONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
no § I~ do art. :j~· e nos §§ 11 e 41 ,do art. 89
do Decreto-Lei rj5'~335, de 12 de junho de 1987,

e o disposto no parágrafo único do art. 11 do
Decreto-lein°2A25, de 7 ele abril de 1988, resolve
ad referendum da Comtssão Diretora:
Art. 11 Os valores dos subsídios (parte ftXa
e variável) dos Senadores da República, bem co-

mo a ajuda de custo, ftxadQs pelo Ato n? 48, de
1988, .da Comissão Diretora, ficam reajustados
em 21,39% (vinte e um vírgula trinta e nove por
cento), 'il partir de 19 de novembro de 1988.
{*)Republicado por haver s.!lido com lncorreçOes no DCN, Seção
Art. 21 Este ato entra em vigor na data de
I, de 25-1 0-88.
sua publicação.
ATO DO PRESIDENTE
M 3? Revogam-se as disposições em conri• 145, DE 1988
trário.
Senado Federal, 17 de novembro de I 988. O Presidente _do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52; item _ Senador Humberto Lucena. Presiçlente.
38, e 97, inciso JV, do Regimento Interno, em
conformidade com a delegação de Competência
ATO DO PRESIDENTE
que lhe foi outorgada pelo ato n., 2, de 1973,
r\9 148, DE 1988
revigorada pelo Ato da Comissão Diretora n9 12,
de1983,deacordocomodispõsto_naResolução
O Presidente do Senado Federal, no uso de
n9 130,_ de 1980, e tendo em vista o que consta suas atribUições regimentais e considerando o
do Processo n? 012.027/88-6, resolve autorizar
disposto na Medida Provisória n9 20, de 11 de
a contratação, sob o regime jurídico da Cansonovembro de 1988, resolve ad referendum da
~dação das Leis do Trabalho e do Fundo de GaComlssão Diretora:
rantia por Tempo de Serviço, do senhor D't'\lemArt. 1" É concedida, a titulo de antecipação,
bertJorgeJaccourd, para o emprego de Assessor
repos1çiic de 16,19% Cde2:e..sseis vírgula dezenove
Técnico, ccim o salário mensal equivalente aovenpor cento) sobre os valores de vencimentos, salácimento do cargo DAS·3, a partir de 7 de outubro
rios, salários-fámília, gratificações e proventos dos
de 1988, com lotação e exercício no Gabinete se:['{idores do Senado Federal, correSPondente ao
do Senador Severo Gomes.
mês de noveinbro e fiXados pelo Ato n9 146, de
Senado Federai, 17 de novembro de 1988.19_88; desta Presidência.
Senador Humberto Lucena, Presidente.
Parágrafo único. O disposto neste artigo apliATO DO PRESIDENTE
ca-se aos valores do salário-base e gratificações
dos servidores do Centro Gráfico do Senado FeN~' 146, DE 1988
dera! - Cegraf, e do Centro de Informática e
O Presidente do Senado Federal, no uso de
Processamento de Dados- Prodasen.
suas atribuições legais e t'Onslderando as dispoArt. 2o A reposição de que trata o art. 1" deste
siçóes constantes do § 1~' do art. 3 9. e dos § § ato não importará efeitos financeiros retroativos
9
9
9
9
1 e 4 do art. 8. do Decreto-Lei n 2335, de_ ao~mes~_sdemaioaoutub:ro,sobrevencimentos;
12 de junho d"e 1987,_e á disposto no parágrafo
salários. proventos e demais remunerações.
único do art. 19 do Decreto_-Lei n9 2.425, de 7
Art. 39 Nos meses de novembro e dezembro
de abril de 1988, resolve ad referendum da Co- de I98à, será concedido abono mensal no valor
missão Diretora:
de Ci$ 25.000,00 (vinte e cinco mil c'ruzadoS).
Art. I 9 Os ValOres de Vencimentos, salários,
Parágrafo único. O abono a que se refere este
salários-fainília, gratificações e proventos dos s_er- artigo, S!Jbre o qual incidirá a contribuição previviciares do Senado Federal, de que trata o Ato dendária:
rf 49, de 1988, da Comissâo Diretora, ficam real-não s_e!Virá de base de cálculo de qualquer
justados em 21,:39% (vinte e um vírgula trinta
vantagem ou parcela remuneratória;
lJ _no mês de dezembro de 1988, será re;;~.juse nove por cento), a partir de 1° de novembro
de 1988.
tado nos termos do art. & do Decreto-Lei n9 2335,
Parágrafo único. O disPosto neste artigo apli- de 1987.
Art._ 4~' A despesa decorrente da aplicação
ca-se aos valores do salário-base e gratificações
dos servidores do Centro GráffCo do Senado Fe-- - deste Ato correrá à conta das dotações destinadas _
dera!- Cegraf e do Centro de Informática e Pro- ao SenadO Fedeial e aos seus órgãos supervisio·
cessamento de Dados - Prodasen.
nados, no Orçamento Geral da União.
Art. 2~ A despesa decorrente da aplicação
Art. 5"' Este ato entra em vigor na data de
deste ato correrá à conta das dotações destinadas sua publicação.
ao Senado Federal e aos seus órgãos supervisioArt. 6" Revogarrl-se__as disposições em coonados, no Orçamento Geral da União.
trário.
9
Arl 3 Este ato _entra em vigor na data de
Senado Federal, 17 de novembro de 198"8.sua publicação.
senado~ Humberto Lu_çena, Pre_sidente.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contrário.
ATO DO PRESIDENTE
Senado Federal, 17 de novembro de 1988. __:_
1'1•149, DE 1988
Senador Humberto Lucena, Presidente.
O Presidente do Senado Federal, no uso de
ATO DO PRESIDENTE
suas atribuições regimentais e considerando o
N•147, DE 1988
disposto· na Medida Provisória n9 20, de 11 de
novembro de 1988, resolve ad referendum da
O Presidente do Senado Federal, no uso de
Comfssão Diretora:
suas atribuições legais e considerando o disposto
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_Art. 19 Os valores dos subsídios (parte fiXa
e variável) dos senadores da República, bem como a ajuda de custo correspondentes ao mês
de novembro, ficam reajustados no· mesmo percentual estabelecido para a reposição salarial cqncedida aos servidores do Senado Federal, a titulo
de antedpação, pelo Ato n~ 148, de 1988, desta
Presidência.
Art. _2o Nos meses de nQvembro e dezembro
de 1988, será concedido abono mensal no valor
de Q$_ 25.000,00 {vinte e cinéd rilil cruzados).
Parágrafo único. O abono a que se refere este
artigo, sobre- o qual incidirá a contribuição previdendária:
I - não servirá_ de base de cálculo de qualquer
vantagem ou parCela remuneratória;
fi- no mês de dezembro de 1988, será reajustado nos termos do art. & do Decreto"Lei n~' 2.335,
de 1987.
Art, 3~' Este ato entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
·
Senado Federal, 17 de novembro de 1988. Senador Humberto Luce~a. Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 150, DE 1988

O Pres~ente do Senado Federal, no uso das
atribuições que lhe conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciSO-N, do Regimento Interno e de
conformidade com a delegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire~
tora, n"' 2, de 1973, resolve:
Nomear Ângela Maria do Carmo, Técnico em
Legislação e Orçamento, Referência NS-25, Classe "Especial", do Quadro Permanente do Senado
Federal, para exercer o cargo em comissão de
Assessor LegislatiVo, código SF - DA8-1 02.3,
do Quadro Permanente do Senado FederaL
Senado Federal, 17 de novembro de 1988.Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 151; 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 lntemo, e de
acordo com a delegação de competência que
lhe foi outorgada pelo_Ato da Comissão Diretora
0° 2, de 1973, resolve:
Designar Fernando Estevam Dantas, Té<::nico
_Legislativo, Classe "Especial", Referência N&25,
do Quadro Permanente do Senado Federal, para
substituir a Diretora_ da Subs_ecretarja de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional nos
seus impedimentos eventuais, a partir de
10-11-88.
Senado Federal, 17 de novembro de 1988. ~
senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 152, DE 1988

O Presidente do Senado Federal, no uso das
atribuições que !he conferem os artigos 52, item
38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno•. em
conformidade com a delega de competência que
!he f6i outorgada pelo Ato d.::t Comissão Dlretora
n9 2 de 4 de abril de 1973, tendo em vista
o que consta no Processo no 014.014/88-2, resol-

e
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ve aposentar, voluntariamente, Eni Ferreira Soo~
res, Adjunto Legislativo, Oasse-"Especial", Referência NS-1 9, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
"a", da Constituição da República Federativa do

Brasil, combinado com os artigos 428, inciso II,
429,_ inciso I, 430; incisos W, V, e414, § 4~, da
Resolução SF n9 58, de 1972, artigo 3Q da Resolução SF n9 13, de 1985, artigo 29 dá Resolução
SF n" 182, de 1987, e ártigo 59 da Resolução
SF n9 155, de 1988, com pfoventos integrais, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
-Senado Federal, Lucena; Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 153, DE 1988

O Presidente do_ Senado Federal, no uso das
atribuições _que lhe conferem os _artigo 52, item
38, ~ 97, ln cisO IV, do Regimento Interno, em

conformidade com a delega de competência que
lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
n 9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 014.267/88-8, resol·
ve aposentar, voluntariamente, Léa Sayão Carvalho de Araujo, Técnico Legislativo, aasse "Especial", Referência NS~25,_do Quadro Permanente
do Senado Federa1, ftos termos do Art. 40" inciso
lll, alínea "a", da Constituição da RePública Federativa do Brasil, combinado com os artigos 428,
inciso II, 429, inciso I, 430, inciso N e V, e 414,
§ 4", da Res_oluçào SF n~ 58, de 1972, artigo )9.
da Resolução SF n? 13, de 1985, artigo 29 da
Resolução SF n~ 182; de 1987, e artigo 59 da
Resolução SF. n" 155, de 1988, com proventos
integrais o disposto no artigo 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 21 de novembro de 1988. Senador Humberto Lucena, Presidente.
ATO N•5,DE.t988
(Do Conselho Técnico do Cedesen)

Regu]amenta dispositivo do Ato n? 38,
de 1988, da Comissão Dlretora e disciplina o afastamento de servidor para par·
tlclpar de congressos, simpósios, seml·
nárlos e eventos simUares no Pais e no
exterior.
O Conselho Técnico do Cedesen, tendo em
vista o disposto no parágrafo único do art. 13
e no art 16 do Ato n? 38, de 1988, da Comissão
Diretora e no uso das suas atribuições regulamentares, resolve:
Art 19 O afastamento de servidor para participar de congressos, simpósios, seminários e
eventos similares. no Pais e no exterior, é regulado
por este Ato, aplica-se, ainda, os seguintes dispositivos do Ato n~ 38, de 1988, da Comissão Dire·
tora: art. 19 e§§; art. 39 e§§: letras "a", "b", "d",
e "h." do art. 49; art. 7~; art. 89; art. 9~ e §
19; parágrafo único do art. 13; e arts. 14 e 15.
Parágrafo único. O disposto_ na letra "h" do
art 4~ do Ato n9 38, de 1988, hão sé aplica aos
servidores ocupantes dos empregos de Assessor
Parlamentar e Secretário Parlamentar.
Art. 2? Considera-se como trabalho de interesse do Senado Federa1, para fins de aplicação
do parágrafo único do art. 13 do Ato no 38, de
1988 da Comissão Diretora, a atribuição:
a) de presidência de debates:
b) de debatedor ou moderador.

··r·
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c) de expositor; e a
d) de apresentador de trabalho propriamente
dito.
Art. 3~ _ No caso de evento realizado no exterior, o servidor deverá comprovar o conhecimento
de pelo menos um dos idiomas utilizados.
Art. 49 _ Não serão submetidos ao exame do
Conselho Técnico os casos de participação em
eventos que tenham sido previstos nos Planos
de Desenvolvimento e de Treinamento, aprovados pelo Colegiada.
Art.. 59 Este Ato entra em vigor na data da
publicação.
Art. 6~. Revogam-se as disposições em con·
trário.
Bras~ia. 1 1 de outubro de 1988. - Senador
Jutahy Magalhães, Presidente do Conselho
Técnico do Cedesen.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: contrato n~ 125/88.
Contratada: CEDAT- Central de Distribuição e
Assistêricia Técnica Ltda.
Contratante: Senado Federa1.
Ot>jeto: Prestação de serviços de manuntenção
corretiva, com_fomecimento de peças, em máquinas _de,_es,çr_ever elétrtcas, marca IBM.
Ucitação: Tomada de Preços n? 20/88.
credito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho Olü10001.2229n21. Naturezaaa Despesa 3132-01 06!4.
Empenho: Foi emitida a nota de Empenho n~
02455/4, de 15-9-88.

Va1or Contratual: Estimado em Cz$ 4.932AOO,OO
(quatro milhões novicentos e trinta e dois mil e
quatrocentos cruzados).
Vigência: 15-9-88 a 31-12-88.
Signatãrios: Pelo_Senado Federal: Dr. Luiz do Nascimento Monteiro. Pela Contratada: Annete Hele·
na Raposeiras.
Amaury Gonçalves Martins,Diretor da Subsecretaria de Administraçáo de Material e Patrimônlo.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: ContratO n9 126188.
Contratada: Proserv - Produtos e Serviços para
Informática Ltda.
Contratante: Senãdo Federa].
Objeto: Prestação de _serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de- peÇas em máquinas
de Calcular e de escrever, iriarCã._ Olivetti.
Ucitação: Tomada de PreçOS n9-b20/88. _
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho 010100l.2229n21, Natureza da Despesa 3132-0106/4.
Eiripenho: Foi emitida a Nota de Empenho Jl9
0245819, de 15-9-88.

·

Valor Coritratual: Estimado em Cz$ 1.123.297,00
(hum milhão, cento e vinte e três mil, duzentos
e noventa e sete cruzados).
Vigência: 15-9-88 a 31-12-88.
SignatáriOs: pelo Senado Federal: Dr. Luiz Nascimento Monteiro. Pela Contratada: Gaspar F. de
Castro.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de fLdministração de Material e Pabi·
mônlo._

EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato n9 127/88.
Contratada: Remak - Serviços Com. de Equip.
p/ Escritório Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços de manuntenção
corretiva, com fornecimento de peças em máquinas de calcular e de escrever, de diversas marcas.
Ucitação: Tornada de Preços n9 020/88.
Crédito Pelo qual correrá a despesa: A conta do
Programa de Trabalho 0101001.2229n21, Natureza da Despeso 3132-0106/4.

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n9
02554/4. de 22-9-88.
Valor Contratual: Estimado em Cz$ 172.000,00
(cento e setenta e dois mil cruzados).
Vigência: 22-9-88 a 31-1?-88.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz do Nascimento Monteiro. Pela COntratada: Alltori Alves
Aquino.
Amaury Gonçalves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Património.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato n~ 128/88.
Contratada: Digitron Eletrônica Ltda.
Contratante: Senado Federa1.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, em máquinas
de calcular eletrônica, marca Olivetti.
Licitação: Tomada de Preços n9 020/88.
Crédito pelo qUal correrá a despesa: À conta
do Programa de Trabalho O! O100!.2229n21 Na-

tureiãCI.ã. o~spesa 3132~0106/4.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n?
02454/6, de 15-9-88.

-

Valor Contratual: Estimado em Ci$ 117.990,00
(cento e dezessete mil, novecentos e noventa cruzados).
Vigência. 15-9-88 a 31-12-88.
Slgnatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz do Nascimento Monteiro. Pela Contrãfuda: Carlos Eduardo R. Dias.
Amaur:y Gonça1ves Martins, Diretor da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio.
EXTRATO DE CONTRATOS
E/OU TERMOS ADITIVOS

Espécie: Contrato no 129/88~
Contratada: Facta- Máquinas _e Equipamentos
Ltda.
Contrª:tqnte: Senado Federal.
Objeto: Prestaçãç_c;l~ seMços de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, em máquinas
de calcular e de escr~er, marca Facit
Udtação: Tomada de Preços_ rt' 020/88.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À conta do
Programa de Trabalho 0101001.2229n21, Natu-

reza da Despesa 3132-0106/4.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho

n~

02456/2, de.15-9-88.

Valor Contratual: Estimado em Cz$ 1.017,900,00
(hum milhão, dezessete mil e noveceri.tos cruzados).

Vigência: 15-9-88 a 31-12-88.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Luiz do Nas-
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cimento Monteiro. Pela COntratada: Amoldo Luchtengerg.
Amaury Gonçalves Martins,Diretor de Subsecretaria de Administração de Materia1 e Património.
TERMO DE CONVÊNIO QUE CÇLEBRAM
OSENADOFEDERALEAFUNDAp!OUNIVERSIDADE DE BRASIUA, OBJETIVANDO
A PUBUCAp!O DA "REVISTA BRASILEIRA
DE CIÊNCIA POÚTICA ·:

O Senado Federal, neste ato representado pelo
seu Presidente, Senador Humberto Lucena, e a
Fundação Universidade de Brasma, sediada na

Asa Norte, "Campus" Universitário, CGC n"'
00038174/0001-43; Criada pela Lei no 3.998, de
15-12-61. instttuída pefã -Decret n 9 500, -de
15-1-62, doravante denominada Fundação, representada por seu Presidente, Professor Cristovaro Ricardo Cavalcanti Buarque. com a competência constante do Estatuto, resolvem celebrar

o presente Convênio, mediante as cláusulas e
concfições seguintes:

DOOBJETO
Cláusula Primeira

O presente Convênio regula a forma e as condições mediante as quais o Senado e a Fundação
assegurarão a publicação da Revista Brasileira de
Ciência Política, doravante denominada a Revista.
Subcláusula Primeira

A Revista cuidará de temas de ciência política,
relações intemadonais e pol(ticas públicas e terá
periodicidade trimestral, com o máximo de 300
(trezentas) páginas.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)
Subcláusula Segunda

Os artigos publicados serão sempre originais,
sobre temas ligados à realidade brasileira e internacional, com destaque à natureza e atuação do
Poder Legislativo no mundo moderno, sendo estes selecionados através de um processo anónimo de avaliação pelo ConseJho Editorial da Revista, com eventuais consultas a especialistas das
respe~vas áreas de conhecimento.
Subcláusula Terceira

A Fundação, através do seu Departamento de
Ciência Política e Relações Internacionais, auxiliado pela Editora da Fundação, se incumbirá,
além da seleção e tradução de textos, da elaboração do Iayout, do projeto e da formação da
Revista. do desenho, arte final, logotipos e capa,
ficando sob a sua responsabilidade a diagramação, marcação de tipos e ilustração de cada um
dos números.
Subcláusula Quarta

O Senado se incumbirá da impressão da Revista, através de seu Centro Gráfico (Cegrã.f), com
uma tiragem de 6.000 (se.is mil) exemplares por
cada número.

DA DISTRIBUIÇÃO
Cláusula Segunda

A Fund_ação se encarregará da distribuição das
edições, por mala direta ou através de consignação a livreiros, rese!Vando atê 20% (vinte por
cento) de cada número para distribuição gratuita
a senadores e órgãos públicos designados em
comum acordo com o Senado.
DOS RECURSOS

Cláusula Terceira

Os recUrsos obtidos com a venda de assinaturas da Revista serão utilizados pela Fundação,
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pagamento dos trabalhos de s_eleção, traQuç~o.
diagr.3inação e de gravação de textos, dos custos
de distribuição e os demais correlates, sendo
o saldo existente ao término de cada exerckio
recolhido ao Cegraf.
DO PRAZO

Cláusula Quarta

Este Convênio terá vigência por 5 (Cinco) anos
a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogável, através de Aditivo, ou rescindido, por acordos das partes ou unilateralmente, cabendo à parte que pretender a rescisão comunicar por escrito
à outra com antecedência de 30 (trinta) dias, no
mínimo. A rescisão se dará de imediato no caso
de inadimplência de qualquer de suas cláusulas
e condições, por superveniência de lei que o im·
peça.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Quinta
Os casos omissos serão resolvidos mediante
troca de correspondência entre as partes, desde
que não sejam alterados os objetivos do presente
Termo -de Convênio.
DQFORO

Cláusula Sexta

Fica eleito o Foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas que possam se originar da execução
deste Tenno de Convênio e que não possam ser
resolvidas por via administrativa.
E.- por estarem de acordo, lavram o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, para
um só efeito, o qual depois de lido e aprovado,
vai assinado pelas partes convenientes e pelas
testemunhas abaixo relacionadas.
Brcisília, 4 de julho de 1988. _- Cristovam
Buarque, Presidente da Fundação Universidade
de Brasília- Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
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SENADO FEDERAL-------.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos terrrlos. do. ari. 52,
··
·
item 30, do Regimento Interno, promulgo a séguinte ·
RESOLGÇÃO N• 159, DE 1988

Altera dispositivos da Resolução n• 1, de 1987, modificada pela Resolução n• 54,
de 1987 e re'Vigorada pela de n• 137, de 1988.
Art. I• São revogados os artigos 2•, 3• e 1O, da Resolução n• 1, de 1987.
Art. 2• O artigo ll da Resolução n• 1, de 198;7, passa a vigorar com a segi.Iinte. redação:
''Art. 11. Os projetas de ~ei em curso .e os que vierem a ser apresentados por parlamentares
ficarão sobrestados até 15 de dezembro de 1988, ressalvados os projetas de iniciativa âos Poderes
Executivo e Judiciário, as proposições previstas no artigo 52 da ·constituiÇão Federru e os projetes
e proposições previstos. na Resolução n' 157, de 1988.
Parágrafo único. .Os projetas de iniciativa parlamentar que versem sobre assunto Ielevante .
e de inadiável interesse público poderão ser incluídos em Ordem do Dia por solicitação· éSérita da
maioria absoluta da composição da Casa ou de lideres que representem esse número."
Art. 3• É revogada a Resolução n• 54, de 1987.
Art. 4• Esta re5olução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Feéleral, 22 de novembro de 1988.- Senador HumbertO.Lucena, Presidente.·

SUMÁRIO
l-ATA DA 63• SESSÃO, EM 22 DE
NOVEMBRO DE 1988
1.1 -ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE

1.2.1- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 90/88, de
autoria do Senador Frãnclsco Rollemberg,
que proíbe a incineração de produtos oriundos
de caça e dá outras providências.

1.2.2 -Leitura de Resolução

-N9 158188, refei"ente a· prOrrogação, até
7 de dezembro do corrente ano, do p~o dos

trabalhos da Comissão Parlamentar de [nquérito criada pela Resolução nç 22/88, do Senado
Federal.
1.2.3- ReqUerimentos
- N9 189/88, do Senador Ronan Tito, solicitando tranocrição, nos Anais _elo Senado, daS
palavras do Sr. Senador Francisco Rollemberg, durante a solenidade do Dia da Bandeira
no Senado Federal.
- N9 190/88, do Senador Dirceu carneiro,
---SOlicitando prorrogação por 120 (cento e vinte) dias do prazo concedido a Comissão Parla-

menta r de rnquérito, destinada a apurar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações de alimentos por órgãos governamentais. AproVadO.
-J"i9191/88; do Senador Nelson Carneiro;
solicitando homenagens de pesar pelç falecimento do Deputado Jessé Pinto Freire Filho,
inclusive o levantamento da sessão. Aprovado. após usar da palavra no encaminhamento
de votaçâo o Sr. Senador Nelsori Carneiro,
tendo a Presidência se associã.do às homenagens prestadas.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

DiretOr-Geral do Sanado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilídade_da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS
Semestral ......................... ······~··········· .. ··· Cz$ 2.600,00

Diretor Industrial
LINOOMAR PEREIRA DA SILV~
OiretOT Adjunto

1.2.4 -Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraárdinál-ia a
realizar-se hoje, àlõ 15 horas e 1O minutos,
com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO
2 -ATA DA 64• SESSÃO, EM 22 DE
NOVEMBRO DE 1988
2.1-ABERTURA
2.2'- EXPEDIENTE
2.2~1 -Discursos do Expediente
SENADOR MÁRIO MAM - Eleições municipais no Estado do Acre.

Exemplar Avulso

Cz$16,00
Tiragem:

do Senhor Presidente da República, que acres- --centa o termo "universitário" na denominação
do Hospital Professor Edgard Santos, da Uni-

versidade Federal da Bahia, Aprovado. À sanção. -Projeto de Lei da Câmara no 54, de 1988
(n? 545/88, na -CaSa de origem), de inidativa
do Senhor Presidente da República, que "autoriza o Poder EXecufivo a abrir ao Minist-ério
do Trabalho o crédito espectai até o limite
de Cz$ 1.703.004.000,00 (wn bilhão, setecentos e três milhões e quatro mil-::ruzados), para
o flrn que especifica", Aprovado após usar
SENADOR AGREO />1ELLO- ,da Q_alavfa o Sr. Çhagas Rodrigues. À sanção._
SENADOR AFONSO SANCHO~ Ctil.ÇaÕ
Projeto de Lei da Câmara n? 59, de 1988
de um servlço aéreo que interligará cidades
(no 546/88, na Casa de Origem), de iniciativa
do interior do Nordeste,
dp_ Senhor Presidente da República, que altera
SENADOR IYEY ,'11ARAJYf!ÃO- Má utiliza- ~ dispositivoS da Lei !J €1.880 de 9 de dezem_bro
ção pelo antigo BNH, de dinheiro para finan·
de 1980, que.dispõe-s-obre_o estatuto dos. miliciamento de habitação p-opUlar.
tares. Aprovado. À sanção. ·
2.2.2 - Leitun: de Projeto
_ Projeto d~_Resolução _n~ 156, de 1_g88, que
-Projeto de_ Lei do Senado n? 91/88...,......
autoriza a Pre_feitura Municipal de Vitória de
Complementar, de autoria do Senador PomSanto Antão,- Estado de Pernambuco, a conpeu de Sousa, que dispõe sobre o processo
tratar operaÇâo de crédito no- Valor corresponlegislativo, a elaboração, a redação, a alteração
dente, em crüzãdos, a SO.OOO;oo Obrigações
e a consolidação das leis e dá outras provido Tesouro Naçional (OTN). Aprovado.
dências.
R~dação final do Projeto de Resolução no
2.23 -Requerimentos
156788. Aprovada. À promulgação.
- N? 192/88, de autoria do Senador NelsoriProjeto de Resolução n? 157, de 1988 que
Wedekin, solicitando informaç-ões ao Ministro
autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do
da Fazenda, reJativas à Medida Provisória n?
Corda, Estado do Maranhão, a contratar ope17/88.
.
r8Çã0 de crédito no valor correspondente em
- N9 193/88, de urgência para o Projeto
_ç.nga,d.Q.s, Ç!_80.0QO,OO Obrigações _Qo T escuro
de Lei do Senado rio:i 55/88-DF, que nxã o
Nacional (OTN), Aprovado.
efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal,
Redação final do Projeto de Resolução n9
e dá outras providências.
157/88. Aprovada. À promulgação.
9
- N 194/88, de urgência para o Projeto
-Projeto de Resolução n? 158, de 1988, que
da Resolução n? 160/88, que altera disposiautoriZa a Prefeitura Municipal de Carpina, Es-tivos da Resolução no 1/87, modificada pela
tado de Pernambuco, a contratar operação
Resolv.t;ão n" 54/87 e revigorada pela de no
de crédito no valor correspondente, em cruza137, de 1988.
dos, a 80.000.00 Obrigações do Tesouro NaORDEM DO DIA
cional - 011'1: Api'OVéido.
Redação final do_ PrOjeto de Resolução n 9
Projeto de Lei da Cáfnara n" 40, de 1988
158/88. Aprovada. À promuJgação.
(n? 307/87, na Casa de origem), que "cria, __
Projeto de Resolução n 9 159, de 1988, que
no Quadro Permanente de Pessoal da Justiça
__autoriza a Prefeitura Municipal de São Lufs,
de Primeira Instância, os cargos que especifica
Estado do Maranhão, a realizar operação de
e dá outras providências", Aprovado. À sancrédito externo no valor equivalente, em cruzação.
aos,_a_(JS$ 1.891;567.33 (um milhão, oitoProjeto de Lei da Câmara- fl9 50, de 1988
centOs e noventa e um mil, quinhentos ses(n9 547/88, na Casa- de origem), de iniciativa0

e

2-:zoo.:exemplare~s.-

senta e sete dólares e trinta e três centavos),
elevando temporariamente o limite de sua dívida consolidada. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n?
159/88_. _Aprovada. À promulgação. - Projeto de Resolução n~ 161, de 1988~ que
aut9riza a Prefeitur-a Municipal de Ubaitaba,
Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor corresponderlte, em cruzados,
a 146.520,13 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n~
161/88. APrOvada. À promulgação.
Projeto dt= Resolução no 162, de 198_8, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Tremed~l,
Estado da Bahia, a contr<;~.tar operação de crédito ho va.Jor correspondente, em cruzados,
a 28:3':510,18 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN. Aprovado.
-Reaaç:ão final do Projeto de Resolução -n~
162/88. Aprovada. À promulgação.
Projet9 d_e Resolução n~ 163, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Coelho Neto,
Estado do Mãr"ãnhão, ã contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80..000,00..0brigações do T escuro Nacional
- OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução no
163/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de ~esolução n? 164, de 1988, que
autoriza a Pr~?feitura Municipal de Santarém,
Estado do Pará, a contratar operação de crédito no valor correspondente,_em cruzados,
a 347.102,50 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN. Aprovado.
Redação firial do ProjetO -de Re"sólução n"
164/88. Aprovada. À promulgação. _
Projeto de Resolução n9 165, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correspondente, em cruzados, a
57.500,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN. Aprovado.
Redação final do Pr_ojeto de Resolução n9
165/88. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n1 166, de 1988, que
auto_riza ã Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, a contratar operação de
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crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro 1"-:acional
- OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de ReEiolução n1
166/88. Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução n" 167, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Cani'po
Maior, Estado do Piauí, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51585,00 Obrigações do Tesouro Na-

cional- OTN. Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução no
167/88. Aprovada. À promuJgação.
Projeto de Resoluçã9 n? 168, -d.e 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, -a ·contratar operação de crédito no valor correspondente, em

cruzados_. a 300.000,00 Obrigações do T escuro Nacional- OTN. Aprovado.
Redação final do Proje.to d~ Resolução I)"'
168788. Aprovada. A promulgação.
·
Projeto çie Resolusão n,9 }69, de 1~.88, que
autoriza a Prefeitura M.unldpa1 de Chapadinha,
Estado. do Maranhão, a contratar operação de
crédito no valor: c:orresponden~e, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesouro. riac_tonal
- OTN, Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n"'
169/88. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n 9 170, de 1988, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Santo__Amaro, Estado da Bahia, a contratar operação_ -de
crédito no valor c:orrespondente, em cruzados,
a 80.000,00 Obrigações do Tesou_ro Nacional
- OTN, Aprovado.
Redação final do Projeto de Resolução n,
170/88._Aprovada. À promulgação.
Requerimento n"' 166, de 1988, de autoria
do Senador Jamil Haddad, solicitando, nos
termos regimentais, inforrnaçQes, atr ....vés do
Gabinete Ovil da Presidência da República,
ao Senhor Mi!UStro do Interior, a respeito de
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2.3.1- Matérias apreciadas após a Orassuntos pertinentes àquela pasta. Aprovado.
Requ~rimento_ n9 183~ de 1988, de autoria
dem do Dia
-Projeto de Resolu_ção n' 160/88, em regido Senador Ronaldo Aragão, solicitando, nos
me de urgência, nos termos do Requerimento··
t~rrnos regimentais, informações ao Ministron, 194/88, lido no Expediente. Aprovado,
Chefe da Casa CiVil da Presidência da Repúapós parecer profe-rido pelo Senador Wilson
blica, a respeito da desapropriação de terras
Martins.
pelõ-Inêra.- antês alienadas à Construtora An-:- Redação final do Projeto de Resoll.ição
- drade Gutierrez SA, para implantaçâo do Pron?160/88, em regime de urgênci_a~ ~provada.
jeto Carapánã, no Estado do Pará, de acordo
com..a Resoluçãon9 89, de 1979, do Senádo
À promulgação.
. .
.
.
-Projeto· de Le'i do Senado n 9 55/88-DF,.
Feder_ai.Aprovado.
em regime de urgência, nos termos do RequeProj~o d.e_ ~i da Câmara n 9 53, _de 19.88rimento n9 193/88, lido no Expediente. Apro·
(n9 399/88, ria Casa"de·-ongem), de iniciativa
vado, após pareceres proferiaos pelos senado SenhOr Presiderite àa República,' que "disdores Wilson Martins e Meira Filho.
põe SÕbre a especiali2:ação _de _tumlas dos tribunais do- Trab?Uho em processos Coletivos - - - ~ RedaçãoTmar d9 Projeto de LC(dO Senado n~ 55/88-DF, em regime de urgência.
e dá outras prOvidências" (dependendo da voAprovada. À sanção.
taÇão-do Requerimento n? 187, de 1988, de
-2.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia
adiamento da discussão) .. Discussão adiada,
. SENADOR MARCO MACIEL ~ !40 anos
ern viturde da aprovação do Requerimento n9
da Revolução Pfaieira: _ __
187/88, após usar da palavra o Sr. Jarbas Pas--. -_
sarinho.
SENADOR LoaRIVAL BAPTISTA- Entre..
vista do Erribaixador P.3i.úo Tarso Flec:ha de
Mensagem n' 382, de 1987 (n' 558/87, na
Uma sobre a dívida externa.
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Teixeira de
2.3.3
-Designação
da
Ordem
do Dia
Freitas, Estado da Bahia, a contratar operação
da próxima sessão.
de crédito no valor correspondente em cruza2.4- ENCERRAMENTO
dos a 155.0QO,OO Obrigações do TesOuro Nacional - OTN (dependendo da votação do
3 - PORTARIAS DO DÍRETCÍR·
Requerimento n9188, de 1988, de adiamento
GERAL DO SENADO FEOERAL
da discussão). Discussão adiada, em virtude
N~ 26 e 27,de 1988. ..
.
da aprovação do Requerimento n" 188/88.
4 - CONSELHO DE SUPERVISÃO "
Mensagem no 247, de 19_88 (n? 460/88, na-- - DO CENTRO GRÁFICO DO SEI'!ADO
FEOERAL
origem), relativa à PropOsta p'ara
seja autoAtas das 152" e -153• reuniões.
rizado o QoVerno do Estado_ do Acre a contratar operação de crédito no valor correspon5-ATADECOMISSÃO
dente, em cruzados, a 749354,98 Obrigações
6 - MESA DIRETORA
do T esouto Nacional- OTN. Discussão en7 - LIDERES E \TI CE-LiDERES DE
9
Cem~_dêl do Projetode Resolução n 17118_8t_
PARTIDOS
õferecldo _p~l9_~~ador Nabor Ji.mior em pare8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
cer proferido--nestã Clata, ficandc;> a_Yotação
PERMANENTES
para a sessão seguinte.

que

Ata da 63" Sessão, em 22 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-·
Presidência do Si. Jutahy Magalhães

As 14 HORAS E30MJNaTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OSSRS. SENADORES'
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior_
-Leopoldo Peres- Carlos oe•carti--:- Áureo
Mello - Odacir S~res - Jarba:;; Passarinho_ Alexandre Costa- Edison Lobã,o -·ChaQ-as_ ~o
drigues - Álvaro Pacheco - Afonso Sanch9 --.
Cid Sab6ia de Carvalho - Marcondes Gadelha
-Humberto Lucena_:_ Raimundo tira- Marco
Maciel - Ney MarMthão - Luiz Piauhylino Guilherme Palmeira - Divaldo Stiruagy - Ru-

bens Vilar- Albano Franco- Franc:isco Rollemberg - louriv~ Baptista- Luiz Viana - Jutahy
Magalhães -_Ruy Bac:E=fái ~Gerson CarilataJoao Calmon - Jamil Haddad- Nelson Carneiro
-Itamar Franco- Ronan Tito -Severo Gomes
-_~uro-Borges -Iram Saraiva- Pompeu de
Sousa - Maurício Corrêa -_ M~ira Filho - Roberto Campos .;....;. Louremberg Nunes Rocha Márcio Lacerda- Mendes canale - Rac:hid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite ChaVes.:...:_Affonso
~Jos.é-Richa -Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin

c:am<J1gO

- Carlos Chiarem -José Paulo Bfsol Fogaça.

José

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de preseni;a acUsa o compareCimento de
56 Srs. SenadoreS. Havendo nómero regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-_
balhos.
_
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1"' Secretário.
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É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 90, de 1988
Proíbe a incineração de produtos
oriundos de caça e dá outras
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providên~

daso Congresso Nacionafdecreta:
Art. 1<> Fica proibida a incineraçao de produ-

tos oriundos de caça, inclusive as peles de anfmals

silvestres, apreendidos pelo InStituto Brasileiro de

Desen_volvimento Florestal.

Parágrafo único.- ·os produtos dessa natureza
devem ser leiloados e sua renda revertida em favor
das obras de assistência social, a cargo da Legião
Brasileira de Assistência.

Art. Z' Esta lei entra em vigor na data de sua
publicaçáo.

Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A incineração pelo JBDF dos produtos oriundos

da caça clandestina, principalmente peles de animais silvestres, de irrecusável Valor econOinico,
vem se constituindo em prática abusiva, além de
não encontrar guarida na legislação espedfica.
Desde 1967, atualizou o nosso País a legislaçâo
de proteção à fauna (Lei n9 5.197), sem que, todavia, os mecanismos de sua execução tenham coibido a prática ilfdta da predação de inestimáveis
recursos de nossa fauna. Assim é que produtos_
resultantes de apreensões levadas a termo pelo
órgão competente, sobretudo peles de animais
nativos, à falta de uma solução mais racional,
têm sido incinerados em grande monta. A Lei
n? 7.584, de 6 de janeiro de 1987, veio complementar a anterior no que concerne à destinaçãO
dos produtos apreendidos, não sendo permitida,
ali, sua destruição.
_
É tempo,_ pois, de corrigir essa Irregularidade,
propondo-se, exvilegis, providência que, opondo-se à ação extravagante, faça reverter em prol
de obras sociais o valor dos bens apreendidos.
Em face das razões expostas e tendo em vista
os interesses do País que o projeto pretende proteger, esperamos que ele venha a merecer a aprovação dos ilustres companheiros do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988
-Francisco Rollemberg.
O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) O projeto lido vai à publicação.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
t. lida a seguinte

RESOLUÇÃO
N• 158, de 1988

corrente ano, do prazç dos trabalhos da Comissão- Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução
n" 22/88, do Senado Federal.
A prorrogação justifica-se pelo volume da documentação constante dos autos, que exige_ detido
exame dos senadores membros da CP!, de forma
a habilitá-los adequadamente a participar da discussãe> e deliberação do relatório final dos trabalhos realizados.
_Certos da c9mpreensão de V. Ex•, pedem defedmento.
-Brasília, 17 de noVembro de 1988. --:_o- Alexandre Costa- Edison Lobão - Rachld Saldanha Derzi - Aureo Mello - Jarbas Passarinho - Marcondes Gadelha - Ney Mara-

nhão - Alfonso Camargo - José Jgnádo
Ferreira- Chagas Rodrigues- Mendes Cana~e -Jutahy M~galhães- Pompeu de Sousa- Itamar Franco- Jamil Haddad -MauríclO -Corrêa - Louremberg Nunes )J~ha Dlvaldo Suruagy ....:.. Rubens War - Afonso
-_Sancho - WUson Martins -Carlos De'CarU
- Odacir Soares -Alvaro Pacheco.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O documento lido contém- subscritores em número suficiente Para constituir, desde logo, resolução
do Senado, nos termos do art. 178 do Regimerito
Interno. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secfetário. -- -----

É lido o s_eguinte

REQUERIMENTO
N• 189, de 1988
Nos termos do art. 233 do R'.-Jimento Interno,
requeiro a transcrição, nos Anais do Senado, das
palaVras proferidas pelo Exmo. Sr. Senador ~ra-n
dsco- Rollemberg durante _a solenidade do Dia
da B.iu1deira no Senado FederaL · Sala das Sessões, 22 ·de novembro de 1988.

- Ronan Tito.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) De acordo com o art. 233, § 1o, do Regimento
lnterno,_o requerimento lido será submetido a exame da Comissão Diretora. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO.
N• 190, de 1988
ExCelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo_ Presidente do Senado Federal_
Brasma, 21 de novembro de 1988

Excelentíssimo Senhor Senador Humberto Lucena
DO. Presidente do Senado Federal
Os Senadores abaixo assinados. com amparo
no regimento Interno desta CaSâ, Vêm pleitear
de V. EX' a prorrogação, até 7 de dezembro do

Senhor Presidente:
Corno presidente da Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada através da Resolução n~ 59, de
1987, destinada a apurar as irreg !aridades e seus
responsáveis pelas importações de alirrientos por
órgãos governamentais, venho-pelo presente soli-

atar a Vossa Excelência, a prorrogação por 120
(cento e vinte) dias do prazo concedido a esta
Comissão.
Aproveito a oportunidade para renovar à Vo-ssa
Excelência protestos de estima e consideração.
-Dirceu Carneiro, Presidente:
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Aprovado o requerimento, fica concedida ,a prorrogação soltdtada. (Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 19 secretário.

t. lido o seguinte
REQCIERIMENTO
N• 191, de 1988
Pelo falecimento do Deputado Jessé Pinto Freire Filho, requeremos, na forma regimental de:
acordo com as tradições da Casa, as seguintes
homenagens:
a) inserção em ata de voto ~de profundo pesar;
b) _representação nos funerais;
·
·
c) apresentação de condolências à família e
ao Estado;
- d) levantamento da sessãO.
_-_
'Sala c:Ias Sessões, 22 de nov:embro de 1988.

e

-Nelson

Carne~.

·-o SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)Este requerimento depende de votação, em ~cujo
encaminhamento poderão fazer uso da palavra
os Srs. Senadores que o desejarem.

OSr.-

NeiSQn Ciineiro ~Sr. Pré~idente; -peÇo
a palavra para encaminhar a votaçâo'.
O SR- PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães)Concedo a palavra ao nobre S~nador Nel~on <;m:neiro, para encaminhar a votação.

O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- R.J.
Para encaminhar a votação. Sem revisiio·do orador.) - Sr. Presidente, Srs. SenaQores, féll~eu
no rio de Janeiro, no último _dia 13, o Deputado
Federal Jessé Pfnto Freíre Filho, filho_ do oosso
saudoso Colega Jessé Freire.
-Era administrador, advogado e empresário.
_Nasceu no dia 3 de agosto de 1959, no Rio de
Janeiro. Era fllho de_Jessé Pinto Freire e D•lvanise
Câmara Freire, _e casado, recentemente, com D•
Gilza ConcelçãoMagacho V. Pintá Freire. Fez seus
estudos e graus universitários em Administração
-na Uiiiversidade Federal do Rio Gtande do Norte,
formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro.
-Foi Deputado Federal de 1983 a 1987 pelo Rio
Grande do Norte, e Deputado Federal Constitúintc
em 1987, até que _a morte interrompeu a sua
carreira e a sua vida, no dia 13 do mês corrente.
Fortrtular da Comissão de Relações Exteriores,
coinO repreSentante do PDS; de 1983 a 1986,
sUplente da Comissão cfe Finanças. Corii.ó riiembro do Grupo Parlamentar Interamericãno para
Estudos de Populações e Desenvolvimento, visitou os Estados Unidos, o México e o Canadá.
Foi membro do Grupo Parlamentar Jnteramericano, na reunião do Comitê Global de Nova lorq• •.
Em suas atividades comerciais, era diretoi'-presidente da Distribuidora de Automóveis Seridó

SA; diretor~administrativo-financeiro da Jessé
Freire Agro comercial S.A; sócio-gerente de Cinemas Reunidos; Direitor-Superintendente da Bra-

sita SA, do Rio de Janeiro.
O Sr. Luiz Viana- Permite-me V.
aparte?

Quorta-fe:,
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O SR. NELSON CARNEIRO- Pois não:

O Sr. Luiz Vlana- Fui amigo deJessé Freire,
nosso colega nesta Casa, também desaparecido

prematuramente, mas não tão prematuramente
quanto o filho, deputado federal muito jovem, que
honrou a Câmara dos Deputados. Era um homem

correto, cumpridor dos seus deveres parlamentares que tinha, a meu ver, wna grande perspec~
tiva na vida política, pelo prestígio, pelo grande

círculo de amigos e _de influência na terra que
representava. Mas a morte, infelizmente, não tem
idade. Desta vez foi buscar um jovem cteputado,
que deixa realmente um vazio e um pesar grandes,
não apenas no Rio Grande ao-Norte, de onde
era fllho, mas também em toda a Câmara, em
todo o Parlamento. Assim, solidarizo-me com V.
Ext, subscrevendo as palavras que acaba de proferir.

CORDEM DO DIA
l

- Votação, em tUrrio único, -do Projeto de Lei da
Câmara n" 40, de 1988 (n? 307/87, na Casa de
origem), que "cria, no Quadro Permanente de
PessOal da_Justiça de Primeira Instância, os cargos
que especifica e dá outras-providêm:tas", tendo
- P~ECER FAVORÁVEL, proferido em Plenár!_o.

2
Votação, er'n turno únicõ, do Projeto de Lei da
Cârriàta ii'' 50, de--1988 (n"-"547/88,na Casa de
origem), de iniciatiVa:- do Senhor Presidente da
. República, que acrescenta o termo "universitário"
na denominação do Hospital Professor Edgard
Santos, da Uni•Jersiaade Federal da Bahia, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
3

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara·n9 54, de.198B.(n9 5451/38, na Casa de
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que "autoriza o Poder EXecutivo a abrir
ao Ministério do T iabalho o cr_éditõ eSpe"cial até
o liniile de Cz$ 1.703.004.000,00 {i.ull bilhão, setecentos e três milhões e quatro mil cruzados), para
O fim· que especifiCa", tendo
PARECER Fr\VÇIRÁVEL, proferido em Plenário.
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milhão, oitocentOS e noventa e um mn, quinhentos
e sessenta.e.sete áólares. eJrinfu e três centavos),
elevando temporariamente_ o limite de sua dívida
consolidada, teni::lO
PARECER FAVORÁVEL, pfOferido em Plenário.
9
Votação~

em turno único, do Projeto de ResoluçãO ri<' 161, de 1988, q~~--a~oriza ~- P_re~ei~ura
Muilicipal de Ubaitaba, Estado da Bahia, a con~
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 146.520;-13-"0brigações do
Tesouro: Nacionàl (btN), te.ndO : - _
PARECER FAVORÁVEL, profeiido em Plenário.

10
Votação, ~m turno único, do Pr"jeto de Resolução no 162", de -1988, que autori_za a Prefeitura
Munidpal de T remedai, Estado da Bahia, a Contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações_ do
Tesouro Nacional (OTN), tendo
-_
PÀRECER FAVORÁVEL, proferido erri Plenário.

11
- Votação, em turno único, do Projeto de Resolu~
ção n? 163, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de c..,elho Neto, EstaC.: do Maranhão,
a contratar operação de crédito no valor correscruzados, a:
Obrigações
pondente,
do Tesouro Nacional (OTN), tendo
_PARECER FAVORÁVEL~ proferido em Plenário.

O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço
a V. Ex.t as palavras que acaba de proferir.
Sr. Presidente, quem teve a ventura de conviver
4
com Jessé Pinto Freire Filho há de guardar dele
a lembrança de um homem cordial, capaz de
Votação, em turno ú_nico, do Projeto ~e_ Lei da
multiplicar afetos. Era atencioso e preocupado Câma'ra nQ 59, "de 1988 (n? 546788, na -Casa de
cbm- os problemas da sua terra e do seu País. origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
12
Apesar de gravemente enfermo, compareceu o República, que altera dispositivos da Lei n? 6.880,
Votação,
em
tumo
único,
do PrC'jeto de Resolu~
quanto pôde às sessões da Assembléia Nacional
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre -ção n9 164, de 1988, que autoriza a Prefeitura
cohstftuirite, nuin testeffii.nlho de que o cUmpri- o estatuto dos militares, tendo
Municipal- de- Santarém, Estado do Pará, a conmento do dever era, para ele, uma obrigação,
- PARECER FA\70RÁVEL, proferido em Plenário.
tratar operação de crédito_ no valor corresponuma certeza de que somente assün correspondia
dente, em cruzados, a 347.102,50 Obrigações do
5
ao apoio que lhe tinha sido dado pelo povo de
TeSOuro Nacióllal (OTN), tendo
sua terra.
Votação, em tumo_único, do Projeto de ResoluPARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Deixo aqui, Sr. Presidente,- à- famüía- de Jessé ção n? 156, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Pinto Freire Filho, à Dona lvanise, sua mãe, a Municipal de Vitória de Santo Antão~ Estado de
13
sua esposa, a todos os que o ·conheceram, o pesar Pernambuco, _a contratar operação de crédito no
Votação, em, t1,1mo único; do Projeto de ResOlupeld falecimento dess_e jovem_ parlame_ntar, que valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 ção n9 165, _de _1988, que _autoriza a Prefeitura
desaparece antes· de completar os .30 anos·, já Obfigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo
Municipal de Central, Estado da Bahia, a Contratar
no exercício do segundo mandato parlamentar.
PARECER FAVORÁVEL, proferid~ em Plenário. oPeração de crédito no valor correspondente, em
São estas, ·sr. Presidente, as raz_ões que me
cruzados, a 57.500,00 Obrigações do Tesouro
6
levaram a encaminhar à Mesa o pedido de levantaNacionaJ (OTN), tendo
Votação, _em turno· único, do Projeto de Resolumento desta sessão e pronunciar estas breves_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
palavras, em homenagem àquele que durante a ção no 157, de 1988, qu_e-·autõi"iia a Prefeitura
14
Municipal de Barra do Corda, EStado áo Maravida foi um multiplicador de afeições.
- nhão, a contratar operação de crédito no valor
Era o -que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Votação, em fumo único, do Projeto de Resolucorrespondente, em cruzados, a 80.000,00 Obri- çào n~ 166, de 1988, Que-aUtOriza a Prefeitura
gações do Tesouro t'jacional (OTN), tendo
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia,- a
PARECER FAVORAVEL, proferido em Plenário.
Em'votação o requerimento-.- -contratar operação de crédito no valor corresponOs senhores senadores que o aprovam queidente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do
7
ram permanecer sentados. (Pausa)
Tesouro Nacional (OTN), tendo
Aprovado.
_
Votação; em turno único, do Projeto de Resolu~
PARECER FAVORÁ'{EL, prof~rido _em Plenário.
A Mesa une-se às homenagens, e o Presidente, ção- n9 158, de 1988, que aüforfza a Prefeitura
15
pessoalmente, profundamente consternado com Municipal de Carpina, Estado de- Pernambuco,
o passamento do Deputado Jessé Pinto Freire a cOntrãtar- oPeraÇão de crédito no valor corresVotação, em turno único, do Projeto de ResoluFilho, também associa-se às palavras pronuncia- pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações çãO- no 167, de 1988, que autoiiza a Prefeitura
das, neste instante, pelo Senador Nelson Carneiro. do Tesouro Nacional (OTN), tendo
Municipal de CampO Maior, Estado do Pia_~í. a
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A Mesa fará cumprir a deliberação da Casa.
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 51.585,00 Obrigações do
8
Tesouro Nacional (OTN), tendo
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Votação, em turno único, do Projeto de ResoluPAREq:.R F~VORÁVEL, proferido em Plenário.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a preção no 159, de 1988, que autoriza a Prefeitura
16
sente sessão, c::::nvocando uma extraordinária, a Municipal d~ ~ão Luís, Estado do Maranhão,_ a
realizar-se hoje, às 15 horas e 10 minutos, com realizar operação de crédito externo no valor equiVotação, em turno único, do Projeto de Resolu~
a s_eguinte
valente, em cruzados, a (JS$ 1,891,567.33 (um ção ri<~ 168, de 1988, que autoriza a Prefeitura

em

so:noo,oo
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Municipal de Várzea Grande, Es.tailo _do Mato_
Grosso, a cOntratar oper.ãçãõ âe- Créait6 no-valor
correspondente, em crt11ados, a 3oo:noo,oo Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
17
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 169, de 1988, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Chapadinha, Estado do Maranhão,
a oC:Ontratar operação de_ crédito na valor correspondente, em .cruzados, a 80.000~00 Obrigações
do TesourQ tiadonal (OTN), tendo_ ·

PARECER fAVORÁVEL, proferido_em Plenário.

18
Votação, em turno único, do ~rojeto de Resolu-

Solicitando, nOS te1111os ~g_imEintai~, informaç~es,
através do Gabinete 'Civil da Piesidênda da Repú~
blica, ao Sénhor Ministro do InteriOr, a respeito
~~_assuritos pertín~ntes àqu~la Pasta.

20
,-VOtação, em turno útiico, do Requerimento n~"
183, rie 1988, "de autoria do Senador Ronaldo
Aragão, so_iicitando, nos termos regimentais, infófmações àO Ministro-Chefe da-Casá Ovil da Presidência da República, a respeito da desapropriaç~o de terras pelo Incra, ante~ alienadas à Const:rtJtora Andrade Gutierrez-S/~ para lmpla"ntãÇãri
db Projeto Carapàriã, no Estado do Pará, de acordo com a Resolução n: 89, de 1979, do SenadO
Federal.

ção n" 170, de 1988, que autor;iza a Prefeitura
Municipal de Santo ~ro, Esta,âp d<) _Bahia, a
contratar operação de crédito nq yalor correspon.;
dente, em cruzados, a 80.000,00-0brlgações do
Tesouro Nadonal (OTN), ten~o
_
PARECER FAVORÁVEL, prof~ridi> em Plenário.

19
Votação, em turno único do Re4Ueriniento n"
166, de "1988, de autoria do Senhor ~amil Haddad,

-21
em turno ú_oico, do Projeto de Lei
da Cárriará n" 53, de 1988 (n~ 399/88, na Casa
de origem), âe iniciativa âo Senlior Presidente
da República, que "dispõe sobre a especialização
qe turmas dos Tribunais d<;> Trabalho ~m procesSos coletiVoS_'e· dá outraS proVfdêncías" (dependendo da votação do Requerimento n" 187, de
1988, de adiamento da discussão).
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Mensagem n'~- 382, de 1987 (n? 558/87, na origem) relativa à propoSta para que sejil. autõrizada
a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, Estad<;> da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzadcis a 155.000,00
Obrigações do TesourO Nacional (OTN) (dependendo da votação do Requerimento n~ 188, de
1988, de adiamento da discuss.9:o).

23
- Mensagem n? 247, de 1988 (n9 _460788, nã. origem), reJativa à proposta para que Seja autorizado
o g-overno do Estado do Acre a contratar operação
de crédito no valor correspondente,· em cruzados,
a· '749.354,98 Obrigações -do Tesouro Nacional

(OTN) (dependendo de parecer).

1 Discussão,

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) __;
Está encerr;3d;;t a sessão.
_
.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minu-

ros)

Ata da .64" Sessão, em 22 de novembro de 1988
. ·2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Jutahy Magafh~es e Odacir Soares
ÀS 15HORASE IOMJN(]TOS.ACHAM-SE
PRESEJYTES OS SRS. SENADORES.
Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior
1
- Leopoldo Peres - Carlos De Carli - Áureo
Mello - Odadr Soares ...,;.;,.-Jarbas Passarinho Alexandre Cpsta - Edison l.ç>~~o - Olagas Rodrigues - Alvaro Pacheco -:Afonso Sancho Qd-Sabóia de CilValfio -=l\1â!-Cóndes GadelhéÍ
-Humberto Lucena -Raimundo Ura- Marco
Maciel - Ney Maranhão - Luiz Piauhylino Guilherme PaJmeira - Divaldo Suruagy - Rubens Vtlar- Albano Franco__:_ Francisco Rollemberg - Lourival Baptista- LÚiz ~ana- Juthay
Magalhães - Ruy Bacelar -:--- Gerscm c-amatã: João Calmon - Jamil Haddad ,..::..,. Nelson cãrneiro - [tamar Franco - ROnâit Tito __:_ Severo
GOmes- Maufo Borges- [rarÍl Saraiva- Pompeu de SOusa . :. . __ Mauricio Cõrfêà - Meira Filho-Roberto Campos- Louremberg Nunes Rocha
- Márci_o Lacerda - Mendes Canale - Rachid
Saldanha Derzi- Wllson Martins- Leite Chaves
- Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bornhausen- Dirceu Carneiro- Nelson Wedekin
- Carlos Oliatelli - Josê Paulo Bis_oL~ J_osé
Fogaça.
·
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A lista de presença acusa o· comparecimento de
56 Srs. Senadores. Havendo núm~ro reQimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, íni~iamos. no.ssos tra~
balhos.

, Não há expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bace~
!ar, primeiro Oiador inscrito. (Pausa)
, _S. Br não está pre:sente._
.- _. COncedo a pãlãvra _ao _l')obre Senador Mário
Maia,

"o SR. MÁRIO MÁlA (PDT :_ AC Pronun;a

6- seguinte cfiscurso. Sem revisã"o do orãdoi-.)Sr. President~. Srs. Seryado~ •. yolto a t~er a1gurrtas considerações sobre o pleito municipal no
Brasil, especialmente no Estado do Acre. Desta
féita, quero trazer apenas alguns regi_stros dos
'itens que vou abordar d~rante este período de
esforço concentrado, fazendo comentárioS mais
-4etalhado~ na opo_rt!lnidadedevi<;la. Hoje, apenas
'quero registrar que o novo "imperador" do Acre,
S. EX, o atual Governador, não se deu muito bem
Com a sua metodologia de fazer política à frente
do meu Estado, posto que a sua ação política,
ã sua ação administrativa resultou em um verdadeiro desastre para o seu partido, quandO o
PMDB, fortemente majoritário no Estado, sai age~ derrQtado_ em_'l!':árlos_munlcípios, principalmente na capital, que detém mais da metade do eleitorado do Estado do Acre.
S. Ex' considerava-se invulnerável. S. Ex', no
Estado do Acre, ê a lei. A sua palavra deve ser
obe.decida sem discussão, de cima para baixo.
Mas o povo, que a tudo assistia silenciosamente,
deu a resposta agora n·as umas. S. Ext, do alto
do Seu castelo de insensatez_. praticava os mais

inusitados atas de impunidade. _S. Ex' sobrepunha-se à Lei Eleitoral, à lei do Código Penal e
até se colOcou contra aS determinações do Tribu·
na1 EleitoraL QUando este· o- intimou ·a pai'~r ·de
fazer a, política discriminatória qUe vinha realizan·
do, com respeito ao emprego dós dinheírós_ p-úbli·
CO$ êm·- favor- do-: Seu. partido; s.- "& respof)deu
pela imprenSa· que não_ dà.Va OuVidoS ao Tnbunal
Eleitoral e. que ia continUar praticando Os atas
que entendia eram de dii'eito, quando o próprio
Tribuôal Eleit6ràl apOntava como possíveis crimes contra o exercício livre do voto.
A sua ação política deixou, além do insucesso
eleitoral do seu partido, uma vasta seqüênciá de
inquéritos sobre abuso do poder econôrnit.o <m_uso e desvio do poder da autoridade, quando S.
EX', valendo-se de sua irmã, que ê di~tora- do
Incra no Estado, se serviu, como já foi referido
por mim, aqui ante-s das eleições da distr1buição, ~
que havia de ser feita, de créditOs aos pequenos
agricultores, para tirar proveito po!Ltico pará si e
para os Candid_ato_s a prefeito de Rio Branco:Piád~
do de Castro, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.
S. Ex" deixou, também,_ nos a_utos da Justiça
do Ac_re, inquérito sobre o uso indevido de equipaa
mentes próprios- do Governo, da televisão e do
pessoal. A "TV Educativa" era usada de maneira
adntosa para filmar os candidatos_ do Governo
e levar, depois, a propaganda eleitoral. Foi denun·
dado o fato, a Polícia Federal flagrou o crime
e foi aberto inquéôfo para qUe S. Ex:+;-como c o-autor, e seUs funcionários respondam perante a Jus--
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tiça Eleitoral pelo crime que cometeram de abuso
da autoridade e de uso indevido dos bens públicos
em favor de seu partido político_ e de seus candidatos. Foi aberto inquérito, também, sobre a corrupção eleitoral relacionada_ com a propaganda
irregular, comprada de maneira irregular a favor
dos seus candidatos e a compra de equipamentos
e maquinários para o jornal, _oficioso. que é do
Governador através de terc!i':iros, que defende a
política do seu governo, fazendo promo-ção da
sua administração, usando urna política de baixa-
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depor na Comtssão de Fiscalização e Controle
sobre o destino qUe lhe deram.
Outros inquêfitos mãis, de igual ou menor
mOnta, e várias queixas-crimes foram apresentadas contra agentes diretos ou indiretos do Governo, que se valeram de seu beneplácito para
assacarem mentiras, calúnias, injúrias, visando difamar criminosamente seus adversários durante
a campanha política.
Portanto, Sr. Presidente, estes itens que apresentamos aqui serão objeto de .discursos, de pronunciamentos, ae ·apreciações e interpelações,
também, às autoridades superiores, como o· Ministro da Reforma Agrária, que não deu a devida
atenção à nossa representação contra a funcionária do MIRAD, que continuou abusando de sua
autoddade em favor dos candidatos do seu partido, durante a campanha eleitoral.
Agradeço à _Mesa e aos Pares a atenção que
me deram ao .faz.er..este .registro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Quarta-feira 23

3449

Sr. Ministro da Aeronáutica, qual anexamos a este
pronunciamento, subscrito pelas mais proemi·
nentes entidades do nosso estado, como a Facic,
associaç.ões_comercial; Federação das Indústrias,
Federação. de Agricultura, Associação de Bancos,
Associação dos Criadores, Associação Lojista Feminino, Centro das Indústrias, Federação do Comércio Atacadista, Federação de Diretores Lojistas; Centro· do.s exportadores, Associação C.earense de Avicultura, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção, Associação das
Indústrias de Corifecção em Geral, Associação
Brasileira dos Distribuidores de Veículos Automotores, Associação da Indústria de Redes, Associação BraSileira de Agências de Viagens, Associação
de Micro, Pequena e Média Empresas, Associação
Nordestina de Avicultura, Associação dos Suinocultores do Ceará, Federaçã"O dos Micro e Pequenos EmpresárioS de Fortaleza, União Democrática Ruralista, União das Classes Produtoras.
Assim·,- Sr. Presidente e Srs. Senadores, solicitação como esta que ora fazemos ao Exm"' Sr. Ministro da Aeronáutica tem o respaldo de. todas as
entidades de dasse do nosso estado, demonstrando o interesse daqueles empresários em poder contar com o serviço aéreo de interligação
das cidades nordestinas, adiantando mais que se
a empresa Nordeste Linhas Aéreas não desejar
prestar aqueles serviços, outra empresa, a TAN,
está disposta a imediatamente executar o transporte de interligação do Nordeste, conforme me
assegurou o presidente da Associação Comercial
do Ceará, Dr. Osvaldo Alves Dantas.
Assim sendo, o caso é de opção, por parte
çle nossa autQri.dade aeron~utic.ct para que possa·
mos ter aquele valioso serviço implantado imediatamente.
Era ó que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Mui·
to bem!)

rias, de ofensas pessoais aos seus adversários.
Pois bem, foi constatado, no Governo de S. Ex!',
o Sr. Governador Flaviano de Mello, o desvio de_
importâncias públicas para compra de equipamentos e maquinários, a fim de melhorar o parque gráfico do jornal A Gazeta, editado pela empresa "O Repiquete", o qual fora beneficiado, segundo os autos do inquérito, por verdadeiras doações do dinheiro público para a compra desse
material.
Sr. Presidente, foi aberto também inquérito sobre a compra irregular de combustíveis durante
O Sr. Aureo Mello-- Sr. Presidente, peço a
a campanha eleitoral. Pois um posto de distripalavra pel~_<?I'?~l!l:_. _ ·--- _
buição de combustíveis foi pratic.amente alugado
pelo Governo para fornecer gratuitamente, meO SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)diante doação indiscriminada de vales: álcool, gaConcedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador
solina e diesel. Apartavam àquele posto filas quiloAureoMello.
métricas de carros, mas não para abastecer os
seus tanques; carros que traziam nas suas carroO SR- AUREO MELLO (PMDB - AM. Pela
cerias, camburões, bujões e utensílfos de plástic-o - _õrdem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
para encher de combustível, inclusive colocando
Srs. Senadores, pedi a palavra apenas para referenciar a presença na galeria de honra deste Senaem risco.a população, pois poderia causar incên-do do nosso querido Presidente do Tribunal Supedio de proporções trágicas.
rior do Trabalho, Jornalista e Ministro Marcelo
Sr. Presidente, foi aberto inquérito sobre a tentaPirnentel, ·que é de grande aleQria para todos nós
tiva de suborno por parte do Gabinete Civil, que,
que somos seus amigos e admiradores nesta Caatravés da sua chefia, procurou, no melo de outros
sa. (Muito bem!)
partidos, alidar candidatos a vereador, mediante
oferta de quantias razOáveis, para que deixassem
O SR. PRESIDENTE (Jutahx Magalhães) Sl'3 sigla partidária e trabalhassem em favor do
DCCUMENTCA QUE SE REFERE O 3R.
Concedo .a palavra ao nobre Senador Afonso-Saricandidato oficial. As pessoas estão depondo e
AFONSQ_SANCHO EM SEU PRONUNCIAcho.
MEI'iTO:
.
.
comprometem profundamente a imagem do Governador, através àa ação ào Sr. Chefe ào Gabi-~'Fortaleza,
2:a
de
ou~~bro
de 1988
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE. Pronete Ovil.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, . ExJn-? Sr.
Foi aberto inquérito s.obre O desvio de gêneros
Srs . .Senadores, há treze anos foram dnco zonãs . Brigadeiro Otávio Júlio Moreiia Uma
alimentícios e .outros bens de utilidade que foram
de sistema de interligação aérea regional no País. DD. Ministro da Aeronáutica
doados por terceiros, pela União e até por nações
COUbe ao Ceará: Piauí, Rio Grande do Norte. - Brasília - DF
amigas, também gêneros da LBA que foram dese Paraíba, naquela distnbuição por capacidade
Senhor Ministro~
viados para a casa de candidatos do PMDB, os
operacional,
a empresa Nordeste Unhas Aéreas.
As entidades subscritoras, reconhecendo a imquais estavam sendo distribuídos aos eleitores
OC:orfe
que
a
supracitada
empresa
não
colocou
··
portància
do Sistema Integrado de Transporte Aécom finalidade eleitoral. Assim, foi aberto inqué-em funcionamento aquele serviço de tanta signifi- reo Regional como fator decisivo de indução do
rito a mando da Justiça Eleitoral, inquéritos estes
cação para a região na interligação de suas dda- desenvolvimento~ vêm à presença de V. Bel' para
abertos pela Policia Federal, que recolheu na resides maiores.
·
expor e solicitar o·que se segue:
dência de vários candidatos, e não candidatos,
Em rãce do descurfipriinento, ·até esta data,
l ~APesar das dimensões de seus respectivos
de autoridades do PMDB, toneladas e mais toneladaquele compromisso, fazemos desta tribuna territórios e do seu atual estágio de evolução eçadas de gêneros alimentícios. Esse Tato, já denunveemente apelo ao Sr. Ministro da Aeronáutica, nômico, ceará, Piauí, ruo Grande do Norte e Paraiciado por nós no Senado Federal, e continuará
para que dete,rmine à Nordeste Linhas Aéreas o
ba não-vêm sendo atendidos pelo Sitra.
sendo objeto de apreciação desta Casa, através
cumprimento do contrato que fez. para servir às
2 - fsto ocorre nãO obstante os referidos estada Comissão de Fiscalização e ContrOle,· que já
cidades nordestinas carentes-daquele transporte dos iri.tegrarem zona territorial definida pelo sistedeve ter expedido ofícios solicitando a presença
ma para operação de empresa de transporte aéfundamental para seu desenvoMmento.
das pessoas por nós indicadas para dar expUcaPoderíamos, neste momento, traçar uma linha reo regional e existir concessionária para a expioçôes sobre as irregularidades ocorridas na LBA,
aérea
·saiil.do
de
T
eresina
a
Pamaíba,
no
Piauí,
raçá_o desse serviço. na região.
ou seja, o Superintendente da LBA, o Superin3---=- Da omissão da companhia dos que deveria
indo para Tianguá, no Ceará, retornando ao Piauí
tendente da LBA no Acre, o Superintendente da
pela cidade de Picos, regressando via Crateú, Sa:- assistir com linhas _regulares regionais as unidaes
Polícia Federal e outras pessoas relacionadas com
bral,
fortaleza,
Iguatu,
Juazeiro
no
Ceará
e,
em
federadas
aludidãs, resultam graves e inescusáochamado,lá,noAcre, "escândalodossacolões".
seguida, cumprindo o trecho Campina Grande, veis prejuízos· para· as· aspirações de .desenvolviHá mais os inquéritos sobre a manipulação inJoão Pessoa, Natal, Mossoró, nos Estados da Pa- menta e de maior integração das suas áreas não
devida de recursos, de dinheiro público, que foraíba e Rio Grande do Norte.
cobertas por. VÔQS das grandes aerovias.
ram depositados na conta "Sos· Acre'" e cujo
Devemos ressaltar que essa SoJiciti:lção eStá
- Assim exposto, s.olidtam de V. Ex" as necesdestino não se sabe até hoje. As pessoas encarrematerializada em requerimento encaminhando ao sárias providências no sentido de que a concesgadas da manipulação desse dinheiro terão que
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--esquecer também o sofrimento por que passa um adágio popular: cesteiro que faz um cento,
a classe média.
- faz._ um cento.
O GoVerno atual é responsável por esta situaNão sou homem de muitas letras, mas tenho_
ção. Mas o responsável maior foram os governos a experiência da vida. Tenho experiência adminis-autoritários que num delírio de césares nos deram
tfatfVa pública e privada.
Fui, por duas vezes, prefeito de Moreno, na remais de virite anoS de ditadui'a, porque deliraram,
usaram, como· quiseram, o dinheiro que o povo gião metropolitana de Redfe. E tenho uma expeempresa.
econOmizou e, indevidamente, usaram o dinheiro riência no setor da habitação popular. Pelos idos
Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. Ex"
de 1951, desapropriei 80 hectares, dividi-os em
nossos protestos de elevada consideração e apre- do fundo de garantia e do Pasep. Indevidamente,
ço e nos subcrevemos, respeitosamente,- Asso- sim, porque esse dinheiro, deveria ser usado na
1200 lotes de 10 x 20 e dei-lhes um mínimo
ciação Cãmefciar do Ceará - Osvaldo Alves
construção de casas_ populares. Em vez de casas de infra-e;trutura. Vindi-os aos operários com o
Dantas, Presidente- Federação das Indústrias populares, consfruírani suntuosas sedes nos di- seguinte cntél'io: os que ganhassem menos e tido Estado do Ceará- Luiz Esteves Neto, Presi- versos Estados para o extinto BNH com todas vessem família numerosa, quem pagasse aluguel
caro, havia um contrato. A entrada para a compra
dente- Federação das Associações de Comér- as sUas mordomiaS. Às vezes, como em Recife,
as-=suntúosaS -sedéS eram-cõnstrufdas ao lado das do lote -(não era dado) era de cem mil réis e
cio, Indústria e Agropec:uâria do_ Ceará- Fade
e de casebres miseráVeis.
mais quatorze promissórias anuais de cem mil
-Raimundo José VIana Marques, Presidente -"favelas
----------réis cada:: No fim de 14 anos, a dívida do operário
-Federação do Comércio do Estado do CearáSe o dinheiro desperdiçado nas suntuosidades
-José Leite Martins, Presidente- Federação fosse empregado nã ConStrUçãO-de casas PopiJ--:- -estaria saldada. Só então se lhe daria a escritura._
Ess-a ãtmirraÇ:ão jUrídica era para que o operário
da Agricultura do Estado do Ceará- Elias Leite
lares, o déficit atual seri_~ b~m -menor e justiça
não vendesse o lote rec_ebido, Poderia até passar
Fernandes, Presidente - Clube dos Diretores estaria sendo feita aos sem teto.
fome, mas sua terrinha não poderia vender nem
LojistaS de Fortaleza_~ Jeovah Alves DamasO festival de irrespon5abi1idade não só acontearrendar. Foi a maior desapropriação! Na zona
ceno, Presidente - Associação dos Bancos do ceu na construção de sedes faroônicaS~ ·mas tam-~
urbana de Pernambuco.
Estado do Ceará -....:-Francisco Humberto de
bêm na construçãQde .apartamentos de luxo para
Bezerra, Presidente -Associação dos Criadores a classe _rica e abastada que nada tinha a ver
Sabe o que aconteceu, Sr. Presidente, Srs. Sedo Ceará - Gerardo Majela· Fonteles, Presi- com a habitação popular. O dinheiro da habitação
nadores? O povo começou a construir com-palha,
dente- Associação Lojistas Feminina- ALFE popular foi desviado para muitas outras coisas.
com encerado velho, com barro, com tijolos, fa-Maria José Gomes Unhares, Presidente ~
Se este Pãís fosse sêfio, todo esse povo de zendo_ cobertura de telha ou de sapé. Como nas
Centro fndustrial do Ceará - CJC - Fernando
irivasõeS de -hoje. Da noite para O dia_ surgem
Cirino GurgeJ, Presidente - FederaçãO do Co- colarinho branco estaria na cadeia. Mas por serem casas construidas de qualquer maneira.
mércio Atacadista do EstadO do Ceará_- JoãO - justamente de colarinhos branc_os nada lhes aconFaço um convite aos eminentes colegas senaLui:z: Ramalho de Oliveira, Presidente- Fede- tece, estão acima de qualquer suspeita,
dores e ao ilustre ministro Prisco Viana. Visitem
PernamEx-deputado
federal,
representando
ração- dos Diretores Lojisté!ls.do Ceará-PetrôQio
Moreno. Hoje as casinhas são quase todas de
Aguiar Andrade, Presidente - Ceiltrô- dos ex- bu_co por 16 anos,. vi toda essa corrupção. Quando tijolos. Com um jardim impetuoso à sua frente
o
BNH
começou
a
funcionar,
denunciei
muita
portadores do Ceará - Manoel .Machado de
e pequenos pomares e hortas virentes as circunAraujo; Presidente - Associação Cearense de coisa. Mas ninguém me ouvia. Era 1964. Era o dam. Então eu posso dizer: se o Governo quer
tempo
do
golpe
militar.
E
denúncias
como
estas
Avicultura - ACEAV- Roberto Soares Pesresolver o problema de moradia para os sem-teta,
Presidente- Associação dos Com'érdantes eram tidas como agitação para solapar a famosa
que faça um plebiscito, perguntando: prefere
de Materiais de Cõnstrução do Ceará - !osé revolução,
A aaministraçã6 do BNH foi um désastre. Tanto comprar uma casa do BNH, tão pequena que
06var Pereira BeZena, Presidente --AssociaasSim
qUe "faliu: Falido o-HNH, ·o Governo entre- mais parece uma casa de pombo, ou prefere comção da Indústria de Confecção em geral do Estado
prar ou alugar um terreno de 1O x 20 para consgou
à
Caixa
"Econôniica Federal o financiamento
do Ceará -VIcente Mendes Paiva, Presidente
truir sua casa como desejar? O Governo só lhe
da
casa
própria
para,
assim,
evitar
a
quebradeira
-Associação Brasileira dos Distribuidores de Veídaria a infra-estrutura. Tenho· certeza que o povo
culos Automotores-Abrave- JuUo Ventura Ne- geral.
votaria a favor do terreno 10 x 20:Como
senàdor,
fãçO
opOSiçãO
ao
GOVerno.
Màs
to, Presidente - Associação Brasileira de AgênEis uma sugestão de um senador da oposição
das de Viagens M3AV/CE- Francisco de Assis não posso desconhecer o esforço e a seriedade ao Governo, ·cooperando com o bem do País e-Melo Arnlda, Presidente- AssociaÇão dos -Fa- do ministro PriscO Viailá.- tentando moralizar a
pOlítiCa hãbttaCiõfiãl;" escorraçando de sua área a salvação de um povo que não _tem Onde" morar.
bricantes de Móveis do Ceará - Luiz Rodrigues
Mas o Governo Federal modificou, segundo esBezerra, Presidente - Associação dos Suino-- os intermediários, os ladrões _de_ colarinhos brancultores do Ceará.:..:.... Hélio Chaves Bastos, Pre- cos, os intocáveis, sóerguendo, assim, o que res- tamos fazendo, sua política habitacional. Tirou das
mãos dos governadores e prefeítOs O poder de
sidente - União Democrática Ruralista -- UDRI tOu do BNH.
Conheci o ministro Prisco Viana quando jorna- construir casas populares. E mais, as normas do
CE _:.__ Edson Lopes, Presidente - Associação
Ministério da Habitação e Urbanismo tiram os brada [ndústria de Redes do- Esfãdo do Ceará ~ lista do antigO Correio da Manhã. Eu era depu- sileiros de baixa renda, que ganham até três saláAluísio da SOva Ramalho, Presidente- ASsa.. tado federal, criticando as suntuosidades do BNH. rios mínimos, da lísta dos pretendentes à compra
dação de ,Micro, Pequena e Média Empresas do Acompanhando seu atual trabalho, como minis- da casa própria.
·
Estado do Ceará AMPEC- Luiz Carlos de OU- tro, creio que está- seguindo o camiliho certo.
Em vinte e seis de fevereiro deste ano. o Banco
veira, - Presidente - Associação Nordestina QUer primeiro moralizar a casa, para depois code Avicultura -AntôJÜo Cleber Ochôa Cunha, meçar a trabalhar. Vi alguns de seus planos volta- Central, através .da Resolução no 1.464, _vetou a
liberação de recursos do Governo Federal, a fim
Presidente - Federação dos Micro e Pequenos dos para o social. Vai liberar verbas somente para
Erii.preSàriõs de FOrtaleza - Ampefort - Jesus os que não têm teto, para os favelados e para de que o endividamento dos Estados e munidpios
Peres, 'Presidente - União das Oasses Produ- as moradías em regime de mutirão. Atenderá pro- não seja elevado.
toras do Céãfá---=-José Leite Martins, Presi- jetas das prefeituras e governos ·dos Estados. irOutra resolução do mesmo banco de número
manados com a população carente, com o pre1.469 determinou que os investimentos em habidente."
feito de Re<:ife, Jarbas Vasconcelos e o gover- tação popular fossem contratados diretamente
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Màgalhães) ~ nador Miguel Arraes. _Quer _aliviar, assinl, o País
entre a Caixa Económica Federal e as empreteiras
Coritedo a palaVra ao nobre Senador Ney Mara- dQ problema da moradia popular.
particulares, eliminando, assim, o poder disciplinhão.
nadoi dos Estados e municípios sobre a questão
·Terá que exiStir-uma fiscalização seveizl, sem
habitacional. A Caixa Económica Federal empresO SR. NEY MARANHÃO (PMDB- PE. Plo- aviso Prévio, acorrij)anhando qS planos, YE!rificannuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, do se o dinheiro pflblico está sendo aplicado. Fis- tará 650_ inilhões de OTN às empreiteiras particuSrs. Senadores, há um déficit de dez milhões de calizaçã.o principa]mente agora quando se deslan- lares. Assim, prefeitos e candidatos à casa própria
saem perdendo.
moradias em todo o País. COm- isso, qUem mãiS Cllã._ã_CáfuPãnllãeleitoral. Pois no rebanho de
- Os secretários estaduais de habitação reagiram.
sofre é _a classe de menor poder aquisitivo, sem ovelhas pode e.vistir lo~s. po[s há no Nordeste
sionária da região Nordeste do Sitra atenda as

necessidades de interligação aéreas_ dos estados
nordestinos excluídos de sua rede de linhas, abrindo-se, no caso de manifesto_deslnteresse, a possibilidade de conceder-se a explOração do transporte aéreo regional nesta zona do sistema a outra
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diz

de 40%: os bancos estaduais em 15%; o Banco
do Brasil 15%~
da COHAB saltará de 18 OTN para 22 a 25 OTN.
Pelas regras atuais, 65% do depósito compulO secretário de Pernambuco, Pedro Eurico BarsóriO de captação deve ser destinado à habitação
ros, diz q4e o preço das casas populares vai triplide até cinco mil OTN, o que não vem o_correndo
car.
___ _
no setor privado, conforme entende o diretor de
Pernambuco, com esta nova política habitaciocaptaçãO da CaiXa Económica Federal, José Carnal do Governo, ficou prejUdicado. Pois o Govérrio
los Teixeira.
de Pernambuco tem urn gigantesco programa
Os empresários "não se sentem co-obrigados_
de casas populares, _através da SEHAI/COHAB
com o projeto da casa própria, e não assumem
com empreendimentos habitacionais de__implano risco de conviver 20 anos com o mutuário.
tação.
É investir em vinte anos a captação de trinta dias".
Há um projeto de autoconstrução para Recife
Risco que os agentes privados não querem correr,
e mais 12 municípios da região metropolitana
diz o mesmo José Carlos Teixeira.
no valor de cinco milhões, cento e_dez mil e trezenDaí que o problema principal da área, segundo
tos e vinte OTN (5.11 0.320).
o presidente da Caixa Econórriica Fe_d_eral, MauHá outro projeto de suplementação de financiarício Viofti, ê a resistência dos agentes privados
mento para cinco munidpios para conclUsão de
do sistema-financeiro __da_habitação em operar
obras e de infra-estrutura num montante_ de_298
no fuianciamento de imóveis, especialmente nos
casas, 1120 apartamentos e de serviço de água.
de baixa renda.
Há também projetas de implantação de novos
Eis, Sr._Presidente_e Srs. Senadores, o problema
conjuntos habitacionais em Recife e em outros
da habitação popular. Faltam 10 milhões de momunicípios .do Estado no valor de seis milhões, . radias para que todos possam ter teto em nosso
seiscentos e dnqüenta e oito mil e uma OTN
Pais. O Goveiiió precisa fazer uma política séria
(6.658.001) para a construção de 5466 casas,
e SeVera para este setor. Fazendo-_a, em breve
1952 apartamentos e urbanizar 1800 lotes_.
as angústias de um povo, que tem paciência" de-.
Há ainda o projeto de complementação de inmais para sofrer, serão _amenizadas, com uma
fra-estrutura_ de conjuntos já implantados, tanto
política real, coerente e voltada para a justiça soem Recife como no interior do Esfudo, nõ valor
cial.
de dois milhões, oitocentos e cinqUenta e nove
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente._(Muito
mil e quatrocentos e sessenta e uma OTN 1 bem!)_
(2.859.461) para infra-estrutura, pavimentação e
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) drenagem, talude, esgoto e canaL
Sobre a mesa projetO de lei que será lido pelo
Todos esses projetes, sem recursos garantidos,
Sr. 1ç Secretário.
estão sendo analisados pela Caixa Económica Fe-lido seg-uiflte
deral, tanto em Recife quanto no Rio de Janeiro.
Esses projetes de Pernambuco eXígirarrt ã reaePRO.Jfl9 DE LI::! J).9.J:>E.NAJ)O
fmição de prioridades nas nações_do sistema estadual de habitação, devido ao agravamento habitaN• 91, de 1988
dona( do Estado, envolvendo especialmente a poComplementar
pulação com renda inferior a 3 salários mínimos.
Pernambuco quer, com seus projetes, átender
Dispõe-sObli-o processo legislativo,
prioritariamente à população carente.
O programa ·~chão _e Terra", visando principala elaboração, a redação, a alteração e
a consoUdação das leis, e dá outras promente o barateamento dos custos da construção,
vidências.
e 6 programa dos .. LoteS Urbanizados", do Governo de Pernambuco, é um programa mais sofistiO Congresso Nadonal decreta:
cado do que o que realizei em Moreno em _idos
que _o custo médio do metro quadrado das casas

e o-

de 1951.
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Mas, a Orcular de nómero 58, da Caixa Etohô-mica Federal, criou o programa da casa po"pular.
E marcou o teta de 1O salários rriíniinos para
se ter direito ao financiamento. Mesmo quem ganha 1Osalários mínimos, cliz o empresáriOs Pedro
Gus, da construtora Uvonis, não terá condições
de adquiri-la.
Assim, São Paulo ficou prejudicado no prograw
ma de cento e vinte mil casas nOvas.
Rio Grande do Sul em quarenta e quatro mil
e oitocenta novas unidades p.:~ra a classe de baixa
renda.
De 100 pessoas que procuram agentes privadoS para a compra de imóveis, só duas têm condi: ões de arcar com as prestações do financiar lento. O povo quer a casa, os imóVeiS e meios
exi5t.em, mas falta poder aquisitivo à população
para a compra.
O saldo em junho de caderneta de poupança
é de cinco trilhões e duzentos bilh-õeS ae cruzados,
induindo a poupança da Caixa Econôr'nica Federal, que tem a maior fatia de captação, _que é

---- Disposições Prellmlnai-es

-M ~'1'9-- ~ ESta~ie-i discipiina ã elciboração, a redaçã~d! al~e;raçª-q e a consolidação das leis, nos
termos do parágrafo ónico do artigo 59 da Constituição da_Repóblica Federativa do Brasil.
_
_Parágrafo ónico. __ As disposições desta lei aplicam-se aos decretos e atos normativos editados
pelo Poder Executivo, no que couber.
M _2° _O processo legislativo compre_ende a
elaboração de:
I - Emendas à Constituição.
II - Leis complementares.
III- Leis ordinárias.
N- L_eis delegados.
V- Medidas prc;>visórias.
_Y! -::- Decretos legislativos.
VII - Resoluções.
Art 2~- A adição,-a supreSsão ou a alteração
de dispositivos constitudonais será feita mediante
~p!_ovação de proposta de emenda à Constituição
(art. 60 da Constituição Federal).
Art. _4~ A aplicação de preceito constitucional
despedido da concUção auto-aplicabilidade será
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alcançada_ medicmte aprovação de projeto de lei
complementar, sem caracteristica de emenda,
quando a Constituição assim o determinar.
Art. 59 A disposição sobre matéria de competência da União será feita mediante a aprovação
simultânea de projeto de lei .pelas duas Casas
do. Congress_o Nacional.
- Art. 69 A edição de leis pelp ·Presidente da
Repóblic_a será feita sob a forma_deJei delegada,
após prévia autorização do CongresSo Nacional,
manifestada mediante resolução (art 68 da Constituição Federal}.
Art 79 As matérias relevantes e urgentes poderão ser objeto de medidas, provisórias, editadas
pelo Presidente da República, com força de lei,
-e submetidas à posterior deliberação do Congresso Nacional (art. 62 da Constituição Federal}.
§ 1o Na apreciação das medidas provisórias,
o CongressO Nacional Poderá exerCer o poder
de: emenda.
§ 2~ A manifestação do Congresso NacionaJ
será feita mediante a edição de decreto legislativo,
quando a aprovaçâo ou rejeição for integral, e
mediante lei, suje_ita à .sanção presidencial, quan·
çio houv~r emenda.
§ 39 Pressupõe-.se a rejeição tácita quando
não votada a medida provisória no prazo de 30
_'_(lrinta) dias.
_
~
_
__§ 4 9 É vedado ao Presidente da Repóblica
~~ar qualquer medida provisória. Art. ao A_ matéria de competência exclusiva
'dO COngressO__t'iacional será _regulada mediante
·edição de decreto legislativo (arts. 49 e 62 da
Constituição Federai).
Art 9? A matéria de competência privativa do
- Congresso NaciOnal, da Câmara dos Deputados
e do Senad_O Feâeial será reguiclda mediarlte resolução_ (arts. 51, 52 e 68, § 2ç, da ConStituição
Federal).

a

Disposições Gerais

Art. 10. AS leis de conteúdo normativo e de
carâter geral serão numeradas em série especfw
fica, seguidamente, sem renovação anual, antecedidas da letra maiúscula N.
· Parágrafo único. As leis de efeito" concreto,
bem assim as de interesse restrito e vigência temporária, serão numeradas em série própria, seguidamente, renovando-se anualmente, antecedidas
da letra maiúscula E.
- ~ :Art: 11. A lei não poderá conter matéria estranha ao seu objeto, enunciado na respectiva ementa:, ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.
Parágrafo único. O mesmo assunto não poderá ser ·dis_ciplinado por mais de urna lei, salvo
-quando a subseqüente alterar ou complementar
a Lei considerada básica e a esta ftzer remissão
expressa.
-Art. 12. _A elaboração técnica das leis atenderá, além de outros, aos seguintes princípios:
I - A lei será dividida em artigos e conterá,
abaixo do titulo, a ementa enunciativa do seu objeto~ _
II - A numeração dos artigos será ordinal até
o hono e, a_ seguir, ·cardinal, não havendo hífen
entre ela e O texto.
---m-Os artigos poderão desdobrar-se em parágrafos, numerados conforme o inciso anterior,
ou em incisos, grafados em algarismos romanos.
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Os números romanos· serão separados

tanto, a sua posterior inserçfto no texto, se cansa-

do texto mediante hífen.
V- Os parágrafos poderão desdobrar-se em
inciso ou em alíneas.

gradas pelo direito e reconhecidas pelo uso.
§ 3 9 Para se alcançar a ordem lógica:
I - Cada artigo da lei deverá conter um único

V1 -

Os indsos poderão subdividir-se em alí-

assunto, uma única norma geral, um único prin-

neas, representadas por letras latinas minúsculas,

cípio.

e as alíneas em itens, representados por algarismos arábicos.

II - Nos atas extensos, os· primeiros artigos
serão reservados à definição dos objetivos da lei

VIl - As alíneas e os Itens s_erão separados
do texto pelo sinal gráfico")", que representa 0
fechamento de parênteses.
VIII- Os parágrafos serão representados pelo
sinal gráfico"§", ou pela expressão "parágrafo
único", quando apenas um.
IX - O texto do artigo, do parágrafo ou do
inciso serripre terá a iriicial maiúscula e terminatd
pelo ponto final, salvo quando comportar enume·
ração ou discriminação, encerrando·se, então,
por dois·pontos.
X- O teXto das aJírieas e dos itens será" iniciado
com Ietra minúscula e terminará por ponto·e·vfrgula, durante a seriação, devendo entretanto, a
série encerrar·se com ponto-final.
XI- o agrupamentO de artigos constitui a Se·

e à limitação do seu campo de ação; os demais,
ao encadeamento da matéria.
DI - As medidas complementares e as exce·
çôes serão tratadas nos parágrafos.
IV-Asdiscriminaçõesouenumeraçõesserão
enfeixadas nos incisos, alíneas e itens.
Art. 14. A alteração da lei será feita:
1- Mediante reprodução integral em novo tex·
to, quando considerável a modificação.
ll - Nos demais casos, por meio de substi·
tuição ou supressão, no próprio texto, do dispcr
sitivo atingido, ou acréscimo de dispositivo novo,
observadas as seguintes regras:
)
a não poderá ser modificada a numeração
dos dispositivos alterados;
b) será atribui do aos dispositivos novos, acres·

hqu~~e;lop~od~eedrá:etis?'e~d~esd~'oo cb~r.Pavrorftule;m~ âGe drlealiv~ea~Esp[~ e!crtial~, segujdos
~~~~~~odea;:n=~~e~:~
~n~~~~~o~~:~~~d~~
letras maiúsculas,
em ordem- alfa·

ou em Ordem Numérica, ordinal, escrita por ex·
tenso.

XII -A composição prevista no inciso anterior
poderá compreender outros agrupamentos ou

bélica;
,\
C-1 __n_a_bipótese de inclusão de dispositivos noVós entres os adicionados conforme a alínea anterior, serão colocadas, ao lado das letras já existentes, tantas maiúsculas quantas forem suficientes
para identificar os acréscimos.

subdivisões, bem como as Disposições, que poderão ser Preliminares, Gerais, Fmais ou TransiArt. 15. As leis de conteúdo normativo e de
tóriais.
XIII -A legislação anterior ab·rogada ou derrcr - - caráter geral, ressalvada a legislação codificada,
gada será declarada, sempre expressamente, no
serão revistas, atualizadas, ordenadas e consoltmesmo artigo em que se fixar a vigência da lei.
dadas, respeitados o_s princípios estabelecidos
Art. 13. A lei será redigida com clareza, preci- nesta lei complementar, na forma seguinte:
são e ordem lógica.
1- Os órgãos diretamente subordinados à Pre§ ]9 Para se obter a clareza:
sidêncía da República e aos Ministérios, no prazo
I - As palavras e as expressões deverão ser
de18Ci(centoeoitenta)dias,contadosdavigência
usadas em seu sentido vulgar, salvo se a norma~ desta lei complementar, procederão_ao exame,
versar assunto técnico, quando será utilizada a triagem e seleção das leis complementares, ardi·
nomenclatura peculiar aO setor de atividade sobre
nárias ou delegadas, e decretos·leis relacionados
.
coin a respectiva Competência, agrupando, atuali·
o qual se está legislando.
II - As frases deverão ser concisas, sem pre- zando e consolidando em anteprojetcls de lei as
jufzo da idéia.
que, em vigor, tratem do mesmo assunto ou de
UI -As orações deverão ser construídas, prefeassuntos vinc~ados por afinidade, pertinênda ou
rencialmente, na ordem direta.
conexão, indicando aquelas ab·rogadas ou derro·
IV - A uniformidade do tempo verbal, tanto gadas, expressa ou implicitamente.
I I - No prazo de 90 (noventa) dias, contados
quanto possível, deverá ser observada.
§ 29 Para se obter a precisão:
da vigênci~ desta lei complen1entar, as entidades
J _A justeza de linguagem, técnica ou vulgar,
da administração indireta procederão, nas matédeverá ser sempre empregada, a fim de que 0
rias de sua competência, à revisão e consolidação
de que trata o inci.SC) anterior, remetendo os resobjetivo da lei seja perfeitamente compreendido.
pectivos antep....,jetos de lei ao Ministério a que
e o seu conteúdo se preste, tanto quanto possível,
a uma única interpretação.
estão vinculadas, cumprindo à Secretaria de Estafi - A sinonímia deverá ser evitada no articu- do correspondente
lado, exprimindo·se a mesma idéia sempre com apreciá-los e submetê·los, juntamente com os
as mesmas palavras.
seus, à Presidência da República, para encarni·
111 _ 0 legislador deverá evitar 0 emprego de
nhamento, no prazo de 60 (sessénta) dias, ao
Congresso Nacional.
lU _ Esses projetas de lei serão votados na
expressões com sentido radical e o uso de pala·
vras que dêem duplo sentido ao texto.
.
IV-Aescolhadostermosdeverárecairsobm
forma e prazo estabelecidos no art. 64,_2?, da
os que tenham o mesmo sentido e singniflcoil.do
Constituição.
no maior espaço territorial possfvel, evitando--se
IV - Na numeração das leis resultantes da
aprovação dos projetes réferidos neste artigo, será
0 uso de expressões locais ou reglonais.
observada a série estabelecida no. art. 1O desta
V- A primeira referência às pessoas jurídicas,
lei.
no texto legal, não deverá ser feita com o uso
Arl 16. As dilposiÇões-do artigo anterior se~
de abreviaturas nem de siglas, pennitida, entre· rão aplicadas - decretos e ates administrativos
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de conteúdo normativo e de caráter geral, nos
prazos e pela forma estabelecidos pelo Poder Exe·
cutivo.
Art 17. Na primeira sessão legislativa de ca·
da legislatura, a Câmara dos Deputados, através
de sua Comissão de Constituição e Justiça, promoverá a publica"ção de Consolidação das Leis
Federais, contendo as emendas constitucionais,
leis e de<:retos legislativos promulgados durante
a legislatura imediatamente anterior, ordenados
e indexados sistem~camente.
Parágrafo único. A publicação tratada neste
artigo, referente às legislaturas subseqüentes à
da promulgação desta lei complementar, acumulará a matéria das consolidações anteriores.
Art. 18. A Mesa da Câmara dos Deput:odos,
ou a do Senado Federal, _n_egará tramitação e de·
volverá aos respectivos autores as proposições
apresentadas a partir da vigência desta lei, quando
não observarem estritamente as; regras nela con·
tidas.
Arl 19. Esta lei, entrará em vigor no prazo
de 60 (sessenta) dtas a contar da data de sua
publicação.
Justificação
A preo_cupação do legislador constituinte, retra·

tada no parágrafo único do artigo 59 da Lei Maior,
é companheira diuturna do legislador ordinário,
subressaltado com a quantidade de editas lança·
dos a público e com a deterioração da qualidade
desses textos legais.
Realmente, de há muito, busca·se estabelecer
normas gerais de elaboração legislativa e o exemplo mais lembrado é o projeto de lei c_omple·
mentar elaborado pelo entao Deputado Henrique
Turner.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa de origem, mereceu aquela proposiÇão parecer favorável-da Mesa da Câmara que,
ofertando substitutivo, aprimorou o trabalho encetado pelo nobre deputado paulista, escoimando
o projeto de alguns vícios que o maculavam.
Após lograr acolhida na Câmara dos Deputados, foi a proposição rechaçada pela douta Co-miss_ã_o_de Constituição e Justiça do SenadO fe·
dera), ao e,11tenPtmento de ser inconstltuciunal,
por não haver previsão de elaboração de lei comPlementar, no texto da Carta Magna então vigente,
versando tal matéria.
Em 1983, o eminente Senador Marco Maciel
tentou ressuséitar a proposição, já sob a forma
de lei ordinária, acrescentando-lhe alguns ingrediente novos. A burocracia legiferante barrou·lhe
a pretensão, sendo o projeto arquivado definitivamente.
o que fizemos, então, forretomar o caininho
palmilhado pelos nossos antecessores, Integrando a_o projeto de lei complementar, ora cipresen·
tac:lo, os subsídios por eles já coligidos ~ 1 com
ãSsento na parca literãi.ura existente sobre o as·
sunto, acrescentar·lhe alguns dispositivos que,
embora sem constituir novidade para os que exerCem a atividade parlamentar, servirão de rumo
para aqueles que se iriidám na- difícil e nobre
arte de elaborar a lei.
De início, procurando evitar o terreno minado
da c_onceituação, discorremos sobre os casos de
utilização dos vários tij>os de lei, a teor _do elen!=O
constitucional.
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Senado Federal, venho requerer que sejam solici- exercido das atividades U.e aerolevctntamentos ou
levantamentos -espaciais que podem re<:eber os
tadas ao Exm"' Senhor" Ministro da -Fazenda as
rias porque, sem correspondência nos textos segUintes inforniaçOe,s: relatiVciS à Medida Provi- _ benefícios da Medida Provisória n~ 17, informar
_quais sao aS 10 (dez)" maiores importadofás, ano
sória rP 17 eni anexo:- constitucionais anteriores, está aquele novel instiaano,de1?-1-79a4-10·88?
_
1~') Qual é -o valOr· (em dólares) das importatuto a merecer a atenção de todos quantos quei-1()')
~ retaç"0 doS_- lO .(dez} principais
ram colocar na arena da discussão as propostas ções - valor OF e valor FOB --=-~ ano a ·an ....
que possam viabilizá-lo, com um llÚnimo -de perdesde 1~'-1~79 até 2~10-88, por _unidade da Feàe- fornecedores-- empresaS estrangeiras- de tofàÇão, dos itens discriminadoS no aif.. 1 ~da Medida . dos os b~lS discriminados nas seis primeiras incalços.
No campo da elaboração e da redação, focamos
Provisória n917, isto é, das partes, peças, campo" dagações do presente pedido de informações?
algumas regras básicas, visando à uniformização
ri.entes, acessórios e sobressalentes para máqui-- Qual_ é o preço unitário e médio de cada um
no trato da matéria legislativa. Sem nOs desviarnas, equipamentos, aparelhos e instrumentos im- desses bens e sua variação ano a ario, desde
- .. ·· --_
mos das llções dos doutrinadores, procuramos
portados, destirac;tos exdusivamente _a empresas 1"'-1-79 até 4~10-88?
119) Fornecer em gráficOS ·ae bai-ra, t~ís_~gra
nos espelhar no arcabouço do Código Civil, conside televisãq e de rádipdifus~ç? . __ ." _
mas ou~áub:Os tipos de representaçãO gráfica, os
2~'} Quáf é o vãlor_ (ein_ dé,llar~)_das importaderado, até hoje, o monumento juridico nacional.
valoreS dOs p-reços unitários e médios (ein dóla~
Realmente, ao longo ·daquela obra, somente ções - va!or OF _e vaJ6r _FOOB -, ano a ano,
desde -1°·1-79 até2-f0-88, pai Únidade da Fede- res} solicitados na indagação anterior. _
as normas que cuidam dos que podem licitar
129} Houveap6s5de outubro de 1988alibera"
raçãO, dOs itens ·dis-CriminadOs no inciso I da; art.
o imóvel hipotecado (art. 816) apresenta uma esção, por Pãrte dos órgãos competentes do Ministrutura, se não defeituosa, pelo menos discrepante 2~> da Medida Provisória n~· i 7, a saber das partes,
tério da Fazenda, de licenças de_ importação ou
peÇas, cOiriponentis, ãcessói'iOs e sobressalentes
das demais.
destinados a máqui[las, equipamentos, apare]hos a internação de bens sob o amparo da Medida
Realmente, o artigo desdobrou-se em incisos
e em parágrafos e um destes parágrafos (§ 2ç.}
e instrumentos integrantes do ativo imobilizado Provisória ri? 17. com a conseqüente redução do
Imposto de Imp-ortação e-do Imposto sobre PrO<tripartiu-se novamente em incisos. Parece-nos de de empresas joma11sticas e editpras?
melhor técnica a elaboração, por exemplo, ado3"'} Qual é o valor (em dólares) das importa- . dutos Industrializados, bem como da isenção do
fmposto sobre Pfodutos [ndustrialii:ados prevista
tada no artigo 134. Aqui, como Já, o artigo desdoções - valor. CIF ti V;ik)(.J~:ôJ;f~.. ano a âno,
brou-se em incisos e em parágrafos, mas um· desde -1~'·1-79 ãiê 2-ló-88,' p_Or unidade da Fede- · na referida Medida Provisória?
Brasília, 22 de novembro de 1988.- SNelson
desses(§ 1~} subdividiu-se em alíneas.
ração, dos itens discriminados no inciso II do art. .
O mesmo procedimento pode ser encontrado -'2~ da Medida Provisória n~ 17, istO é, das matériasWedekin.
no artigo 91 do Código Tributário _Nacional e no
primas ·e materla1s de· consumo, quando imporMENSAGEM
artigo 2_65 do Código de Processo Civil: neste
tadas _para çonsumo própri_o _e destinados à comN• 150, DE !988-CN
o artigo desmembrou-se em incisos e parágrafos; posição, à Jrnj)ressão e ao acabamento de jornais,
(N• 469/88, na origem)
um dos indsos (IV) cindiu-se em alíneas, o mes- periódicos e livros das empresas jornalísticas e
mo ocorrendo com um dos parágrafos(§ 1~}.
editoras a que se_refer~ o caput do art. 2~. ressai-._
Mas o Código de Processo Civil não passou vada a restrição imposta- pelo art. 150, item VI,
ExcelentissimOs senhores membros do Cooincólume pelo crivo da aná11se. O erro apohtado alínea d, da ConstitufÇão Federal ao papel destigresso Nacional:
_
_
no Código Civil é encontrável, dentre outros, nos nado à impresSão de livros, jOmãis e periódicos?
Nos termos dos art. 62 e 84_,__inciso _XXVT, da
artigos 333 e 655.
·
, ~49) Qual é o valor (em dólares) das importaConstituição Federal, tenho a honra de submeter
Ainda nesse diploma legal encontramos o artições - valor QF e, Valor FOB -, ano a ano,· - à elevada deliberação do Congresso Nacional,
go 468 repetindo o vocábu1o Ude, numa proximi- desde 1°·1-79 até 2-10-88, por unidade da Fedeacompanhado de Exposição ·de Motivos do Se-dade ta1 que somente se justificaria sob a invoca- ração, dos itens discriminados no art. 3~ da Medida
nhor Ministro. de Estado da Fazenda, o texto da
ção da clareza: "a setença, que julgar total ou Provisória n9 17, a saber dos equipamentos, má- Medida Pr~sória n? 17, de 3 de novembro de
parcialmente a lide, tem força de lei nos limites
quinas, aparelhos e instrumentos, bem como
1988, publicado_ no iário Oficial da União de
da lide e das questões decididas."
acessórios, sobressalentes e ferramentas que
4 de novembro de 1988, que "dispõe sobre li
Os exemplos de cochilos são muitos, mas, cer- acompanhavam esses bens adqo-..1iridos por emreduçãodelmpostosincidentessobreimportação
tamente, um dos mais flagrantes já cqmet;idos presas de_ televisão, de radiodifusão, jornalísticas ___ e dâ outras providências".
reside no artigo 7? da Lei n~ 4.717, de 29-6-65,
e editoras?
Brasília, 4 de novembro de 198a.,.... José Sar59) Qual é o valor (em dólares) das importaney.
que reguJa a Ação Popu1ar.
Ali o legislador dividiu o artigo em incisos; o ções -valor OF e valor FOB - , ano a ano,
EM n? 367. Em 3 de novembrõ__de 198á
inciso I em alíneas (a e b} e parágrafos (§§ 19
desde 1~-1-79 até 2-10-88, Por unidade da FedeExcelentíssimo Senhor Presidente da Repúblie. 29) e, após o inciso VI, incluiu uril parágrafo
ração, dos itens discriminados no art. 4~ da Medida -ca:
.
_ _
,
_ ~
único.
Provisória n9 17, isto é, das máquinas, equipaNo dia 4 de outubro do corrente ano foi editado
Essas as observações de cunho pessoal e a mentos, aparelhos, instrumentos e material té_cni- - o De_creto-Lei n9 2.4 79, de 1988, que dispõe sobre
colaboração que podemos emprestar ao estudo co, sem similar nacional, destinados aos seMços a redução de. impostos de importação de bens
do problema, certos de que os ilustres Pares, com
dé aerolevantanientos ou levantamentos aeroes- e dá outras providências.
mais luzes e mafor perspecáda, em muito contri- paciais execUtados por empresas habilitadas?
. O referido d~cn;rto-lei fOi convertido em medida
buirão para aprimorar o texto ora submetido ao
6~) Qual é 6 -valor (em dólares) das importa~
provls6ria,nostermosdoart.25doAtodasDispo·
exame do Congresso Nacional.
ções- valor CIF _e valor FOB- nos clias 3-10.-88 sições_ Constitucionais 1rans_itóriás VenCendo
·Sala das Sessões,' 22 de novembro-de 198&
e 4-10-88 (na vigência do Decreto-Lei n9 2.479 amanhã o prazo de sua vigência.
- Poupeu de Sousa.
de 3-10-88}, por unidade da Federação de todos
Tratando~se de matéria de relEiVciri.te interesse
0>5 itens discrimin_ados nas indagações pr~edenpúblico e iriegável urgência, imj:lõe~se a sua regu·
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) tes, lstó é, na 1~. 2•, 3~. 4~ e s~ perguntas?
fação media~te a,_adoção-de medida provisória,
O ptojetO lido vai à publicaça.o.
79) Fornecer em gráficos de barra, histogra- nos. termos dos art. 62 da Constituição, sob pena
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
mas ou outros tipos de representação gráfica, os de gerar-se graves conseqüências na ordem JuríSr. ]~> SeCretáriõ.totais das tabelas relativas a cada um ·dos itens clica.
__ _
_
_
É lido o seguinte
Nessas condiçQes, tenho a honr~ de submeter
discriminados nas perguntas anteriores, Isto é,
9
9
9
nos quesitos 1 , 2~. 3 , 4~. 5 e 6"' deste pedido à alta consideraçãoQeVos_saExcelênciaoincluso
REQOERIMEI'ITO
de informações.
projetó de medida provisória, que reproduz o cita·N• 192, de 1988
89) Qual é a legislação específica, regulamen- do decreto-lei, revalidando os efeitos por ele proExcelentíssimo Senhor Presidente do Senado Fe- tos e outros diplomas legais em vigor que se duzidos.
Aproveito "o ensejo para renovar a VosSa Excerefere 6 a:rt 4~ da Medida Provisória nç. 17?
deral,
99) Dentre as empresas de televisão, radiodi·
lência os protestos do meu mais profundo respeiNos termos do art. 50, § .29, da Cori:stituiçáo
to. -Mallson Ferreira da Nóbrega
Federal e do art. 239 do Regimento Interno do fusio, jornalísticas, editoras e as habilitadas ao
Nessa incursão, detivemoRnos wn pouco mais
sobre o dispositivo pertinente às medidas provisó-

G'·tare

a
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MGliDA PROVISÓRrA N• 17,
DE 3 DE NOVEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a redução de impostos

incidentes sobre importação e dá outras
providências.

lEG!SLIIÇÁO CrTADA

REQUERIMENTO
N• 193, de 1988.

DECRETO-lEI N• 2.479,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1988

Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Lei do Senado no 55, de 1988-DF, que fixa
o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988.
-.JarDas Passarinho -lran S~va- Mauricio CorTêa - Marcondes Gadelha.

Dispõe sobre a redução de impostos
de importação de bens e dá outras provi-

dências.

0 Presidente da República, no uso da atribuição
q ue lhe confere o art. 62 da ConstituiçãO, 'adota
a seguinte n:tedida provisória, com f~rça· de lei:
Art 1" E concedidª_ a _redução de oitenta por
cento do Imposto de _Importação incidente sobre
partes, peças, componentes, acessórios e sobres-

salentes para máquinas, equipamentos, aparelho~
e instrumentos importados, desde que se destinem a empresas de._teleyjsão e de radiodifusão.
Art. z9 A empresas jornalísticas ou editoras
será conceala~ a redução de_ oitenta por cento
do Imposto de Importação incidente sobre:
1- partes, peças, componentes, acessórios e
sobressalentes que se_destinem a máquinas, equlpamentos, aparelhos e instrumentos lntegrantes
do se_u ativo imobilizaQ_p;
II- matêrias_-primas e mateflais de consumo,
quando importados para consumo próprio e des· tinados à composição, à impressão e ao acabamenta de jornais, periódicos e livros.

Parágrafo único.
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O disposto no item U não

se aplica ao papel destinado à impressão de livros,
jornais e periódiCos, na forma do art. 150, item
lV, alínea d da Constituição.
Art. 3 9 Fica assegurada a isenção do imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
os equipamentos, máquinas, aparelhos e instru~
mentos importados ou de fabricação nacional,
bem como os acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem esse_s bens, quando
adquiridos pvr empresas de televisão de radiofusão, jomalisticas e editoras, para integrar seu ativo
imobilizado e destinados à transmissão de som
e imagem, bem assim à impressão de jornais,
periódicos e livros.

Parágrafo único. No caso do item II, do art.
29, será conr""rlida a redução de .:~itenta por cento
do Imposto ~.;bre Produtos Industrializados,
Art. 4" As empresas habilitadas, na forma da
legislação específica, ao exercício das atividades
de aerolevantamentos ou levantamentos aeroespaciais, será concedida redução de oitenta por
cento do Imposto da Importação e de Imposto
sobre Produtos lndustriazliados incidentes sobre
as máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentes e material técnico, sem similar nacional,
destinados aos serviços_de aerolevantamentos ou
Ievantament:::: aeroespaciais.
Art. 5o Consideram-se válidos para os fins
desta medida provisóría os_ afos praticados durante a vigência do Decreto-Lei no 2.479, de 3
de outubro de 1988, maiitídoSOs efeitos deles
decorrentes.

Art. 6? Esta medida provisória entra em vigor
na data de sua publicação.
BraSJlia, 3 de novembro de 1988; 167" da Independência e 1ao~ --da República. - José Samey
- Mallson Ferreira da Nóbrega.

O Presidente_ da República, no uso da atribuição
que lhe confere 0 art. 55. item II, da Constituição,
Decreta: __
Art. 1o t concedida a redução -de oitenta por
c_ento do Imposto de Importação incidente sobre
__ partes, peças, componentes, acessórios e sobres.sa1ent~s para máquinas, equipamentos, aparelhos
e instrumentos_ importados, desde que se destinem_a empresas de televisão e de radiofusão.
-.Art. 29 A empresas jornalísticas ou_ editoras
será concedida a redução de oitenta por cento
do Imposto de Importação incídente sobre:
1- partes, peças, componentes, acessórios e
sObreSsalentes que se destiifem a máquinas; equipamentos; aparelhos e instrumentos integrantes
do seu ativo imobilizado;
11- matérias-primas e materials de consumo_,
, quando imPortados paia consumo e destinã.ção
à composição, à impressão e ao acabamento de
jornais, penõalcOs e lívi"õs. -:
_ ~- Parágrafo único. O dispost_9__ !19___ ~IT!__l(_não
se aplica ao papel destinado à impressão de livros,
Jornais e periódicos, na forma do art. 19, item
I11, alínea dt da Cci!lstitU:ição.
- -~· 39 Fita-aSsegurada a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
os equiparriént6s, máquinas, aparelhócS e instrumentos importados ou de fabricação na_cionat,
bem como os acessófiOs, Sobressalentes e ferramentas que acompanhem esses bens, quando
adquiridos por empresas de televisão, de radiofusão, jornalísticas e editoras para integrar seu ativo
imobilizado e destinados à transmissão de som
e imagem, bem assim à ilnpressão de jornais,
periódicos e livros.

-Parágrafo único. No caso do item II, do art.
2-9 será Com::edi_da a redução de oitenta por cento
do Imposto sobre Produtos Industrializados.
Art. 4o Às empresas habi][tadas, na forma da
legislação específica, ao exercício das atividades
de aerolevantamentos ou levant.:tmentos aeJOespaciais, será concedida a reduçáo de oitenta por
cento do Imposto de Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados incidentes sobre
as máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos e material técnico, sem similar nacional,
destinados aos serviços de aerolevantamentos ou
levantamentos aeroespaciais.
Art. 5? Este decreto-lei entra em vigor na data
de sua publlcação.Art 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasfiia, 3 de outubr.o de 1988; 167, da lndependência e 100: da República. - .JOSÉ SARNEY
- Mailson Ferreira da Nôbrega.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

O requerimento lido será subnletido ao exame
da Mesa Dlretora.
Sobre a mesa requerimentoS que serão lidos
pelo Sr. 1_9 SeCretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO
N• 194, de 1988
Requeremos urgência, ncis termos do _arl 371,
alínea b, do Regimento Interno, para o Projeto
de Resolução nç 160, de _198E, que ait:::ra dispositivos da Resolução no 1, de 1987, modificada
Pela ResOlução n? 54, de 1987 e revigorada pela
den9137,de1988. .
_
__ --·
_Sala das Sessões, 22 de noVembro Qe. 198&
- Ronan Tito- JarbaS PaSsarinho - .JamD
~ddad _- _Óivaldo _8_!1-ruagy.
- O SR. PRESIDEi'm:: (Jutahy Magalhães) -

OS requerlmenfOS-lidoS -ser"áõ -VOtados após a Or-~

dem do Dia, na forma do art."375, n, do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

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

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães~ -

Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Câm.;~.ra n9 40, de_ 1988 (n9 307/87,
na Casa de origem), que "cria, no Quadro
Permanente _de Pessoal da Justiça de Primeira Instância, os cargos que especifica e
dá outras providências", tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
Lei da

A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior.
Votação do Projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto·aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
i'!' 40, de 1988
(i'!' 307/87, na Casa de origem)

Cria, no Quadro Permanente de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, os cargos que especifica e dá outras providências.

O-Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Justiça Federal de Primeira Instância, cm cargos de Analista de Finanças e Con-
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trole e de Analista de Orçamento, de nível superior, de Técnico de Finanças e Controle e de Téc-

Tll_IBUNAL FEDERAL DE RECUR$05

nico de Orçamento, de nível médio, constantes
do Anexo I desta lei.
Art. 29 Os seiVidores que, em 23 de dezem- -

CONSELHO DA JUSTIÇA

bro de 1986, se encontravam em exefcfcio no

Serviço de Coiltrole InternO e na Secretaria de
Orçamento e Finança·s, Cla Secretaria do Conselho da Justiça Federal, e nas áreas financeiras
das Seções Judiciárias da Justiça" Federal de Pri-

meira Instância, e que permaneceram nessa condição até a edição desta lei, são transpostos, por
opção e mediante aprovação em processo sele-

tive, a ser regulado pelo Conselho da Justiça Federal, para os ·cargos a que se refere o artigo
anterior, obedecidos os quantitativos fiXados no
Anexo L
§ 1~ Os- s:eNidores, localizados em referências iguais ou inferiores a N8-1 O e NM-17, serão
reposicionados no Padrão IV, Classe A. dos cargos
de nivel superior ou médio, respectlvamente,
§ 2" _Os quantitativos estabelecidos no Anexo
I serão distribuídos pelas classes das respectivas
categorias funcionais, por Ato do_ Conselho da
Justiça Federal, que inclusive, disporá sobre a
lotação e o exercício dos funcionários nas respectivas Seçôes Judiciáriãs.
Art. 3 9 O véncimento iillcial dcis Cargos de
Analista de Finanças e Controle e de AnalisW de
Orçamento, de que trata o art. 4° dos DecretosLeis n~"' 2.346 e 2.347, ambos de 23 de julho
de 1987, ·devidamente reajustado, é o correspon-dente ao da 3" Casse, Padrão I, índice 100 da
Tabela de Escalonamento Vertical, constante do
Anexo III, do Decreto-Lei n"2.225, de 10 de janeiro
de 1985, e servirá de base para fiXação do valor
dos demais vencimentos dos cargos de que trata
esta lei.

Parágrafo único. Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da transposição a que
se 'refere o art. 2", a~egurando-se a diferença
como vantagem pessoal, individualmente nominada.
Art. 49 O provimento dos cargos de que trata
esta lei será feito mediante aprovação em concurso público e dar-se-á no Padrão IV, Classe A.
dos cargos de nível superior ou médio, respec~Va
mente, constante do Anexo·] desta lei._
Parágrafo único. Poderão concorrer ao_ concurso público de que trata este artigo:
I - para Analísta de Firianças e Cofltiole e
Analista de Orçamento: os portadores de diploma
de curso superior ou habilítação legal equivalente
nas áreas de Qências- Conta'beis, -Administração,
Economia e Direito;

II - para Técnico de Finan-ças e ·controle e
Técnico de__ Orçamento: os portadores de certificado de curso de segundo grau ou habilitação
legal equivalente.

Art. 59 As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão à conta das dotações_ orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeira
Instância.
Art. 69 Es_ta lei entra eril vigor na data de sua
publicação.
Art. 79 Revogam-se as dispostções em contrário.

FEDERAL

A N E X O
(Art.

20 da Lei no

SITUA~~O ANTERIOR

DENOMlN.Ã:çAo
NÍVEL SUPERIOR
FUNCI_ONf..RIOS ·acu- -PANTES DE
CARGO
DE N!VEL SUPERIOR
EM EXERC!CIO
NO
SERVIÇO DE CONTRO
LE INTERNO E NA
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DA SECReTARIA
DO CONSELHO
DA
JUSTIÇA FEDERAL E
NM ARt~.S F!t-:'AN-CEIAAS DAS SEÇOES
JUDICIARIAS,
NA
FORl-'..A DC! ART. 20
DE:STA LEI.~
N VEL M.:..DIO_
FTJNCIONARIOS OCU- PANTES DE CARGO
DE N1VEL M~DIO EM
EXERCÍCIO. N0 SER- _
V:!ÇO DE C"ONT"ROLEINTERNO i'~ NA SECRE~ARlA DE ORCAMENTO E FINANÇAS
DA SECRETARIA DO
CONSELHO--DA JUSTI
ÇA FEDERAL E NAS
ÁREAS fiNANCEIRAS
DAS SEÇO:ES. JUDI-CIÂRIAS, NA FORMA
DO ART.
DESTA
LEI.

"

SITUll.ÇXO NOVA
R:!::FEH.tNCIA

2s

"23
"20
21

PADAAO

CLASSE

Dl:,NOMINli.ÇÂO

QUANT.

111_Il

ESPECIAL

li.NALISTA DE
FINANÇAS-- E
CONTROLE

70

I

v
IV
I!l

19
18
17

n

"

IV
III

15

c

I.

E

ANJ,LISTA DE
ORÇAI'-lENTO

os

v

12

"I
VI

II
lO

IV

35

III

l4

l3

v

"

Il·

-.-3 3
32

I

3l

IV

30
29

l_II

28
27

I

v

26
25

IV
III

"

II

B

A

ESPECIAL

c

Il

T!:CNICO DE
FINANÇAS E
CONTROLE

150

E

_Tf:_CNICO DE
ORÇAME~TO

I2

•

23
22

VI

2I
20

IV

v

A

l9

IS

l7

O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto de
Lei da -Câmara ri? 50, de 1988 (n9 .547/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Pr~jdente da República, que acrescenta o
termo ··UJ'Iiversitário" na denonominação do
hospital p-,,)fessor Edgard Santos, da Univer~
sidade .Federal da Bahia, tendo PARECER
FAVORÁVEL, proferido erO plenário.
- ~ A discuss.fo dã matéria foi enCerrada em sessão
ordinária anterior.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Seria dores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à SariÇãci
É o s_eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
!'!• 50, DE 1988

_(N9 545/88, na Casa de origem)
-Acrescenta o termo "(JJÚVersltário'" na
denominação do Hospital Professor Ed. gard Santos, da Universidade Federal da
Bahla.
O Congresso Nacional decreta:
Alt l.!._ Fica acrescido, na denominação dada
pela Lei n 9 4.226, de 23 de maio de 1963, ao

antigo Hospital das Clínicas da Universidade Fe~
deral da Bahia, Hospital Professor Edgard Santos
-:;:_o termo ··universitário", passando a denominar~se "Hospital Universitário Professor Edgard
SantoS".
.
Arl 2» Esta: lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3? Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto- de Lei
da Câmara n' 54, de 1988 (n• 545/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que "autoriza o Poder Executivo
--c-a abrir ao Ministério do Trabalho o crédito espectai até o limite de Cz$ 1.703.004.000,00 (um
bilhão, setecentos e três milhões e quatro mil
cruzados), para o fun que especifica", tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária ariterior.Votação do projeto, em turno único.
O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a vQtaç:ão.
O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Tem V. EXI' a palavra.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -

PI. Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente,

-
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Srs. S_cnadores, trata-se do Projeto de Lei da Câ- -O projeto está em fase de votação, como anun-

mara no 54/88,

ciou V. Ex.!'.; votação, em tumo úntco, Projeto de
Lei da Câmara n" 54/88, que na Casa de origenf
tomou o n<:> 545/88.

Este projeto, Sr. Presidente, é de irUdatlva do
Senhor Presidente da República, e "autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Trabalho

o crédito especial até o limite de Cz$
1.703.004.000,00 (um bilhãO--s-etecentos e três
milhões e quatro mil cruzados), para fim que espe-

cifica".
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O prOjeto recebeu parecer faVorável em plenário e tem, Sr. Presidente, um alto objetivo. Ele
se refere à formação proflssiCinal e os recursos
necessários à execução da lei decorrerão do produto de operação de crédito externo contratado
pelo Governo brasileiro junto ao Banco Interna·
danai, para reconstrução e desenvolvimento.
Sr. Presidente, nada tenho contra a proposição
que terá, conseqüentemente, o rileil. VOto. Mas,
no momento, Sr. Presidente, o Congresso vota
um projeto de lei referente ao Ministério do Trabalho, e por isso, permito-me fazer uma apreciação
sobre e~~e Ministério;. O País está vivendo um
período de greves como nunca em nossa História.
Sabemos que a inflação atingiu níveis jamais co~
nhecidos. As greves, Sr. Presidente, em grande
parte estão sendo superadas, graças aos bons
oficias, na forma da lei e à boa vontade de empregadores, de empregados e da Justiça do Trabalho.
Justamente neste momento, Sr. Presidente,
nio há Ministro do Trabalho no País, e o Ministro·
do Trabalho, numa hora como esta, não poderia
deixar de ser um ministro de alta competência,
habilidoso, e que dedicasse tempo integral aos
problemas sociais.
Então, Sr. Presidente no momento em que votamos este projeto, quero estranhar que a Presidência da República- e em pleno regime presidencialista, cabendo ao Presidente da República
nomear e demitir Ministros sem ouvir o PrimeiroMinistro, que ê quem deveria, num sistema parlamentarista, levar os nomes dos ministros ao Presidente, sem que exista no nosso País nem mesmo
o que ocorre nos Estados Unidos da América,
em que o Senado Federal é ouvido previamente
à nomeação· de um Ministro de Estado, tendo,
portanto, o Senhor Presidente da República plenos e absolutos poderes para nomear e demitir

D_i~te deste quadro, Sr. Piesidente, o que se
espera? É que o ilustre Presidente da República,
sem _tardança, nomeie o novo Ministro do T rabalho, e que Sua Excelência nomeie alguém que
~j~ ~~ente capaz: de exercer essa importante
e delicada_ função nesta hora. Não é qualql•o;-r
brasileiro, não é .qualquer político que neste momento deve ser indicado para Ministro do Trabalho. O Senhor Presidente da República deve llbertar-se dos critérios de amizade e nomear alguém
competente para o cargo - aí ele tem os seus
dois Partid9s, o PFL e o PMDB - que Sua Excelência escolha um político de sensibilidade social,
se não quiser fazer como o ·presidente da Argentina, que convidou um líder sindical, um lider operário, para ser o MiniStro do Trabalho. De qualquer
modo, o Senhor Presidente da R~pública deve
nomear para o Ministério do Trabalho· alguém
que, pelo menos, tenha um diálogo e inspire
c.ónfmnça aos sindicatos e às Federações de Trabalhadores, como é normal que nomeie para o
Ministério da Indústria e do Comércio alguém ligado ao alto empresariado e às Federações e Confederação da Indústria do nosso País.
.
Aqui ficam, portanto, estas palavras, em que
apelo, em nome - acredito - da Nação brasileira. ao Senhor Presidente da República para que
nomeie o novo Ministro do Trabalho e que este
seja um homem à altura da Pasta e à altura do
momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito
bt:m!}

_OSR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- Votaçao C:..J projeto, erh tl)nJo único.
os·sehhõfes-~eriadores __que o aprovam queiram permanecer' sentados. (Pausa)
Aprovado.
O ptojeto vai à sariÇão.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 54, de 1988

(N• 545188, na Casa de origem)
De inidativa do Senhor Presidente da República
.

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Ministério do Trabalho o crédito especial
até o Hmlte de Cz$ 1. 703.004,000,00
(um bilhão, se~ecentos e três milhões e
quatro mil cruzados), para o fim que e.
pecifica.
O CongressO" Nacional decreta:
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a
abrir ao Ministério do Trabalho o crédito espedal
até o~mite de C:z$ 1.703.004.000,00..(um b~hõo,
setecentos e três mílhões e quatro mil cruzados),
para atender ao seguinte programa de trabaiJ-o.a

Cz$ Mil
26000 -.MINISTÉRIO !lO TRABALHO
26110 -

Secretaria de Mão-de-Obra

Ljo3,oo4
1.525.464

14452173.573 -Formação
14.452173.574- Formação
14452173.575
Formação
26201
Fundação

Profissiona;- supo-:--te Técnico
Prcfis..sional- Sena1
Profissional - Senac
Jorge Duprat Figuerreâo de Ségurança e
Medicina do Trabalho

14790553.576- FormaçãO Profissional
Art. 29 Os recUrsos necessáiios à execução

desta lei decorrerão do produto de operação de
· crédito externo, contratacio pelo governo brasi~
leiro junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Art. 3 9__1;~~ lei entra em Vigor na data de sua
ministros a qualquer momento é estranhavé!, Sr. publicaçãO.
·
· ·
Presidente, que o País continue sem Ministro do
Art. 4? RevoQ-am-se as diSposiÇões em conTrabalho. Um ilustre e nobre Ministro é que contitrário.
nua respondendo pelo Ministério do Trabalho.
Presidência da República, o anexo projeto de
Numa hora como esta, hora grave, hora que
os cientistas políticos, os sociólogos, os econo- lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
mistas, os aclministradores conslderam das mals Ministério do Trabalho o crédito especial até o
dificeis por que já pasSou o País e que as dificul- limite de Cz$ 1.703.004.000,00 (um bilhão, setedades avultam a tal ponto, Sr. Presidente, que, centos e três milhões e quatro mil cruzados), para
o fim que especifica".
pela primeira vez na nossa História, empregadores
e empregados tomaram a iniciativa de realizar
O SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)um Pacto Social, apelando para que o Presidente .
ltem
4:
da República não atrapalhe, e até ajude - aproveito o ensejo para diz_er que nós, aqui, congressistas, senadores e deputados, desejamos que este Pacto obtenha pleno êxito. E as medidas que
aqui vierem terão o nosso apoio, para que sejam
transformados os projetas em lei, oportunamente.

-Dufl!nte.o dist:urso do Sr. Senil.dOr ChiiiJas
Rodírgues o Sr. Jutahy ftfagalhaães deixa a
cadeira da Presidênda que é ocupada pelo
Sr. OdQcir Soare$

Votação, em turno únic.o, do Projeto de
Lei da Câmara n9 59, de 1988 (n~ 546/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera dispositivos da Lei n' 6.880, de 9 de dezembro

Fu:ridacen tro

132.901)
803.316

589.248
177.540

177.540

de 1980, qUe dispõe OObre o estatuto dos
militares, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário,
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
O.Ldinári_~ anterior~
_
...
Votação do projeto, em turno úniCo.
Os Senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
···
O prOjeto vai à sanção.

É 9 seguin~e o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 59, de 1988
·(N• 546186, mi Câmara dos Deputados)
. De iniciativa do Sr. Presidente da República
Altera dispositivos da Lei n~ 6.880, de

9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 OincisoVIdoart.137daLein~6.880,
de 9 de dezembro de 1980, que dispõe sobre

Novembro de I 988

o Estatuto dos Militares, passa a vigorar com_ a

autorizada a Contratar operação de crédito no va-

seguir.te redação:
_ , 191' correspondente, em cruzados, a 8_0.000,00
"Art. 137 ..............................._ _ _ _ _
Obrigaçã-o do Tesouro Nacional - OTN, junto

___________

ao Banco do Estado de Pernambuco S/A, este
VI - 1/3 (um terço) para cada periodo ~i1a-qua1idade de agente financeiro da Caixa Ecoconsecutivo ou não de 2 (dois) anos de efeti- nõrTitca Federal, destinada a tomar viável a execução de empreendimentos programados para o
v~ serviço passados pelo MiUtar nas g1 ~arni
ções especiais da CategOria "A", a partir da município.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na data
vigência da Lei n9 5.774, de 23 de dezembro

..........................
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de sua püD!iCaçao.--

de 1971."

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
__
__
publicação.
Art. 39 Revogam;.se as disposições em çon-:.
trário.
O SR. PRESiDENTE (OdaG.· Soares) ....:... ~tem
5:

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 156, de 198_8, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Vitória de Santo An·
tão, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 80.000,00 Obrigações doTescuro Nacional - OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinária anterior, tendo a votação sido adiada
em virtude do levantamento da sessão.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Odacii' Soares) - Sobre a mesa, redaçáo final da matéria que será
lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
Redação finai do Projeto de Resolução
nt 156, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 156, de 1988, que autõriza a
Prefeitura MuniciPal de Vitória de Santo Antão
(PE) a contiatar operação de crédito no valor correspOiadente, era1 cruzados, a 80.000,00 OTii.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988.
- Nabor Júnior, Relator.
ANEXO AO PARECER

---

o SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em

discussão a redação final. (Pa-Usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a-discussão..
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivãmente ádotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

29 da Resolução n~ 93, de 11-de outubro de 1976,
alterada pela Res_olução n9140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor corres- .
pendente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto ao Banco
do Nordeste _do Brasil SIA, este na qualidade de
agente financeiro da Caixa__Eo;::Qnômica Federal,
destinada à execução de serviÇos- d~ infra-estru- tura relacionados com a implantação de calçamento, construção-de melos~fios e ~rj_etas,_asfal~
tamento de vias urbanas, e outras obras cMs a
serem defmidas, no município.
Art 29 Esta resolução e_ntra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Odacir SOares)- Em
discussão a redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)- Item a discussão.
__
6,
Encerrada a diScussão, ~_matéria é _dada como
Votação, em turno úniço, do Projeto de definitivamente ãdotada,_ dispensada- ã votação,
Resolução n9 157, de 1988, que aUtoriza a nos termos regimentais.
o projeto vru·à promulgação.
Prefeitura Mu.r1!clpal de Barra do COrda, Estado do Maranhão a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados,
O SR.. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Item
a 80.000,00- Obrigações do
Tesouro 7:
Nacional- OTN, tendo PARECER FAVORÁ-

VEL, proferido ein Plenário.
__ A matér_ia co[l_stp_l.ld<LOrd_em do Dia da sessão
ordfnária anteriOr, tenâo a-votaçãO sido adiada
em virtude do levantamento da sessão.
Votação do Projeto, em turno único.
Os Srs. Senador.es_que__o aprovãm queiram per~
manecer sentados (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- So~
bre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. }9 Secretário.
É lida a seguinte.
Redação final do Projeto de Resolução
-~915J, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n" 157, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Barra do Corda (MA) a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a ao.ooo,oo OTN.
Sala das sessõeS, 22_ de __ novembro de 19aa.
- Nabor Júruor, Relator.

_Votação, em turno único, dq Projeto de
ResoluçãO n9 158, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municípal de Carpina, Estado de
Pernambuco, a contratar operação de crédito
no valor corresp-ondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Naciona1
-

ANEXO AO PARECER

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artig~ 52, inciso VIl. da ConStifufção,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, de 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de VItória de Santo Antão, Esl'ado de Pemam~
buco, a contratar operação de créditono
valor correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Vitória de
Santo Antão, Estado de Pernambuco, nos termos
do artigo 2 9 da Resolução n9 93, de 11 de outubro
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5'
de dezembro de 1985, ainbãs do Senado Federal,

__ _ Redação finai do ~jeto de Resoluçã_o
n•157, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
teririos do artigo 52, "inciso VII, da Constituição,
e eu, Presidente" promulgo a seguinte:
RESOLUÇÃO N'

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Estado do Maranhão, a con·
tratar operação de crédito no valor cor-~pondente, em cruzados, a 80.000,0'!_
~Obrigações do Tesouro Nacional OTI'I.

O Senado Federal res_olve:_
Art" J9 __ t a Prefeitura Municipal de Barra do
Corda, Estado do Maranhão, nos termos do artigo

OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL,

proferido em plenário.
A matéria constou da Ordem.do D_ia da sessão
ordinária anterior, tendO a votação sido adiada
em virtude de levantamento da ~ssão.
Votação do projeto, em turno úrllco.
Os Srs. Senadores que o_aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDEI'ITI:: (Odadr Soares)--' So-

bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
19 Secretário.
~-lida a Seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 156, de 1988.

3457

Redação final do Projeto de Resolução
n'158, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no 158, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Munic_ipal de Carpina (PE) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 80.000,00 OTN.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988.
- Leopoldo Peres, Relator.
ANEXO AG PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n>158, de 1988.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
-do artigo 52, indso Vil, da Constituição,
e eu,
Presidente, promulgo a seguinte
~ermos

3458
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Autoriza a PrefeJtura Municipal de

Cmplna, Estado de Pernambuco, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 I:: a Prefeitura Muntdpal de Carpina,
da Resolução

n~

Haddad.

do Tesouro Nacional -

OTN, junto ao BancO

agente fmanceiro da Caixa ECooôroica Federal,
destinada à execução de_ projetOs-relativos à elaboração de cadastro, pavimentação viária, proteção e contenção de encostas, construção de uma
praça e urbanização, no município;-Art 2 9 Esta ieso!Ução entrã em\rig6r na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. _ . _.
_ _
Encerrada a disCussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, cüspensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)- Item
8:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n<> 159,- de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de_ São Luiz, Estado do
Maranhão, a realizar operaçãO -de crédito extemo no valor equivalente, em --cruzados, a
US$ 1,89T;567:33--(timmifhão, oitocentos e
noventa e um mil, quinhentos e sessenta e
sete dólares e trinta e três centavos), elevando
temporariamente o limite de sua dívida consolidada, tendo PARECER FAVORÁVEL, pro-

ferido em plenário.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
ordinária anterior, tendo a votação sido adiada
em virtude do levantamento da sessão.
Votação do projeto, em turno 'únic_o. __
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Sr. Jamil Haddad- Peço a palavra, para
uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Odaêir Soares)- Tem
a palavra o nobre Senador Jamil Haddad, para
declaração de voto.
O SR. JAMJL HADDAD (PSB - RJ. Para
declaração de voto. Sem revisão_do· orador.)=:
Sr. Presidente, Srs. Senadõi-es, estou esperando
que V. Ex• diga que está aprovado o projeto, para
que conste da ata o meu voto contrário, porque
a todo empréstimo em d6lar tenho votado-contrariamente à sua concessão nesta Casa. ,
' De modo que V. Ex" provavelniente vai anunciar
a aprovação da matéria, e quero que cOnste da
ata o meu voto contrário.

-

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Sobre a mesa, redação final da matéria que será
Uda pelo Sr. }9 Secfetárío.

É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n' 159, de 1988.

93, de 11 de outubro- de 1976,

do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de

- Bahia, a contratar operação de crédito no
valor cqrrespondente, em cruzados, a
146.520,13 Obrigações do Tesouro; Nacional

. O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A
matéria está'aprovada, fazendo-se constar da ata
a declaração de voto do nobre Senador Jamil

Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2 9
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado_ Federal, autorizada
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a ao.ocro;oo Dbrigações

Novembro de 1988

Q Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no 159, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de SAo Luís (MA) a elevar
em_Cz$_259.977.013,83 (duzentos e cinqüenta
e nove milhõ_es~ novecentos e se+enta e sete mil,
treze cruzaaos e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolidada.
' ·sata ·aas_ SéssõeS, 22 de novembro de 1988.
-:Leopoldo Peres, Relator.
ANEXO AO PARECER

_ _ __ RedaÇãO'ftDal do Projeto de Resolução

:'cne_t59, del988. .

. .

Fciço saber que ciSenado Fedéral aprovou, nos

termos _do artigo 52, indso _vn, da Constituição,
e eu, presidente~ promulgo a seguinte

· '" · .~RESoLuçÃo r-~,

A discussão da matériá foi encerr~da em s_e$ão
ordinária antet;or.
Em votação o projeto, em turno úniço,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr._}9 Secretário.
É lida c. seguinte

Redac;ão Onal do Projeto de Resolução
ri' 161, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ 161, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ubaitaba (BA) a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 146.520,13 OTN.
Sala das SeSsõés, 22 âe nOvembro de 1988.
-Nelson Cameli-0, Relator.

- .DE ·1988

Autoriza a Prefeitura Munldpal de São
Luis-, Estado do Maranhão, a elevar em
Cz$ 259.977.013,83 (duzentos e cln·
<jli"ehtit e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, treze cru:t:ados e oitenta
. e três centavos) o montante de sua dívJ'--', da consolidada.

ANEXO AO PARECER

Redac;âO final do Projeto de Resolução
n? 161, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do _artigo 52, inciso Yll, da Constituição,
e eu, President~. promulgo a seguinte.
RESOLUçAQ N'

• OE 1988

' Autoriza a Prefeitura Municipal de
Ubaitaba, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor ColTeSpondente, em cruzados, a 146.520,13 Obrigações do Tesouro Nacional- OTN.

9 Senado Federal resolve:
}Art. 1o I:: a Prefeitura MWlicipal de São Luís,
EstadO do Mararihão, autorizada a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido no inciso
III do artigo 2~ da Resolução n? 62, de 28 de outubr6 __de__l9_7_5, mõdificada pela Resolução n9 93,
d~j 1 de_ outubro de 1976, ambas do Senado
Feâeral, a_ fim de que possa realizar operação
_g~~rédito nq y_alor de Q.$ 259.977.013,83 (duzemos- e tinqüenta e nove milt-.5es, novecentos
e setenta e sete mil, treze <::ruzados e oitenta -e
três centavos), c:Jestinada a regularizar operação
de _r_e_c_ursos contratada junto ao Banco do NordéS:íe do Brasil S/A e renovação de 100% (cem
pór-·cento) das parcelas de principal e encargos
vencidas_e vincendas, apuradas até 31 de dezembi-6 -de _1 ~-?,junto. àquela instituição financeira.
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na data
de sua P_~Ucação.

OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL, pro-

- ferido em Plenário.

O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a Prefeitura Mun1cipal de Ubaitaba,
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2? da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n1> 140, de 5 de dezembro de 19&5,
ambas do Sen::.do Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no v,alor correspondente, em
cruzados, a 146.520,13 Obrigações do Tesouro
Nacional-OTN,junto à _Caixa E_c_onômica Fede-'
ral, destinada ·à execução de obras de sistema
viário, drenagem, lavanderia. unidade-de saúde
e úntro comunal, no município.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

o

.. o SR. PRESJDEI'ITE (Odadr Soares)- Em

discussão- a redaÇão finàl. (Pausa)
, Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discUssão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimeittais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE ~cir Soares) -Item

9:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 161, de 198.8, que autoriza a
-- Prefeitura Municipal de Ubaitaba, Estado da

O SR. PREsiDEI'ITE (Odacir Soares)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria é dada COI'"(lo
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) -Item

10:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 162, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Tremedal, Estado da
Bahia, a contratar_ operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a

Novembro de 1988

283.510,18 Obrigações do Tesouro Nadol)al

- OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.

A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária antertor.

Em votação o projeto, em turno único.

Os Srs. Senadores que o aprovam que:r.:::m permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre a mesa, reda~ão fina1 que será lir;la pelo Sr.
}9 Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n• 162, de 1988.
O Relator apresenta a redação final
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qo Projeto

de Resolução n" 162, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Tremedal (BA) a contratar
operação de crédito no valor correspond€'nte, em
cruzados, a 28351 O, 18 OTN.
Sala das Sessões, 22 de novembro de 1988.

- Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 162, de 1988

Faço- saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso VIl, da ConstitWção,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Autoriza a Pref~ra Municipal de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação de cri!dlto no valor coiTeSpondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN.
O Senado FederaJ resolve:
Art 19 É a Prefeitura Municipal de Tremedal,
Estado da Bahia, nos termos do artigo 29 da Resolução n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n~ 140, de5 de dezembro de 1985
ambas do Senado Federal, autoriza a contrata;
operação de _crédito no valor correspondente, em
cruzados. a 283.510,18 Obrigações do T~scuro
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS destin~da à implantação de drenagem, rne[os-fi'os, paVImentação com _paralelepípedos e construção de
um Centro de J\bastecimento, no município._
Art 29 Esta r~solução _entra em vigor na data
de sua publicação.
. . .
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)~ Em
discussão a redaçâo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão a redação final ~ considerada definitivamente api"ovada, nos tennos do
art 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
OSR.PRESIDEI'ITE(OdacirSoares)-

Item 11:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 163, de 1988, que autoriza a
Pr~feitura Munkipal de Coelho Neto, Estado
do Maranhão, a contr_atru: operação de çrédito

no valor correspondente, em_ cruzados, a
80.000,00 Obrigações do TesOuro Nadonal

Prefeitura Municipal de Santarém _Estado do
Pará, a contratar operação de crédito no valor
cmespondente, em cruzados, a 347.L2,50
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN1 tendo PARECER FAVORÁVEL. proferido em
plenário.

P'"""

~ OTN, t<ndo PARr::ER FAVORÁVEL,
feri_d,Ç>_ em Plenário.
A disc-uSsão da matéria fOi en<:eiTada em sessão
ordináríã: anterior.
V'Jtação do r':"ojeto, err· turno único.
Os Srs. Senadgre:;; que o aprovam queiram permaneCer·_senfadós. (Pausa.)
Aprovad?.

Cl SR. PRE.c:;IDENTF 'Odacir Soares)- Sobre a mesa, redáção final que vai ser lida pelo
sr~ lç·secretáno: ---

i:: nd~ a s~g~i~te
Re dação final do hojeto de Resoíuçc:to

Adiscu&sãa da matéria foi encerra.::ia em sessão
ordinária anterior.
Em votação ci projeto, em turno único.
Os.SnLS_enadores que o ·aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobre _a mesa, redação fmal que vai ser lidr pelo
Sr. 19 Secretário.

n? 163, de 1988.

É- lida a seguinte
Redação filla) do Projeto de Resolução
n~ 164, de 1988.

O relatqr apresenta a redação fmal da Projeto
de Resolução no 163, de 1988, que autoriza a
Prei'eitura Muni.::ipal de C.Jelho _Neto_(MA) a c:on~
tratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80,000,00 _OTN.
Sala das Sessões, 22 de; .IJ.ovembro de 1988.
- Nelson C:::a"'lleiro, RE>1"\tor.

O relil.tor apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 164, de 1988, que autoriza a Prefeitura- Municipal de Santarém (PA)
a contratar operaçâo_de crédito no v~or correspúndente, em cruzados, a 347.1()2,50
OTN.
Sala- das Ses.sQe_$, Z2 de__ naVembro de
1988.- Jarbas Passarinho 1 Relator

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n~ 163, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
terrnos d~ arti_.go 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Pres1dente, promulgo a seguinte

RESOL:.IÇÃO N•

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Coelho Neto, Estado do Maranhão, a
contratar operação de crédito no valor
corresp::Jndenl(:, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro N:adonai-OTN.

ANEXO AO PAR<;CER

Re dação final do Projeto de Resolução
n'164,de 1988.
FaÇo saber que o Senado Federal aprovoq, nos
termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No_

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santarém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédJ,to, no valor co~pon
dente, em cruzados, a 347.102,50 ~)bri
gações do Tesouro Nadonal (OTN).

O Senado_ Federal resolve:
-· P:t..- 1° É a [lrefeitura: ·.unicipal de Coelho N~
to_,_ Estado_ do Maranhão, nos termos do artigo
29 da Resolução n 9 93, de 11 de outubro de 1976
alterada pela Resolução n9 140, de 5 de dezembOO:
d_~ Hl85, 'ambas do Sen;:.do Federal, autorizaria
a contratar operação-de credito no va1or correspodente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, destinada à construção de lavanderiJs com eh~ farizes pC..1icos, incluindo p~rfu
ração dos respectivos poços artesianos, de centro
de saúde e postos médicos. e paVimentação de
Vias públicas, no município.
Art. 2o Esta resoluão "'ntra em vigor na d~t::1
de sua publicas;ão.
-

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Sai-itarém,Estado da Pará, nos ter::mos do anigo 29 da R_ solução n 9 93; de 11 de outubro de 1976, alterada
~la Resolução n9 140, de 5 de dezembro de !985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor correspondem~, em
cruzados, a 347.102,50 Obrigar;õe:::; do Tesouro
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal, destinada à: execuçãO âO Projeto "Grande Prainha", no município.
Art. 29 Esta resolução ent(a em _vjgor n _data
d~ sua puDJicação.
-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em
discus_sªo a redação final. (Pausa.)
N5.o_ havendc. quem ~- -ça a palavra, encerrO
a discussão. _
Etjçerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art 359 do Regimento lntt"mo.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pal<"vra, en..:erro
a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada d_efinltlV~ente: ~provada, nos termos do
art. 359 do ReQJrriéntO InternO:
- -A tl}atéria Wí à_pr~l!'l:l}ga~ão.

O S_R. PRESIDENTE (Odaoir Soares) - '

Item 12:

- -

Votação, em tum: único, do Projeto c!.e
Resolução n~ 164, de 1988, que autoriza a

OSR.PRESIDEI'ITE(QdacirSoares)-ltem

13:

.

Votação, em turno único, do Projelo de
Resolução n9 165, de 198ã, que autoriza a
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Prefeitura Municipal de Central, EStado da
Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em -cruzados, a
57.500,00 Obrigações -dO Tescuro Nacional
- OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
-

Prefeitura Municipal de Pã:ulo Afonso, EStado
da Bahia, a cvntratar operação de crédito
no valor conespondente, em cruzados, a
BO.OnO;OO-UOrigações do Tescuro Nacional
_: OTN, tend P,'~ECER FAVORÁVEL, proferido n}';: plenário.

A discussão da matéda foi encerrada em sessão
ordinária anterior.
Em votação o projeto, em turno úriico.

A âiS-cuSSão da mêli:éria foi encerrada em sessão
6ralnáríã 'anterior.
_ Votação do projeto, em turno único.
OS Srs. Senadore5 que o aprovam queiram permanencer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Os Srs. Senadores que o aprovãm qUeiram per-

manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Soa mesa redação final que será lida pelo Sr.
19 Secretário.
-É lida a seguinte

br~

O SR. PRESIDENTE (Oda;çir Soares) - Sobre a mesa a redação final que será lida pelo
Sr. _1_9 Secretário.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
n' 165, de 19880 relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n<> 165, de 1988, qúe autoriza a
Prefeitura Municipal de Central (BA) a contratar
operação de crédito no valor corresponder.te, em
cruzados, a 57.500,00 OTN.
Sala das sessões, 22 de riovembro de 1988.
- Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 165, de 1988-

--o

-reJa..tôr apresenta a redaçáo final do Projeto
de Resolução_n9 166, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
Sala das sessões, 22 de novembro de 1988.
......,. ...Jutahy Magalh.i.c.S, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução

Faço saber que o Senado Fedi:ral aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso Vil, da Constituição,
e eu, Presidente, promuJgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

Redação final do Projeto de Resolução
n• 166, de 1988.

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Centra1, Estado da Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 57.500,00 Obrigações do Tesouro Nadonal- OTN.
O Senado Federal resolve:
-- . .
A.rt. 1"' ~ a Prefeitura Municipal de Central,
Estado da Sabia, nos termos do artigo 2 9 da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
JX;a Resolução no 140, rle 5 dE> dezembro dP. 1985.
ambas do Senado Federal, autOrizada a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 57.500-,00 Obrigações do Tesouro
Nac1onal- OTN, junto ao Banco do Nordeste
do Brasil 8/A, este na qualidade de agente financeiro da CaiXa EcOnõrnica Federal, destinada à
construção de um mercado, uma maternidade.
uma lavanderia, um centro esportivo, praças e
jardins e pavimentação com p~:~ralelepípeJos, no
municí.pio.
-Art. 2~- - Esta resolução _entra em vigor na data
-=de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (odacir S oares) - E m
discussão a redação final. (Pausa.}
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. EnCerrada a discussão, a redação
final é considerada defmitivarõente aproVada, nos
termos do art. 359 do Regimento Interno.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Oaacir Soares) -Item
14:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 166, de 1988, i)Ue -aUtOriZa' a

11' 166, de 19P6-

Faço saDer queo SenadO Federal aprov~u. nos
termos do__ artigo 52, inciso VU, da Constituição,
e eu, Presidente, pl.:lmulgo a: seguinte
RESOLUÇÃO N"

. ,-bE i 988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Paulo Afonso, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor correspo-ndente, em cruzados, a 80.000,00
ObrigaçõéS do Tesouro Nacional OTN.
·
S.enado Federal resolve:
0
É
Arf:- 19
a Prefeitura Municipal de Paulo Afon50• Estado da Bahia, nos termos do artigo 2~ da'
Resolução n"93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n· 140, de 5 de dezembro de
1985, arrlbaS- do Senado Federal, autorizada a
contratar operação de crédito no valor correspondente,_ em cr~zados, a 80.000,00 Ol::?_rigações do
TesoUro Nadonal - OTN, junto ao Banco do
Nord~e do Brasil SI A._ este na quaUdade de agente financeiro da Caixa Ecqnômica Federal, destinada à execução de projetes de urbanização da
aN'rea do mercado, Avemda André Falcão, Ba 1rro
assa Senhora do Perpétuo Socorro, elaboração
do Plano Diretor e cadastramento imobiliário urbano, no Municiplo.
__
Art. 29-_ ESta re-Soiução enti:a em vigor na data
de sua publicação.
_

Novembro de 1988
O SR- PRESJDENrio (Odadr Soares) -

item

15,
Votação, em tumo único, do Projeto de
Resolução _nç 167, de_ 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipaf de Cãrnpo Maior, Estado
do Piauí, a contratar operação de crédito no
valor corres~vndente, em .:ruzados, &
51.585,00 Obrigações do Tescuro Nacional
-OTN, tendo PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenãrio.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior. ,-.- , - - -Votação do projeto, em turQo único.
OsSrs. Senadorf-: que o ap~ova:m qUeiram per·
manecer sentados. _(Pausa.) ·
· -Aprovado.

O SR- PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre a mesa a redação fin_al que será lida pelo
Sr. 1~ Secretário.
-

J:: lida _a seguinte
Redação fia.al '.f!' Prc-Jeto d.a Resol~ção

n• 167, de1988.
O relator apresenta a ·redação finai do Projeto
de Resolução nç J67, de 1988, que autoriZa a
Prefeitura Municipal de Campo Maior (PI) a contratar operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 51.585,00 OTN.
Sala das Ses-sôes, 22 de novembro de 1988.
-Chaga~ -~~rf~a':s, R':l_at~r:, ·
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 167, dé

1!l'àa; ' ' '

·

Faço sabér que o Seoado Federal aProvou, nos
termos do artigo 52, inciso Vll, da Constituição,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de
Campo Maior, Estado do Piauí, a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados. a 51.585,00
Obi'igaçOes Jo Tesouro r-tadonal -

om_

·

O Senado Feder<"'l resolve:
Art. 1~ ~ ã-Prefeituréi Muriicipàl-d€ Campa·
Maior, EStado do Piauí, nos termos do artigo 2~
da Resolução no 93, de 11 de outubro de 1976,
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas de Senado Fe9ere1, autorizada
a contratar operação de créditô_ n'â valor correspondente, em cruzados, a 51.585,00 Obrigações
do Tescuro Nacioml - OTN, junto ao Banco
do Nordeste do Brasil SlA. eSte nã qUalidade de
agente fmanceiro da Caixa EcOnómica Federal,
de_sti_nada à construção de quatro creches; pavimentação urbana, construção de mercado para
abastedmento hortlgranjeiro e 3 (três) lavanderias
públicas, no Munidpio.
O SR. PRESIDENlE (Odacir Soares) - E~
Art. 2o Esta resolução entra em vigor na data
discussão a redação fmal. (Pausa) Não havende sua publicação.
do quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discusSão, a reqaçãq final ~ consiO SR~-PRESIDE.NTE (Odacir Soares) --:-:Em
derada definitivamente aprovada, nos 'termos do_ discussão a redação final. (Pausa.)
art. 359 do J5egimento Interno.
Não _havendo quem peça a palavra, encerro
A matéria vai à promulgação.
a dfscussão.
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Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art 359 do Regimento Interno.

A matéria vai à promulgação.

O SR. P!'.ESIDEl'I'IE (Odaclr Soares) 16:

Encerrada a discussão, a redação final é consi~
derada-definitivamente aprovada, nos termos do

-- - --art. 359 do Regime,;Q Interno.
A matéria vai à promulgação.

Item

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n9 168; de 1988, Que __autoriza a
Prefeitura Municipál de Várzea Grande, EstaR
do do Mato Grosso' a. contrata-r operã.çáo de

crédito no valor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações do Tesouro
Nacional- OTN, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Pienárlo.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)_ So- fimai que será !J'da pelo Sr
bre a mesa rada çao
.

19Secretário.
É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Resolução
n•168, de 191111.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n'~ 168. de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Várzea Grande (MT) a contratar operação de crédito no vaJ_o~ correspondente, em cruzados, a 300:000,00 OTN.
Sala das sessões, 22 de novembro de 1988.
-Afonso Sancho, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
8
1988•
IJI' 16 • de
Faço saber que o Senado Federal aprov~u, n_?S
termos do artigo 52, indso VU, da Constituiçao,
e eu, Presidente,·promulgo a seguinte
9
1988
RESOLUÇÃO N
• DE
Autoriza a Prefeitura Murúdpal de Vár-zea Grande, Estado de Mato Grosso, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
300.000,00 Obrigações do Tesouro Na-

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Item

17:
Votação, em turno único, do

Proj~o

de

-_ Resolução 09 169, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Chapadinha, Estado
do Maranhão a contratar operação de crédito
d
iio-V81or correspondente, em cruza os, a
BO.OOO,OO ObrigaçOes'do Tesouro Nacional

-OTN, tendo PARECER-FAVORÁVEL; profendo
nárlo.

em Plenário.
-

A discussão da matéria foi encerrada em sessão
ordinária anterior.
Votação do projeto, em turno único; Os Srs. Senadores que 0 aprovam queiram permanecei' sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Sobre a mesa, redação fmal que será lida eJo Sr.
}9 Secretário. P.

É lida a segui!'lte _
Redação final do Projeto de Resolução

n•169, de 1988.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto_
de Resolução no 169, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Cllapadinha (MA) a contr~ar operação de cr_édito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 OTN.
.Sala das Sessões, 2 de novembro de 1988.
-Chagas Rodrigues, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação 6nal do Projeto de Resolução
n• 169, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
tenno::. do artigo 52, inciso VIl, da Constituição,
e eu, P•esident-e; Pioriiuigo- a seguinte
__ RESQLUÇÃQ_tj 9
, DE 988
1
-__ Autoriza a Piefeltura MUnidpaJ de
Chapadinha, Estado do Maranhão, a
contratar operação de crédito no valor
correspondente, em cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nadona!- OTN.
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Não havendo quem deseje faz_er uso d!=l palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art 359 do Regimento Interno.
A matéria 'fai à ?romulgaç~o.
O SR. PRES!DENTE (Odacir Soares) Item 18:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n~ 170, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Santo Amaro, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor correSpondente, em Cruzados, a
80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
- OTN, tendo a matéria recebido.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PleMrio.
Adiscus_são da matéria foi_encerrada em sess6o
ordinária anterior.
Votação do projeto, em turno único.
Os Senhores Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDE1'11E (Odacir Soares) -Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr..
19 Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto Resolução .r
170, de 1988.
. O Relator apresenta a redação final do Projeto
·de Resolução n~ 170, de_ 1988,_ qu~ -auto~ a
PrefeitUra· Municipal de Santo Amaro (BA) a contratar operação de _crédito no valor correspon·
dente, em cruzados, a 80.000,00-0TN.
_Sala das Sessões. 22 de novembro de 1988.
- Jutahy Magalhães, ~~l~t_or..
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de ResoluÇlio
11' 170, de 1988.
Faço Saber que o Senado Federa1 aprovou, nos
termos do art. 5~. inciso vn, da Constitulção, e
eu, Pr~sidente, prL:muigo a seguinte
RESOWÇÃO N• , DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de
Santo Amar"'• Estado da Bahia, a contratar operação de crédito no valor COITeS·
pondente, em cruzados, a 80.000,00
Obrigações do Tesouro Nacional -

clonai- OTN.
O Senado Federal resolve:
OTN.
O Senado Federal resolve: .
.Art. 19 É a Presidência Municipal de ChapaO.Senãdo Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Várzea
d.inha, Estado do Maranhão, nos termos do artigo
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Santo
Grande, Estado do Mato Grosso, nos termos do __ 29da Resolução n993, de 11 de outubro de 1976, Amaro, Estado da Bahia, nos termos do art. 29
artigo 2'~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro
alterada pela Resolução no 140, de 5 de dezembro da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976,
de 1976, alterada pela Resolução n9 140, de 5
de l985, ambas do Senado Federal, autorizada alterada pela Resolução ri' 140, de 5 de dezembro
de dezembro de 1985; ambas do Senado Federal,
a contratar operação de crédito nç valor corres- de 1985, ambas do Senado Fedei-al, ã.Utorizada
autorizada a contratar_ operação de crédito _no vapendente, em cruzados~~ 80.000,00 Obrigações a contratar operação de crédito no valor_ corre_slor correspondente, em cruzados, a 300.000,00
do Tesouro NacioilãJ - OTN, junto ao Banco pondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
Obrigações-do Tesouro Nacional~ OJN, jun_to
do Nordeste do Brasil S/A. este na qualidade de do Tesouro 'Naciona1 - OTN,' junto ao Banco
à Caixa Econômica Federal, destinada à execuçao
agente financeiro da Caixa Econômica Federal do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de
de obras do Programa Cura, no município.
destinada à execução de obras relacionadas a agente financeiro da Caíxa Econômica Federãl,
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
projetas habitacionais, melhorias urbanas, infra- destinada à execução de projetas de infra-estrude sua publicação.
estrutura e um terminal rodoviário, no Município. tura urbana, compreendendo drenagem, paviArt. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
mentação e rede de esgotos em diversos bairros
O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares) - Em
de sua publicação.
da sede do município.
___ _ ___ _
discussão a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Em
Art. 2'1 Esta resolução entra em vigor na data
Não havendo quem deseje fazer uso da palavra,
. de sua publicação.
encerro a discussão.
_discussão a redação final. (Pausa)
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tação, o Líder em exercício do -Partido do Movi~
2. Financlamento
, mentq pemo,çrático Bra.sij,eirc;>, o Líd~r do PDT,
21 Valor: equivalente, em cruzados, a até
.o nobré senaQp_r Mau[ido Corrêa__~ eu, com o 749.354,98 OTN.
Encerrada a discussão, a matéria é dada cdmo
of:?je_tivo _de. ter -J.!m pr(!Zo_ de :Um_a_ se_mana para
2.2 -'-Ob)etivo: suplementação de recursoS para
definitivamente aprovada, independente-de votação, nos tennos do art 359 do RegiiTiento Interno. _,e~tu_c;lar. emendas _que j~ estão .sendo apresen- operação FAS r:t9 _432Qf~l,_obj~~\land_o a condutadas peJO nobre .Senador _MaUrício Corrêa e ou- São de nosocPnüo (Hospital Geral de Rio Branco).
A matéria vai à promulgação.
tl_'as:'_que foiam levadas aO meu gabinet€:, as quais
2.3 Praza: carência: até 03 (três} anoS. AmorO SR. PRESIDÉNTf: .(Ód"ã~ir :-8.0-a~~s) - -ainda estou decidindo se as apresentarei ou não, ~çáo: 12 (doz~) anos_. ·-~-- ____ -~ ·_
- -Item 19:
·
0 objetivo estaria não em colidir com o que pre~
2.4 Encargos: JurOs de 2% ao ano, cobrados
Votação, em turno único,. do Requerimento
tenc:f_~o projeto de lei, mas a_ diferença é no modus
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajus-:n" 166, de 1988, de autoria do_SenhorJamil
fadend.
. .
.
tado de acordo com o índice de, variação das
Haddad, solicitando, nos termos regimentais,
.Então, pãra dar a oportunidade de termos uma OTN.
informações,._através· do .Gabinete .Civil da
sémãna para .estu9a_r a matéria e aind~ dentro
2.5 · Coricliçôes dê UberaçãO: O firia-iíciarrilmto
Presidênda.daRepúblíca. ao_Senhor:Ministro
do -~s:forço concentrado votá~la, ê que assinamos será liberado em parcelas, de__acqrdQ com o 'i::'rodo Interior, a respeito de assUntos pertinentes
eSSerequerimento e pedimos aos nossos ilustres __ nograma a ser apres_entado.
àquela Pasta.
2.6 ·aarantiai ·vinCui~.Çâo- de Paiqii;;s dO Jmpares CfUe 0 apóiem.
A matéría Constou- da Ordêni dO -Dia da -sessão
0 SR. PRESIDENTE {Odacir Soares)- Em . posto sobre_ Ciicul_açã6 ~ Merçadorias_- ICM:.
ordinária anterior, te-ndO sido- adfiilda VOtação votação o requerimento.
_ 2.7 ,.P~P:Ositivos· Legais; Lei Estadual n9 900,
em virtude do le'vantámbnto da ~se~são. '"
,, Qs Srs~ SeoaQ.ores_que o aprovam queiram per- de 29-0/-88, pubUcada no Diário Oftd_aJ do Es- maoecer Sentados. (Pausar
tado, em 2-8-_88..
- Votação do requer'írnento", ei!J tum~_ úh_l~o.
Os SrS. 5enadores que o aprovam· qUeiram perApiovado.
No ménto, o pleito enquadra-se em casos anámanecer sentados. (Pausa.)
' '
Ainat~ria.vo~!~~~~~~~-_do.~ian~data:fixada. logos que têm merecido a aprovação da Casa,
Aprovado.
{)_ SR.__ P~~S·~~NTE (Odacir Soares) _ ---=~ ten~o_ erp vista a }~~ta ~r~l~ân~ia ~da1_ do_ projeto.
·A Presidência fará cumprir a cteflberaÇão do
Item 22:
-Nos termos da Resolução n" 1, de 1987, :que
Plenâlio.
••
O SR. PRESIDENTE (Odaci(' S~~res) __ , ..._~ :- MensaQ~n)"n~ ,3S:~,-de 19 7-_fno !5.58/B?, ·estabelece normas de elaboração ~egislati~ do
· -·· ·n·a on·gem") re.l ..ti .. ·à.. _ -......, ·
.
Senado Federal_durante o petíodo de funcJonaaya_,pf9po.xc;oparaqueseJa
daAss mbl~· N I ai C
· ·
·
Item 20:
-, ,.
~u~~~é! ~.re~~itu_~aJ~\~t;IpaJ. çle Teixeira __ - ~a:~~-favor~:] me~~~~~~ asp=~s~=ô~::
Votação, em turno urueo;dO Requerime'nto
e - reJtas, tf. ~o_da 6ahJa, a contr~ _rr ope-- cc-financeiro e legal da matéria.
n" 183, de autoria do Senador Rorialdo Cezar
raçao de crédito no valor correspondente,
_
_
Aragão, solicitando, nos termos·fegiti1entals,
-·r. '"·em cruzados a 155.000,00 Obrigações do
AsSírTI'sendo, concluímos pelo acolhimentq da
informações
Ministro 'Chl'!fe 'da:Casa Civil
-;.Tesouro Nacional- OTN (dependendo da m.ensagem, nos termos do segu_ínte:
'da Pr.;:stdl<; tciâ 'da Repú6Hca::--a'' resPeito da
. 'votação do Requerimento no 188, dE 1988;
--desapropriaÇão de· terras peJô·-.Irlcra, arltes
de adiamento dd discussãoi
PROJETO DE RESOLUÇÃO
alienadas à ConStrutora -Anarã:ae:·aUtierrez
-..-Em votação o r~queri~ento. ~
N9 171, de 1988
SA, para implantação dô PrOjetO tã"rápanã,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perno EStado .:io Pafá, de ac6rd·b-côin-a Resolu~
manecer
sentados.
(Pausa)
çào n9 89;
19/9, do-senif~y:edéral.
Aprovado.
Autoriza o Ciovemo·do Estado do Acre
A matéria constou da Ordem d~ Dia d~ sessão
a· coniratar Oper.iÇáo de Crédito no valor
_~!Jlatéria voltará à O!:dem do Dia na data fixada. '
ordinária anterior, terido sido ~diaqa.a, VÇ>tação
cOrrespónde.-.te, em_ cru.:~;a_dos, a
·.0 SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) em virtude do levantamento da ,~e~~ o:_ ..
749.354,98 OTN.
Votação do requerimento, em turno, único.
--'" Item 23:
Os Srs. Senadores que o aprovani-qUeiram pero Senado Fe4er~-í resOiVe:
Mensagem n1 247, cje 1988 (~1- 460!88-- -- Art -Jo Ê- O-GoVernO do &tâ:do do Acrê'; nos
manecer sentados. <P.ausa,)
-~,._L
·~.~·~ ~i}~ -~!i9~iii).~18tiYq ~ proPos~ para 'que seja termos do art. 2.0 da Resolução n~-g:;ns; aJterado
Aprovado., , -··.- _ . ....
~~- ,.,-... , .
·---autorizado o Governo do_Esta:do do Acre a pela Resoluçã'o n9 140/85, ainbãs do Senado FeA Presidéricia fará cumprir a deliberação do
Plenário.
·
· -,. .- ...... '
_·.contratar operação' de crédito no valor cor- çferal __au~oflza4o a contratar operação de crédito
respondente, e::n cru:z:ados, a 749.354,98 no :valer correspor1dente, em crllz_ados, a
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Obrigações do Tesouro Nacional -- OTN 749.354$)8 OTN}untO à_ C~iXa ECoD.óffiica F~e
ltem21:
(dependendo de parecer).
ral, es~ na qualidade de gestora do Fundo de
Discussão, em turno tínic;o, do P,rojeto de
;_ti.~
termos do art -61 da Resolução_ n<> 1, de Apoio_ao Desenvolvimento.S6da1- FAS. A ope7
Lei da Câmârà n•-53;· de 1988 (n• 399/88,
1987:âesigno o nobr.;- Serlador Nabor Júnior para ração de crédito destina-se à conclusãO de nosona Casa de origem), de iniciativa do Senhor
cômio (Hospital Geral de Rio Branco).
proferir parecer, oferecendO o respectivo projeto
Presidente da República, que_ ".dispõe sobre
de resolução.
Art. _2~ Esta resolução _entra em vigor na data
a especialização de turmas dOs tribunais do
de sua publicação.
-,_ _ O SR. NABOR JÓNIOR (PMDB -AC. Para
Trabalho em processos coletivàs e dá outras
Ê o pareCer, Sr. Presidente.
proferir
·parecer_.)-~_
cqil)~
~r
Mensagem
n<>
247,
providências" (dependendo da.'votação do
de 1988, o Senhot Presidente da República sub~
Requerimento n~ 187, de 1988; de adiamento
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) _:__-Em
. mete à_ deliberãçáo ('-:~ 5enado Federal a ctutori~
da disc! tSsào)._
'
_
_zaÇão para -que~03J6verii.O--do Estado do Acre · discussão b prOjeto. (Paus-a)
Em votação o requerimento.Não havendo quem- peça ã palavra, enc:erro
-c-oritrãte, junto à Caixa Económica Federal, esta
a discussão.
na qualidade _de gestora do Fundo de _ApoLo ao
0 Sr. Jarba5 Passarinho - Sr. Presidente,
A ·votação da inatéria proceder-se-;.ã-na sessão
Desenvolvimento Socia1-FAS, a seguinte c.pera- peço a palavra para encaminhar a votação.
ção de crédito:
_segui~_tet nos termos re~imen~ls.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soaces)-Tem O SR. PRESIDENlE (Odacir Soares)- Esa palavra o nobre Senador Jarbas Passarinho, pa- - 1. Proponente
gotada a matéria da Ordefn do pia. _Passà-se,
ra encaminhar a votação.
-- 1.1 Denominação: Estado do Acre
_
agora, à apreciéiÇão do Requerimento de urgênT
12 'L6cal~~ç~ (~~~e~:_ ~~ácio Rio BranCo_
O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA
cia, lido_no Expediente, para o Projeto de Resolu·ção n9 160, de 1988.
Para encaminhar a votação. S.em-r~sã.o do oraPraça EuriCo Dutrã, S/ri-dor.)- Sr. Presidente, nós asgjnamos essa solteiEm votação.
69900 Rio BrancoiAC
- O 'SR. PRESIDENTE- (Odadr· Soares) :._ Em
discusSão a redaçao final. (Pausa.)

a-

&

ao

ae
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DIÁR:O DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Os Senhores senadores que aprovam o requen-

"Art. 11. Os proj~tos de lei em curso e
os que vierem a ser apresentados por parla-m-entares-fiCarãO sotlestados até 15 de dezembro de 1988, ressalvados os projetas de
iniciativa dos Poderes Executivo e Judiciário,
a~ pi-Oposições previstas no ·artigo 52 da
Constituição Federal e os projetas e proposições previstOs na ReSoluçãO n~ 15 7, de
1988.
Parágrafo único. Os prOjetas de iniciativa
parlamentar que versem sobre assunto relevante e de inadiável inte~sse público poderãp ser incluídos em Ordem, do Dia por solicitaÇão escrita da mai_oria absoluta da composição da CaSa ou de líderes que representem
esse número."
.~\ii. 3~ É revogada a Resolução n~ 54, de

mento queiram permanec_er_sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento,_ passa-se_à
Discussão, em tUrno único, do Projeto de
Resolução n 9 160, de 1988, de autoria da
Comissão Diretora, que altera dtspositivos da

Resolução n<> 1, de 1987, modificada pela

Resolução n? 54, de 1987, e revogada pela
Resolução de n9]37, de 1988.
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Wilsom Martins
para proferir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. WILSON MAR111'1S (PMDB - MS.
Para emltlr parecer. ·sem revisão do orador.)Sr. Presidente. o Projeto de Resolução n9 160.'88

altera disposítiv:os da Resolução n9 1/87, modificada pela Resolução no 54/87, e_é revigorada pela
de n 9 137/88. É da Comissão Diretora.
A fuildamentação se encontra na própria justificativa da Comissão Diretora.
O projeto de resolução .que ora se apresenta
modifica os procedimentos de tramitação legislativa adotados durante a realização dos trabalhos
da Assembléia Nacional ConStituinte, eficazes naquela conjuntura, mas incovenienteS agora. O objetivo é revigorar os procedimentos normais do
Regimento Interno, tais como rea1ização de sessões ordinárias diárias, cüscussão e votação de
matérias em uma s6 sessão, e outros, sustados
pela Resolução n~ 1/87, modifiCada pela ResoluçãO n9 54 aludida.
.
O projeto tem boa tecníca legislativa e está conforme os ditames do_DireitQ, _-.
Meu parecer é pela aprovação, Sr. Presidente.

I' '7.
CJ

.

'rt 49 EstaResoluçãoentraem_vigornadata
• sua publicação.
'

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Em
di-'lcuSsão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
é.' iiscussão.
Encerrada a cüscussão,_ a matéria é dada como
dJinitivaménte a dotada, nos termos do artigo 359
do Regimento Interno.
~ matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENtE (Ódacir SoareS) - Pasagora, à apreciação do requerimento de

s._.; ·se,

lido no expediente, para 6 Projeto de
L .i do Senado no 55/88.
Em votação O requerimento.
- Os Srs. SenadOres qtie o aprovam queiram perf.:rleCer SentadOs. (Pausa.) ~AprovadO:
' Aprovãdo o req_uerimento, passa-se à

l!.- gência,

-n

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) Completada a instrução da matéria, passa-se_ à
discussão do projeto.
cussão, em turno único, do Projeto de Lei
Em discussão. (Pausa)
do Senado Federal rt' ~;i/88, qUe fLXa ó efetivo
Não havendo quem peça a palavra, encerro
da ?olída Federal do Distrito Federal, e dá
a discussão.
--ootras providências."
Em votação.
---- -- COOced~"á patavrã ao nobre senador Wilson
Os Senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
ft"'~rtins para proferir o parecer da Comissão de
Aprovada.
-C- ;nstitWção e Justiça.
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O SR. WILSON ~1AR111'1S - !PMDB - MS.
Para emitir parecer)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
-- Nos termos de;> parágrafo 29 ·do artigo 51 da
Constituição Federal, o Senhor Presidente- daRepúblfc_a sübinete à apreciaçãõ do Senado Federal
Projeto de Lei que "fixa o _efetivo da Polícia Militar
do Distrito" Fedlg!ral,_ e dá outras prcvidênc•as."
Ac;omPanha ~- Mensagem Exposição de MOti·
vos apresentada pelo GoVeffiador Interino do DistritO Yederal, que ressalta "o desenvolvimentO
.contínuo e C.uidad.oso esforço_ no sentido de um
trabalho cOrfetO é eficaz para a prevenção da crimirialidade urbaria". Saliénta as responsabilidac;lei inten;t_~c!_on_al~ --~crescidas com a declaração
de Brasnia_cprnp "Pairimõnici- Histórico da Humanidãde", e~c. o, que obriga o ÕÕverno do Distrito
Federa1_ao exercic:,io e ação pennanetrte e exemplar na prevenção contra a violência- urbana e
a ·ga(antia; da inviolabilidade pessoal e territorial
das ·representações acreditadas junto ao Governo
brasileiro. - _.-. .
.
l:5clareê~ ainda que "o êxito no cumprimento
desse dever r~Pama imediatas providênd...s para
s1:1per"ar defidêitcias do aparelho de segurança
pública, notadamente o efetivo da Policia Militar.
Ç) àu~~!Jto do ,pê~;:.oaJ e- da-diiliição áe- viaturas,
equipamentos, armamentos e instalaçóes-é indisperisáVel pira ·se_ alcançar adequado padrão técnico.de operacionalidade no setor de proteção ás
embaixadas"~
.
"O GoVerno do Di$tritO Federal, criou, em fms
de. 1987, a 29 Companhia Militar lndependedente,
o nQdeo~dohoje c;onhecido ~-ªtalhão. ~o Branco.
objetivando ampliar a segurança n:J: área das
presentações estrageiras".
O Projeto ora sob noSso exame pretende a tranform~ção daquela 2 9 Companhia _de Polícia Militar
IndePendente, no s~ Batalhão de Polícia Militar,
o Batalhão Rio Branco". Para que tal transfor·
mação possa se efetivar são necessárias transfor·
mações na organização da Polída M.ilitar 1o Distrito Federal e o evidente aumento de se_u efetivo
e, ainda, outras despesas.
ComparaÍldo-Se o_ Quadro atLiaf dos Oficiais
Mi.Utares ç-om a Nova Estrutura que se quer dar,
há o seguinte acréscimo:

re:

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Sobre a mesa redação final que será lida pelo Sr.
19 Secretário.
Quadro de 06clals Policiais-Militares (QOPM):

É lida a seguinte
ANEXO AO PARECER

Redação Dnal do Projeto de Resolução
n• 160, de 1988.

Faço -saber que o Senado Federal aprOvou, e
eu, Presidente. no termos do art. 52, item 30,
do Regimento Interno, promul~1o a seguinte
RESOLUÇÃO N•

-Coronel PM- Ten. Cel. PM-Major PI'\- Capitão PM-Primeiro-Tenente PM...... segundo-Tenente PM -

, DE 1988

Altera dispositivos da Resolução n1> 1,
de 1987, modlftcada pela Resolução n9
54, de 1987 e revigorada pela de n~ 137,
de 1988.
2~. 3~ e 1O,
da Resolução n~ 1, de_l987.
_
Art. 29 O artigo 11 da Resolução n? 1, de
1987, passa a vigorar com a seguinte redação:

O (zero)
I (um)
2 (dois)
5 (cinco)

5 (Cinco)
~zesseis).

. -29

Quadro de Ofldais Polldais -Militares de
Administração (QOPMA):

O Senado Federal resolve:

Art. 19 São revogados os artigos

· - Capitão PM
-Primeiro-Tenente PM
-Segundo-Tenente PM

3463

O (Zero)
O (ziro)
1 (uml
I

3464
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Quadro de Praças PoUdais -Militares Combatentes
(QPPMC):

6 (seis)
7 (sete)
29 (vinte e nove)
93 (noventa e três)
169-(cerito e Se$enta e nove)
857 (oitocentos e cinqUenta e sete)
1161

- Subtenente PM-Combatente
- 19-5argento Pm
'.,.

- 2"'MSargento PM
-

39-8argento PM

-CaboPM-&IdadoPM

Quadro de Praças Polidafs-Milltares Especialistas.
(QPPME)

-Subtenente PM-Especialista
-

19-5argento PM
2 9-5argento PM

-

-3~-sargento

O (zero)
O (zero)
O (zero)

"

PM

I (um)

-CaboPM-SoldadoPM

15 (quinze)

_o (zero).
16

Com a criação do 5, Batalhão, a Polída Militar
do Distrito Federal, que possui atualmente um
efetivo de R647 Policiais Militares, terá um acrés- .
cimo de 1207 PMs no seu efetivo, passando, assim, para 9.393.
Quanto ao custo da 59 BataJMo, é o seguinte:
-Pessoal
75233,92 OTN
-Viaturas
163.057,00 OTN

-Material Comunicação
-Material Intendência

39.133,00 OTN
54.077,00 OTN

- Construção/Jnstações

300.000,00 OTN

- Mobiliário!Equip. Escrit

8.162,00 OTN.

639.662,91 OTN
o que dá, em cruzados-,__por volta _de Cz$
l300.000.00Cf,OO
· -__
É rea1mente um preço elevadO. ~
Todavia, se considerarmos que ampliarão sobremaneira a Segurança <la nossa capitã.J e em
especial das Embaixadas e _Órgãos Internacionais
acreditados junto ao Brasil e das pessoas tisicas
que a integram, compreendemos a necessidade
desses gastos.
Conforme nossa exposiçao e estudo sobre a
matéria, somos_ pela aprovação do PLS n9 55,
de I 988--DF, na forma como se encontra, por
ser constitucional, jurídico, de boa técnica JegtsJativa e, no mérito, oportuno e conveniente.
É 0 parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Coricedo a palavra ao nobre Senador Meira Filho,
para proferir o parecer da Comissão do Distrito
Federal.

.

·

·

O SR.. MEIRA FILHO (PMDB - DF. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nos termos da Constituição Fedei-ai o Senhor Pr_e...
sidente da República submete à apreciação do
Senado Federal o presente projeto de lei que "fixa
o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, e
dá outras providências/'
Na exposição de motivos apresentada, o Governador do Distrito Federal salienta as responsabilfdades de segurança aos organismos internadanais que obrigam o Governo loca1 ao exerdcio
permanente e exemplar da prevenção e a garantia
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Redação final do Projeto de l...el do Senado n9 55, de 1988-DF.
O relator apresenta a redação final dO -Projeto
de Lei do Senado no 55, de 1988-DF, ciue flxa
--- -O eietivo da Polícia Milítar do DistritO Federal, e
-dá outras providências.
Sala das Sessões, -22' de noveiri!Xo de -1988.
. . . .::.Meilá Ãlho, Relª.ior. · ·

ANEXO AO PARECER
Redação Onal do Projeto de LeJ do Se~
nado n 9 55, de 1988-DF, que fixa o efetl~
vo da Poficla MIUtar do Distrito Federal,
e dá outras providências.
O SenadO Federal decretá:
-Art 1? O efétivo da Polícia Militar do 'tlistrito
Federal; Itxado na Lei n9 7.491, de I3 de junho
_de 19a6, pa-ssa a ser de 9.854 (nove mil, oitocentos e cinqUenta e quatro) PoliciWs militares,
distribuídos pelos seguintes quadros, postos e
graduações:
I - Quadro de Oficiais PolicicliS-Militares
(QOPM).

Coronel PM ............... ,.._ •.____----·-- 8
da inviolabilidade pessoal e territorial das repre~
~rltações diplomáticas aqui :Sediadas.
T~ente~Coiónel PM ..... ~~..···~~···...................... 22
A declaraçllo de Brasília como "Patrimônio HisMajor PM ......................----·-~·"· 40
Capitão PM ............................._,....,.._____ 83
tórico da Humanidade" aumentou a responsa~
bilidade no sentido de prever e evitar a violência
Primeiro-Tenente PM ......................~.~-- 75
Segundo-Tenente PM ......................__ _._ 98
urbana. O êxito da atuação da Polícia Militar reclama imediatas providências no sentido de adapQuadro de Oficiais Policiais-Militares Femi·
ninas (QOPMF):
·
tá-la a essas exigências crescentes.
Capitão PM Feminino ....................,...........;.,_,_ l
Esclarece que "o Governo do Distrito Federa·!
criou, em fins de 1987, a t~ Companhia Militar
Primeiro-TenentePMFeminino - ..:..:..-....:.... .-... 2
Segundo-Tenente PM Feminino· .............~..... 4
Independente, o núcleo do hoje conhecido Batalhão Rio Branco, objetivando ampliar a segurança
DI - Quadro de Oficiais PoliciaiS-Militãres de
na área das representações estrangeiras".
Saúde (QOPMS):
.
c,.
o
.
O presente prOjeto pretende ã transformação
Tenente-CoronelPM-MédkO -...~ ..................._ 2
daquela2•CompanhiadePoliciaMilitarlndepenMajor PMMédico .......................-···----·-·- 3
__dente np5?_"Batalhão da Polícia Militar, o Batalhão
Capitão PMMédico .............................................. 7
Capitão PM Dentista .........................._,.____ I
_Rio Branco"._ P~ra que tal transformação possa
Primeiro-TenentePMMédico .................- - I8
se efetivar são necessárias tranSformaÇões na or~
gan1zação da Polícia Militai- do DF e o evidente
·Primeiro-Tenente PM Dentista ....................... 7
éi.lirilento de seu efetivo. IV- Quadro de Oficials Policiais-Militares CaCom a criação deste 5 9 -Batalhão, a Polícia Milipelães (QQPMC):
tar do DF terá um acréscimo de I .207 PMs no
Primeiro-Tenente Capelão ....... ~ ...-_.......... 2
seu: efetivo, perfazendo um total de 9.393 soldaV - Quadro de Oficiais Policiais-Militares de
doS.-Adniinlstração (QOPMA):
Acreditamos justificar essa pretensão se consiCapitão PM ··----..-·--·....-·--·-·-·--- - 12
derarmos a necessidade premente de segurança
Primeiro-Tenente PM ....................._ _ _ 25
Segundo-Tenente PM .........,______ 39
da Capital da República, em especial das.embaixadas e órgãos internacionais acreditados junto
VI - Quadro de Oficiais Policiaís~Militares Es-ao Brasil e de toda popqlação aqui residente.
peciaUstas (QOPME):
Conforme o exposto, somos, no âmbito desta
Primeiro-Tenente PM ..............,_______.. 4
Comissão, pela aprovaçãg do presente projeto
Segwi.do-TenentePM ..................._ _-__.... 5
de lei.
VIl- Quadro de Oficiais Policiais-MilitareS Mú~
É o parecer, Sr. Presidente.
- sicos (QOPMM):
O SR. PRESIDEI'!TE (Odacir Soares)- Os
Capitão PM Músico ·-.. -·-·--.... ·----·-- 1
pareceres são favoráveis.
Primeiro-Tenente PM Músico ....·-·------ I
c_?inpletada a instrução da matéria, passa-se
Ségundo~ Tenente PM Músico ...........:...-... 1
à discussão do projeto, em turno único.
VIII ~ Quadro de Praças Po!Lciais-Militares
Ein votação.
Combatentes (QPPMC): ·.
.
.
Subteiterite PM Combatente .............- ....-....... 58
Os"Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Primeiro~Sargento PM Combatente ..........._ SS
Aprovado.
Segundo-sargento PM Combatente _..... 234
TerceíÍ'o-Sargento PJ'.\ Combatente ... ,..... 702
O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)- SoCabo PM Comhatente ..............._ ..___ 1.152
bre a mesa redação final que será lida peJo Sr.
Soldado PM Combatente ..........____ 6.557
9
I Secretário.
IX-Quadro de Praças Policiais-Militares Femi~ lfda a seguinte
ninos (QPPMF}:

n-
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Subtenente PM Femíirlno ·--·-·······-··-·-··...-

1

Primeiro-SarQ'eirtoPMFeminino ................... 2

Segundo-SargentoPMFeminino ····-·--······· -5
TerceircrSargentoPMFeminino .................

13

Cabo PM Feminino .........;___
. - - - - - - 25
Soldado PM Feminino ...••.~.;-·----................ _.143
X - Quadro de Praç;:l_s Poli_çiais-Milita~s Espe-
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Parágrafo único.

As_ vagas resultantes da exe-

cuçã'J desta lei serão pre~T'!chidas mediante

p~o

moção, admissão por concurso ou inclusãQ, .em
parcelas a serem estijbelecidas pelo Goveinador
do Distrito Federal, de acordo com a necessidade
do serviço e as disponibilidades orçamentárias. _
Art 2" As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrão à cqnta d~_s dotações orçamentárias do Governo _dQ Distrito Feder~.
,
Art. 39 São_ ma_ntid_as_ª~- çl.isposições da Lei
I1" 7.491, de 13 de junho de 1986, não modificadas por esta lei.
Art. 4 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 59 Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como.
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à sanção.

O SR, PRESIDENTE (Odacir Soares) Lembro aos Srs. Parlamentares que o Congresso
Nacional está convocado para uma sessão conjunta a realizar-se boje às 18 horas e 30 minutos,
no plenárto da Câmara dos Deputados, destinada
à votação da Medida Provisória n9 10, de 21 de
outubro de 1988, e "discussão de veto do Senhor
Presidente da Repúblk:a.
Lembro ainda aos Srs. Senadores que a sessão
de amanhã, às 14 horas e 30 minutos, é ordinária.
(Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.

ta memoriae, maglstra vitae, nuntia vetustatls". (A História ... a testemunha dos tempos,
a luz da verdade, a vida da memória, a mestra
da vida, a reveladora da antiguidade.)
Bem sabemos que o ano d.e 1848 projetou~se
no calendário mundial como um momento de
decisiva trÇJ,nsformação da História modema: várias foram ã:s rê:Voiuções, as rebeliões, as insurgências, as corivulsOes_sociais ou políticaS, surgida.s J)gSSa, ggç_~da que é como ql,Je um divisor _
de águas1 não sendo despiciendo notar que 1848
é também o ano_.do_Mclaifesto Comunista de. autoria d.e ~IX. e _Engels. Na verdade, erCUT~_ ondas
que vinham de um vebdav.~J, uffi tanto mais distante, mas ainda influenciado por força de suas
metamorfoses ideológicas em lugares diversos
e tempos diversc,>s, e que foi, sem dúvida alguma,
a Revolução Frãncesa,- de 1789, com todos os
seus desdobramentos ao Longo do~ decênios posteriores.
A revolução na Fran_ça de 1848~ de repercussão
universal, visava à República e, conseqüentemente, a outras profundas transformações sócio-políticas, e inobsta_nte seu des~nlace paradoxal__(de
república passou-se à monarquia autoritária), havería de: te_r reflexo_s na nossa terra,_ainda e!Jl busca
de uroa id-entidade,_ de um perfil definidO~
·
O Diário Novo publicado então no Recife
{contrapondo-se pela adjetivação ao velho Diário
- de Pernambuco) e com sua sede na RuÇI. da
Praia- e daí a expressão de "os praieiros", ou
o Partido da Praia - expressava, na sua orientação doutrinária, o fermento das_idéias que çonfluíram tumultuosamente na explosão revolucionária
das barricadas de Paris de 23 de fev~relrq de
1848 e se alastraram, como um incêndio .ideol6gico, por outras cidades e.uropéias.Joaquim Nabuco, cujo pai fo1 um dos personagens nacionais naquela qUadra histórica, assinalará com sua acuidade habitua_!: "A proclamação
da repóblica em França havia agitado o nosso
mundo político em suas profundezas". E mais:
'Todas as nossas revoluções foram, dir-~e-ia, ondulações começadas em Po;~ris" (ln "Um ~adista
dQ]ropório"', Ed. Aguilar, 1978).
Simultaneamente com as controvérsias da conjuntura política local e da nacional, consubstanciadas num pequeno mundo de dissensõe~_pes
soals acirradas no limitado âmbito da p~ovíncia,
hayia o entrechqque de idéias, a polêmica ideológica, quer as qUe estavam em voga nos círculos
de civilização européia, quer as locais decorrentes
dos movimentos populares que não haviam cessado, nas stJa.sJnsatisfações, desde" os_ idos d_a
Independência.
Quando focalizamos de perto os personagens
daquela época e desse episódio revolucionário,
espanta-nos a sua grandeza, surpreende-nos o
seu valor intelectual. Sentimos o teor_ de patriotismO, de brasilidade, de civismo nas suas reivindicações e nos objetivos que perseguiam .....;.. ainda
que a matar parte de suas paixões partidárias e
das querelas pessoais, em suma, das suas veemências, tenha-se esfumado nos confins da História.
--

OSR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs, ..
Senadores, o dia 7 de novembro troUXe-nos a
evocação de uma das datas nacionais de expressividade cíVica, e não podemos deixar de assinaJá-la, dado o seu elevado significado.
Refiro-me à data que marcou o início da ch<tmada Revolução Praiejra - a última revolta liberal
do império - cuja irllJpção se deu em Pernambuco, no dia 7 de novembro de 1848; há exatos
140 anos passados.
Eventos hist6ricos_dessa natureza merecem
sempre a reflexão ponderada e serena do político,
-_Mas, como não perceber a grandeza de um
daquele que tem como missão precípua guiar --liberal mOderado como Nunes Machado, de um
os destinos da sociedade.
republicano extremado como Borges da Fonseca,.
Ao evcx::á-los temos em vista a .sempre válida
de um socialista como Inácio de Abreu e üma,
concepção da História, formulada por Cícero:
o "Qenerol das Massas", tornado famoso pela..,
.. "História... testls teltlporum, lux verltatil, •
participlJÇilo quase legend6rla nas lutas de lndeI
.
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pendência nacional de Simon Bolivar contra o
império espanhol?
Houve muitos outros valores, e se um Pedro
Ivo iria se destacar no campo militar, com sua
e.stratégia de guerrilhàs --e seria aureolad9, ap6s
sua morte, pelos versos românticos de Alvares
de Azevedo e Castro Alves -.como esquecer
a dime"nsâo intelectual de _um- AntotÍio Pe"dro de
Figueiredo?
Numa província recém-saída de um regime colonial, num melo aínda incipiente e acanhado,
é admirável o esforço desse jovem de origem
humilde que irá ter uma posição- de relevo na
história das idéias no Br<)sil. Cogl'tomina:do pejorativamente de "Cousim FusCO" numa alusão ao
pensador francês CUjas idéias divulgava, tendo traduzido dele um compêndio de filosofia, e também
dada a sua condição étnica- cognome e precon;.
ceita odiosos que fazem cres-cer ainda mais o
seu vulto humano -AntoniO -Petl.rõ de figueiredo
veio a ser um doutrinador de idéias de reforma
social, para alguns de nítido caráter socialista, para
outros de simples e enérgica pregação liberal,
pois é preciso lembrar que as Idéias liberais aspiram assegurar a liberdade sem deixar de per~guir
uma so.ciedad_e mais_ igualitária.
Explicar-se-á a ReVoluÇão Praieira de dívtrsas
formas,_ ora se buscando causas próximas ou aparentes, ora se focalizando todo um contexto de
agitação, de inconformtsmo, de fermentação
ideológica, de raclicalização dos â_nimÕs, não faltando CJ!:I~TD _aluda à "ardência natural dos per~
nam~UCaJlOS". a que se referiu o Padre Dias .MartiQS no seu "Os Hábitos PermanCubanos", de

1853,....

:·,;--

., . . '

.J~quif!l Nabuco na sua clássica biografia

do
pai (que foi adverso às idéias divUlgadas pelos
praieiros) sintetizava: "Não se pode deixar de reconhecer no movimento praieiro a força de um turbilhão popular. Violento, indife_(e:n_te: .aJe_is .e a princípios, incapaz de permitir_ em_ Seu selo o mínimo
desacordo, empregando sempre meios muitos
mais enérgicos do que as resistências ~Xigiriam,
embria~~ndo-se com seus e~cessos ·de ~l!tori
dade; tudo isso é exato nO OOrnínlo da. Pr"àia, e
esses são os .ca.@.ct.erí~c_aS próprioS da· democracia: Más a Verdade.é qÚe a Pi-ai~ era a mil:ioria,
era_quas_e o povo pemambllcano todo;_ e o-Povo
julgava o seu direito tão extensO cõmo ã. sua vontade, sobretudo quando Iuta p.;tra conservar os
seus privilégios e perpetuar_ os s_eus abusos abusos. o-povo acreditaya ter_ d_qis__i_nimiQos que o
irnpediarh de ganhar a vicja e ãdqi.rlrir algUin bemestar. Esse? inimig_Qs _~~al)1 os-portugueses, que
mono"PoliziVam o Comércio_ na$_ çidades,_ e_ os senhores de engenho que monopolizavam a terra
no interior:A Guerra dos PraieiroS era feita a esses
dois elementos: o estra-nQ:eiro e o territorial; ~ais
que um movimento político_ era assim urb_ movimento social.''
Vale a pena obse[Var quão significativo- era um
dos desiderata express9 na "proclamação dos deputados praieiros". Dfzia: "Curripre que desapareça de uma vez para sempre essa terrível centraliZaÇão ·que nos creSta,' Cjue nos inina, ·que nos
aniquila, devorando a substância nacional: cumpre regenerarmo-nos,".
Vê-se, por conseguinte, que essa "terrível cen~
tralização"- com tudo__que ela rePresenta, inclusive a preeminência excessiva e distorcida do Estado sobre a sociedade, contra a qual_ verbara
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o verdadeiro liberaiismo -era algo já perceptível

na nossa estrutura sódo-política e iria perdurar
até os nossos dias como wna constante. A bem
dizer, somente agora é que começa a ser visuali-

zada a necessária modificação desse estado de
coisas. Pouco a pouco e naturalmente, como num
processo orgânico- assim esperamos-, vai-se
configurando o perfil de uma, sociedade liberal,
consciente de sua identidade, de sua vitalidade,

de sua força criadora.
Para que chegáSsemos à situação de amadurecimento político que ora se delineia no nosso
horizonte - ainda que talvez não pen:ébida por
muitos .:...._ foram necessários os muitos marcos
históricos, as numerosas insurgências e as lutas

libertárias e, entre elas, a Revolução Praieira.
Bem sabemos que o prélio das armas Ílão durou mais que cinco meses e que os -revolucionários. em que pese o heroísmo de muitos, não
puderam re5;istir às forças do governo. Foram
muitos os que morreram nos combates,_de lado
alado.
Tombaria na luta armada aquele que representava a moderação entre os praieiros: Nunes
/'l!i!chado, que fora deputado no Parlamento n,:,.cionaJ, e na sua volf:a ao Recife, dez dias depois
de .desencadeada a revolta, extemou a sua 'premonição de .que os acontecimentos o arrastariam
à morte.
liberal na correta compreensão do governo,
foi o maior protagonista do movimento revolucionário; e dele gostaríamos de assinalar algumas
idéias anteriores às peripécias bélicas, -e que nos
parecem significativas e reveladoras de uma realidade bem mais duradoura.
·
Nunes Machado, quando Juiz de Direito do Recife, apresentou em 1835 uma exposiçáo ao então
presidente da Província, Manuel de CaNalha Paes
de Andrade, o antigo líder da Confederação do
Equador, Rebelião Pemambucana de 1824 originada da crise da dissolução da Assembléia Constituinte por D. Pedro l
O texto está reproduzido numa preciosa edição
de 1935 do Governo_ do Estado intitulada "Documentos do :Arquivo do .Governo", por iniciativa
do então Governador Carlos de Lima Cavalcanti.
. Nela, o espírito lúcido de Nunes Machado, voltado prlmacialmente para o interesse público, tece
ponderadas observações tendentes à solução dos
problemas vitais da comunidade.
Diz ele, a terta altura, evocando para nós, pósteros, imagens do velho e ainda pequenino bur;go
que era a capttal da Província:_
__
"Notei a cidade_ com muito pouca prevenção
porquanto além de poucos JWzes de Paz se haverem prestado à ronda dos seus dlstritos,. algumas
patrulhas que encontrei nenhuma defesa podiam
prestar à segurança pública por absoluta faJta de
armas."
Era então um jovem de 25 anos, de educação
esmerada, tendo na quadra verde da vida se apercebido da realidade social em que vivia, oferecendo "os primeiros e fracos ensaios de pensar
sobre a minha Pátria, seu estado político e suas
precisões."
Mais adiante clamaria com visão jurídica superior: "Um Código ·de Processo que manda soltar
os rêus de crimes provados, só pela circunstância
de não comparecer o acusador, como se o furto,

o ferimento e outros crimes ~ta quem tão--somef!te
a interesses do ofe:ndido e não aos _da socieçlade,
e um Código Penal que além de m~quinho no
rigor das penas, é disforine pela desproporçãodestas com os delitos, sáo insufiCientes para salvar
o Brasil na presente quadra de tantos criminosos."
Não discorreu o magistrado s6 sobre os aspectos da segurança pública, mas também sobre
as instituições. os eq;..;lpamentos ·urballÇ)S, o estado geral das coisas na capital pernambucana, como por exemplo, problemas de_ saúde pública.
Adverfid8: "Ainda hoje, bebemos água da mesma
maneira _que os primeiros fundadoi'es desta cidade. É desairoso que não ·haja um chafariz na capital de Pernambuco(...) Uma água impura conduzida em carroças imundas e_ abafadas, do que
Se originam muitas moléstias_ que nos atacam
todos os _âiaS.''
Assinala a existência de "um enxame de pobres
que se encontram· nas pontes e é lastimável que
não te~,t!~m um estabelecimento onde aqueles
que são reduzidos à última mJséria... tenham um
pouco-de pão para sustento da vida e não sejam
expostos à fome aos nossos olho~".
·
r"u-:tecipavã-se, desde então, Numes Machado
ao huma!"ismo penal_que viria a ser quase que
uma reiVíndicaçao dos nossos tempos, ao distinguir. "P!.ma-se o ddadão criminoso, encerre-o em
uma prisão, mas uma prisão decente, e não uma
casa de imundície. Não é tampouco a privação
da liberdade ... para ser, de mais, o criminoso sepultado vivo. O crime faz pefder o direito a regalias
do cidadão, mas não os do homem".
Mais além, nãO deixar de notar a deficiência
para não _dizer total carência, de urna atividade
administrativa visando à urbanização da cid~e.
Frisava:_ "Estamos absolutamente faltos de obras
públicas-- nenhumas estradas, nenhumas pontes":
·
São numeroSOs _oS eXemploS' que poderiam Ser
aqui lembrados para que se evidenciassem não
só as-preocup_ações cívicas do pn'ncípal protagonista da Revolução Praieira rná:s, sobretudo, as
carências, as necessidades da província naquela
qu~dra histórica.
I:: Sob um duplo aspecto que desejo concluir
as observações que fazemos sobre os 140 anos
da Revolução Praieira.
·
Por um lado, ao envocarmos fatos históricos
relevantes não deixemos de perceber que o pano
de fun_f{o, o con~o social .subjacent~ de tais
eventos,· ifUrria realidade nadonal que permanece
ao longO· de décadas, que perdura por mais de
um _séc_ulo, que ultrapassa com poucas, pouqulssimas altera_çõe~, toda a nossa Hi_stória.
Na verdade, tanto quanto na época dos Nunes
Maçhado, dos Borges da Fonseca, dos Pedro Ivo,
dos _Afonso d'Albuquerque Melo, dos Abreu e U~
ma, ainda continuamos a conviver com problemas imensos e que estão a reclamar a enérgica
e vigilante ate~ção da opiniãp pública, e de seus
líderes.
Mais do que nunca, agora que atingimos a marca dos 140 milhões de habitantes, o Brasil neces~
sita do esforçai o mais eltenso _e o mais intenso
possível, da ação consciente e responsável dos
seus governantes e governados para que se encaminhe a solução efetiva dos seus problemas reais,
dos seus problemas concretos.
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Como Renan dizia, em texto já bastante difundido, "uma nação·_ é um plebiscito de todos os
dias"; é uma resolução permanente assumida
com toda a vitalidade da aventura pessoal criadoi-a.
Somehte com Uma consdência riacional_ voltada energicamente, luCidamente para os problemas reias é que se poderá criar as condições
básicas para a superaçáo dos obstáculos, das deficiências, dos erros, da incúria administrativa, da
desídia governamental, do absenteísmo social.
Para além das questões_ partidárias, das disputas conjunturais, dos ressentimentos pessoais,
das contrafações ideológicas, para além, enfim,
do contingente e do mutável, subsistem os problemas que estão aí latentes e patentes a exigirem
soluç:~s feçundas, práticas, efetivas e viáveis.
Como não ver, por exemplo, que persistem ainda as "delongas infinitàs da lei", a que _aludia
admiravelmente Nabuco, para serem "conservados privilégios" e se "perpetuarem abusos'_'? :
tomo hãO Ver problemas similares a· que" serefere wn Nunes_ Machado? Problemas de segurança_ pública, problemas de investimentOli _e_ de
obras necessária:s ao 'desenvolvimento, problemas de direitos civis, problemas de educação e
cultura de vastas massas populares, problemas
acarretados_ pela apatia, pelo alheianientci, pela
dispersão de uma opinião pública, que deveria
ser sempre mobilizadora e vigorosa, lúcida e responsável.
Honremos, pois, a memória nacional, preservemOS os ãn"aTs-da nossa História, mantenhamos
acesa permanentemente a chama dos ideais libertários pelos. quais tantos foram sacrificados, mas
não ·nas- esqueçamos rla Pátria atua.J e presente,
que é a continuidade daquela vivida e idealizada
pelos nossos maiores - e o é também com os
s_eus problemas e necessidades que exigem solu_çâ_Q_e_ suprimento.
Nunes Machado parece_ encarnar simbolicamente essas duas perspectivas, essas duas vertentes; a preocupação pelo cotidiano, pelo senso práe executivo, e, ao mesmo tempo, pelo alto
sentido da consciênda .cívica, de precisa noção
da nacionalidade.
Seja essa a reflexão que possamos extrair dessa
efe'meridade de profunda significação histórica
-que roi a Revolução Praieira, desencadeada a partir de Olinda em 7 de novembro de 1848. _
Se)a esse 6 rlosSõ compromisso, a nossa decisão, a de buscar as grandes transformações por
que almeja o nosso_ País de __sorte -~-consolidar
Uma nação- ·genuinamente democrática e a permitir vicejar em nosso solei um justo projeto de
desenvolvimento.
Era O qué tinha a dizer, Sr. Presidente.

«co

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourivaf Baptista.
O SR. LOQRIVAL BAP'IlSTA (PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.) ---Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a entrevista do Embaixador Paulo
Tarso F1echa de Lima divulgada pelo Jornal do
aritsn~ em 7 de novembro passado, deve ser considerada c;omo r,.1ma das.mai_s sérias, enérgicas,
claras e oportunas manifestações do Itamarati,
no concernente à política exterior do Brasil, no
_cenário atual de uma conjuntura internacional.
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geradora de gravíssimas preoCupações quar\do
estão se aglutinando em blocos fechadaS, tais
como o. Mercado Comum reurUndo os pafses da

Europa OcidentaJ; a integração político-ecohômi·
ca dos Estados Unidos com· o Canádá é o México;
e, possjvelmenté, a Austrá1ia e a Nova Zelândia;

o Japão com os chamados "tigres asiáticos"; e
a União Soviética.

Nesse contexto, o Brasil estaria correndo o Perigo de permanecer sozinho, isolado em f.:tce da
debilidade, lentidão e .ir~suficiênda dás tentativas

de coesão de um possível bloco latino-americano
e da indiScutível desagregação do·chamado 'Terceiro Mundo".
·
·
Aos 55 anos de idade, dos quais 34 como diplo-

mata, o ilustre Secretário-Geral do Itamaraty, em
sua corajosa entrevista,_·delineia um quadro realista da situação do Brasil e das suas perspectivas
de superação dos obstáculo~ que ameaçam m~r
ginalizá-lo, sobretudo no qlle tan_ge aos conflito's
de interesse e divergência comerciaJs; económi-

cos e polfticas com bs Es~dos Unidos, que se
traduzem nas recentes retaliações do governo
norte-americano considera~as pejo GoV!m\O .brasjleiro como "ilegais, injustas e trucufentas", motivando protestos e endurecinlento.d.e_posição do
ltamarati nos fóruns do Gatt.
Acrescente-se a eSsã:S dificuldades. bilaterais o
flagelo de uma dívida extema de proporções intoleráveis que equivale a uma autêntica e permanente hemorragia do Pafs, compelido a pagar juros. extorsivos que ultrapassam a nossa capacidade de pagamento e absorvem a totalidacle das
divisas geradas pelas exporta~ões brasüeiras.
Por todos estes motivos e corisiderãrldo a importância intrinseca, atualidade e as repercússões

dessa entrevista, requeiro a sua incorporação ao
texto deste pronunciamento, ao mesmo tenlpo
em que felicito o Embaixador Paulo.Táiso Flecha
'de IJma pela, sua clarividência e desassombro.

oSR.

,

DOCOi'fENTO A ótiE SE REFi::kE
L()(JR[VAL BAPTfSTA EM SEU DfSC{JRSQ,

...Jornal do B~U

Rio

d; Jemeiro ,__ Segllnda-feira, 7 de

novembro de 1988

EntreYÍ.sta!Paulo Tarso Aechà de

Liéna

WKAKIS E JIWS

PROTEOONISTA
A relação entre Brasília e Washington há 20
anos não é mais a mesma. Encerrada a fase· do
o que é bom para os Estados Unidos é bom
para D BrasiJ, os dois (nlíses brigaram por caúsa
da questão nuclear. de direitos humanos, sapatos,
computadores, acordo militar e, agora, patentes,
farmacêuticas. Outro ctia, o Itamarati usou em
felação ao Governo americano ,uma palavra que
nunca constou,de seu brando dicionário: "tru.cu~
lento".
Apesar do tiroteio, a relação coniel'dal nunca
toi tão boa. No ano passado, o Brasil exportou
mais de .US$ 7 bilhões para os Estados Unidos. ·
Este ano a exportação será 'de {JS$ 9 bilhõ.es.
Com todo este, comêrdo, do qual depende dramaticamente, o 13rasV n'ão estaria tendo arroubos
juvenis? O embaixador 'Paulo Tarso Flecha de
Uma acha que, de fato; o P'afs parece ter uma
crise de identidade. Nem é "J:erceiro MUndo, nem
é a oitava potência
•.
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-NOs não estamos julgandO o ~ relativamente ao nosso intercâmbio. ESfãri10s julgando
mundo; quantq o secrefâri?-geral do ftamaraty.
o aspecto ilegal, truculento e injustificado do epiks 55 ano$. 34 dos quais como diplomata, Paulo
sódio. A parte·americana addtou uma retaliação
Tarso, foi o responsável pela organização de toda
unjfateral e nãb tinha nenhuma justificativa obj~
a estrutura de apoio ao· ·exPortador brasileiro nas tiva·: A nossa reação foi de justa indignaçao•. E
enibaixada:S. Hoje é um dos comân"dailtes da
de_ddtmos recorrer ao Qat(
chancelaf!a tm1bém na área política. E foi com.
eStas credenciais que desembarcou há duas se~ ESTi\MOS JULGANDO O ASPEcTO
manas em Washington, para apagar. mais Um in~ ILEGAL, TRUCULÊNl'O E
INJUSTIFICADO DA REfAIJAÇÃO
~êndio nas relações bilaterais.
·
-Adiantá ir.ao Gatt?
· Mas outros problemas freqüentam as preocu. paçôes do embaiXadOt. Uma· delas, os-$Jbsídios
-Os pafses industrializados estão firmemente·
cQD:cedídos pelo Mercado Comum à "agriculturà, empenhados na Rodada Uruguai que é. o matar
uma distorção ética que faz com que criar uma esforço já feito para liberalizar as J.eis do c.omérdo.
vaca na Europa· exija mais dinheiro qUe a renda
Uma deciSão como esta, americana,· põe em
per capita de metade da humanidade.. Outra, questão toda a ·credibilidade de participantes imo flagelo da dívida· que se abate sobre a Am~rica
portantes· da rodada.
-De que forma o Brasil defende a tese de
Latina. Sobre .subsídios, .corhércio internacional
~.relação com os Estados_ Unidos e dívida, o emque patentes não devem ser reconhecidas? Qual •
baixador conversou com a editora de Economia,
é-~ legalidade. de não tespeitac o trabalho inteMiríam Leitão. Na entrevista aceitou 'atê. comentar
lectual?
~O grande problema a ser discutido no
a ~leiçã_o ameriCana ·de amanhã, e o ri.!iCO de ganhar Dukakis. um homem que declarqu,usar apemundo nas próJdmas décadas será o da p.roteção
nas etiquetas "Made in USA''.
à propriedade intelectual. 9 Brasi_l tem tradição
de respeitar as normas da Convenção de Paris,
-:- Fol ap~~ por c·amddênda que a retallaçào
âri{eríca_nã fel anunciada po .rhesnio~ momento .• que ·'rege a ma~ria. Mas-- ao 'del)car de patentear
err1 qtre o preS_idént.é José Samey estaVa ,na _União ,remédios e Produtos ~limentícios, o Brasil tem
amparo nestas convenções. ·
S6viéticà?
..
, ,
-.0 presidente Sarney disse que os Estéid.os
-Durante minha conversa com o General
UnidoS est,ão querend.Q radicalizar._ Q qtie· ele quis
F!oweJI recebi um reCado para transmitir ao presi~
dé!'lté Samey ·de que a retaliação éstava confinada . dizer com isto? ·
_
-O pre.sidente t~fl,1 um~ compreensiVel
a um pro~l~ma estritameJ!t~ de natureza comerpreocupaçã.o com uma relação muito frustrante
cial. E foi o pr:ópri.o Presidente Reagan quem garantiu ist.o ao General Po.wefl, assessor pé!ra Segu- · ao longo de seu govemo. Ele já disse isto outras
rança Nacional Um cargo que já foi de .tGssihger vezes e ele tem suas razões. Não se'chegou ainda
a um diálogo compatível com a importi!lncia que
e-recentemente era ocupadO pelo famol;1õo Q-enel'a1
_o Bra_sil tein ..
Pojndexter.
·
·-Será que o BrasU, nesta tumultuada rela._O Senhor dtsse que o Brasil chegou a ú.m
ção com os Estados Únido~ não se comporta
nível de desenvolvimento que precisa ter ace,sso
-a tecnologias a~ançadas e que os EStados Unidos • Como um adolescente, em uma criSe de cresciestãíla"m impedindo este acesso do Brasil. Mas mento, tendo que enfrentar a figura do pai?
-Já que 'você usou a linguagem psicána~
Os Éstados UnidoS dão um tratamento muito mais
lítica, vou dizer que, 6 Brasü tem, de fato, duas
aberto à Índia que ê: quase afiada da União Sovié~
caraCterurticas que poderiam constituir matéria de
t;iCa. Este tratamento que o Brasjl recebe não seria
injusto?_ _ ~
preocupação dos psicanalistas. Primeiro, uma crio. _.:,Não acho justo nem jnjusto. Aêh.o que
se de identidade. Nem nos afirmamos como um
e um· erro político o Brasil,· ligado ao.Oddente, país daréiniente do Terceiro Mundo, nem assunlíter esta privação de a·ce.sso. Toda minha conversa
mos a c.ondição de oitava economia do mundo
em Washingt.on foi para mostrar ã parte amerip ocidental. E estam.os passando por w!ta c.ri_s~ de
cana que precisamos mudar nossa agenda, hoje auto-estima nadonal. Estamos lnfelizes conosco.
rnuitç negativ~: Preéisamos introdLIZir rurú1 agen~ · !..,-O Brasil es~ passando a informaÇão de
qUe o contenciOso d<:! informática foi encerrado.
"da positiva. Hbje fa1amos de c.ombate às .drogas,
dívida, terrorismo, problemas da América Central Mas os american.os dizem o contrário~
--A. ex:ecus=_~O ·da lei de wftware mostra um
e·contencioso comerciai. O ~#emento positivo.nesald9 muito Posjpvo. Dos I 14 ped:ldos de Jic:encía.cesslhiO seria -~m c!_cor.do de tecnologia que no~
mento, só um foi negado pela SEL Discuti este
permitiSSe o acesso às tecrtologias. Não estou
falando de transferência "graciosa, ·mas de urila .assunto com o em.baixador Y.eutier e pedi um
eSforço em buscá do encerramento desse problerelação em qué reniurleraremos de fórrna adema. O embaixador Yeutter é um interlocutor muito
quàda..E neste aspecto rrlinha visita f.oi positiva,
porque há umâ intenção de iniciarmoS. conver~
ameno...
sações. a respeitÇ>.
O !'MBAIXADOR YE<JTl'éR J!: (,1M
INTERLOC<ITOR AMENO MAS USA
-C ltamaraty sempre foi famoso por prefêrirPoucas pessoas estão tã·o capacítadas a faiM

da posjção ·política e e.conômica do Brasil no

palavraS"'suaves. Recentemente quando foi"anuriciada a retaliação americana, o ministério· divulgou uma nota em qUe usou palavras "truculento,
il~gal e injustifiçado". Será que estas palavras nãG
são duras demais para ser usadas por causa de
uma re.tatiação de US $39 milhões? Afinal, tiata-se
de um P.arceir.o.para'o quâl vendemos
bi~

Ihões!

•

·

·

us$.9
·

METODOLOGIA NÁO DIPLOMÁl'lCA

.._:Suas dedsóes é que freqütemente ilão siio
amenas.
-·I::. Ele usa uma metodologia que não é
exatamente diplomática. Mas ele me pr.ometeu
esforço para.. encerrar este assunto _até o fim do
governo Reagar. Os Estados Unidos são um país
· com _quem temos muitas afini~ades nas discus-
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sões da Rodada Uruguai para reduzir os s_ubsídios
ao Setor agrícola. O subsídio é tão pérfido quanto

o· tóxicO. Ele vicia. Em relação ao subsídio da
à ãgricultura, coloca~se também uma
questão ética. A Sr' Thatcher em uma visita que
fez ao Canadá questionou a política agrícola da
EUrop~f

Coffiuntdade Européia com um exemplo dramá-

tico: ela disse que hoje para se sustentar uma
vaca na Europa gasta-se mais dinheiro dO que

a renda per capita de metade da humanidade.
-.Como" eXplicaria para um ctdadão que não

acompanhe comércio internacional, o que a Rodada Uruguai tem a ver com a vida deJe?
-Eu tUria que a' exportação no Brasil é uma

Novembro de 1988

~ionista do candidato se revela até nesses peque7
nos comentários. O céihdidato Bush promete conDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei
tinuar a política da atual administração americana,
da Câmara n' 52, de 1988 (n' 668/88, na Casa
que inegavelmente tem dado demonstrações·de
de _origem), que define os -crimes resultantes de
que tem um comprai-nisso com o livre comércio preconceito de raça ou de cor. (Dependendo de
e _a exis~ncia da Rodad~ Uruguai se deve em
parecer.)
grande p_~rte ao apoio_ da atual administração re8
publicana._"
Discussão,
em
turno
único, do Plojeto de Lei
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Nada Câmara n? 57, de 1988 (n9 489/88, na Casa
da màls havendo a- tratar; Vou encerrar a presente
de origem), de iniciativa do Tribunal Superior Eleisessão, "designando para a sessão ordinária de
toral, que transforma cargos nos quadros das Seamanhã a seguinte
cretarias dos Tnbunais Regionais Eleitorais e dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)
ORDEM DO Dll\

atividade altamente- empregadora. O número de
9
empresários que atua na exportação- é cada vez
1
maior. Qualquer movimento que busque refazer,
Dtscussão, __ em turno único, do _Projeto de Lei
para melhor, o conjunto de regras do comércio
do Senado n" 87, de 1988, de autoria do Senador
. Votação, em turno único, do Projeto de Resoluinternacional deve ser acompanhadO por todo
Mauro Benevides, que cria o Adicional de Tarifa
ção n9 171, de 1988, que autoriza o Governo do
mundo, seja no se;tor de trabalho, seja no setor
Estado do Acre a contratar operação de crédito Portuária (ATP) e dá outras providências. (Dependo capital. Essa Rodada Uruguai, que terá em
dendo de parec_er._)
no. v·alor co-rrespondente, em cruzados, a
~ontreal no fim do ano uma reunião importan749-,3_54,98 Obrigações do Tesouro Nacional
10
tíssima, se desenvolve em 15 gruf:>o:irde frãbalho.
(OTN), terido ~
.
Mensagem n9 248, de 1988 (n9 461/~8, na oriO Brasil tem interesSe prioiitáiiO nóS- ]5.-Por Isto
PARECER FAVORÁVEL. proferido em plenário.
gem), relativa à proposta para que seja autorizado,
é·fundarnental que empresários _e trabalhadores
2
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
brasil~ros acompanhem isto com todo o inteoperação de crédito no vaiar cOrreSpondente, em
resse.
. P.iscussão, erii -turno único, do Projeto de ,Lei.
cruzados; a 466.417,90 ObrigaÇões do TeSouro
<;ii! pmara ·n?-13, de_ ~988-(119 304(87, na ç:-~
-Há urna_tese.ui"n pouco catastrofis_ta sobre
l'lacional (QTN). (Dtipendendo de parecer.)
de 9rigem), de ini_ciativ_a_ do Presidente da Repúo papel do Brasil no mundo que é a seguinte:
bl\ca. que dá nova redação ao disposto na Lei
11
hoje os países estão se fechando em blocos. Os
n?6.503, de 13 de dez_embrode 1977, que~'dispõe
Mensagem n~ 249, de 1988 (n" 462/88, na oriEstados Unidos,-cOm Canadã e México. O Japão
.sq~r~ a educação fisica em todos os graus e racom os tigres asiáticOs. A EUrop·a -se üffificando.
gem), relativa à proposta pai'a que seja autorizado
Neste ambiente, o Brasil estaria fiCahdo sozinho;· ~os pe ensino". (qepend_en~o de parecer.)_
o_Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
Sérá mesmo Obrigatório estar em um bloco? Será
~3
cruzados, a 1.550.430,00 Obrigações do T escUro
asSim itdm a poslçã"o'de free..lancer do mercado
Discussão em tUrno Óõico, dÕ Projeto de L~i _I'iaciof!~_(QTN). (Dependendo de parecer.)
internacional? ·
da Câmara n' 31, de 1988 (n' 615/88, na Càsa
-Não. Eu: acho que a· Brasil tem c-ondições
12
de .origem), de iniciativa do Presidente da Repúde sobrevivência neste quadro. Há urna preocublica,
que
_autoriza
o
Instituto
de
Admintstração
Mensagem
n9
251,
de
1988 (n? 477/88, na Oripação com a compartimentaçãO do espaço eco·-Fmanceira da Previdência e Assistência Social (lA~em ), relativa à proposta para que seja autorizado
nômico mundial. Eú. prefiro -ser otimista. Acho
PAS a doar iinóvels à Prefeitura Municipal do Rio
o Governo do Distrito Federal a contratar operaqué este esforço, com a Rodada Uruguai, de éstade Janeiro, para ssentamento de famüias caren- ção de crédito no valor correspondente, em cruzabelecer regras·mais livres de comércio vai impedir
9os, a 327.636,74 Obrigações do Tesouro Nacio-qu'e 'o pratesso' de aproximação ·dos paises náo tes. (Dependendo de parecer.)
nal (OTN). (Dependendo de parecer.)
se faça ·contra os- interesseS dos demais. Temos
que nos preotupar é· com um certo abandono
4
13
que a América L:atina está sendo relegada, que
_
Discussão,
em
turno
único,
do
Projeto
de
Lei
Mensagem
n?
252,
de
1988 (n9 478/88, na oriê o grande problema que enfrentamos. Mesmoda Câmara n9 41, de 1988 (n9 548/88, na Casa
gem), relativa à proposta pa-ra que seja autorizado
que o Brasil consiga o melhor acordo, a menor
de origem), de iniciativa do Presidente da Repúo Governo do Distrito Federal a contratar operataxa, abatimentos, b nível de transferência líquida
blica, que dispõe sobre a retribuição dos seJViços
ção de crédito no-valor correspondente, em cruzaé insuportável e inaceitável. De todos estes acorde registro do comércio e dá outras providências.
dos, a 141.949,24 Obrigações do Tesouro Naciodos da dMda, fica a desconfortá'l.el sensação de
(Dependendo de parecer.)
nal (OTN). (Dependendo de parecer.)
·
que o problema não está: resolvido. Afinal de contas, vamos pagar 100% de uma co_lsa que vale
5
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Está
50% . O problema da dívida tem que Ser enfrenDiscussão, em turno único, do Projeto de Leí encerra·da a sessão.
tado e eu acho que o momento será quando
da Cârilara J19 45, de 1988 (t19-7.835786, na Casa
(Levant"a~ie ã SeSsão às 16 horas e-25 mise inicicii' a noVa administração americana, seja
de origem), _de iniciativa do presidente da Repú_:-_
nutos.)
ela qual for.
blica, que concede pensão especial aJacira Braga
-E Cj:"ual será melhor para nós? AparentePORTARIA DO DIREfOR-GERAL
_ de Oliveira, ROsa Braga e Belchior Beltrão Zica,
mente Dukak~s tem sido mais sensível à questão
trlnetos de_ Joaquim José da Silva Xavier, o TiraN• 26, DE 1988
da dívida, mas mais favorável ao proteclonismo,
den~es. (Dependendo de parecer.)
e Bush parece menOs Protecionista, mas muito
O Diretor-Geral do Senado Fed~raL no uso das
6
conservador no problema da dívida. Estamos enatnbuições que lhe confere o artigo 215 da Resotre a cruz e a espada?
Discussão, em turno único; do Projeto de Lei lução n? 58, de 1972, Regu1amento Administrativo
-Vou fazer uma coisa que não gosto de da tâmara n9 49, de 1988 (n9 796/88, na Casa do Senado Federal, resolve:
fazer: radocinar sobre hípótese. o· Carídidato Dude_ Ori_geril), de iniciativa do SupremO Tribunal
Designar os servidores Marcos André de Melo,
kakis deu declarações fortemente jJrotedonistas
Federai, que Inclui a categoria funcional de lnspeAuxili.3r Legislativo, José Luiz de Araújo, Artífice
e isto de certo modo coloca em questão a solução tor de Segurança Judiciária no .Grup<;>-Atividades de Almoxarife, Wanderley Espíndola Pessoa, Adde Apoio Judiciário do Quadro Permanente da junto Administrativo de Saúde, Marcos José de
para o problema da dívida. Há um óbvio víncuJo
entre comércio e dívida. O candidato Dukakis deSecretaria dó SupremO Tribunal Fed~ral, ftXa os
Campos Uma, Dab16grafo e Nicolau Bonvakiaclarou, re-centemente, que recusava qualquer etirespectivos valores de vencimentos e dá outras. ___ des, Vigia, todos do_Quadro do Senado Federal.
para, sob a presidência do primeiro, integrarem
providências. (Dependendo de parecer.)
queta que não fosse made ln OSA. O tom prote-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Novembro de 1988

a Comissiio im;umblda da Tomada de Contas,
dos Almoxarifados do Senado Federal, relativa
ao exercício de 1988.
Senado Federal, 21 de novembro de 1988. -

José Passos Pôrto, Diretor-Geral.

--

PORTARIA DO DIRErOR-GERAL
N•27, DE 1988
O Dlretor-GeraJ do Senado Federal, no uso de

suas atribuições,
Considerand_o a fundamentação apresentada
pela SuDsecretaria de Administração Financeira
a respeito dos procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis relativos ao encerramento
-do exercício de 1988, resolve:
I - Fixar datas-limites para as seguintes rotinas:
a) 12 de dezembro:
-validade dos bloqueios orçamentários;

b) 19 de dezembro:
- emissão de Notas Orçamentárias de
Empenho;
II- os prazos referidos no item l somente poderão ser ultrapassados em casos excepcionais,
devidamente justificados.
ill-determinar, com vistas ao cuffipdmento
dos prazos legais e re"gimehtais pàra a apresentação de balancetes e balanços de encerramento
de exercício, que:
a) os detentores de suprimentos de fundos
encaminhem as suas prestações de contas até
o dia 15 de dezembro do ano em·curso, impreterivelmente, e que novos adiantamentos somente
s,!jarn concedidos a partir do exercício vindouro;
b) os responsáveis por almoxarifados provi:.
denciem, até o quinto dia útil do mês de janeiro
de I 989, a remessa dos respectivos inventários,
demonstrando a movimentação até o último dia
do corrente exercício;
IV- esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Senado Federal, 18 de novembro de 1988. ~
José Passos Pôrto, Diretor-.Geral.

CONSELHO DE S()J>ERVISÃO
DOCEGRAF

Ata da

152~

Reunião

Às quinze horas do dia dezessete do mês de
outubro do ano de hum mil, novecentos e oitenta
e oito, na sala de reuniões da Diretoria Executiva
do Cegraf, sob a Presidência do ilustrissimo Senhor José Passos Pôrto, digníssimo Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Conselho
de Supervisão, presentes os membros Guida Faria de Carvalho, Rubem Patú Trezena, José de
Ribamar Duarte Mourão e Agaciel da Silva Maia,
reuniu-se o Conselho de Supervisão do Centro
Gráfico do Senado Federal, em sua centésima
quinquagésima segunda reuniãc.1. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente passou a palavra ao
Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão que
ap1·e~entou parecer sobre o processo número
155t1/88.9 Cegraf refererlte à tomada de Preços
número 009/88, destinada a aquisição de papéis

para fotocomposi_ção e respectiVos produtos químicos para processamento. Após a apresentação
do parecer a matéria foi colocada em. discussão,
sendo amplamente analisada e após aprovada
por todos. A seguir, o Senhor Presidente, em eXercício, Conselheiro. José Passos Pôrto reapresentou aos demais membros deste Conselho o processo número 1782/88.6-Cegraf, que na reunião
.anterior havia sido solicitado para exame. Após
explanação a proposta da Administração do Cegraf constante do processo foi aprovada com a
ressalva de_ que o Conselheiro aprova a matéria
tendo em vista que a Nova Constituição assegura
a estabilidade, mas não concorda com os fundamentos jurídicos que nortearam o pare<:er do Relator, constante do processo. Assim sendo, a matéria foi aprovada e a seguirfoi assinado portoqos
os-pre-sentes o Ato número 001/88 do Conselho
de Supervisáo disciplinando a concessão da rererida vantagem pessoal, estabelecida de acordo
com o que determinam os arts. 2"', 3"', 49 e ~eus
parágraros, ~ Lei no 6.732,_ de 4 de_ dezem,brç
de 1979 e·canforme estabelecem os arts. 4~6,
4 i7, 4 ia e seus reSpectivos PáráQrafos do RegUlamento Administrativo dQ Sen_ado Federal. Nada
mais havendo a tratar, agradecendo a presença
de todos o Senhor Presidente- Conselheiro José
PaSsos Pôrto - declârã encerrados os trabalhos
e para constar, eu, MawlCiõ Silvá, secretário deste
ConSelho de SupeivfSão lavreí a· presente Ata_ que
depois de lida e aprovada será assinada por todos
os membros. Brasília; 18 de outubro de 1988.
-José Passos Pôrto, Presidente em exercíciO
- Guido Faria de Carvalho, Membro -José
de Ribamaf Duarte-MoUrão, Membro - RUbem Patú Trezena, Membro.

Ata da

153~

Reunião

Às dez horas do dia dez_do mês de novembro
do ano de um mll novecentos e oitenta e oito,
na sala de reuniões da Diretoria Geral do Senado
Federal, sob a Presidência do llustríssimo Senhor
Luiz do Nascimento Monteiro, Diretor-Geral em exercício - presentes os membros José de
Ribamar Duarte Mourão, Rubem Patú Trezena,
Guida Faria de Carvalho e Agaciel da Silva Maia
J'_f!Uniu-.se o Conselho de Supervisão do Centro
Gráfico do Senado Federal, em sua centésima
qüinquagéSiméi terceira reünião. Abertos os trabalhos, o_ Senhor Presidente passou a palavra ao
Conselheiro José de Ribamar Duarte Mourão, que
apresentou parecer sobre o ProceSso n9 1.804/88.
O Cegraf, refererite ao resultado da Tomada de
Preços no:> 10/88 para aqulsiçllo de papéis e cartões
planos. Após a explanação sobre a matéria amesma foi colocada em discussão, sendo amplamente apreciada por todos. A seguir, colocada em
votação, a matéria recebeu aprovação por parte
de todos os conselheiros. Nada mais havendo
a tfatar, agradecendo a presença de todos, o Se~
nhor Presidente declarou encerrados os trabalhos
e para constar, eu, Mauricio Silva, lavrei a presente
ata que depois de lida e aprovada será assinada
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por todos os merilbros. Brasflia, 1d de novembro
de 1988. - Luiz do Nasc:imento Monteiro,
Presidente em exercício- Guldo Faria de Carvalho, Membro- Rubem Patú Trezena, Membro- José de Ribamar Duarte Mourão, Membro.

COMISSÃO DIRETORA
ts~ Reunião Ordinária
Realizad8 em ta dE! novemb-ro de 1988
Às dezessete horas do dia dezoito do mês de

novembro de um mil novecentos e_ oitenta e oito,
na Sala de Reuniões da Presidênc;ia, reúne-se a
Comissão Direfora do_ Senado Federal, com a
presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Humberto Lucena, Presidente, José lgnácio,
Primeiro Vice-Presidente, Lourival Baptista, Segundo Vice-Prisidente, Jutahy Magalhães, Primeiro Secretário, e Francisço Rollemberg, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos justificados,
os Excelentíssimos Senhores Senadores Odadr
Soares, S~gundo Secreiário,_Dirceu Carneiro; Terceiro Secretário, e João Casfelo, Quarto Secretário.
Após abrir ·os trabalhos da reunião, o Senhor
Presidente submete aos presentes oficio que lhe
foi encaminhado pelo Diretor-Geral da Casa, no
seguinte teor~
"Como bem sabe V. ~. as Casas do Congresso Nacional durante o período de funcionamento da Assembléia Nacionê'l Constituinte, adotararn critérios especfficós para paga~
menta dos subsídios dos congressistas, observadas as cfispostções então em vigor.
Considerando que as decisões adotadas
tinham E;!ficácia limitada àquele períodO excepecional; que a nova Carta exige a aprovaçao
de decreto legislativo para o di~ciplinamento
definitivo da matéria_; que referido texto lemtJ
ainda nãó foi aprovado; ecritério transitório
para orientar a administração relativamente
ao pagamento; solicito _a V. Ex' submeter à
Comissão Diretora proposta de manutençiio
dos parâmetros que vinham sendo observados até o mês de outubro do corrente ano,
enquanto não forem aprovadas as normas
próprias à matéria, sem embargo da ~aliza
ção imediata dos descontos de natureza tributária determinados pelo novo texto constitucional, dado ao caráter de auto-apllcabi·
lidãde dos mandamentos da Lei Maior sobre
o assunto."

A rhatéria' é ·discutidci. e aprOvada pelos pre- ·
sentes.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, às dezessete horas e trinta minutos, pelo que eu. José
Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assin6.da pelo Senhor Presidente, vai à publicaçã9._._
_ __
Sala da Comissão Diretora, 18 de novembro
de 1988. - Humberto Lucena, Presidente.

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
l~g~À:FEIRA. 24 DE _NOVEMBRO DE_ i988_

'BRASfUA....:.
DF'
.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
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1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE
1.2.1 - Leitw'a de projeto
-Projeto de Lei do Senado n<> 92/88, de
autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que altera a redaçào e acrescenta parágrafo
ao art 84 da Lei n 9 1.711, de 28 de outubro
deJ952.
1.2.2 -Comunicação
- Do Senador Edison Lobão, de que se
ausentará do País.
1.2.3- Comunicações da Presidônda
- Recebimento do Ofício n<:> S/14/88 (n'?
2.011188, na origem), do Governador do Estado de Minas Gerais, solicitando autorizaÇão
para que aquele Estado possa contratar opera-

ção de crédito externo no valor de tiS$
120,000,000.00, para os fins que especifica.
- Recebimento da Mensagem n!> 255/88
(n9 488/88, na origem), pela qual o Senhor

Presidente da República, solicita autorização
para que o Governo da União possa contratar

operação de créclito, para o fim que especifica.
-Recebimento do Aviso n9 476/GP/88, de
9 do corrente, do Presidente do Tribuna] de
Contas da União, encaminhando cópias da
decisão do plenário, do voto e parecer do Ministério Público e outras peças pertinentes ao
relatório de auditoria operacional realizado no
_Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-

restal- IBDF.
, - Recebimento do Ofício n9 S/15/88, do
Governador do Distrito Federal, solicitando

que seja alterada a destinação dos recwsos
da operação de crédito objeto da Mensagem
n 9 252/88, pelas razões que expõe. A matéria
é retir8da da pauta a fun de aguardar a documentação necessária.
1.2.4- DISCW'SOS do Expediente

SENADOR aDS:WóM DE CARVALHORolagem das dívidas dos municípios com o
Banco do Brasil. GreVe dos petroleiros. Efeíçóes municipais. DispositiVoS autO-aplicáveis
da Constituição.
__

SE!YADOR NELSON CARNEIRO- "Que
adianta pagar?" - artigo de Barbosa Lima
Sobrinho publicado na imprensa.

SENADORJ(JTNfYMAGAUiÃES-Situa·
ção da cacauicultura na Bahia.
1.2.5- Requerimento
- N9 195/88, de urg~nda para o Projeto
de Lei do Distrito Federal n~ 1/88, que dispõe
sobre a concessão de abono aos servidores
civis e militares do Distrito Federal, de suas
Autarqutas e Fundações Públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
ORDEM DO DIA
Projeto de Res_olução n~ 171, de 1988, que
autoriza o GÔVemo do Estado do Acre a contratar operação de crédito no valor correspo.ndente, em cruzados, a 749.354,98 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), Votação adiada, nos tennos do Requerimento n9 196/88,
ª_fim de ser feita no prazo de dez dias.
Ptojeto de Lei da Câmara n9 13, de_ 1988
(n9 304/87, na Casa de origem), de iniciativa
do PresJdente da República, que dá nova redação ao disposto na lei n9 6.503, de 13 de
dezembro de 1977, que "dispõe sobre a edu-

cação flSica em todos os graus e ramos de
ensino". (Dependendo de parecer.) Aprovado, após parecer proferido pelo Senador Rubens V'Uar. A s_anção.
_____ - _
Projeto de Lei da Câmara n9 31, de 1988
(n9 615/88, na Casa de· origem), dii iniciativa
do Presidente da República, que autoriza o
~~de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS) a doar
imóveis à Prefeitw:a _Municipal do Rio de Janeiro, para assentamento de famílias carentes. :
Apro!ado, após parecer proferido pelo Senador Nelson Carneiro.
À sanção.
Projeto de Lei da Câmara [11 41, de 1"988
(n9 548/8_8_~ na Casa de origenl), de inicia:tiva
do Presidente da República 1 que· dispõe sobre
a retribuição dos serviços de registro do comércio e dá outras providências. Aprovado,
"Bpós parecer profeddo pelo Senador Wilson
Martins. À sanção.
_
-Projeto de Lei da Câmara n9 45, de 1988(n9 7.835/86, na Casa de origem), de inicia6va
do Presidente da República, que concede pensão- especial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa
Braga e Belchior Beltrão Zfca, trinetos de Joaquim José da Silva Xavier, o Tira dentes. Aprovado, após pare<::er proferido pelo Senador
Aureo Mello. À sanção.
Projeto de Lei da Ornara n9 49, de 1988
(n9 796/88, na Casa de origem), de iniciativa
do Suprerrió Tribunal Federal, que inclUi- a
categoria (uncional de lnspetOr de Segurança
Judiciá ri~ no_.Grupo-Atividades de Apolo Ji,JCliciário do QUadro Permanente da Secretaria
d~ Suprem<? Tribunal Federal, faxa os respectivos valores de_vencimer1tos e dá outras providências. Adiamento da dlcussão, nos ter-
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1.3.1-Matérla apredada após a Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Distrito Federal n9 1/88
em regime de urgência nos termos do Reque-- tinlento n9 195/88 lido nO eXpe-diente. Aprovado com emenda após parecer proferido pelo Sr. Meira Filho havendo o Sr. Mauricio Corrêa usado da palavra na sua discussão.
- Re--lação Final do Projeto de l:ei do Distrito
Federal n91/88 em regime de urgência. Aprovada. À sanção do Sr. Goverriador do Distrito
Federal.

a contratar operação de crédito no valor cormos do Requerimento n? 197/88 a fim de ser
respondente, em cruzados, a 466.417,90 Obrifeita no prazo de 24 horas.Após parecer profegações do T ~souro Nadonal (OTN). Aprorido pelo Sr. Divaldo Suruagy, tendo o Sr. Juta-vada nos termos do Projeto de Resolução n?
hy Magalhães usado da palavra.
172/88, oferecido pelo Sr. Nelson Carneiro;
Projeto de Lei da Câmara ri'' 52', de 1988
reJator designadq.
(n9 668/88, na CaSa de origem),' qUe defiile
Redação Final do Projeto de Resolução n?
os crimes resultantes de precoliceitd de raça
172/88. Aprovada. À promulgação.
bu de cor. Discussão adiada, nos termos
Mensagem n9 249, de 1988 (n9-462/88, na
do Requerimento n9 198/88 a fim de ser feita
origem), relativa à proposta para que seja autono dia 29~ 11-88. Após parecer profeddo pelo
rizado o GoVerno do Estaâo do Rio de Janeiro
Sr. Maurício Corrêa, tendo usado da palavra
a contratar operação de crédito no va1or coros Srs. Nelson Carneiro, Leite C]J~es, Cid Sa.·
respondente, em cruzados, a 1.550.430,00
bóia de Ca[va]ho e Maurício Corrêa. .
Obrigações do TesoUro Nacional (OTN).
Projeto de Lei da Câmara n9 ~7. de 1988
Aprovada, nos termos do Projeto de Resolu(~ 489/88, na Casa de origem), ~e iniciativa
ção rt' 173/88, ofere.cido pelo Sr. Nelson Cardo Tribunal Superior Eleitoral, que transforma
~ neiro, Relator designado. Tendo o Sr. Jamil
carg'os nos quadros das Secretarias dos TribuHaddad usado da palavra na sua discussão.
nais Regionais Eleitorã1S e dá outras providênRedação Final do Projeto de Resolução n9
cias. Aprovado, após pê!recer proferido pelo
173/88. Aproyada. À promuJgação.
Senador Ney Maranhão. À sanção,
___ Mensagem n9 251, de 1988 (n9 477/88, na
Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1988,
origem), relativa à proposta para que seja autode autoria do Senador Mauro Betlevides, que
, rizado o Governo do Distrito Federal a concria o Adicional de Tarifa Portuária· (ATP) e
tratar operação de crédito no valor correspondá outras providências. Discussão adiada,
, • dente, em Cruzados, a 327.636,74 ObrigaçOeS
no_s termos _do Requerimento
J99j~8 a fun
-1 do Tesouro Nacional (OTN). Aprovada, nos
d~ ser feita no {iia 29-11-88. AP.ós parecer
termos do Projeto de Resolução n9 174/88,
proferido pelo Sr. Leopoldo Pef~s, tEmao o
oferecido pelo Sr. Pompeu de SOusa, Relator
Sr. Carlos Chiarem usaâo da palavra.
designado.
Mensagem n' 248, de 1gaa (n' 461/88, na
Redação Final do Projeto_ de Resolução n9
origem), relativa à proposta para que seja auto174/88. Aprovada. À promulgação.
rizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro

1.3.2- Discurso após a Ordem -do Dia
-SENADOR L()(JRJVAL BAPTTSTA- Entrevista do Presidente do Grupo Econõmico,
Dr. Angelo Calmon de Sá, publicada no jornal
A Tribuna da Bahla.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.
- --

1.4-ENCERRAMENTO

2 -ATA DE COMISSÃO

n:·

3 -MESA DIRETORA

4 - LiDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DE COMJSSOES
PERMANENTES

Ata da 65\1 Se~são, em 23 de novembro de 1988
-

2~Ses5ão.Legislativa
' ' . .

Ordinária, da

48~

Legislatura

-

-

Presidência dos Srs. Humberto. Lucena, Jutahy Magalhães,
Odacir Soares e Francisco RoUemberg
As 14 HORAS E

30 MfN(JTOS, ACHAM-SE

PRESENTES OS SRS. SE/'IADOR!f'S
Mário Maia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli ::..... Aureo
Mello - Odacir Soares - Olavo Pireis - Almir
Gabriel -Jarbas Passarinho- Alexandre Costa
- Edfson Lobão- Chagas Rodrigues- Álvaro

Pacheco c.:..,;__Afonso Sailcho- Cid.Sa)>6ia de CarvaJho- José Agripino - Lavoisier Maia -Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Réiimundo Lira - Marco Maciel - Ney Maranhão Luiz Pi~Wl_ylino- Guilherme Palmeira- Diva]do
Suruagy- Rubens Vilar- Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista -Luiz Viana -Jutahy Magalhães - Ruy_Bacelar- José lgnácio Ferreira

- Gers;on Camatà __:João Calmon----.Jamil Haddad- Nelson Carneiro- Itamar Franco -Alfredo Campos - Ronan Tito ...:. Seveio Gomes Mauro Borges -lram Saraiva - Gonzaga Jaime
-Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa- Meira
Filho- Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale ...,....
Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção D)

Novembro de 1988

Otaves - Affonso Camargo - José Richa Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Wedekin -Carlos Chiarelli --JoSé Paulo Biso!

-José Fogaça.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o comparecimento de
62 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte

·

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 92, de 1988

mesmo, n'ão leva em consideração o iilteresse
do serviço, revestindo-se, afinal, de caráter concessivo.
A proposta contida no presente projeto de lei,
diferentemente, atende a demanda de ordem eminentemente funcional, em que se_ exige_ ao funcioriário gõzo de periodo de férias reduzido em
1/3(um terço), quer por dificuldade em ser substib.údo, quer pela premênda, ou, afinal, pela própria
natureza dos_serviços que presta.
&la das Sessões, 23 de novembro de 1988.
-'=Francisco RoUemberg- PMDB -SE.
LE(J!SLAÇÃO CITADA

LEI N• 1.711,
DE 28 DE OUf<JBRO DE 1952
Dispõe sobre o estatudo dos funcionários públicos dvis da União.

Altera a redação e acrescenta parágrafo ao art. M da Lei n' 1.711, de 28
de outubro de 1952-

O Congresso Nacional decreta:
Art 19 O art. 84 da Lei n~> 1.711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Pú-

blicos Civís da União), passa a ter a seguinte red.ação:

"Art. 84.

O fundonário gozará obrigattr

riamente 30 (trinta) dias consecutivos de fé-

rias por ano, de acordo com escala organizada pela chefia imediata.
§ 1' .................................................(omlssis)
§ 2' ·········-·······-··---··:··-·-·--···;..(omlssis)
§ 39 É facultado ao funcionário converter 1/3" (um terço) do período de férias, a
que tiver direito, em abono pecuniário, ca1culado sobre a respectiva remuneração e independentemente de outras vantagens."

na

Art 2"' Esta lei entra em vigor
data de sua
publicação.
Art. 3<? Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O primeiro aspecto do projeto de lei, que ora
submetemos aos ilustres Pares, objetiva atualizar,
do ponto de vista hierárquico...,a organização e
controle da escala de férias. Para isso, localiza-se
a responsabilidade na chefia imediata do funcionário, em substituição ao termo "repartição", em
face da melhor técnica e, também, às várias acepções que esse termo permite, sendo por isso impróprio.
A seguir, introduz-se, através do presente projeto de lei, a possibilidade de se conferir aos funcionários tratamento idêntico àquele que, desde
a edição da Consolidação das Leis do Trabalho.
em 1946, integra os beneficies de todos os trabalhadores nacionais, exceto os funcionários públicos. Esse tratamento, pertinente e isonômico, facultará aos funcionários a conversão de parte de
período de férias em retribuição pecuniária.
A medida preconizada através do presente projeto de lei não se confunde com a concessão
inscrita no arl 79, inciso XVII, da Constituição Federal Nesse, o que _se previu foi a possibilidade
de todos os servidores, sem exceção, poderem
se afastar, em férias, condignamente, i.e., com
os meios para a realização de Jazer e, por isso

CAPITULO DI
Das Férias
Art. 84. O funcionário gozará obrigatoria·
mente trinta dias consecutivos de féllas por ano.
de acordo com a escala organizada pelo chefe
da repartição.
- § 19 E proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho.
§ 2 9 Somente depois do primeiro ano de
exercício, adquirirá o fl.mcionário direito a férias.
...............; .........~-....................-.<o............ _ _ , .....................
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A Pre$.idêm:ia _designará, oportunamente, o relator da matéria.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A Presidência recebeu, do Presidente em exercício
do Tribunal de Contas da União, o aviso n9
476-GP/88, de_9 do corrente, encaminhando cópias da decisão do Plenário, do vOto e parecer
do Ministério Público e outras peças pertinentes
ao relatório de Auditoria Operacional realizado no
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(IBDF), alertando para a necessidade de ações
coordenadas na: proteção do meio ambiente.
A matéria ficafá aguardando, na Secretaria Geral da Mesa, a Constituição das Comissões permanentes da Casa, quando então será despachada
-à Cómfssão competente para seu exame.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A Presidência recebeu, do Governador do Distrito
Federal, o Oficio IT' S/15, de 23 do corrente, solid- tando seja alterada a destinação dos recursos da
operação de crédito objeto da Mensagem n~ 252,
de 1988, pelas razões que expõe.
A referida alteração, entretanto, exige o envio
de documento emitido pela Caixa Económica Federal, declarando sua concordância em relação
à modificação pretendida.
Assim sendo, a Presidência determina a retirada
da pauta da Mensagem n9 252, de 1988, constante
do item 13, a flffi de se aguardar a documentação
necessária.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Há oradores inscritos.
'
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O projeto lido vai à promulgação. (Pausa)
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
O SR. OD SABÓIA DE CARVALHO PROSr. 19 Secretário. .
NUNCIA DISCURSO Q(!E, EIY7REGaE À
É lida a seguinte
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUB/JCADO
POSTEli/ORMENTE.
Em 23 de novembro de 1988 ·
.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa ExceO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalliaes) lência, de acordo com o disposto no art. 43, alínea ConCedo a palavra ao nobre Senador Nelson Cara, _do Regimento lntemo,_ que me ausentarei dos neiro.
trabalhos da Casa a partir dO dia 25-11-88, para
O SR- l'IELSO!'I CARI'IEIRO (PMDB- RJ.
breve viagem ao estrangeiro, em caráter partiPronuncia o seguinte ctisCurso. Sem revisão do
-cular.
orador.) :....:.. Sr.- Presidente, Sis. Senadores, uma
Atenciosas saudações. - Edlson L@ão.
das grandes expressões do pensamento nacional.
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nosso antigo colega no ·cong'reSsO Nacional, na
O expediente lido vai à publfcação.
Câ:tUara: dos Deputados, é,-sem dúvida, o Dr. Baibosa Lima SobrinhO, Presidente da Associação
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) A presidência recebeu, do Governador do Estado Brasileira de Imprensa. Todos os domingos ele
de Minas Gerais, o Ofício n9 S/14, de 1988 (n9 focaliza, com sUa autoridade e erudição, vários
2.011/88, na origem), solicitando, nos termo_s_do aspectos dá realidade braSileira. No último dominart. 52, itens V e VUI da Constiruição, autorização go, sob o-títUlo ''Que àdiantapagar?", o Dr. Barbopara que aquele estado possa contratar operação sa Uma SobrinhO examinOu a situação econó-de crédito-externo no valor de (JS$ mica e finahceirá. do Pafs.
Para não retardar o andamento dos trabalhos
120,000,0o'O.OO (cento Vili.íe-hi.ilhões de dólares
e pedindo que figure na íntegra o texto do seu
americanos), para os fms que especifica.
noS Anais da Casa, lerei apenas o trecho
A matéria ficará aguardando, na Secretaria Ge· artigo
final:
·
·
ral da mesa, a complementação da documentação necessária.
Quem tiver dúvidas a esse respeito, basta
recorrer aos números do próprio Banco Mun·
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) dia!. Pois que vai saber que, no período de
A Presidência_ recebeu a Mensagem n9 255, de
1982 a 1986, o Brasil pagou 73.654bilhões
1988 (n9 488/88, na origem), de 23 do corrente,
de dólares, de dólares e não cruzado_s. E
· pela qual o Senhor Presidente da República, nos
quando_ foi ver as contas, verificou que, ape·
termos do art. 52, item V, da Constituição, solicita
sar desse enorme pagamento de mais 73
autorização para que o Governo da União possa
bilhões de dólares, a dívida Subira, nesse
contratar operação de crédito, para o fim quemesmo período de quatro anos, de 71 biespecifica.

e
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lhões a 110 bilhões,_ ainda de acordo com
os números do Banco Mundial.
Essa a sRuação desesperadora criada pe-

los dirigentes das finanças brasileiras_. ao longo dos 22 anos do governO mili~r já acrescidos dos dois ou três anos do que se vem
chamando de Nova República, e que só é
nova realmente no título adotado, uma vez
que até os nomes permanecem os mesmos,
num processo mais de promoção do que

de mudança.
Tudo _conseqüênda de uma fase em que
os banqueiros internacionais, à custa dos petrodólares, vendiam empréstimos como

quem vende pipocas, na frase excelente- de
Anthony Simpson. Com- O Objetivo de desc:;apitalizar os países do Terceiro Mundo, em

proveito das nações ricas, por melo de juros
flutuantes que traduzem bem o que há de
mais espoliativo rio chamado capitalismo selvagem. E quando verificamos que, depois
de quatro anos, pagamos 73 bilhões de dólares, numa dívida que cresceu de 71 a 110
bilhões de dólares, não cabe se não uma
pergunta, que traduza a ansiedade de povos
oprimidos: que adianta pagar?

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
de maneira terminante, tenhamos diante disto um
fmpeto,para afirmar a nossa independência, para
afirmar a nossa capacidade nacional de sermos
nós mesmos e n~o sermos submissos a quem
9Uer CFie seja.
O SR- NELSON CARNEIRO - Muito obrigado_aV. Ex'
Todos nós acompanhamos com alegria os no- ticiários dos altos superávits da balança comercial,
e verificamos, com tristeza, que esses superávits
ftâo revertem_ em faVor do progresso, do engrandecimento e da tranqüilidade do Pals, mas ser_vem, em sua maior parte,_ ~~ra cobrir, como bem
ãcentuou o nobre Senador Pompeu de Sousa,
o pagamento de jurós desSes ~mpréstimos impagáveis,- o que Constitui um acinte à miséria do
povo brasileiro.
- Neste momento, precisamos meditar, pois o
povo que se levantou em 15 de novembro contra
os partidos do centro tinha uma linguagem, a
linguagem da revolta popular, a linguagem do
inconformismo com essas práticas que não po·
dem perdurar.
São estas, Sr. Presidente, as razões que me
-_trazem à tribuna, na esperança de que, clamando,
clamando, clamando, um dia alguém escute o
Brasil. (Muito bem! Palmas.)

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em reunião dos
Parlamentos Latino-Americano e Europeu, realiDOC(JJI1EJ'{TO A Q(JE SE REFERE O SR.
zada nesta cidade de Brasüia, por proposta do
NELSOJY CAR!YEIRO EM SEU PROJYUJYOArepresentante da Grã-Bretanha, esse conclave suJI1EIYTO:
geriu ao Governo pagar apenas 20% -de suas-exportações.
"QUE ADIANTA PAGAR?
Vejo, agora, que o Ministro Mailson da Nóbrega
se preocupa em reduzir a contribuição que o BraBarbosa Uma Sobniiho
sil está dando para aumentar a dívida e não para
Orná-Situação que há muito nos preocupa, co~
saldá-la. Faço votos que esses esforços sejam
mo -paradoxal, ou, pelo menos, sem explicação
proveitosos e os países ricos se convençam de
lógica, é a que se encontra no Brasil: um país
que, corno dizia eu, em Washington, aos represencom superávit comercial considerável, rio comértantes do Congresso americano, chefiando uma
cio exterior, e uma situação cambial precária, para
delegação de parlamentares latino-americanos:
não dizer aviltante, quanto à cotação de suã moe"Se eles não tiverem olhos, hoje, para as aflições
dos povos dos paíseS devedores, muito em breve, - -da. Não adianta mudar o nome da moeda, crut.eiro, cruzado ou oteene. Nada disso· melhora a
para conter a revolta desses povos sacrificados,
sua cotação em face das moedas de-curso inter-além de perder dinheiro, eles perderão também
nacional, o dólar, o marco ou o iene. Quando
muitas vídas"
o_ valor de nossa moeda deveria subir, e não afundar. Para qu~ ~e chegue a e~se resu)tado, não
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre Senador
fiá COmo justifiCar, ou até inesmo compreender,
Nelson Carneiro, permite V. Ex• urri aparte?
.a orientaç_ão tomada pelos que têm a responsaO SR. NELSON CARNEIRO- Com muita
bilidade de no_ssa política financeira.
honra,
~--=-gue s_e aprende no_s ~ursps de Economia
O Sr. Pompeu de Sou~- Senador NelsOn
Po!ítica é_ que a Saldo~_ importantes, no comércio
Came1ro, assedo-me, com o maior entusiasmo,
externO, deVem correSponder situações cambiais
ao pronunciamento de V. Ex', por todos os motifavbiáveis, concorrendo para a valorização da
vos, não só por se tratar da transcrição de um
moeda do país favorecido pelos saldos. Assim
artigo de Barbosa Lima Sobrinho, esse Mestre
tem Sido, na história de todos os povos. Já o
e todos nós, meu queridíssimo companheiro da pfofessor Vieira Souto, no seu admirável livro pósABI, nosso queridíssimo companheiro, e _compatumo; O papel-moeda e o cAmbio, estudando os
nheiro desta Casa também, esse homem admifatores, e não eram poucos, que pOdiam influir
rável que, aos 91 anos de idade, é um exemplo
na situação cambial de qualquer nação, concluía
para to_das as gerações, como também pelo con- . dizendo que "finalmente, e como ratar principaJ,
teúdo do artigo e do pronunciamento de V. Ex'
estava o já citado balanço do comércio internaEssa díVida, impagável em todos os sentidos, imcional".
pagável porque não é suscepttvel de ser paga,
Como _.,fato r principal", veja-se bem, e por motie impagável porque é tragicamente cômica; essa
vos fáceis de demonstrar, uma vez que o saldo
dívida que, quanto mais se paga mais se deve;
do contrário originaW.um flUxo de moedas estranessa dívida que é um assalto que nos foi imposto,
geiras, na troca com produtos importados de megoela adentro, pela agiotagem internacional,
nor valor. Entretanto, o que está acontecendo
constitui uma form-a de manter a nossa indepencom o Brasil é que um superávit de cerca de
18 bilhões de dólares assiste, de braços cruzados,
dência cada vez mais dependente por maior espa~
ço de tempo. A dignidade nacional nos impõe,
à queda da moeda nacional em proporções nunca
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vistas, na hlstória financeira do Brasil, em que
já houve até períodos de câmbio ao par. Um dólar,
que era cotado em 14 cruzados, aos tempos do
Ministro Funaro, está hoje acima de oitocentos
cruzados e ninguém pode prever aonde irá parar,
dentro_ de _um processo inflacionário que desespera a população brasiléira. Uma taxa mensal de
27 ao mês, levaria, de certo, ao desespero povos
que repelem com indignação taxas de quatro por
cento ao ano. _S_erá que ~e deseja pôr à prova
a capacidade de resignação e de sofrimento dos
brasileiros?
De certo deve haver, e há realmente, explicação
parã essa situação aparentemente paradoxal. Em
substância, é que estamos diante de saldos na
balança comercial, e de déficits na balança de
contas. Temos- que pagar mais do que recebemos. E se procuramos o vilão desse resultado
aparentemente anormal, não nos custará verificar
que resuha de nossa dívida externa. Se somannos
o valor das importações com os 12 oU 14 bilhões
dos pagamentos dos juros da dívida externa, vamos verificar que, em vez de credores, pela balança comercial, passamos a devedores pela balança
de contas. E como o Brasil emite cruzados, e
não dólares, vem naturalmente a pergunta: onde
é que-- vãi buscar esses dólares, com que paga
os juros de sua dívida externa? É óbvio que-vai
comprar os dólares de seus do_!'los, que são os
exportadores dos produtos brasileiros, que com~
põem aquele saldo de cerca de 18 bilhões de
dó_lares. Vamos convir que é dinheiro pra burro,
e o-pior é que não" consta, do orçamentO fiscal,
verba suficiente destinada à aquisição desses dófai'es, com que paga os juros de nossa dívida
externa. Por Isso é que nem chega a figurar no
ramoso d.éfidt --público, de que falam os nossos
graciosos financistas. Será que já se chEigou a
fazer um paralelo entre os compromissos do défiM
cit público e a imensa quantia reclamada para
o pagamento dos juros? E se o Brasil não tem
dotações orçamentárias suficientes para a satisfação de tais compromissos, não lhe restará outra
solução do que emitir títulos da dMda pública
interna, ou o papel-moeda que complete as quantias necessárias à compra dos dólares de que
são donos os exportadores brasileiros, porque não
é possível pagar dólares com cruzados. O credor
não admitiria receber em moeda que não possui
curso internacional. Precisa, pois, de dólares e
não há óutro remédio do que se valer dos dólares.
que resultaram da exportaçao dos produtos brasileiros.
Se não quiser onerar demasiadamente a dívida
interna, terá que se valer exclusivamente, para
o pagamento aos exportadores, das emissões de
papel-moeda. Para isso a Casa da Moeda terá
que fornecer, dada a cotação do dólar, não menos
de cinco trilhões de cruzados, à custa da majora~
ção da base monetária, o que, por si só, concorrerá para desencadear um processo inflacionário,
que explica, de sobra, os 27% impostos ao povo
brasileiro. E não somente isso com a crescente
valorização do dólar, e estamos pondo à disposição dele, se assim o entender, o património púM
blico nacional.
Tudo isso, aliás, apenas para o pagamento dos
juros. que a quitação do principal fica adiada indefinidamente. Nem os credores querem outra coisa
do que ter base para o pagamento dos juros,
como uma verdadeira contribuição das colônias
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que não deixamos de ser, por mais que apregoe~
mos a independência do pais. E com a enj;lrenagem de juros unilaterais, arbitrados pelos credO:-

res, encontramos uma situ_a_ç_ão semelhante àq4_eJa que existia no sistema das habitações, quando
o devedor pagava, pagava, e quando ia verific~

as contas, e_stay_a devendo cada_ vez mais do que_
no começo_.das operações.
Quem tiver dúvidas a esse respeito, basta recor~
rer aos números do próprio Banco Mundial, Pois

que vai saber que, no período de 1982 a 1986,

o Brasil pagou 73.654 milhões de dólares, de
dólares e não c~zac:l.o~ E ·quando foi ver as contas, verificou que apesar desse enorme pagamento de mais de 73 bilhões de dólares, a dívida
subira, nesse mesmo período de quatro anos,

de

71 bilhões a 11 O bilhões, ainda de acordo com
os númeroS do BariCo Mundial.
_
Essa a Situação desesperadora criada pelos diri-

gentes das_ finanças brasileiras, ao longo dos 22
anos do governo militar já acresddos dos dois
ou três anos do que se vem chamando de Nova
Repúbl!ca, e que só é nova realmente no títu1o
adotado, wna vez que até os_no_m_e_s permanecem
os mesmos, num processo mais de promoção
do que de mudança.
_
_
Tudo conseqüência de uma fase em que os
banqueiros internacionais, à custa dos petrodólares, vendiam empréstimos como quem vende
pipocas, na frase excelente de Anthony Simpson.
Com o objetivo de descapitalizar os paises do
Terceiro Mundo, em proveito das nações_ _rica~.
por meio de juros flutuantes que_ traduzem bem
o que há de mais espoliativo no chamado capitalismo selvagem. E quando verificamos que, depois de quatro anos, pagamos 73 bilhões: de dólares, nwnadívidaquecresceu ele 71 a_110 bilhões
de dólares, não cabe se não uma pergunta, que
traduza a ansiedade de povos oprimidos: que
adianta pagar?"
Durante o discurso do Sr. Nelson Ciunefio~
o Sr. Jutahy Magalhães. Pn"melro Secretário,
deixa a cadeira da presldéncia,é ocu~
pt~da pelo Sr. Francisco Rollemberg, SupNmte de Secretárlb.

que

O SR. PRESIDENIE (Francisco RollembPrg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador _Jutahy
f'llagalhães.
OSR-JUfAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em abril último, fiz incisivO pronundamento neste Plenário sobre a situação caótica por que passava a agriCUltura do cacau na
Bahia. Mostrei as dificuldades do cacauicultor,
..sem produto e sem preço", em virtude da seca
que há dois anos castiga o sul do estado e dos
baixos preços do cacau no mercado internacional.
Denunciei a ineficácia dos mecanismos do acordo internacional que só onera o Pafs,.com a conta
sendo paga pelo produtor num mercado superabastecido, as vultosas perdas do agricultor, a sua
incapacidade para saldar seus compromissos financeiros e a falta de uma política de produção
e expansão do consumo interno e externo. Também critiquei a Ceplac, património do produtor
de cacau, que precisava retomar o seu caminho
de _eficiência e sucesso.
Infelizmente, hoje, retomo à tribuna para relatar
a Casa e à Nação, o mesmo quadro de _aflições

e angústias, pofém agravado: a crise que martiriza
a c_acauicultura _baiana assemelha-se àquela de
195.7, quando o Presidente Juscelino Kubitschek,
il$5essorado pelo saudoso Tosta Filho, atendeu
ao damor dos agricultores e c:;_rio_u a Ceplac, uma
alternativa vitoriosa que recuperou uma lavoura
asfiXiada e sem futuro. As cotações internacionais
encontram-se atualmente no nível mais baixo dos
últimos quinze anos, registrando-se um preço inferior a 1 mil e 500 dólares a_tonelada. Somente
na semana passada, a tonelada caiu 41 _dólares_
na Bolsa de Nova Iorque e 22_ libras na Bolsa
de Londres. A_Outrora próspera e generosa lavoura do_cacau é, hoje, uma atividade onerosa e_deficitári_a._ afora o grande risco e _o alto investimento
naturais. Setenta por cento restantes_ são consumidos em impostos. E o que dizer das dívidas
dos agricultores, após o engodo o Plano Cruzado
e a conjuntura desfavorável de preçOs, "no fundo
do poço", que não remuneram, ou melhor, que
não pagam sequer os custos da produção? A
insolvência já não é wn fantasma a assustar alguns no _sul da Bahia, mas um algoz implacável
que devora a região: os esPeculadores adquirem
fazendas_ a preço de ocasião de agricultores literalmente falidos e a indústria que processa o cacau
na Bahia interrompe a atividade, dermle mão-deobra, dá férias coletivas a seus empregados, recomp~ seus c_ontrat~s de ve!lda a futuro do cacau
a importadores norte-americanos e europeus, devido à falta do produto, comercializado cOm ·ágio
no mercado interno. A própria Ceplac admite que
a divida dos agricultores já chega a 61 bilhões
de cruzados. Depois de duas quebras- de sãfra
sucessivas, de preços baixos no mercado internacional, correção monetária acima dos vinte por
cento ao mês, os cacauicultores não têm como
pagar, a curto ou a médio prazo, esta dívida que
a i~a~9 =~~!um~~ ~ia-a dia.
Sr. Presidente, o Conselho Nacional dos ProduCacau rc!:i~Q. órgão legítimo de repre_sentação sindical e econômica da categoria, reivindica uma prorrogaçã-o-de 10 anos dos débitos
da cacauiculf:ura_com o custeio agrícola, com cinco anos de carência. O Presidente do CNPC, OrIantiide.S de CarValho Filho explica, pelos jornaJs~
que, além dos baixos preços e·custos de produção
elevados, existem grandes estoques excedenteS
no mercado mundial e o setor carece de wna
política_definida para o mercado interno e externo.
Segundo o Presidente dO CNPC: "há uma superP:OSição destes fatores que refletem_ nos probleritãs vividos pelos produtores, endividados e sem
condiÇões de pagar seus débitos junto à rede
bancária oficial e particular":
~res 4~

Em Londres,_ continua o impasse entre 74 países membros da Organização Internacional ~o
CaC:alí quanto à fixação do preço mínimo de interverrçáo do estoque regulador. A indefinição, aliada
às supersafras doS produtores africanos, tem béneficiado os países consumidores, com a queda
contínua das cotações, sem expectativa de uma
reação a curto e médio prazo, num mercado cuja
característica atual é a abundância de oferta. Outro fator negativo para a recuperação dos preços
é a perspectiva da Ma1ásia, que neste arro deverá
colher 200 mil tonelã.das de cacau, e, nó próximo
ano, ultrapassar o Brasil, segundo produtor mundial, que este_ ano colherá 420 mil toneladas, 85
por cento na Bahia, onde existem 600 mil hectares
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de lavouras. Como se não bastassem QS preços
baixos, a _s_eca, que há dois anos _assola o sul
da Bahia, tem proporcionado uma produtividade
ao agricultor abaixo de 40 arrobas de cacau seco
por hectares, quando em condições climáticas
normais, a média de produtividade baiana e brasileira, está acima das 50 arrobas por hectare, ou
750 quilos de cacau seco por hactares, o que
proporciona um lucro razóvel, superior a 30 por
cento ao cacauicultor, livre de todas as despesas.
Sr. Presidente, a crise é profunda e medidas
emergenciais, inadiáveis, sãQ neceSsárias para
que_ a _cacauicultura, uma atividade Se!cular, que
gera para o Pais divisas dá ordem de 800 milhões
de dólares_anuals, que emprega diretamente mais
de 150 mil pessoas, agricultura da qual dependem
mais de 300 mil pessoas, mais de uma centena
de municípios em sete estados brasileiros, não
conheça a falência, o desastre, o desespero. Os
produtores de cacau, através do CNPC,juntamente com a Ceplac, já encaminharam documento
relatando a situação da lavoura ao Ministro da
Agricultura, onde reivindicam a prorrogação para
pagamento dos seus débitos, o que significará
um alívio financeiro das pressões que vêm sofrendo dos bancos. O documento informa que as
maiores vítimas da criSe sãó os pequenos produtores, que em 1987 respon-diam por 22,65 por
cento dos débitos, e agora já somam 44,23 por
cento, reunindo dívidas equivalentes a Cz$ 8,6
bilhões. Hoje, com os juros ·e a correção monetária, os pequenos e nléd.ios produtores de cacau
são responsáveis por quase 85 por cento dos
débitos junto aos agentes fmancefros. os-- Ministros do Planejamento e da Fazenda já tomaram
conhecimento de todo esse quadro negativo, bem
como os técnicos dos Bancos Central e. do Brasil.
OS agricultores aguardam, aflitos, uma solução,
ao menos parcial e provisória, para que a crise
na-o- se acentue ai_ridá: ní_ais_._ já Cj:ue as soluções
mais duradouras independem do seu trabalho e
residem preços no mercado internacional.
Mas, Sr. Presidente, a angústia e a incerteza
não afetairi somente os produtores, a indústria,
os exportadores, todos os segmentos da_ economia do cacau. A Ceplac, os funcionários dessa
instituição que assiste a cacauicultura, também
estão intrancjUilos e inseauros, com a _crfs_e que
se refle_te_diret&rnente sobre_ a vidª_ de mühares
de famílias, e, nwn desdobramento, sobre toda
a população das regiões cacaueiras da Bahia e
da Amazônia, sobretudo por causa da indefinição
e das contradiçõe_s que têm orientado_ as ações
da famigerada Reforma Administrativa que o Governo federal tenciona realizar. Não se eliminou
completamente a possibilidade de extinção da Ceplac _e a Imprensa revela que, com relação a
essa instituiçãq, mantida pelos produtores e que,
atê o momento, desde a sua criação, s6 retornos
e beneficias -.c_Oncedeu à lavol,Jra e ao País, a alter~
nativa encontrada foi o "e_avaziamento", o enxugamento de seus quadros, a transferência ou eliminação -ele atribuições etc. Nos últimos .oito anos,
a Ceplac recebeu 90 por cento da receita obtida
com o Imposto de Exportação, que é paga pela
sua própria clientela cacauicultores -- e,
mesmo assim, deverá dar, segundo as autoridades "a sua _colaboração no__ combate,"aO déficit
público, através de um~ reformulação ampla de
seu esquema funcional". FalaMse em" "reorganiz.é!Çá_o" dos seus _recur~ materiais e hwnanos,

os
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desativação de estações experimentais, venda de
serviços e produtos a outros países produtores
e outras iniciativas discutiveis, que podem enfraquecer e desestruturar consideravelmente a Ce-

plac, levando-a à ineficiência e à 'inoperânda. O
próprio Secretário-Geral da Ceplac confessou a
transferência de fundonáriõs para outros órgãos,
o-que vem intranqüilizando os seus quadros técni·

co e administrativo. Recentemente, o Conselho
Nacional de Corriérdo Exterior (CONCEX) deter-

minou a retirada da Ceplac dos das tarefas de
padronização, classiflcação e fiscalização do cacau, entregando-as aos exportadores e à Receita
Federal. A Ceplac- se "restringiria à- riSCalização,

por amostragem, dos lotes para ~!:flba_r~e._A_~e
cisão é temerária, controverSa, pofémice e suas
conseqüências são imp~síveis.

Muitas são as dúvidas e inquietações dos produtores e dos funcionários da Ceplac. Os boatos
circulam em Brasllia e nas regiões produtoras.
Enquanto lst6, as reuniões do ConSelho Delibe-rativo da Ceplac, órgão intenninfsterial que orienta
os rumos da instituição, são cada vez mWs bissex~
tas e Improdutivas, e_ o cacau riáo merece um
tratamento digno do governo; não possui - ao
contrário do café e de outros produtos - um
fórum superior a nivel de Governo federal, com
a presença do agricultor, com competência e au~
toridade, para discutir os seus problemas e traçar
uma política global e adequada para toda a economia. Eriquanto isto, Sr. Presidente, os produtores
de cacau continuam patrocinando um acordo ln~
temaclonal inócuo, sem serVentia, disPendioso,
que já provou a sua iro prestabilidade. Se as nego-ciações do acordo fracassarem, qual será o des~
tino dos 100 milhões de dolares pagos pelos agricultores, ainda no tempo da existência da Cota
de Contribuição Cambial que formava o FDPE
-Cacau, antes do advento do imposto, para cus~
tear as despesas administrativas e de compra do
cacau do Fundo do Estoque Regular?- perguntam os cacauicultores. Esse dinheiro Sr. Presf~
aenfe;- riáõ-- é-d~i -úrgan:rzaçao-TnteffiaC!OOar ilãõ
é do Tesouro nem do Orçamento
União, mas
unicamente, por direito e sem dúvida, pertence
ao produtor de cacau do Brasil.

aa-

Se o agricultor está "se.m produto e sem preço",
antes dele, o cacau está sem política, sem d.lreção,
sem bóssola. Se nenhuma ação no Brasil e nos
outros países produtores foi desenvolvida no
sentido da criação ou conquista de mercado no
exterior, muito menos foi feito, ou melhor, pratica~
mente nada foi feito para o aumento do consumo
interno do cacau. As únicas ações solitárias com
objetivo de aumen~r o consumo no Pais, d ...
um produto brasileiro,- de um produto nat' .),
um alimento extraordinário como o cacau, num
País de famintos e de subnutridos, couberam a
dois membros do Congresso Nacional. Em 1985,
o Deputado Juthay Júnior apresentou projeto incluindo o cacau- eni pó na mérerida eSColar. O
projeto, depois de receber aprovação unânime
na Comissão de Constituição e Justiça da Câma~
ra, foi arquivado por força regimental, ao final
da legislatura 1982-86. Em abril deste ano, rea~
presentei, ampliado em seus objetivos, o projeto
do parlamentar baiano, estendendo o consumo
às Forças Annadas e aos programaS públicos
ou subsidiados de alimentação e nutrição. Ambas
as iniciativas foram saudadas entusiasticamante

nesta Casa, apoiados por todos os setores da economia e do Governo, recebeu elogios da imprensa, e agora, espero que a tramitação do Projeto
n9 21/88 seja feliz e conduza logo à discussão
e aprovação deste sábio plenário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil, terra
do caCãu, País com todas as possibilidades naturais, humànas e tecnológicas para produzir o melhOr produto, expandir seu mercado interno e deter faixas majoritárias de consumo no exterior,
não pode capitular, involuir na sua história de
riqueza e progresso que representa a economia,
e~ees_Lalmente a agricultura do-cacau. Precisamos
aumentar a nossa produtividade para liderar e
_competir melhor. Temos terras ideais para o cultivo, a melhOr tecnologia, um produto cobiçado
interriacionalmente; um agricultor que ama e conhece a atividade como nenhum outro; criamos
á-Ceplac, urna instituição modelo admirada em
todo o mtiDdo; já superamos, com criatMdade
e trabalho, -outros momentos dificieis. Portanto,
não ê hota para a acomodação e o desânimo,
para as fugas burocráticas e as renúncias injustificáveis. O produtor tem feito a sua parte: confiar,
trabaJhar, ousar e vencer. Resta, agora, ao governo
curilprir o seu dever político, indeclinável, a quem
nunca faltOu para com o País.
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O Sr. Nelson Carneiro- Acentuo, como
V. 'f:,r- bem o [ez, que se trata de uma votação
secreta. _Na Constituição de 67, consegui incluir
que a votação fosse secreta. Em 1969, foi mÕdíficado esse texto, mas lutei para que se restaurasse
o texto da votação secreta na atual Constituição.
Apesar de algumas dificuldades, o texto foi vitorio-so. De forma que o nosso dever é muito maior
agora, porque não só devemos comparecer, co-mo também podemos votar livremente. Aqueles
que têm qualquer compromisso ou temor de reta~
liações,já estão livres disso. Quaisquer que sejam
os parlamentares- deputados ou senadores, todos nós somos humanos, sujeitos a pressões,
o voto secreto permitirá que o Congresso recu~
pere uma das suas prerrogativas, a de manter
os textos" que aprovou. é: da maior relevância,
portanto, que V.. EJclt acentue não só a presença
como também que, através desses votos secretos,
o CongreSso possa restabelecer aquelas leis ou
aqueles projetas vetados por acaso pelo Presi~
dente da Repóblica.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço

a V. EX o escJarecimento prestado. Não- t"enho
a preocupação de mostrar que estamos presentes
ou ausentes. Preocupa-me apenas, a partir de
agora, c.jue- ternos de examinar o que votamos
na Constituição, quais os poderes que nos outorgamos para cumprir as nossas obrigações e exer~
citar esses poderes. Estamos sob a vigilância da
opinião pública. Tivemos nestas eleições uma demonstração patente do descrédito da opinião pú~
bllca para com aqueles que exercem os mandatos
legislativos._ Em Salvador, de trinta e três vereadores que compõem a Câmara Municipal, somente cinco estarão retoffiando, menos de 25%,
84,75% o percentual de renovação na Câmara
de Vereadores de Salvador.
Veja V. ~ que o povo está atento e temos
a obrigação de cumprir aquilo que n6s mesmos
nos restituímos. Poderes foram restituídos ao

J:ir:Presidente, gos_taria_çl.e pedir aos meus colegas tomass_em conhecimento de uma lembrança
que pretendo fazer agora a S. E#
Hoje, o Congresso Nacional s_e reuniu para decidir sobre um veto. Não houve quorum na Câmara, por Isso o Senado não foi chamado a votar.
9-uero lembrar aõs nobres Cole_gas que, com a
nova ConStituição, Cp.Iando não há quorum para
se apreciar um veto, nada mais pode ser votado
pelo Congresso, en(Juanto esse veto não for aprovado ou rejeitado.
Chamaria a atenção dos nossos colegas, pois
hoje não decidimos mais os nossos problemas
com omissão. Tem os_ que decidir com a preseriça
e com o nosso voto. Assim, enquanto não for
apreciado- ·o -veto; nehliUrTiiClilãféríã- -mais- poae congresso;vamos·-exerdta=1os~- ----- -----------J:: _este o apelo e a lembrança que faço neste
ser votada pelo Congresso Nacional.
momento.
Não nos estamos lembrando de que a nova
Solicito ao Sr. Presidente que, junto às Ude·r~
Constltuiç:ão assim o determina. TemOs que estarças. faça uma convocação_ dos !?rs, Senadores,
presentes.
Este, Sr~ Presidente, o apelO que faço aos no-- para darem presença na reunião do Congresso-.
(Muito bem!)
breS colegas, porque, se a Câmara, amanhã, apresentar quoruin e votar no Congresso, nós, do
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Senado, teremos que tambêm estar presentes para votar e dar o quorum necessário. Será uma -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
votação nomina] e secreta, que necessitará da Sr. 19 Secretário,
É lido o seguinte
presença de todos os Srs. Senadores, para que
possamos continuar votando as demais matérias
do Congresso htdonal
Esta, a lembrança que faço aos Srs. Senadores.
REQUERIMENTO
Esta é a nossa obrigação, temos que estar presentes, lâ, no plenário do Congresso, porque antigaN• 195, De1988
mente essas questões eram decididas por decurso de prazo. Hojé não mais acontece. Temos
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
que votar, temos que dar a presença, temos que
alinea "b", do Regimento Interno, para o Projeto
estar, lá, no plenário, e não apenas em nossos de Lei do Distrito Federal n9 l, de 1988, que "cUs~
gabinetes.
põe sobre a concessão de abono aos servidores
civis e militares do Distrito Federal, de suas AutarO Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' IJle permite quias e Fundações Públicas e do Tribunal de Conum aparte?
tas do Distrito Federal".
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1988.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Ouço o - LeOpoldO Peres - José PaulO Bisol aparte do nobre Senador.
Dlnldo Suruagy.
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O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollernberg)

-Este requerimento será votado após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, ll do Regimento

Interno.
O SR. PRESIDErfi'E (Francisco Rollemberg)

-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na casa 62 Srs. s-eilãdOres.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução no 171, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Acre a contratar ope-

ração de crédito no valor correspondente,
em cruzados, a 749354,98 Obrigações do
Tesouro Nacional- OTN, tendo. - PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão

extraordinária anterior.

Sobre a mesa, requerimento que será pelo Sr.
1Q-Secrétárto.
-I:: lido e aprovado o seguinte

REQOERIMENTO
1'1•196, de 1988
Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 31 O do Regimento Interno, requeiro
adiamento da votação do Projeto de ReSolução
n9 171, de 1988, por 10 (dez) dias.
Sala das Sessõ_es, 23 de novembro de 1988.
-Mario Mala

O SR. PRESIDENtE (Francisco Rollemberg)
- Aprovado_ o requerimento, a matéria sairá da
Ordem do Dia, para nela retomar na data fJXada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 13, de !988 (n' 304/87,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dá nova redação ao disposto na Lei n? 6.503, de 13 de
dezembro de 1977, que "dispõe sobre a educação física em todos os graus e ramos de
ensino". (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolução no 1, de
1987, a-Presidência designa o eminente Senador
Rubens Villar para emitir parecer sobre o Projeto
de Lei da Câmara n~" 13, de 1988.
O SR. RUBENS V1LLAR (PMDB -AL. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores;
o Projeto de Lei da Câmara n~' 13, de 1988 (n9
304, de 1987, na Casa de origem), oferece nova
redação ao artigo 1~', alínea a , da Lei n~> 6.503,
de 13 de dezembro de 1977, que "dispõe sobre
a educação física em todos _os graus e ramos
de ensino". A proposição em tela foi encaminhada
ao Poder Legislativo através da Mensa.sem n~> 694
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que atendeu a Exposição de Motivos do
senhor Ministro de Estado da Educação.
Este projeto de lei visa a tomar facultativa a
prática da educação física ao aluno que comprove
'exercer atividade profissiona1 em jornada igual ou
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superior a 6 (seis) horas, independente do horário
do curso freqüentado. A norma em vigor restringe
tal caráter facultativo aos alunos dos cursos noturno_s e tem sido objeto de sugestões no sentido
de sua alteração.
Considerando que a duração da jornada de tra·
balho_é mais importante que o horário_das atividades discentes, pois, inclusive, a atividade profissional pode ser exercida à noite, somos de parecer
que a proposição em epígrafe seja aprovada por
esta Casa. A modificação do dispositivo vigente
só virá beneficiar os trabalhadores que estudam
e que representam parcela ponderável do alunado
brasileiro.
O SR. PRES~ENTE (Francisco Rollemberg)
- Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votaÇão o projeto, em turno único.
Os Srs. ~na dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O prqje~ vai à sari.çãO.
E o seguinte o projeto aprovado:

·PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 13, de 1988
(N? 304/87, na Casa de origem)

(De iniciativa do
Sr. Presidente da República)
Dá nova redação ao ~o'sto na-Lei
11" 6.503, d~ 13 de dezembro de 1971,
-que-"dispõe sobre a Educação Fislca em
lodos os graus e ramos de ensino".
·
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1' O art I' da Lei n' 6.503, de 13 de

dezembro de 1977, passa a Vfgorar Com a seguinte redação:
"Art. ]9 É facultativo a prática da Educação Física, em todos os graus e ramos de
ensino:
a) ao aluno que comprove exercer atividade profissional, em jornada igual ou superior a 6 (seiS) horas;
b) aO aluno inalo r de 30 (trinta) arios de
idade;
c) ao aluno que estiver prestando serviçp
militar inicial ou que, em outra situação, com~
prove estar obrigado à prática de Educação
Física na Organização Militar em que serve;
_ d) ao aluno amparado pelo Decreto-Lei
n" 1.044, de 21 de outubro de 1969;- -e) ·âo-aluno de curso de pós-graduação;_
e
f) à aluna que tenha prole."
Art. ,29 · Esta lei entra em vigor ·na data de sua
publicação.
·
Art. 39 Revogam-se _disposições em contrá.rio.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
~Item3:
.
Discussão, em turno úiuco, do ProjetO de
Lei da Câmara n9 31, de 1988 (n9 615/88,
ná Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza o lnstituto
de Administração Fmancelra da Previdênda
e Asslstênda Social .(lapas) a doar imóveis.
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à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, para
assentamento de familias carentes. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. & da Resolução n9_ 1, de
1987, a Presidência designa o eminente Senador
Nelson Carneiro para proferir o parecer sobre o
projeto de lei.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos termos"do art. 51 da Coristituição Fede~
raJ, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso
Nacional, atrav~s da Mensagem no 180, o projeto
de lei que autoriza o Instituto de Administração
Fmancelra da Previdência e Assistência Social (lAPAS) a ~oar imóveis à Prefeitura Municipal do
Rio de Janeiro, para assentamento de farnüiaS
carentes.
2. Acompanha o presente proJei::O,- exposiça.o
de motivos do Ministério da Previdência e AssiStência Sedai, na qual o Sr. Ministro esclarece que
os imóveis se destinam a minimizar a situação
de penúria de milhares de familias atingidas pelas
pesadas chuvas que caíram naquela cidade, provocando inundações, deslizamentOs e destruindo
moradias, sobretudo nas áreas urbanas mais po.
bres, situadas nas encostas dos morros.
3. Os terrenOs objeto deste projeto de lei compreendem uma área de 997.780,83_ m 2 (noVecentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta
metros quadrados oitenta e três decimetros quadrados), localizada no Rio de Janeiro, assim caracterizada:_
1- imóvel denominado_ Vilã Albano, com área
total de ~77.(;67,35 m 2 (quinhentos e setenta e
sete mil, _seisCentos e sessenta Sete metros"quadrados e trinta e cinco dedmetros quadrados);
n- imóvel denominado Mato AJto, com área
tot{ll de 404.030,43 rei!- (quatrocentos e __quatro
mil, trinta metros (Juadrados e quarenta e três
decímetros quadrados);
DI-imóvel com área total de 16.083,05 2 (dezesse[s mil, oitenta e três metros quadrados e
cinco decim~tros quadrados).
4. O projeto prevê a hipótese de revisão dos
bens aqui descritos ao patrimt'mio do lAPAS, inde~
pendente~ente..tle qualquer indenizaç:ão, ainda
que por benfeitorias realizadas, no caso do não
cumprimento da destinação expressa no seu art.
2•
5. Segundo preceitua a Constituição Federal,
cabê ao CongreSSo Nacional, com a sanção do
Presidente da República, dispor sobre bens do
domínio dã União (arl43, VI, ln fine);
6. Submetido a Plenário na Casa de origem,
o projeto recebeu parecer favorável a sua aprovação.
.
7. NO hosso entendimento, a proposição-é.
constitucionaJ, ji.P'Ídica e de inegável alcance social. Somos, Portanto, pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bE:mr)

e

Durante o ptJreeer do Sr. Nelson Cameíro.
o Sr. Frmcisco RoUembprg, suplente de secretário_ deixa a cadeira da presidência, que
é Qcupada pelo Sr. Humberto Lucena, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Humbel1o Luce!UI)- O
parecer é favorável.

3478
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Em discussão o projeto. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Hwnberto Lucena) -

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs._Senadores que o aprovam queiram p"er-

mane_cer_sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA

cAMARA

N• 31, de 1988

Item4:

Nos termos do_ art. 69 da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Wilson Martins
para proferir parecer sobre o Projeto_ de Lei da
Câmara n~ 41, de 1988.
O SR. WILSON MAR111'!S (PMDB -

Autoriza o Instituto de Administração
Financeira da PrevJdência e Assistência
Social (lapas) a doar imóveis à Prefei-

tura Municipal do Rio de Janeiro, para
assentamento de famílias carentes.
O Congresso Nacional-decreta:·
Art. .1 9 Fica O fnstifuto de AdniinistraçãO Financeira da Previdência e As~z,1ênda Social (lapas) autorizado a doar à Prefeitura Municipal do

Rio de Janeiro a área de 997.780,83m2

(nove~

centos e noventa e_sete mil, setecentos e oitenta
metros quadrados e oitenta e três decímetros quadra?os}, situada no Município do Rio de Janeiro,
ass1m caracterizada:

I - imóvel denominado Vtla Albano, com área
total de 577.667,35m2 (qUinhentos e setenta e
.sete mil, seiscentos e seSsenta e sete metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados},
havido por escritura de compra e venda registrada
em 7 de junho de 1949, àS~fls. 105 do Uvro 3-1,
sob o n9 5.570,- no Cartõrió do ~ OfiCio;
ll- imóvel denominado Mato Alto, com área
total de 404,030,43m2 (quatrocentos e ({uatro mil,
trinta metros quadrados e quarenta e três decíme-tros quadrados}, havido por eS"Critura pública de
compra e venda, registrada em 7 de junho de
1944, às fls. 105 do Uvio 3-1, sob, o n• 5.570,
no Cartório do 9~ _Offdo; e
- -~

m-

imóvel com área total de 16.083,05m2 (dezesseis mil, oitenta e trêS metrOS quadrados e
cinco decímetros quadrados), havido por escritura pública de compra e venda, registrada em
16 de janeiro de 1946, às fls. 111 do Livro 3-1,
sob o n 9 6.144, no Cartório do ~Oficio.

Art 2 9 Os terrei1os iildicados nO- artigo anterior destinam-se exclusivamente ao assentamento, pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
de famiTias carentes.
'

Art. 3~ Os imóveis doados reverterão ao patrimõnio do (lapas), independentemente de qualquer indenização, ainda que p·or benfeitorias realizadas, se lhe vier a ser dada destinação diversa
da prevista nesta lei.
Art 4 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
-Art. 5 9 Revogam-se as disposições em contrário.
-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 41, de 1988

Discussão, ·em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara _n9 41, de 1988 {n9 548/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Presi~
_ .den~e_da República, que dispõe sobre a retri-----Duição dõs seiviços de re_gistro do comérc_io
· e _dá outras providências. (Dependendo de
parecer.)

(N? 615/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor
Presidente da República}

Novembro de !988

MS.

(I'!' 548188, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor
Presidente da República)

Dá nova redação ao a.,t. 2"' do Decre·
to-Lei n'!' 2.056, de 19 de agosto de 1983,
que dispõe sobre a retribuição dos servi-

ços de registro do comércio e dá outms
providências.
O Congresso Nacional decreta:

-Art 1o O art. 2~ do Decreto-Lei n'!' 2.056, de
19 de agosto de 1983, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art._ 29 A tab:elª de preços dos serviços
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
de registro do comércio e atividades afins
dores, o Decreto-Lei n9 2.056, de 19 de agosto
e a tabela de multas serão definidas, até os
de 1983, estabelece, em seu art. 29, periodicidade
limites indicados nas tabelas referidas no art
anual para os reajustes por serviços realizados
19, trimestralmente, com base no ·vaJor das
pelo Departamento Nacional de Registro do CoObrigações do Tesouro Nacional (OTN), dos
mércio - que integra o Ministério da Indústria
íneses de- março, Junho,_setembro e _d_e;eme do Comércio- e por vinte e seis Juntas Comerbro, para vigorar no trimestre subseqüente.
c_ials dos estad® e territórios. Igual é o período
Parágrafo único. A tabela de preços dos
para a atua1ização da Tabela de Multas.
serviÇos de registro do comércio não alcança
O projeto de lei que ora se examina preconiza
os atas praticados por microempresas, que
a trimestralidade dos reajustes dos preços dos
ficam isentas do pagamento de qualquer tipo
seiViços de registro do comérciQ_ e atividade afins,
de emolumento."
e, bem assim, da tabela de multas. A atualizaçao
Arl 2o Esta lei entra em vigor na data de sua
monetária estriba~se ainda no valor das Obrigapublicação.
ções do Tesouro NacionaJ e, portanto, não inova
Art 39 Revogam-se as disposições em conem relação ao artigo modificando.
9
trário.
A redação proposta ao art. 2 é, sem dúvida,
pertinente, haja vista a evolução dos preços de
O SR. PRESIDENIE (Humberto Lucena) bens e serviços no mercado nacional, submetidos
a impiedosa inflação. De conseqüência, a desa- ltem5:
fualização também dos preços públicos.
Discussão, em turno único, do Projeto de
- Não bastas'se o aspecto da contrapartida pecuLei da C"amara n~ 45, de 1988 (r\9 7.835/86,
niária, essencial à manutenção e à modernização
na Casa de origem), de iniciativa do Presidos órgãos prestadores dos serviços de registro
dente da República, que concede pensão escOmercial e das atividades afins, há ainda outro,
pecial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga
inSerto no parágrafo _único do art. 2~. que isenta
e Belchior Beltrão Zica, trinetos de Joaquim
as microempresas do pagamento de quaisquer
José da Silva Xavier, o Tlradentes. (Depenemolumentos.
dendo de parecer.)
- O projeto de lei reveste-se ainda de notável
Nos
termos do art. 6 9 _da Resolução n9 1, de
oportunidade ao distinguir a microempresa, isen1987, a Presidência designa o eminente Senador
tando-a de pagamentos por serviços, mas equiparando-a às demais, independentemente do porte Aureo Mello para emitir parecer sobre o Projeto
dessas últimas, no que concerne à responsabi- de Lei da Câmara n9 45, de 1988.
lidade e ~_aplicabilidade de multas, o que faz com O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. Para
~ técnica legislativa, através_ de lacuna legal no
proferir parecer.) -Sr. Presiderite; SrS. Senadoparágrafo único do artigo em modificação.
Por todo o exposto e em face da constitucio- res, nqs termos do art. 51 da Constituição_ federal,
naJidade, juridicidade e técnica legislativa, posta- o Senhor Presidente da República submete à
mo-nOS" favoravelmente ao projeto de lei, inclUsive apreciação do Congresso Nacional, atravéS da
Mensagem n9 223, de 1Ode junho de 1986, acom·
quanto ao mérito.
panhada de Exposição de Motivos n9 41, de 20
É o parecer, Sr. Presidente.
de maio de 1986, do Senhor Ministro da Fazenda,
o Projeto de Lei n9 7.835-A, cuja aprovação pela
O SR. PRESIDENTE (HUmberto Lucena) Cârriara dos Deputados se deu no dia 14 de seO parecer é favorável.
tembro de 1988, concedendo "p(:msão espeCial
Completada a instrução da matéria, passa-se
aJaclra Braga de OLiveira, Rosa Braga e Belchior
à discussão do projeto. (Pausa.)
Beltrão Zica, binetos de Joaquim José da Silva
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Xãvier, o Tiradentes".
a discussão.
O Projeto d~ Lei, após ter sido aprovado pela
Votação do projeto, em turno únicO.
Câmara dos DE::putados, em conformidade com
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pero art. 51 da Constituição Federal, foi enviado a
manecer sentados. (Pausa.)
esta Casa nos termos do art. 134 do Regime-nto
~rovado.
Comum.
O prcijeto vai à sanção.
Pela leitura da Exposição ·de Motivos do Sr.
É o segirihte o projeto aprovado:
Ministro de Estado da Fazenda que acompanha
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a Mensagem Presidencial, verifica-se que a me-

Art., 3" A despesa decorrente desta lei correrá

dida visa a corrigir uma injustiça e oferecer igual-

à conta de Encargos Previdenciários da União
- recursos sob a supervisão do Mirllstério da
Fazenda.Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as dic:;poslções em con~
trário.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)__
Item 6:

dade de condições a três trinetos do protomártir

de nossa Independência, visto que a Proposição
em tela concede pensão especiai para eles nos
mesmos tennos em que já havia sido concedida
pensão especial para seus primos - irmãos Pedro de Almeida Beltrão Júnior, Maria Custódia
dos Santos e Zoé Cândido dos Santos _(Decre-

to-Lei n9 952/69), bem como para José Pedro
Trradentes (Mensagem Presidencial n~ 309/84).

A comprovação do aludido parentesco encontra-se em sentença de 30 de junho de 1978, homologada pelo Exm'~' Si", Juiz de Direito de Dores
do Indaiá (MG), conforme documentação por eles

apresentada e conferida no Ministério da Fazenda.
A pensão especial, individual, no valor equivalente a duas vezes o salário mínimo vigente no
Pais, apesar de ser pequena, tem um grande alcance social e representa uma demonstração de
reconhecimento da Nação à memória de Tiradentes, que tantos serviços prestou ao Brasil com
sua atitude corajosa que, até hoje, serve de exemplo ao nosso povo e continuará servindo indefinidamente, tal o significado magnânimo de sua vida
e de sua morte.
Considerando, assim, que o referido projeto de
lei, no seu mérito, atende a um interesse social
e se constitui nwna prova do valor que damos
a nosso passado histórico, e levando em conta
que ele preenche os requisitos de constitucionalidade, jwidlddade e de boa técnica legislativa,
opinamos pela sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.

Etiüliscussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção~

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 45, de 1988
(N• 7.835/86, na casa de.origem)

(De iniciativa do SeilhorPresidente da República)
Concede pensáo especial a Jacira Braga de Oliveira, Rosa Braga e Belchior

Belbão Zica, binetos de Joaquim José
da Silva Xavier, o Tiradentes.

O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Fica concedida a Jacira Braga de Olivet··a, Rosa Braga e Belchior Beltrão Zlca, membros da 5~ (quinta) geração do Alferes Joaquim
José da Silva Xavier, o Protomártlr da Independência do Brasil, pensão especial mensal, indMdual, equivalente a duas vezes o salário mínimo
vigente no País.
Art 2 9 A pensão especial a que se refere o·
artigo anterior é intransferível e se _extinguirá com
a morte do beneficiário.
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regimentais em vigor, razão por

que opinamos por sua aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) O projeto tem parecer favorável.

Em discussão o projeto. (Pausa~)
O Sr. Jutahy Magalhães -

Sr. Presidente,

peço a palavra para discutir.

Discussão, em turno único, do' Projeto de
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Lei da Câmara ri'f 49, de 1988 (n9 796188, __c~~:edo a palavra ao nobre Senador Jutahy Ma~
na Casa de origem), de iniciativa do Supremo _ g aes.
Tribunal Federal, que inclui a_categoria funOSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
cional de lnspetor de Stgurança Judiciária
no Grupo-AtMdades de Apoio Judiciário do Para discutir. Sem revísão do orador.) - Inicial~
QUadro Permanente aã Secretaria do Supre- mente, Sr. Presidente, peço descuJpas ao erni~
mo Tribunal Federal, ftxa os respectivos valo- nente Relator por não ter tido condições de ouvir
res de vencimentos e dá outras providências. o seu parecer, mas eu gostaria também de dizer
que ligeiramente ouvi qué alQWlS serão isentados
(Dependendo de parecer.)
da obrigatoriedade de fazer concurso público. En~
Nos termos do art. 6? _da Resolução n? 1, de tão, com a norma constitucional _ora em vigor,
1987, designo o nobre Senador Divaldo Suruagy como fica atendido essa disposição?
para proferir o parecer sobre o Projeto de Lei
Pelo que estou sendQ informadO, o projeto velo
da Câmara n9 49, de l98J3. r_e_alrnent~ antes de a_C6nstituíção entrar em vigor.
É a informação que me está chegando aqui. En~
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.
Para proferir pafecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sena~ tão está dentro de noi'rnãs constitucionais anteriodores, o presente projeto de lei, oriundo do Supre- res. A CoristltuiÇão atual deterrnin_a_ ;;t obrigatomo Tribunal Federal, objetiva incluir a categoria riedade do concurso público. Existe nas Disposições TransítõdaS" ã norma constitucional que
funcional de lnspetor de Segurança Judiciária no
Grupo- Atividades de Apoio JudiCiário do Qua- -estabelece que quem já tem cinco anos de serviço
dro Permanente da Secretaria do SuPremo Tribu- será efetivado; votei contra, mas prev'ãleCeU: --sr.- Presidente, em virtude de informações que
nal Federal.
recebi de Colegas, indago a V. Ex" se posso soliEm 23 de junho do corrente ano, o Presidente
citar vístas- ou- adiamento da votação para um
do Supremo Tribunal, Ministro Rafael Mayer, enviou a Mensagem n9 036/88 ao ConQreSso Nacio- _ esclarecimento maior sobre a questão.
na!, em que argumenta que _o projeto, aprovado
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) no Tribunal Pleno, visa a "oferecer a servidores
do Supremo Tribunal Federal possibilidades de V. EX" põdetá en:camlfihar à Mesa o requerimento
melhorias funcionais idênticas às proporcionadas de adiamentO da votação.
ãoS ocupantes das categorias funcionais corres~
. O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Então, o
pondentes do Tribunal Federal de Recursos". Ar~ encaminharei-à Mesa. Se o Senador tiver...
gumenta, ainda, sobre a necessidade de ser corri~
O Sr. Divaldo Suruagy- Os juristas da Cas_a
gida a disparidade criada pelas Leis n~" 7 .562,
firmaram que o projeto_ não está _ejyado do vício
de 1986, e 7 .630, d~ 1987, que criaram uma
de in_co~titucionalidade ou de injuridicidade. ~ar
situação de acentuda desigualdade entre servidores de atividades análogas, em detrimento dos_ tanto, é só a Mesa .fazer. yrna consulta rápida e
que pertencem ao Quadro do Supremo Tribunal verificar se os funcionários beneficiados atendem
às exigências da estabilidade aos cinc_os ~nos.
Federal.
O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Senador, pareNa_ Câmara dos_ Deputados, o projeto foi aprovac!_o em Plenário, em 14/09!88, e, aprovada a
ce-me estarrecer que o Supremo Tribunal propo~
nha urna medida inconstitucional.
redação final, foi encaminhado ao SenadO -Federal.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não. A
O projeto, além de incluir a categoria funcional
proposta é anterior. A proposta se esteia dentro
de Inspetor de Segurança J•1diciária no Grupo
das normas constitucionais anteriores. Tenho mi- Atividades de Apoio Judiciário do Quadro de
nhas dúvidas. Se houvesse um esclareCimenti
Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal, dita
estaria agora, sanada a m~a dúvida Apenas es~
que o ingresso nessa categoria será feito na pri~
tou solicitando o esclaredrnento. Se não M possi~
meira referência da classe inicial, mediante con~
curso público, dispensando tal exigência para Os' bi!idade de um esclarecimento perfeito, pediria
a inatéria entrasse_ na Ordem do Di& de amanhã,
atliais ocupantes de cargos efetivos da Categoria
com os esdarecirnentos já feitos.
Funcional de AQerite de Segurança Judiciária, os
qUais concorrerão ao primeiro provimento dos
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucerui) cargos.
A Presidência aguarda o requerimento de V. EX'
O art. 7'~ do projeto reza que "as despesas deadiando a proposta por 24 horas. (Pausa)
correntes da aplicação desta lei correrão à conta
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) das dotações orçÇlm.entárias próprias do Supremo
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Tribunal Federal".
Sr. 1~ Secretário.
O projeto não está eivado do Vício de inconstituÉ Udo e aprovado o seguinte
ciõiiaJidaçle ou lnjuridicidade. além de não contra-
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REQCIERIMENTO

N• 197, de 1988
Nos termos do art 350, Combinado com a a1i·
nea c do art. 310 do Regimento Interno, requeiro
adiamento da discussão' de Projeto de Lei da Câmara n9 49/88, às 24 horas.

Sala das sessões, 23 de novembro de 1988. Jutaby Magalhãe
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Aprovado o requerimento a matéria sai de pauta,

e a ela voltará na sessão de amanhã, para a devida

apreciação do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 52, de 1988 (n• 668/88,
na Casa de origem), que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor.
(Dependendo de parecer.)

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por

solicitação das Lideranças.
Nos termos do art. 6~> da Resolução n9 1, dP.
1987, designo o nobre Senador Maurício Corrêa
para proferir o pareCer sobre o Projeto de Lei
da Câmara n"' 52/88.
-- · -· O SR. MAURÍCIO CORRêA (PDT - DF.
Para emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores: vem a exame desta Casa; -o Projeto de
Lei n~ 52, de 1988, da Câma-ra dos Deputados,
que submete à apreciação do Senado Federal,
nos termos dos Arts. 61 a 65 da COnstituição
Federal, O-ato legislativo que "defme os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor",
O presente diploma visa regulamentar um--dos
mais importantes principias da nova Constituição,
que é o inciso XUI, do Art. 5"', do Capítulo I Dos Direitos Individuais e Coletivos que preceitua:
"a prática de racismo constituí crfine inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
tennos da lei".

O" captit do referido artigo determiPa ciue ''to~
dos são iguats perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo~se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade".
Os incisos XXII, XLI, XUI, indicam que o Estado,
através da lei, promoverá a defesa do consumidor,
punirá a discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais e a prática de racismo.
Além disso, os parágrafos 1"' e 29_ do inciso
LXXVII, determinam que "as normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais têm apl!cação imediata" e que esses mesmos direitos "não
excluem outros decOrrentes do regime e dos princípios", adotados pela Constituição Federal, bem
como os de tratados internacionaiS dos quais o
Brasil é signatário.
Portanto, é de se louvar a iniciativa do Deputado
Federal Carlos Alberto_ Caó, que assun1iu a responsabilidade de propor a presente_ lei, visando
a regulamentação desses importantes princípios
COnstituciona~Sr-

Anteriomiente, fora de iniciativa do eminente
Senador Afonso Arlnos, o ato legislativo - que
ficou conhecido como Lei Afonso Arinos - in-

duia, entre as contravenções penais, a prática de
atas resultantes de preconceitos de raça ou de
cor, já em 1951.
A Lei n9 1.390, de 3 de julho de 1951, definia
- em seus nove artigos -as formas de contravenção e as punições a que estariam sujeitos
aqueles que as praticassem. A lei Afonso Arinos
previa penas e multas para os infratores.
Mais recentemente, a Lei n9 7.437, de 20 de
dez~mbro de 1985, dava nova redação à Lei rf.'
1390, ampliando as contravenções para os atas
resultantes de "preconceito de raça, de cor, de
sexo ou de estado civil".
_ Assim, cumpria o legislador o seu papel, de
aperfeiçoar o ato legislativo, ampliando sua abrangência e visando a garantir os direitos daqueles
que -sofrem de discriminação e redefinindo as penalidades para os responsáveis por esses atas
discriminatórios e preconceituosos.
-Tan_tQ a Lei n9 1390, como a de n"' 7.437, detalhavam as variadas situações em que a discrimi·
nação poderá ser considerada contravenção penal, procurando abranger as múltiplas situações
sociais em que tal comportamento se verifica.
O projeto de lei que ora apresenta o Deputado
Federal Carlos Alberto Caó retoma os princípios
e cl.~imita as contravenções nos crimes resultantes de preconceito de raça ou de _cor, excluindo,
assim, o preconceito de sexo e de estado civil,
que_ a Lei n9 7.437 penalizava.
Outros crimes poderia o legislador prever e punir: os que discriminam os velhos e os jovens,
os que discriminam judeus, imigrantes ou apátridas, os que discriminam a pobreza, a ignorância,
a deficiência física ou mental.
No entanto, _trata-se aqui de legislar sobre a
especificidade da discriminação que é também
racismo e preconceito em relação à comunidade
negra, elemento essencial em nossa sodedade
e em nossa cultura.

Imigrantes-escravos vindos aos milhares para
nosso País, nas piores condições: sem liberdades
e sem direitos. Aqui, eles não só preservaram uma
cultura, em toda a sua riqueza e peculiaridade,
mas impregnãram nosso passãdo, presente e fu.
turo com a marca de nações como a Yorubá.
Unguage111, religião, culinária, artes e literatura
éom a qualificação de brasileiras são o melhor
testemunho dessa presença cuhural.
Nem os colonizadores -com a força da prepotência - nem os mais antigos habitantes dessa
Terra Brasills deixaram influência tão forte e definitiva como os nossos antepassados trazidos da
África. Os movimentos e a luta dos negros, seus
déSCéndentes, são hoje um testemunho explícito
e- irreversível da importância dessas pessoas e
dessa cultura em nosso País.
Portanto, mais do que uma conseqüência de
preceitos constitucionais, a existência de legislação sobre a discriminação é uma necessidade
incontestável. É preciso que tenhamos o respaldo
constitucional e legal na ãplicação de severas puhições àqueles que, no exercício de seus direitos,
olvidam os direitos de terceiros e seus próprios
de\;eres de cidadão.
Tratando-se_de- medida da mais alta relevância,
na qualidade de relator da matéria, opinamos pela
aprovação do Projeto de L~i n9 52, de 1988, que
defme os crimes resultantes de preconceito de
raça ou de cor.
E o parecer, Sr. Presidente.

Novembro de 1988
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) O parecer é favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Nelson Carneiro- Peço a palavra,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEN1E (Humberto Lucena) Com a: palavra o nobre Senador N_elson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- R.J.
Para discutir. Sem revisão_do orador.) -Sr. Presi~
dente, o nobre Senador Mauricio Corrêa acaba
de dar parecer sobre um dos projetas que regulamentam o texto constitucional, da lavra do eminente Deputado Carlos Alberto Caó.
Referiu-se S. Ext à Lei pioneira Afonso Arinos
e à que resultou de iniciativa minha nesta casa,
a Lei n9 7. 437,"de 1985.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que o
art. 19 e o art. 29 deveriam ser redigidos de tal
forma que_ não pudessem deixar de abranger todas as hipóteses, porquanto o art. 1"' diz que "São
punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes
de preconceito de raça ou de cor". Por outro lado,
o art. 29 dispõe: "Os crimes definidos nesta lei
serão imprescritiveis, inafiançávels e insusceptiveis de suspensão condicional da pena".
Não sei se o texto constitucional - que não
tenho em mãos - fala na impossibilidade da
suspensão condicional da pena. Há alguns artigos, isolados, que podem levar a conclusões_ diversas, quando a intenção do autor é que tudo
isso esteja ligado ao preconceito de raça ou de

cor.
Vejamos, por exemplo, o art. 14:
"Impedir ou obstar, por qualquer melo, o
casamento_ ou convivência familiar e social."
Ora, é evidente que tal ocorrerá quando hower
preconceito de raça ou de cor, e não em geral,
porque alguém pode estar obstando a convivência familiar e social sem ser por preconceito de
raça ou de cor.
Vamos lembar a figura tradicional da sogra.
Se é uma soQra que prejudica a convivência social
e familiar~ ela pode ser a mais loura das sogras
e o homem e a mulher podem ser os mais louros,
os cônjuges podem ser os mais louros da Escandinávia, mas ela, a sogra, estará impedindo a convivência familiar.
O projeto, que tem uma boa inspiração, é sobremodo rigorqso, porque pode levar a excessos
que nem o autor imagina.
Vejamos outro artigo: "Discriminar alguém por
razõe& eoonômicas, sociais, políticas ou religiosas,
em locaJ de trabalho, em público ou em reuniões
sociais". Quer dizer, não precisa ser motivo de
raça ou de cor.. To dos dois podem ser bons católicos, mas são discriminados por qualquer motivo.
Então, impõe-se uma pena de dois a quatro anos.
O projeto mereceria um substitutivO, para que
se condicionasse tudo àquela afirmação inicial
de que, quando isso res~tar de preconceito de
raça ou de cor, essas punições possam ser aplicadas. - -Temo que uma lei desta relevância, que vai
ter vigência em todo o País, quando examinada
por um juiz do interior, este busque apenas um
artigo isolado. No art. 59, "discriminar alguém",
incorre na mesma pena "quem ftzer propaganda
de preconceito de raça ou de cor".

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Novembro de 1988
Aí está certo. A pena é quando se fizer propa~
ganda de raça ou _de c~r.: Mas o_ ~rt 15 fala em

gado, Sr. Presidente.

grave, porque o diretor de qualquer clube social
que recusar alguém em razão de preconceito não
sofre_ penalidade alguma, porque só genericamente a Constituição visa a todas essas situações
de preconceito de cor e raça. Mas, aqui, o projeto
regulamentador é casuística. E porque não fala
em clubes de diversão social, exclui uma das formas mais odientas do crime de preconceito, que
é.-do não-acesso de pessoas em razão de cor
e de crença, em clubes sociais.
.
Senhor Presidente, acho que este preceito
constitucional é salutar. A imprescritilidade foi colocada em analogia à do crime de tortura. Tivemos a iniciatiVa de apresentar o primeiro projeto
onde se falava em imprescritibilidade, e se dirigia
exclusivamente ao crime de tortura, um dos mais
abjetos, onde o homem se realiza sobre o o_utro
como anti-homem, ser anti-~umano. Mas colocou-seJambém a imprescritibuidade para o preconceito. O presente projeto de regulamentação,
oportuno, pode vir a pecar por falha. Então_, sob
o pretexto de se punir alguém em razão de abuso,
podemos cometer abusos graves em razão de
disposições vagas que deixaf!1 ao intérprete, ao
aplicador da lei, espaço inuito g:ande, inclus_iye
para cometimento de abusos ma1ores. Além diSso, da forma como está o projeto, poderá ele
ensejar processo a respeito de tudo. E havendo
abuso de processo, termina por ser desrespeitada
a própria lei que resultar desse projeto.
Então, Sr. Presidente, se_ o nobre Senador Nelson Carneiro não pedir o _adiamento por 24 horas,
eu o pedirei, para· fazer uma revisão mais tranqilila,
inclusive para apresentação de emendas, mas
com a preocupação de que não haja retardamento na aprovação final dC?_ projeto.
Veja V. Ex.: "recusar, negar ou impedir ~ inscrição ou ingresso de aluno em estabelec1ment~
de ensino púb~co ou privado de qualquer grau ...
Ainda que o colégio não tenha v:aga, alguém
poâe invOcar a negativa ·oo-m:õ- preconceito.. E a
prisão é de 3 (tres) a 5 (cinco) anos. A pena
não é nem prisão simples, não é detenção, é reclusão. Já é em Si forte Sanção criminal._
Senhor Presidente, penso que essa cautela sUscitada pelo nobre senaaorNelson Carneiro. o que
também já era objeto de m_inha preocupação, é
inteiramente_ cabível e pertinente, de forma que
re()LfeirO-ã sustação da votação por 24 horas e
nesse momento encaminho-à Mesa documento
formulando essa pretensão.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' vai encaminhar alguma emenda à Mesa?

-- O Sr. Mauricio CoiTêa- Sr. Presidente, peço
a palavra, para contraditar.

discriminar-se, nas reuruoes socJa!S, alguém por

razões econômicas, sociais, políticas ou religiosas.
Evidentemente, a inspiração_é muito boa, o projeto merece aplausos, mas _ê muito_amplo, p_orq~e
não está tudo condicionado àquele texto micJa!,
não está sempre ligado ao preconceito de raça
ou de cor.
Gostaria que ficasse bem esclarecido, ao .~e
nos a minha interpretação. O Senado deadirá
como bem aprotwer, mas esta é a minha interp~
tação. Como está redigido, o projeto pode cnar
problemas que vão além da inte_nçao d.o. auto~,
além da intenção de todos nós, que é a de purur

os atas praticados por preconceito _d_e cor 01.1 de
raça.

.

Aqui defendo as_ sogras, que ta~s vezes preJ~
dicam a convivência familia_r e so-çla1. Elas_ serao

acusadas amanhã de es~rem obstando ou impedindo, por qualquer meio ou_ forma, não só o
casamento como a convivência familiar e social.
Vamos def~nder as sogras. Razão por que peço
ao nobre Senador Mauricio Coirêa, realmente 1..1m
mestre em_Oirefto, um homem preocupado com
toda a legislação braslleira, _se n~o_ fo~ demérito,
S. Ex' reveja seu parecer, para condlc1onar tudo,
prender a esse preconceito de__ ra~a_ ou d_e cor.
N., sim, todas essas hipóteses podenam ser ancluídas, e não isoladamente um ou outro texto q~~
pode ser aplicado pelo intérprete, sem que haJa
preconceito de raça ou de cor, embora _o ,art. 19
diga que a lei somente se refere às h1poteses
de raça ou de cor.
.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações
que desejava tecer, menos para divergir que para
suscitar o reexame por parte do nobre Senador
Maurício Corrêa.
_
_
Era o que tinha a dizer, Si. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) Nobre Senador Nelson CarneirO, a Presidência
lembra a V. Ex' que, reQimentalmente, o parecer
do nobre relator já foi proferido. Se V. Ex' tem
algwna alteração a propor, o ideal seria que requeresse o adiamento por 24 horas, para que
tivesse tempo de elabor~ a sua emenda. O nobre
relator não pode mais rever seu parecer que já
foi púbUcado.
O SR- NELSON CARNEIRO -

O Sr. Leite Chaves -

Muito obri-

Sr. Presidente, peço

a palavra.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Cha-

ves.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -

PR. Para

discutir.)- Sr. Presidente, Srs. SéiladOres, acho
que as ponderações do Senador Nelson Carneiro
têm cabimento, mesmo porque as disposições
são casuísticas e as penas são muito fortes. E
veja V. Ext outra omissão. Pode ser punido quem
vier a impedir o acesso ou recusar atendimento
a pessoas em restaurantes, bares, confeitarias ou
em locais semelhantes abertos ao público, quem
impedir a entrada em edificios públicos ou residenciais e em elevadores. Mas há uma omissão
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O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Muito obrtgado, Sr. Presidente.
O SR. MAURÍCIO COR!ffiA (PDT -

DF.

Para contraditar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, prestei atenção a tudo aquilo que v~io
da lavra do eminente Senador Nelson Carneiro,
inclusive os argumentos aduzidos pelo nobre SenadOr Leite Chaves. __ Devo dizer, entretanto, que
a ementa do próprio ProJeto diz:
"Define -os crimes resultantes de preçon:c:~o de raç_:a ou de cor/:
Neste ponto, pediria a atenção dos colegas
mais ligados à área judicial e jurídica para me
ajudarem a raciocinar.
~
_ O art. 14, que veio à baila na argumentaçao
do nobre Senador Nelson Carneiro, diz:
"Impedir, obstaf., por qualquer meio ou forma, o casamento ou convivência familiar e
social."
Sr. Presidente, evidentemente trata esse dispositivo da aplicação dos crimes resultantes de pre·
conceito de raça ou de cor. Ora, se a sogra não
concorda com o casamento, obsta, cria caso, ela
está praticando racismo, e estamos exatamente
tentando evitar isto.
É norma coercitiva, como me lembra o nobre
Senador Iram Saraiva, que tem que ser exatamente, impositivamente, desta forma.
Se nos formos preocupar em detalhar que essa
aplicação se refere à discriminação de raça ou
de cor, parece-me uma superfluidade totalmente
_
inócua e desnecessária.
Ademais, temos uma comunidade no Brasil,
uma etnia - todos sabem -que trouxe contingentes Sangüíneos de várias espécies. Te mos,
sem dúvida nenhuma, uma ascendência da raça
negra.
.
Aprovar-s_e o projeto da forma como está redigido, trata-se de uma homenagem que se prestaria a todos que vieram para o Brasil e que ajudaram a construir a grandeza desta Terra.
Não vejo, Sr. Presidente, absolutamente, nenhuma necessidade de que se faça qualquer modificação neste_ projeto,- tendo em vista a excelência de sua composição.
Outro argumento invocado pelo nobre Sehador
Nelson Carneiro é _o do art. 15:
"Dtscriffiinai' alguém por razões econômi-.

caS, sociaiS,-políticas o_u i-eligiosas, em local
_de trabalbo, em público ou em reuniões sociais."

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

:-c-Sabemos, pela experiência, várias vezeS aConteceu que pessoas de coloração negra se dirigiram
a determinados estabelecimentos, hotéis, e foram
barradas, simplesmente por causa da cor de sua
epiderme.
·
Queremos ·acabar definitivamente com todo o
tipo de discriminação racial neste País; e este projeto possibilita, totalmente, que essa discriminação nã9 aconteça mais.

Tem a palavra o nobre Relator, Senador Mau~cio
Corrêa.
O Sr. -Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, pediria a V. Ex~' não interrompesse a discussão da matéria, porque também gostaria de debater o assunto.

. O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) Veja bem V. Br. não está i0teirori1pido o debate.
Apenas o nobre Senador Maurício Correa fala na
discussão como Relator.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. EX" urn
aparte?
O SR. MAURÍCIO CORRJ\:A -

que, Sr. Presidente;--eu- não gostaria..

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Pois não.
O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' terá a palavra assegurada em seguida.
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De modo

-

• O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• está discuM
tindo, de modo que me pode permitir um aparte.
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O SR. MACIIÚCIO CORRtA -

Não sei se

regimentalmente é possível.
O Sr. Nelson Carneiro -

V.

~

está

discu~

tindo apenas.

OSR.MACIRÍCIOCORRêÀ-Comomoior

prazer concedo o aparte a V. EJr
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex' tem inteira
razão no que diz respeito às reuniões sociats. Aliás,
na lei que V. EJcl' citou, de n9 7 .437, de minha
autoria, há exatamente a sanção para esses fatos
a que V. Ex' acaba de referir. Estou inteiramente
de acordo. Apenas seria de melhor técnica legis-

O S~. MAURiCIO COR!ffiA - Sr. Presidente, diante dessas afirmações, não havendo
modificação de mérito, concordo seja adiada a
apreciação da matéria, para a julgarmos depois,
e o faço_em homenagem ao nobre Senador Nelson Carneiro, pois, se, por um lado, S. Ex" preocupa-se com a forma redacional, com a compOsição
técnica·da elaboração do texto, devo dizer que
para mim mais importante é a essência. Neste
momento ern que vamos ter aqui um molho de
projetas._ é prudente que já resolvamos pelo menos este, ·que é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) -

lativa que, ao invés dessa distinção, artigo a artigo, CoriCedo a palavra ao nobfe Senador Cid Sabóia
todos ficassem subordinados a um único artigo: ~ de CaMilhO;-para discutir o projeto.

da

"Serão punidos, na forma
lei, os crimes
resultantes de preconceitos de raça e cor."

E, aí, relacionar a. b, c, porque todos ficavam
ligados a este dispositivo.
A preocupação do Deputado Carlos Alberto

Caó, a preOcupaÇão- de V. ~. a preocupação
da Câmara dos Deputados, a preocupação do
Senado, a preocupação de todos nós é que tudo
isso seja crime quando ocorrer por motivo de
raça ou cor. Se V. Ex' faz artiQ"os Isolados - e
V. Ex" está falando para um Brasil de 4.000 Comarcas - , cada juiz tem uma cabeça.

OSR. GD S4BÓL4 DE OIRVALHO PRONaNC/A DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À
REWS<!O DO ORADOR, sERA PGBUCADO
POSTERIORMENTE.
..

Ó Sr. Maurído Corrêa -Sr. Presidenté, peç~o
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' quer falar pela ordem?
,O Sr. Mauricio Co~a- Esto_u pedindo a
palavra a V. Ex' como relator._

OSR. MAURíCIO CORRM-Nobre Senador Nelson Carneiro, está escrito na ementa.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) V. Ex' já falou como relator, mas pode falar pela
ordem.

O Sr. Nelson Carneiro - Diz a ementa. V.
EX acha que algum juizjulgã pela ementa? Julga
pelo texto. Há juiz que nunca leu a ernenta do
C&ligo Penal. Esses textos isolados podem levar
o juiz à impressáo de que ele pode aplicar esse
artigo mesmo que não haja manifestação de preconceito de raça e cor. Estou inteiramente de
acordo com V. Ex', e não poderia deixar de estar.
V. Ex" sabe que eu seria o menos capaz de diver-

O SR. MAURÍCIO CORRM (PDT - DF.
Pela ordem. S"ein revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para dizer que, meditando, concordo com o adiamento da apreciação da matéria,
pOrque vamos receber, neste prazo, as emendas,
vainos examiná-las com mais carinho e, se for
o caso, acolhê-lhas ou não acolhê-Ias.
Entendo prudente, Sr. Presidente.

gir...

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceno) Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. }9 Secretário.

O SR. MACIRÍCIO CORRM-Sem dúvida.

O Sr. Nelson Carneiro - ...inclusive pelas
raízes ancestrais. Aqui, como legislador, quero fazer com que a lei amanhã não seja descumprida
ou não seja amanhã tão rigorosa que 'nãO possa
ser cumprida. V, Ex" poderia reduzir ao art. 1o
São_ punidos, na forma da lei, os seguintes crimes
resultantes de preconceito de raça e de cor: a,
b, c, d, e, f, e ficada tudO subordinado à regra
geral, ao preconceito de raça e de cor. Esta, a
minha divergência.
O SR. MAURÍCIO CORRM- Nobre Senador Nelson Carneiro, se for uma alteração ilpenas
e meramente técnica de ordenamento_ do dispositivo, concordo. Não posso concordar é com a
alteração do mérito, mesmo p-orque aí voltaria
para a Qmafa dos Deputados. Este momento
é de se prestar uma homenagem a todos aqueles
que vieram para o País e criaram essa etnia brasileira. Se por acaso V. ~ comprometer-se que
o seu pedido se restringe apenas a uma organização técnica, eu não vejo por que, embora._

O Sr. Nelson Carneiro .___ É claro, organização. Eu não quero modificar, quero é enlaçar,
de modo que esses fatos s6 sejam puníVeis quando haja preconceito de raça e_ de cor. S6 isso,
, não quero modificar uma palavra.

É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO

1'1• 198, de 1988
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 52, de 1988, a fim de
ser feita na sessão de 29-11-88.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1988.
-Leite Chaves.
O SR. PRESIDENÍ'E (Humberto Lucena) AProvado o requerimento, a matéria sairá da Ordem do Dia, para a ela retomar na data fixada.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -

ltem8:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 57, de 1988 (n• 489/88,
na Casa de órlgem), de iniciativa do Tribunal
Superior Eleitoral, que tranSforma cargos nos
~ ·quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e _dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 _1, de
1987, designo o nobre Senador Ney Maranhão
para proferir parecer sobre o Projeto de Lt:i da
Câmara h' 57, de 1988.
·

Novembro de 1988
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Para
prof'erii parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto ora submetido à nossa apreciação
decorre de solicitação do Tribunal Superior Eleitoral e tem por objeto transformar cargos nas
secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais.
Na exposição de motivos que acompanha a
matéria, o Presidente daquela egrégia Corte salientou que a proposição defluiu da necessidade
de transformar as chefias de cartórios dos Tribunais Eleitorais de DAI para DAS, tei1do em vista
a relevância das tarefas que lhes são cometidas.
Acentuou, também, que a providência em questão contou com a aprovação unânime do Tribunal, consubstanciada na Resolução n9 14.035, de
28 de dezembro de 1987.
Ao tramitar na_Câmara, a proposição foi distribuída ao _ilustre Deputado Gastone _Righi, o qual
ressaltou em-seu parecer que é notória-a carga
de trabalho dos chefes de cartório, príndpalmente
no preparo daS- eleições, controle das filiações
e registro de candidatos, aduzindo, ainda, que todos os chefes de secretaria das 1.755 Juntas de
Conciliação e Julgamento e das 197 Varas da
Justiça Federal têm como chefes Uin ocUPante
âeDAS-5.
Exsurge do- exposto que o prOjetO, a"Iém de
atender aos aspectos constitucionais e jurídicos
pertinentes, é, quanto ao mérito, !rrecusável, pois
consagra na plenitude a isonomia de tratamento
determinada no § 1~ do art. 39 da Constituição
Federal.
Manifestamo-nos, assim, favoravelmente à proposição.
É o parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Humberto Lucena, presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Oddclr Soares, 21 secretário.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soores) - Em
discussãõ OProJet<i (Pãu!iã) Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Votação do projeto em turno único.
Os Srs. senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

·

1'1• 57, de 1988 -

..

-(J;'t' 489/88, na Casa de orlgen:t)
(De Iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral)

Tnmsforma cargos Dos Quadros das
Secretarias dos Tribunais RegiOD"\is
Eleitorais e dá outras prov.ldêndas.
O CongressO Nãdonal decreta:
Art. 19 Fica transformada em cãrgo de Comissão de Direção e Assessoramento Superiores
- DAS-1 00 a atual função de Direção e Assistência Intermediárias de Chefe de Zona Elettbral
dos_ Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais.
§ 19 O símbolo em que serão enquadradas
as funções será fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que baixará para tanto as necessárias instruções.

Novembro de 1988
§ 29

Aos atuais chefes de Zonas EJeltorais

efetivos, amparados pelo § 21' J art. 7"' da Lei
n"' 6.082; de 1O de julho de 1974, e pelo art.
7• da Lei n• 6.006, de 19 de dezembro de 1973,
fica assegurado o direito de opção ou de dela
desistirem em qualquer tempo.

Art 2 9 Os cargos réSültãriteS da transformação referida no art 1"' desta lei, a serem ocup-ados

pelos atuais chefes efetivos de Zona Eleitoral, passarão a ser providos em comissão, à medida que
vagarem.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
·
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em con-

trário.
OSR.PRESIDENTE(OdacirSoares)-ltem

9:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n9 87, de 1988, de autoria
do Senador Mauro Benevides, que cria o Adicfona1 de Tarifa Portuária- ATP, e dá outras

providências. (Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por

solicitação das Lideranças. nos termos regimentais.

Nos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
1987, designo o nobre Senador Leopoldo Peres
pam proferir parecer S?.bre o P~]eto ~-e Lei do
Senado n' 87, de 1988.
. O SR. LEOPOLDO P~ (PMDB - AM.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei em exame, de autoria do
nobre Senador Mauro Benevides, nos termos do
arl 61 da Constituição Federal, cria o Adicional
de Tarifa Portuária -AlP incidente sobre as tabelas das Tarifas Portuárias, à alíquota de 50% sobre
as operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, objeto do comércio na navegação de longo curso, com isenções para as mercadorias moVimentadas no comércio interno,
através do transporte fluvial, lacustre e de cabotagem.
O projeto de lei determina que a arrecadação
do Adicional de Tarifa Portuária se destine à aplicação em investimentos para melhoramento, reapare!hamento, reforma e expansão de instalações
portuãrias, cab_endo a gestão dos recursos à Empresa de Portos do Brasil S/A- Portobrás. Prevê,
ainda, que o Programa Anual de Aplicação dos
Recursos do ATP será submetido à aprovação
do Ministério dos Transportes: ---- De acordo com a justifici!!ção que o acompanha, a aprovação do projeto de lei em pauta possibilitará à Portobrás cUspor de recursos para a necessária modernização e reaparelhamento dos
portos brasileiros, cuja administração enfrenta
atualffiente dificuldades financeiras consideráveis, depois que os recursos ·g&ãdos pela- taxa
de melhoramento dos portos deixaram de ser vin~
culados, por força do Decreto-Lei n? 1.754, de
31 de dezembro de 1979, à aplicação no setor
e passaram a constituir receita do T escuro Nacional.
Com extinção da Taxiide Melhoramento dos
Portos, por força do disposto no Decreto-Lei n9
2.434, de 19 de maio de 1988, tomou-se mais

a
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urgente a expecUção de diploma legal para assegurar ao sistema portuário os recursos de que
necessita para reaparelhar-se convenientemente
e acompanhar o crescimento do comércio internacional.
De fato, o sistema portuário brasileiro necessita
de recursos de manejo ágil para fazer face às
exigências do intenso tráfego de mercadorias, o
que é possibilitado pela receita proveniente do
Adicional de Tarifa Portuária- ATP, criado pelo
projeto de lei em exame, razão pela qual manifestamo-nos favqravelmente à sua aprovação.
-- É-o parecer, Sr. Presidente.
-~

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- O
parecer é favoráveL
- - Passa-se à discussão da matéria
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suas razões e ·os seus argumentos, eu me atrevo
a sugerir, dada a seriedade e a importância da
matéria, e a conveniência que, no meu modo
de ver, haveria, que se possa buscar um entendimento à luz da idéia que, originariamente, pare~
ce-me pertinente, e dela tenho minhas_ discar·
dâncias em termos quantitativos e em termos técnico-jwidico, a que possamos, junto cOm S. EX'
examinar a matéria, a fun de buscar-se uma solução que permita ou viabilize a aprovação do projeto de S. Er sob a forma do substitutivo, uma
vez ajustadas e superadas as dificuldades e responcUdas as objeçQes que ora apresentamos, no
sentido de conbibuirmos para uma decisão mais
eficaz e, no meu modo de ver, mais pertinente.
Desta fonna, Sr. Presidente, requeiro adiamento da apreciação da matéria, se houver a anuência
da Casa.

O Sr. Carlos ChlareW- Sr. Presidente, peço
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Coloco para o nobre Senador Nabor Júnior que o
OSR. PRESIDENIE (Odacir Soares) -COn- ilustre Senador Carlos Chiarelli está requerendo
cedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli, o adiamento da discussão do projeto. V. Ext pediu
para discutir.
a palavra para discutir_ o projet_9. Seria melhor
que V. Ex•- aguardãSSe-as modificações qUe vão
O SR. CARLOS CHIARELU (PFL- RS. - ser efetuadas- algum substitutivo-. para discuPara discutir.Sem revisão do orador.)- Sr. Presi- tir posteriormente. A não ser que V. f:x1' -insista.
dente, Srs. Senadores, o presente, projeto, de auO Sr. Nabor Júnior- Estou de acordo, Sr.
toria do ilustre Senador Mauro Benevfdes, "cria
o Adicional de Tarifa Portuária -ATP", e os objeti- Presidente.
vos finais parecem louváveis. No entanto, pare-O SR. PRESIDENTE (Oda<;ir Soares)- Vace-me que há necessidade de um exame mais
mos aguardar o requerimento do nobre Senador
aprofundado da matéria, inclusive quanto ao seu
Carlos Chiarelli. (Pausa.)
aspecto de constitucionalidade, bem como com
Sobre a mesa, requerimento que seril: lido pelo
relação à ocorrência de normas concorrentes.
Sr. 1~ Secretário.
Hoje, vigora, dispondo sobre algo extremamen~ lido_eaprovado ~seguinte
te similar, para não dizer idêntico, o Decreto-Lei
n? 2A04, que, ao fazer incicUr percentua[s tarifátiôs
REQCJERIMENTO
c~culados e,mtam<;:nte sobre o preço do tra'ns1'1• 199, de 1988
wrte a nível internacional e das matérias irnportad,as atr~és _dos transportes portuários internacionais, transporte internacional de cargas de naNos termos do art 31 O, alínea c, do Regimerito
ture:ta marítima, de alguma maneira, ou de certa Interno, requeiro adiamento da discussáo-do Promaneira, é o Decreto-Lei n9 2.404 absolutamente jeto de ~ei_ do Senado_n9 .87/88, a fim de ser
coincidente com o projeto, sem se discutir o fato
feitana.sessãode29~11~88~
_- --- __ -._-~-c-_-de que aqui se cria um gravame da ordem de
-Sala das sessões, 23 _de novéTibrO de 1988.
50% , _que é o valor estabelecido no § 19:
car~cis ChloreDL
- "Ó adicional a que refere este artigo é fixa~
O SR. PRESIDENTE (Odacyr Soares) do em 50% (cinqüenta por cento) e incidirá Aprovado o requerimento, a matéda sairá da Orsobre as operaÇões realizadas com merca- -dem do Dia, para a_ ela_ retornar na data fixada.
dorias importadas ou exportadas, objeto do
O SR. PRESIDENTE (Odacyr Soares) comérciO mi-fiãVéQaçao de longo curso."
Item 10:
Então, há dois aspectoS a clisê:Utir: o prlmeiêo,
Mensagem n~ 248, de 1988 (n9 461/88,
o problema de natureza jurídíco-constitudonal.
na origem), relativa à proposta para que seja
A ocorrência de concorrênda, erri inatéria normaautorizado o Governo do Estado do Rio de
tiva, entre o projeto em tela e o decreto-lei baixado
JaiJ~iro- a contratar operação de crédito no
em dezembro do ano passado, e dispondo sobre
valor cor_respondente, em cruzados, a
matéria pertirtente, com similitude com essa. Se~
466.417,90 Obrigações do Tesouro Nacional
gundo, a questão do mérito, onde se vê um dispo- OTN. (Dependendo do parecer.)
sitivo que cria um encargo adicional da ordem
de 50%, incidente sobre a tarifa, que, evidenteNos termos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
mente, vai criar um desequilíbrio concorrencial,
1987, designo o nobre Senador Nelson Carneiro
ein termos do preço do frete marítimo, quer na para proferir parecer sobre a mensagem, ofereimportação, quer na exportação; e, evidentemen- cendo o respectivo projeto de resolução,_
te, vai_eStabelecer de.sequilíbrlos e novas normas
competitivas para a- importação e_ a exportação
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para proferir parecer.)-Sr. Presidente, Srs. Sena~
à luz da realidade econômica do País.
Por esta razão, e lamentando profundamente dores, com a Mensagem no 248, de 1988, o Seo fato de aqui não estar presente o ilustre, compe.. nhor Presidente da República submete à deliberação do Senado Federal a autorização para qUe
tente e idôneo Senador Mauro 6enevides, o autor
- do prejeto, que seguramente haveria de ter as
o Governo do Estado do Rio de Janeiro contrate,

-

/1
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junto a Caixa Econômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, a seguinte operação de
crédito:
Características da Operação

1. Proponente
1.1 Denominação: Estado do Rio de Janeiro
1.2 Localização (sede): Palácio GuanabaraRua Pinheiro Machado sfn? ...:.... Laranjeiras - Rio
de Janeiro - RJ
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
466A17,90 OTN
2.2 Objetivo: aquisição de vefculos e lanchas
para o sistema penitenciário

2.3 Prazo: carência: até r (üiTi) ano. AmOitizaç:ão: 4 (quatro) anos
2.4 Encargos: juros de 3% (três por cento)
ao ano, cobrados trimestralmente, sendo o saldo
devedor reajustado de acordo com o- índice de
variação das OTN
2.5 Condições de Liberação: o financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o ·cronograma a ser apresentado
2.6 _Garantíã: vinculação de parcelas do Fundo de Participaçá-o-dos Estados- FPE
2.7 Dispositivos Legais: Lei Estadual n? 1.277,
de 14 de março de 1988
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que tem merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução n~ 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o period6 de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeirõ:e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 172. de 1988
· ·

Autoriza o Governo do Estad~ do Rio
de Janeiro a contratar operaç~o de crédito no valor coJTespondente em cruzados, a466A17,90 OTN.
O Senado Fedécil re-:olve:
Art. 19 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 da Resolução n~ 93n6,
alterado pela Resolução n~ 140/85, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzadbs,
a 466.417,90 OTNjunto __à Caixa-EcóríômiCa Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS. A ope~
ração de crédito destina-se à aquisição de veícu1os
e lanchas para o sistema penitenciário.
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENfE (Odacir Soares) - Em

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- So·
bre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
1~ Secretário.
;d-

.

.

É l1 a 0:, segumte.
~
Redaçao final do Projeto de Resoluçao
n~" 172, de 1988.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto
de Res_olução n9 172, de: 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Rio-deJaneiro a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 466.417,90 OTN.
-Sala das Sessões, 23 de novembro de 1988.
-Nelson Carneiro, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n"' 172, _de 1988.
Faço saber que o s-enado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VII, da ConstitUição, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃOW

, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de crê-..
dito no valor con-espondente, em cruzados, a 466.417,90 Obrigações do Tesou~
ro l'ladonal (01'1'1).
O Senado- Federal resolve:
Art. )9 Ê o Governo-do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 21 da Resolução n 9 93,
de 11 de outubro de 1976, aJter'ªda pela Resolu.ção n~" 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizado a contratar opera.ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a466.417,90 Obrigações do TeSou'ro Nacioilal (OTN), junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fuildo de Apoio 8o
Desenvolvimento Social_ (FAS), destinada à aquisição de veiculas e lanchas para o Sistema Penitenciário, no Estado.
Ai[ 29 Esta resolução entra em v:lgor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria é dada como adotada, dispensada
a vótaçOO,~n-Os teimas regimentais.
O projeto vai à promulgação.
· O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)-Item
11:
.
-Meilsagem n~ 249, ·de 1988' (n; 462!88,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o GOverno do Estado do Rio de
Janeiro a contratar operação de_ crédito no
valOr -correSporidente, em cruzados, a
1550.430,000brigações do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. --6~ da Resolução n? 1, de
1987, designo o nobre Senador Nelson Carneiro
para proferir parecer sobre a mensagem, oferecendo o respectivo projeto de resoluçáo.

discussão-'?. projeto._ (Pausa.)
Não have'hdQ quem peça a palavra, encerro
a discussão.
··~
Em votação o projetO._
O SR. I'IEU!ON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenaOs Srs. Senadores que aprovam o projeto queidores, com a Mensagem n 9 249, de 1988, o Seram permanecer sentados, (Pausa.)
Aprovado.
- nhor Presidente da República submete à delibe-
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ração do Senado Federal a autorização para que
o Govêmo do Estado do _Rio de Janeiro contrate,
junto à CaiXa Económica Federal, esta na quali-dade de geStora do Fundo de ApoiO ao Desenvolvimento Social (FAS) a seg-uinte operação de crédito·
·
1. Proponente
1.1 Denominação: Estado do Rio de Janeiro
1.2 Localização (sede): Palácio GuanabaraRua Pinheiro Machadõ s/n9 Laranjeiras - Rio de
J<ineiro!RJ

2. · Ananciamento
2.1 Valor: êquivalente, effi cruzados, a até
1.550.43ó,OO OTN.
2.2 Objetivo: reequipamento das polícias Civil
e Militar.
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anos. Amorti. . .
zação: 12 (doze) anos.
2.4 Encargos! juros de 4% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o saldo devedor reajUstado de acordo com o índice de variação das
OTN.
2.5 - C6naições de lJberação: o financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o cronograma a ser apresentado.
2.6 Garantia: vinculação de quotas do FUndo
de Participação dos Estados (FPE).
2. 7 Dispositivos Legais: Lei EstãáUal no 1.261,
de 22 cie dezembro de !987.
No mértio, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância: SOcial do projeto.
Nos termos da Resolução n.,. 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de funciona~
--menta da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos económico-financeirO e legal da niatéria.
Assim serido, conciWmos pelo acolhimento: da
Mensagem, nos termos do seguinte:
Projeto de ResoJuç:ão
N' 173, de 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a contratar operação de crédito no valor correspondente, em auzados, a 1.550.430,00 om.
O Senado Federal resolve:
Art. }9 É o Governado Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art 29 da ReSoluÇão n9 93!76,
alterado pela Resolução no 140/85, ambas do Senado Federal, autorizadQ_a contratar operação de
créditO- nO valor correspondente, em cruzados,
a 1.550.430,00 OTN junto à Caixa Económica
Federal, esta na qualidade de gestára do--Fundo
de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS): A
operação de crédito destina-se ao reequipamento
das polícias CMI e Militar.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Em
disCI.l.SSão o projeto.
·
O Sr. Jamil Haddad - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
- -OsR.PRESIDENTE{ÓdaCirSoares)-Com
a palavra o nobre Senador Jamil Haddad.
.O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, todos oS que conhecem a situa~
ção de insegurança que ocorre em nosso estado,
hoje, já sabem da necessidade de as Polícias Civis

e Militares terem melhores condições para poder
combater principalmente o tráfico de tóxicos, que,
infelizmente, vem ocorrendo na nossa antiga Ci~
dade Maravilhosa e no interior do Estado do Rio.
É importantíssima a aprovação deste projeto
e espero que, com os meios aqui votados e com
a sua liberação, possa a população do Estado
do Rio ter melhores condições de segurança.
OSR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Não
havendo ma!s quem queira fazer uso da palavra,
está encerrada a discussão.
Em votação o projeto. -Os SrS: Senadores que o aprovam queiram per- manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENlE (Odacir Soares)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr.
19 Secretário.
É lida a seguinte.
Redação Onal do Projeto de Resolução
R' 173, de 1988.

O relator apresenta a redação fma1 do Proieto
de Resolução nQ I 73, de I 988, que autoriza o
Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 1550.430,00 OTN.
Sala das Sessões, 23 de novemb-ro de 1988.
-Nelson Carneiro - Relator
AtfEXO AO PAREcER

Redação final do Projeto de Resolução
n' 173, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aproVõu, nos
termos do artigo 52, indso Vlf, da Constitutção,
e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do RJo
de Janeiro, a contratar operação de crédito no valor corTeSpOndente, em cruzados, a 1.550.430,00 Obrigações do Tesouro l'ladonal ( OTI'I).
O Senado Federal resolve:
Art. 1<:> É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2<:>_ da Resolução n~
93, de 1 I de outubro de 1976, alterada pela Resolução n? 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, aut6riiãdo a contratar operação de cr.édito no valor correspondente, em cruzados, a 1.550.430,00 Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento SoctinFAS); deStiri.ada ao
reequipamento das polícias Ovil e Militar, no Estado.
Art. 29 Esta "resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Odadr Soares)- Em
discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.

OSR. PRESIDENTE (Üdacir Soares) -Item
12:

Mensagem nQ 251, de 1988 (n? 477/8.8,
na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo do Distrito Federal a
contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 327.636,74
Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do art 69 da Resolução n? 1, de
1987, a Presidência desjgna o eminente Senador
Pompeu -de Sousa para emitir parecer sobre a
mensagem, com o respectivo projeto de resolução.
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no valor correspondente, em cruzados a
327.636,74 OTNjunto a Caixa Económica Fede-ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao DesenvoMmento Social- FAS . .!;. operação de crédito destina-se à aquisição de equipamentos para Segurança Pública.
Art. Z' Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Passa-se à discussão do projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadOs. _(Pausa.)
Aprovado.

O SR. POMPEU DE SOCISJ\ (PMDB- DF.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n? 251, de 1988, o Senhor Preside_nte da República submete à delibeO SR. PRESIDENTE (OdacirSoares)- SoraçãO do Senado Federal a autorização para que
bre a mesa, redação fmal que será lida pelo Sr.
o Góvemo do Distrito Federal contrate junto a
1'? Secretário.
C<Uxa EéOnômi::::a Federai; -esta !la qualidade de
É lida a seguinte
gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
~edação final do Projeto de Resolução
Social FAS, a seguinte operação de crédito:
n• 174, de 1988.
1. Proponente
1.1 Denominação: Distrito Federal
O relator apresenta a redação final do Projeto
1.2_ l.ocaliz.aç_ão (sede): Palácio do Buriti, Pra- de Resolução n? 174, de 1988, que autoriza o
ça do Buriti, SAIN - Brasflia - DF
Govemo_ do Distrito Federai; a contratar operação
2. Ananc:iamento
- de crédito no valor correspondente, em cruzados,
2.1 _Valor: equivalente, em cruzados, a até a 327.636,74 OIN.~- -~~~
327.636,74 OTN.
Sala das sessões, 23 de novembro de 1988.
22 Objetivo: aquisição de equipamentos para -Pompeu de Sousa, Relator. ·
a Segurança Pública.
· 23 Prazo: Carência: até-Of (um) ano. Ainori:iAtfEXO AO PARECER
zação: 04 (quatro) anos.
~erJação final do ~jeto de Resolução
2.4 Encargos: juros de 2% ao ano, cobrados
n• 174, de 1988.
trimestralmente, sendo o saldo devedor:_ reajustado à e-acordo Coln o índice de variação das
Faço
saber que o Senado Fedefal aprovou, nos
OTN.
termos do artigo 52, indso V11, da Constituição,
2.5 Coridições de liberação: o financiamentO
e eu, presidente, promulgo a seguinte
será liberado em parcelas, de acordo com o croRESOLUÇÃO N•
, DE 1988
nograma a ser apresentado.
2.6 Gaiaritia: VínclilaÇão' de parcelas do ImAutoriza o Governo do Distrito Fedeposto sobre Circulação de Mercadorias -!CM.
ral a conb'atar operação de crédito no
2.7 Dispositivos legais: ficam subordinados à
valo·r ·correspondente, em cruzado~ a
Resolução do Senado Federal autortzativa da ope327.636,74 Qbrlgaçóes do Tesouro l'laração.
donai-OTN.
-- - No mérito, o pleito enquadra-se em casos anáo
Senado
Fedéal resolve:
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
Art 19 É o Qovemo do Distrito Federal, nos
tendo em vista a ,alta relevância social do projeto.
-- Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que temlos do art. 29 da R.esolução n9 93, de 11 de
outubro de 1976, alterada pela Resolução n9 140,
estabelece normas de elaboração legislativa do
de 5 de dezembro de 19,85,_ ambas do _Senado
Senado Federal durante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opi- Federal, autorizado a contratar operação de crénamos favoravelmente sob os aspectos econômi- dito no valor correspondente, em cruzados, a
327.636,74 Obrigações do TesourO Nacional·co-financeiro e legal da matéria.
OTN, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
A$im sendo, concluímos pelo acolhimento da
qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao De~
MenSagem, nos termos do seguinte:
senvolvimento Social- FAS, destinada à aquisi-ção de equipamentos par~ a segurcn:tça pública.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
·· ·N• 174, de 1988
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
- Autoriza o Governo do Distrito Fede. ral a contratar operação de crédito no

valor correspondente em cruzados, a
_3_<!7.636,74 OTI'I.

. O Senado Federal resolve:
M I o É o Governo do Distrito Federal, nos
termos--do art 29 da Resolução n9 93176, alterado
pela Resolução n? 140/85, ambas do Senado Federal, autorizado a contratar operação de crédito

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Em
discussão a redação fmal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão. ·
Encerrada a discussão; a redação firial é âada
como defmitivamente_aprovada, dispensada avotaç~o, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Passa-se agora, à apreciação do Requerimento n~'
195, de urgência, lido no expediente, para o Pro-

jeto de Lei, do Distrito Federal, n~ 1 de 1988.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à discussão, em turno único, do Projeto de Lei n" -1 de
1988, do Distrito Federal, que "dispõe sobre a
concessão de abono aQS servidores civis e militares do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações públicas e do Tribunal de Contas dQ Dis:trito
Federal".

Nos termos do art. 6~' da Resolução n? 1, de
1987, a Presidência concede a paJavra ao nobre
Senador Meira Filho para proferir parecer da Comissão do Dtstrito Federal.

O SR- MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senador_e_s,
nos termos do disposto no § 19 do art. 16, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
e da Resolução n" 157, do Senado Federal, o
Senhor Governador do DiStrito Federal submete
à apreciação desta Casa o- presente projeto de
lei, que dispõe sobre a concessão de. abpno aos
servidores civis e militares, das autarquias, funda~
ções públicas e Tribunal de Contas do Distrito
Federal.
Na mensagem, o Senhor Governador esclarece
que tornou a iniciativa desta proposição consubs~
tanciada na Medida Provisória n 9- 20, de 11 de
novembro de 1988, a qual autorizou a concessão
de abono mensal de Cz$ 25...0QO,QQ (vi_n~ e cinco
mil cruzados), nos meses de novembro e dezem~
bro de 1988, aos servidores dvis e militares ativos
e inativos da Administração Pública Federal.
Esse reajuste foi resultado de negociação entre
o Go_v_emo Federal e os servidores, após prolon~
gado período de greve.
A presente proposição justifica~se, em razão do
Distrito Federal adotar sistematicamente, para
seus servidores, o mesmo tratamento dispensado
aos servidores federais em tennos de política salarial.
Assim sendo, _diante do exposto, opinamos pela
aprovação do presente Projeto de Lei__do Distrito
Federal.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE. (Odacir Soares) - O
parecer é favorável.
Sobre a mesa, emenda que será Uda pelo Sr.
19 Secretário.

É lida a seguinte
EMENDA N' l, AO PROJETO DE LEI
DO DISlRITO FEDERAL N• I, DE 1988

Acres_cente-se, onde couber, o seguinte dispositivo:
"Art. Aos servidores que, no periodo de 5 de
outubro de 1988 até a presente data, não compareceram ao serviço por motivo de greve terão'
as respectivas faltas abonadas, não se lhes aplicando, a respeito, qualquer medida administrativa
de caráter punitivo."
Justificação

É fato público e notório que os mOvimentos
grevistas ocorridos na administraç:áo pública, in,_ clusive por servidores do Go_vemO do Distrito Fe-
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-deral, decorreram do não atendimento às justas
reivindicações pela reposição de parcelas de salários corroidos pela galopante inflação que assola
o País.
Greve, portanto, que rePuto legítima, não se
justificando, por isso, os descontos por dias de
ausência ao serviço e as penalidades administrativas aplicadas aos servidores grevistas.
É a justificãtiva pãra a presente emenda que
espero seja acolhida.
Em 23 de novembro de 1988. -Senador Maurido Coll'êa.

-o SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares)- Com
a palavra-o nobre Sehadór Meira Filho, para profeR
rir parecer sobre a emenda.

_ O SR- MEIRA ALHO (PMDB - DF. Para
emitíi' parecer.)- Sr. Presidente,. Srs. Senadores,
ainda com referência ao presente projeto de lei,
temos a honra de acolher e aprovar a emenda
ora apresentada pelo ilustre_ Senador Maurldo
Corrêa, emenda que encontra amparo jurídico
e constitucioli.al, aiém do que atende e faz justiça
à saCrificada_ e s_ofrida categoria dos funcionários
doGDF.

É o parecer, Sr. Presidente.
O
parecer do relator sobre a emenda é favorável.
Passa.:Se, agora, à discussão do projeto e da
emenda,_ em tl.lmo único.
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está funciona-ri.âo. Entretanto, ;>or essa própria resolução à que me referi, a composição da Comissão do Distrito Federal paSsOu' de 11 para 21
membros_. I:: necessário, portantO, que as Uderanças reinetam ao Presidente Meira Filho os nomes
que vão compor o quorum necessário. Felizmente, conseguimos qUe a Mesa entendesse_ esse aspecto, ·para não tardar nem prejudicar mais a sohid~ classe dos funcionários públicos.
Este, Sr. Presidente, o adenda que eu gostaria
de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A
mé}téria já foi relatada e discutida,
Passa-se à votação do projeto, sem prejuí2:p
da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perR
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a emenda
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.}
Aprovada.
O SR. PRESIDEI'ITE (Odacir Soares) - Sobre a mesa, a redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 1~ Secretário.

-O SR.. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

O Sr. Maurício Corrêa-Sr. Presidente, peço
a palavra
- ~ O SR--PRESIDENTE (Odacir Soares)-Con-

cedo a palavra ao Õobre Senador Maurício Corrêa,
para discutir a matéria.

O SR. MACIRICIO CORimA (PDT - DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a proposta nasce em decOrrência da resolução votada pelo Senado, regulamentando as suas atividades legislativas. Como
salientou o nobre Senador Meira Filho, a medida
provisória tem: eficácia com relação à área federal,
mas em Brasüia não existe, porque a Constitufção
não prevê e ainda não temos Assembléia Legislativa, de sorte que é necessário o provimento
de natureza legislativa. Evidentemente q'ue o próR
prio Governo reconheceu a legitimidade da greve
dos_(un_c_i_onários públicos, tendo em vista o desespero que estes passavam, e ofereceu, ainda que
de forma muito diminuta, esse abono de apenas
Cz$ 2!)_,_QOO,OO em novembro e mais Cz$
. 25.000,00 em dezeinbro.
Não era justo, portanto, que se aplicasse aos
que participaram da greve qualquer tipo de punição. lncJusive, no âmbito federal, há re_c_omendação no sentido de que_ se_ conceda o abono,
mas se deduzam do funcionário público, em dez
parcelas, os dias de serviço que eles faltaram.
Assim, trata-se de medida altamente correta de
não se aplicar aos seJVidores nenhuma penalidade.
PCir outro lado, Sr. Presidente, deixo claro, como
-_salientou o nobre relator, que o projeto tem consistência jurídica. E aquí apenas um adenda de
agradecimento ao próprio- Presidente da ComisR
são do Distrito Federal e à Mesa, sobretudo, porque, na verdade, esse projeto só poderia vir ao
Senado depo!s de aprovado pela Comissão do
Djs,trito Federal, uma Comissão permanente que

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Lei do Distrito Federal n•t, de 1988.
O RelatOr apresenta a- redaçáo fmal do Projeto
de Lci do Distrito Federal n~ 1, de 1988-DF, que
dispõe sobre a concessão de abono aos seMdores civis e militares do _Distrito Federal, de suas
Autarquias e Fundações Públicas e do Tribunal
de Contas do Distrito Federal.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1988.
- Meira FUho, Relator.

ANEXO AO PAREcER

Reclação final do Projeto de Lei do DF
n" 1, de 1988, que dispõe sobre a concessão de abono aos servidores dvfs e miUtares do Distrito Federal, de siías.Autarqulas e Fundações Públicas e do Tribunal de Contas do Dlsbito Federal.

O

S~ado Federal resolve_
}9 Será concedido abono

··mensal novalor de Cz$" 25.o-OO,OO (vinte e cinCo mil cruzados),
nos meses de novembrO ·e dezembro de 1988,
aos servidores civis e militares, ativos e inativos,
da Administração Direta do Distrito Federal, de
-SuasAutéirquias e Fundações Públicas e do Tribu~
nal de: _Cpnta~ do Distrito Federal.
_ __
Parágrafo único. O abono a que se refere. eSte
artigo, sobre o qual incidirá a contribuição previ~
denciária:
I - não servirá de base de cálculo de qualquer
vantagem ou _parcela remunerat6ria;
n- servirá de base de cálculo das pensões civis
e militares devidas em decorrência dÕ falecimento_
de funcionários; ,
Til- no mês-de-dezembro de 1988, seiá-n!ajustado nos termos do artigo ao do Decreto-Lei n~
2335, de 1987.
Art. zo A despesa decorrente da aplicação
desta lei correrá à conta das dOtãções cOnstantes
do orçamento do Distrito Federal, de suas AutarR
quias e Fundações Públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Art.

n
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Art 3' Aos servidores que, no periado de 5
de outubro de 1988 até a pre5ente data, não compareceram ao serviço por motivo de greve terão

as respectivas faltas abonadas, não se lhes apli·
cando, a respeito, qualquer medida administrativa
de caráter punitivo.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de sua

publicaçê:o.
Art 5~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -

Em

discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem_ peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a dis.cussão, fica dispensada a votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à sanção do Sr. Governador do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -Ainda há oradores inscrttos,.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourlval
Baptista.
O SR. LO<IRIVAL BAPTISTA (PFL - SE.

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores, a Tribuna eda bahla em sua
edição de 20 de outubro passado pubJicou uma
entrevista do Presidente do Grupo Económico e
atual Diretor da Federação de Bancos.do BrasH,
o ex-Ministro Ângelo Calmon de Sá, que merece
ser amplamente divulgada como uma séria análise da situação nacional, nesta hora de graves
agressões geradas pelo agravamento dos efeitos
da inflação e pelas perspectivãs de possíveis turbulências no cenário político do País.
A serenidade, o equilíbrio e a comprovada sensatez desse eminente brasileiro levaram-no a se
posicionar em defesa de um pacto social, com
a partidpação dos trabalhadores, governos federal e estaduais, além do Congresso Nadanal, com
o objetivo de reverter o processo inflacionário.
Em face_ dos objetivos dessa entrevista, dos
conceitos emitidos e das propostas formuladas
pelo documento, requeiro a sua incorporação ao
texto _destes breves comentários em virtude de
sua inegável oportunidade.
De fato, a sociedade brasileira está convencida
da imperiosa gecessfdade de uma mobilização
nacional como preliminar indispensável à contenção da crise econômica e da turbulência social.
Eram estas as breves declarações que desejava
fazer, à margem da entrevista desse eminente homem público que honra e dignifica a Bahia, o
Nordeste e o Brasil. (Muito bem! Palmas.)
DOCaMENTO A Q(JE SE REFERE O
SR. LCXIRIVAL EiAP77STA EM SEU DIS-

C(JRSO:
~7ribuna

da Bahia
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ÂNGELO SÁ OOERTObo O PAIS
MOBIUZAOO PELO PACTO SOCIAL

Afirmando que a sociedade brasileira está convencida da necessidade de con.t~r .a crise ec,onômica e a saída menos dolorosa passa necessariamente por sacritidos, o presidente do Grupo
Econômico, Angelo 'cafmon de Sá, defendeu ontem o estabelecimento de um pacto social com
participação de empresários, trabalhadores, governos federal e estaduais. além do Congresso
Nadonal', com o objetivo c:(e reverter o processo
inflacionário.

"A participação do CongresSo Nacional é fundamental, não só para fortalecer politicamente
o Executívo COm relação a ctdoção das J)ledidas,
como também para aprovar aumentos de impostos, conforme estabelece a nova Constituição",
explicou Ângelo Sá, lembrando que a contenção
do déficit público, redução de custeio e investimentos e privatização ampla das estatais "são
esseilcials para _o sucesso do pacto".
_....,.. De alguma forma- disse Ângelo Sá, o Brasil já faz isso, mas importa muito intensidade.
As inic::iativas nessa direção ainda não estão _na
dosagem necessária. Se o governo não tem dinheiro_. se está falido comQ freqüentemente é dito,
lógico que ele não pode continuar fazendo com
que a poupança privada financie o déficit público
. através do over e do open, O propósito correto
é fazer com que esse dinheiro represente mais
investimentos.
- Segundo o presidente (!_9 Grupo Económico,
tamb~m diretor da F"eferação de BanCos do Brasil
- Febraban, a falta de dinheiro do país também
deve servir Para uma avaliação a respeito _dos
males que a economia cartelizada.tem nos causado. Ele assegura que, a exemplo de outros países,
como Espanha, Portugal, Rússia e China, o Brasil
deve abrir--se ao capital estrangeiro para expandir
sua eCohomia.-"Caro que há iniciativas nesse sentido, mas também ainda é pouco", frisou.

a

PriVatização
Na opinião de Ângelo Sá, a nova Constituição
criou algumas contradições em relação ao que
é necessário para o Brasil e o que passou a vigorar,
contando como exemplo o aumento do repasse ·
de verbas para estados e municípios. "Algo tinha
que ser feito neste sentido, mas a mesma Constituinte qUe tornou-essa medida, efet:ivou todos os
funcionários públicos do governo federal. Ora, infelizmente a necessidade é Qe c:femitir mesmo,
enxugar o quadro", garantiu.
Para àngelo Sá, não há dúvida de que a {JRP
contribui para acelerar a inflação, ''porque é lógico
que o pequeno empresário, que não pode absorver nos lucros os sucessivos aumentos, naturalmente repassa-os para os preços dos produtos.
Na situação atual, o rico fica cada vez mais rico
e o pobre cada vez mais pobre, porque a inflação
, prejudica rincipalmente os setores de menor poder aquisitivo. Já que essa é uma verdade consagrada, lógico que a-contenção da inflação beneficiará principalmente os trabalhadores e isso até
as lideranças sindicais reconhecem, tanto que se
propõem a fazer o pacto, para não afundar também".
A_ fórmula do pacto, segundo ele, seria baseada
np fator "quem tem mais, paga mais", através
do aumento de il'npostos. Simultaneamente os
salários ficariam estagnados e da mesma forma
o empresariado s_e comprometeria a não aumentar preços, mesmo com a consciência de que
estaria perdendo uma cota. Os governos, por sua
vez, fic::ariam com a responsabilidade de agir com
finpeza. na coJ1t_ençao do défic:it público, ~d_uçáo
de custeio e investimentos e privatização plena
da eCOfiOmia, abrindo de~rminadas empresas até
para o capital estrangeiro, se hecessário.
_ ~'Nã.o esqueçamos que Samey, ao tomar poss_e,
leu aquele discurso de Tancredo Neves com a
frase:_é proibido gastar. Tancredo sabia muito
bem que segurar o déficit era e é fundamental",
finalizou.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir SOllres)- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente
sessão, desjgnando para a sessão ordinária de
amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento -n?
189, de 1988, de autoria do Senador Ronan Tito,
solicitando, nos termos regimentais, a transcrição
nos Anais do Senado, do discursq proferido pelo
Senador Francisco Rollemberg duiante a solenidade em comemoração ao Dia da 6flndeira.
2__
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da <:amara n• 49. de !988 (n• 796788, na Casa
de origem), que inclui a_ categoría funcional de
lnspetor de Segurahça JUdiciária no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Qua.dro Permanente da Secretaria do Supremo Tnbunal Federal,
fixa os respectivos valores de vencimentos e dá
outras providências.

3
DiscuSsãO, em tum6 único, do Projeto de Lei
da Câmara n? 167, de 1985 (no 3.622/84, na Casa
de õfigerii), que autoriza o Poder EXecutivo a institufr a Fundação Universidade F:ederal de Gurupi,
no Estado de Goiás, e dá outras providências,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 554 e 555,
de 1986, das Comissões:

-de Ed~cação e Cultura; e
de Ananças.
4

Discussão, em turno- único, do Projeto çle Lei
da Câmara n' 36, de 1988 (n' 3_9_6188: na Casa

de origem),.que aUtoriza o Poder Executivo a mstituir a Fundação Universidade Fedt;:ral do Planalto
de Araxá. _(Dependendo de parecer.)
5
Discussão, e_m turnq único, do Projeto de Lei
da Câmara n9"43, de 19._"88- (n9_ 41_8188, n.,_ C13$3.
de origerri): qúe diSpõe- sohfe- benerrcios fiSCàis
na área do ImpostO- de Renda e outros _tribu~,
concedidos ao desporto amador.- (DePeriáefúio
de parecer.)

6
Discussão, em turno único, do Projeto· de_ Lei
do Senado n? 86, de 1988, de autoria do Senador
CarlOS Chiarem que dispõe sobre o salário mínimo
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.}

7
Mensagem n? 250, de 1988 (n? 475/88, na origem), relativa à proPosta para que seja autorizado
o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de ur 22.645.371.000,00
(vinte e daiS bilhões, seiscentos e quarenta e cinco
milhões, trezentos e setenta e uma liras italianas).
(Dependendo de parecer.)

8
Mensagem n? 255, de 1988 (n" 488/88, na origem), relativa á proposta para que seja autorizado
o Governo da União a contratar operação -de crédito externo no valor d~ LIT 81.561.400.000,00
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bilhões, quinhentos e sessenta e

um milhões e quatrocentos mil liras italianas).
{Dependendo de parecer.)

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Está
encerrada a sessão.
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cretaria dt::Planejamento da Presidência da República, para tomar assento à Mesa. É dispensado
o juramento de praxe que o fez em depoimento
anteriormente prestado a esta Comissão.
Com a palavra, o Dr. Anibal Teixeira, declara
qlü~'Toro·pnmeJro-m-ifi1Stroa fazer campanha Siste-

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 1O mint.Jtos.}

mática contra a intermediação de verbas.
Prosseguindo, passa-se à fase interpelatória,
quando usam da palavra, pela ordem, os senhores
COMISSÃO PARLAMENTAR
_senadores: Carlos Chiarem, Jutahy Magalhães,
DE INQUÉRITO
Mansueto de Lavor, Marcondes Gadelha, Chagas
Criada através da Resolução n~ 22, de Rodrigues, J_osé Paulo Biso!, José Agripino Maia,
1988, destinada a investigar em profun- hamar Franco, Mendes Canale, Alexandre Costa
didade as denúncias de irreguJarldades, e José lgnácio Ferreira.
Com a palavra, o senhor Senador Marcondes
Inclusive corrupção na administração
pública ultimamente tomadas tão notó- Gadelha solicita ao senhor presidente que, seja
feita a distribuição da cópia do pronunciamento
rias pelos meios de comunicação.
do senhor Senador Marco Maclel.
23• REUNIÃO, REALIZADA EM
O senhor presidente determina à secretaria que
25 DE ABRIL DE I 988
tome as providências e suspende os trabalhos
da comissão até trinta minutos após o térmii10
Aos vinte e cinco dias do mês_de_a:bril do ano
de mil novecentos e oitenta e oito, às nove horas da reunião da Assembléia Nacional Constituinte.
ReabertOs os trabalhos da comissão, o senhor
e quarenta minutos, na Sala da Comfssão de Finanças. presentes os Senhores_ Senadores José pfesidehte cOnvida o Dr. Michal Gartenkraut, exIgnácio Ferreka (Presidente), Carlos Chiarelli (Re- Se'cietáfí()geial da Sepian e o Dr. Anibal TeixeiÍ'a
lator), Jutahy Magalhães, Itamar Franco, José de Souza, para tomarem assento à Mesa. Após
o jUramento de _praxe, inicia-se à acareação, quanPaulo Biso!, José Agripino Maia, Mauricio Corrêa,
Mendes .Canale, Affonso Camargo e Chagas Ro- -do usam da palavra, pela ordem, os senhores
drigues, reúne-.se a Comissão Parlamentar de Jn- senadores: Carlos Chiarem, José lgnácio Ferreira,
quértto, destinada a investigar em profundidade José Paulo Biso!, Jutahy Magalhães, Itamar Franas denúncias de irregularidades, inclusive na Ac;l- co e Mau_rfdo Correa. O s_enhor presidente susministração Pública, ultimamente tornadas tão
pende a acareação e convida o Dr. Márcio Reinaldo Dias Moreira, ex-secretáriO da Secretaria
notórias pelos meios de comunicação.
Presentes, ainda, os Senhores Senadores Ale- de OrçamentO FinanÇas da Seplan, para tomar
Jmndre Costa, Marco Maciel, Aureo Melo, Marcon- assento à Mesa. Após o juramento de praxe, pasdes Gadelha e a Senhora Deputada Dirce Tutu ·se:.se- à interpelação do depoente, quando usam
Quadros,, Deixa de comparecer, por motivo justi~- da palavra, pela ordem, os senhores senadores
Carlos Chiarelli, Jutahy Magalhães, Mansueto de
cado, o Senhor Senador Severo GorrieS.
·
Havendo número regimental, o Senhor Presi- Lavor, Alexandre Co_s_ta, Itamar Franco, Mendes
Canale e Marcondes Gadelha..
dente declara abertos os trabalhos da Comissão
. Finalizando_, o senhor presidente agradece _o
e solicita seja dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, logo após, foi consíderada apro- depoimento do Dr~ Márcio Reinaldo e prossegue
com a acareação quando usam da palavra, ainda,
vada.
os senhores senadores: Mansueto de Lavor, José
A seguir, concede a palavra ao Senhor_ Senador
lgnácio Ferreira, Carlos Chiarelli, Mendes Canale,
Marco Maciel que, presta esclarecimentos sobre
alusões a fatos ocorridos à época em que se en- A1exandre Costa e Itamar Franco.
Com a palavra, o Senhor Senador Carlos Chia~
contrava à frente do Gabinete CivH da Presidência
reUi solicita à presidência a convocação do Dr.
da República.
Prosseguindo, o Senhor Presidente indaga aos Andrea Calabi, secretário' do Tesouro Nacional,
para prestar depoimento perante a comissão.
Senhores Senadores se têm alguma pergunta a
· Nada mais havençlo ~a tratar, o _senhor presifazer ao Senhor Senador Marco Maclel. Usam da
dente agradece _a pres_ença dos_ depoentes_ e enpalavra, os Senhores Senadores_ Itamar Franco
C~rra, _os tra.balhos da comi_ssão iÍ zero hora e
e Chagas Rodrigues.
Cjl,linze minutos e, para constar, eu, José Augusto
O Senhor Presidente -suspende_ a reunião por
Panisset Santana, assistente da comissão, lavrei
cinco minutos.
. ____ _
a· presenta Ata que, lida-e aprovada, serâ assirÍada
Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente,
pelo senhor presidente e irá à publicação juntacomunica que recebeu oficio da Federação Namente com o apanhamento taquigráfico.
cional dos Trabalhadores em Transportes MarítiA!YEXO À ATA DA 23• REUNIÃO DA CO·
mos e Fluviais, solicitando a apuração dos fatos
MiSSAÕPARLN!ENTAlrDE INQUÉRITO.
que motivaram o ingresso da Empresa TranSroll
CRMDA A7RA-Ifs DA RESOWÇÁO N• 22,
Navegação, na Conferência Brasil - Europa DE 1988. DESTINADA A INVESTIGAR EM
Brasil. A Presidência, encaminha o expediente ao
Senhor Relator, Senador Carlos Chiarelli.
Com a pã1avra, o Senhor Senador Itamar Franco, solicita que a Presidência diligencie junto à
NA ADMINISTRAÇÃO PáBI,JÇA, ULTIMA·
ME:fiTETORNADAS TÃO~ NOTÓRIAS PE·
Casa Civil da Presidência da RepúbliCa, para requiLOSMEJOSDECOMUNICAÇÃO, DESTINA·
sitar os docwnentos pertinentes ao Decreto n?
94233187.
. : DA A ACAREAR OS 5E!IHORES DR. Afll·
A seguír, o Senhor-PreSidente convida o Dr._
. BAL TEIXEIRA DE SOUZA, EX-MINISTRO
Anibal Teixeira de Souza, ex~MinistrO-Chefe da Se~~CHEFE-DA SECRETARIA DE PLANEJA·

e

~(jf/jg:tfs~~s;z=~~~~

MENTO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBUCASEPLAN E O DR. MICHAL GARTENKRAUT.
EX-SECRETARIO-GERAL DA- SEPI.AN E.
OOV/R O DEPO!JI1ENTO DO DR. MÀROO
REINALDO DIAS MOREIRA, EX-SECRETARIO DA SECRETARIA DE ORÇAME/YTOE
FINANÇAS DA SEPLAN, QUE SE PUBUCA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÁQ DO SE·
NHOR PRESIDENTE DA COMIS$;)f0. ~

PRESIDENTE: Senador José lgnácio Ferreira
RELATOR: SenadoiCarlos ~arem
(fntegra do apanhamento taquigráfico da reunião)
O SR. P~ESIDENTE (José lgnácio Ferreira)
- A Presidência declara instalados os trabalhos
da presente reunião, que se destina ao prosseguimento do depoimento dos ex-Ministro Anfbal Teixeira e, também à careação entre o ex-:.Ministro
Anibal Teix.eira e o ex-Secretário~Geral do Ministério do_ planejamento, o Sr. Michal Gartenkraut
A Presidêndá indaga dos Srs. Senadores
quer~m ouvir a_ l~ityra da Ata ou se a dispensam.
(Pausa.)

se

Disperisada a leitura da Ata.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACJEL - Sr. Presidente, Srs.
Membros desta CP!, Srs. Senãdorês, senador da
República, compareço a esta CPI para apresentar
subsídios aos trabalhos que se deSenVolvem, e
para esclarecer a opinião pública do meu País,
tendo em vista que foram reitas alusões a fatos
ocorridos à época em que me encontrava à frente
do Gabinete Civil da Presidência da República.

Inicialmente, gostaria de referir-me ao papel do
Gabinete Civil da Administração Pública Federal .
Aquele 6ri;Jáo,JUntamente com o Gabinete Militar
e o Gabinete PesSoal, iiltegram a estrutura básica
da Presidência da República. Suas atividades principãis relacionam-se com o assessoramento ao
Presidente da República, no tocante'à articulação
POlítica e à coordenação administrativa.
Entre as competências esPecíficas do Gabinete
Civil salientam-se: promov_er o relacionamento
ç:()ITl o Con_gressO Nacional inclusive no que concerne ao encaminhamento_ de mensagens e
acompanhamento de projetas de lei; providenciar
o registro, a numeração e a publicação de leis,
decretos e outros atas expedidos pelo Presidente
da República; assessorar ·a Presidente da República no relacionamento político com governadores, prefeitos, parlamentares e entidades representativas da sodedade civil, providenciar o encaminhamento e acompanhar a análise de prograw
tna_s e projetas sub~etidos_à apreciação do Presidente da..República; examinar os aspectos jwidico-formci.is dos atas encaminhados _à !'residência
da República, ressalvados aqueles que", em Virtude
dO disposto no Decreto n~ 92.889, de 7-7-86, -sá6
ãpreCiãdos pela Consuhoria Geral da RepÚblicá.
Em res~o, o 9abinete ÇMI cuidava, à época
fui titu1ar daquela Pasta, de auxiliar o Presidente no que se rderé às maiS dife"rentes modaliw
dades de articulação política, bem como gerir aspectos proce$SUaiS das matérias relaç_iqnadas
com a Administração Ovil.

em que
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Ofereço.à <::PI esSasirifórmações para que possaro todos compreender, <::om clareza, as funções
institucionats do Gallinete Civil, no que diz respeito
ao processo decí_:sório que culmina com a expedição de ates normativos na Presidência da Repú-

blica, mormente no que se reporta aos Decretos
n"' 94.042, de 18-2-1987, e n"' _94.233, de
15-4-1987.
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_lê_nci~.§ls su~s exposições de motiv~s, mas especificamente no caso desses dbis decretos, o Gabinete Civil do Senhor Presidente da República rece- _
seus ·propósitos de restabelecer o equilíbrio eco- . beu algum memorando, algum_ expedieil.te? Se
n6ri1k:O-financeiro dos contr<;~tos administrativos, . recebeu _expediente, antes de cOegar às mãos de
V. Ex!' continha assinaturas de algurri fUncionário
- após o descongelamento_ decorrent~ da ediçãÓ
ou coirtinha assinatura do Sr. Consultor-Gei-a! da
doPianoCruzadoU.Éevidentequedevorespeitar
opiniões__9tvergentes, e é evidente que contendo
República?
que soriiéhte o Poder Judiciário tem competência
O SR. MARCO MACIEL- Os decretos ou pro· para fuàir uma interpretação definitiva com relapostas de decreto cbeSam ao Gabinete_ CMLóas
ção à m"atênc:;.
_
_
_
mais diferentes formas. Há os Ministros que desSãoestes;sr.Presidente,Sr.Relator,Srs.mempacham já com o Presidente da República e o
bros da CP!, Srs. Senadores, os.esç:l<)fecimentos
Presidente da República, eventualmente já os assique ofereço, ri?t certeza de quE; assim fazenda,
na e os remete para a Casa Ovil, que cuide da
estou contribuindo para a consecução dos objetisua numeração, publicação, etc.. Eventualmente
vos colimados por esta CPl.
os Ministros encaminham os.. decretos para que
_ Muito obrigado.
~ o Chefe do Gabinete Civil os conduza ao Presiquanto à legalidade dos assinalados Decretos n~
94.042187 e n 9 94.233/87 - conquanto respeite
opiniões discrepantes - tampouCo quanto aos

À edição desses dois decretos remonta o fato
de conhecimento público. Com efeito, o congelamente determinado pelo Plano Cruiado -(art 35,
do Decreto-Lei rt' 2.284, de 10-3-1986) passou,
a partir do inicio do segundo seme_stre de 1986,
a enfrentar sérias dificuldades, seja porque generalizaram-se a cobrança de ágio na venda dos
produtos e o aumento real dos salários, s_eja porque o próprio Governo adotou medidas que con<:orriartl"diretamente para a elevação dos preços,
O SR. PRESrDENTE (José _lgnáclo Ferreira)
a exemplo de empréstimos compulsórios, desva- Prestados estes es_clarecimentos aliás com a
lorização cambia] etc. O Plano Cn,lzado II (Decreto
Viri.d"a _ti:spontâritia; íncluSiVe eXtrap~U:ta, porque
Lei n' 2.290, de 21-11-1986) que poderia ter sido
havia uma pauta para os trabalhos da presente
o Cruzado III, já que em junho e julho foram a dotareuriião, a Presidência indaga dos Srs. Senadores,
das medidas cbrretivas com relação ao Plano Crumais predsatiiente do S-':", ReJator âu do Sr. \'.icezado I, de fevereiro do me_smo ano, o Piãno CruzaSenador Itamar Franco, se têm alWJdo li ou o Plano Cruzado DI como qui-serem, pro- - Presidente,
ma indagação á fazei. -moveu uma deliberada d.esindexação da economia, o descongelamento das OTN e dos saldos
O SR. ITAMAR FRANCO-Sen;dor Marco M;
de cadernetas de poupança, FGTS e PJSIPASEP, . ciel, V. E"x' falou nas funçõeS institucionais da Casa
bem como estabeleceu novas regras para reajusCivil, e concluiu dando a sua opinião pessoal sotes de aluguéis e de contratos administrativos. _ bre a legalidc;tde dos decretos. V. Ex' acaba de
Tudo isso se acrescen~ a outras medidas relacompletar, também, que essa legalidade é discudanadas com elevação dos preços dos combustivel, e a própria Comissão tem o parecer do Protíveis, das tarifas públicas etc. ci.lrador-GeraJ da Fazenda, que diz da inconstituTaís fatos, segundo presumo, levaram às autori- cionalidade desseS decretos. EU perguntaria a V.
dades económicas a preocupação de disciplinar
&i'-se; âentro da organização iristitucional do Gao descongelamento dos preços previstos nos conbinete Civil, ainda existe a Secretaria de Controle
tratos administrativos, como- forma de ajustá-los _ Interrio da Presidência da República, e explico a
à nova realidade. Aquelas autoridades suscitaram
V. Ex' o porquê desta interpelação. É porque essa
a questão junto à Consultoçia·Geral da República,
Se:cretari-ª _de Controles Interno da Presidência da
que, após examinar os aspectosjurídfcos da matéRepública, salvo não tenha havido alteração do
ria, elaborou proposta estabelecencto o de,sçongeM organograma, cabe a ela exercera c:ontole interno
lamento dos menci9n~c;los preços a partir da vi- da Consultaria Geral da Presidência da República.
gência do D~creto-Lei n~ 2.290, Isto é, a partir A pergunta é a seguinte: Existe a Secretaria? Se
de 24-11-1986, data em que fora-m publicados existe, quem- é o titular, se essa Secretaria está
no Diário Oficial da União as medidas do cha- ou. esteve, durante o período que V. EX exerceu
mado Cruzado II, ou, se preferirem, dÕ ci-uzado a Chefia da Casa Civil, anexada ao. Gãblnete Civil
DI.
da Presid~_nci_a da República?
A proposta original da Consultaria evoluiu para
O SR. MARCO MAOEL - Não tenho, ~qui,
outra solução,- que previa o descongelamento a _ em mãos o organograma do Gabinete Ovil- da
9
partir de 1 de janeiro de 1987, tendo em vista
Presidência da República e, conseqüentemente,
razões de ordem operac:ional relacionadas com n~o me recordo, não tenho c:ondlçQ~s de reseona exigência de reabertura dos balanços de empre- der, se tem o Gabinete Civil IJffia Secretarij;l·__ de
sas, das chamadas, estatais. Ao final prevaleceu Controle Interno dos: órgãos .da PreSidência- .ela
essa última proposição, consubstanciada no De- República; pelo menos com esta denominação
creto n~ 94.042/87,.que, ademais de tudo, regula~ não me recordo. Mas sei que existem na PreSimentou_ a aplicação do des.congelamento nas di- dência da República mecanismos de controle· e
ferentes hipóteses de contratos administrativos.
funcionamento dos órgão_s da Presidência, induPosteriormente, reconheceu-se que o descon~
sive para os efeitos legais, para as prestações de
gelamento de preços no_s contratos administra- conta, etc. .Mas corno não tenho _em mãos, aqui,
tivos deveria efetivar-se na mesma data em que o organograma do Gabinete Civil, eu não me reocorreu a edição do _Plano Cruzado li, sendo por- · cordo se existe um órgão -se é esta a pergunta
tanto insubsistentes, as alegadas razões operado~
de V. Ex~ - especificamente com este nome,
nais apresentadas para fJXar o descongelamento
de Secretaria de Controle Interno da Presidência
em 1-1-87.1sto posto, o Presiàente da República da República.
determinou que se recorresse à proposição origiO SR. ITAMAR FRANCO - O Gab;nete Civil
nal da Consultaria da República, que descongequando recebe, -para levar aO Serifior Presidente
lava os referidos preços a partir de 24~ 11--86. O
Gabinete Civil adotou, no caso, as providências da República, esses decretos, ele os iecebe através de memorandos das repartiçôes competencabíveis, daí resultando o Decreto n9 94.233/87.
Antes de finalizar minha intervenção, quero sa- tes? Evidente que nós sabemos que cada Min_isl(p
de Estado p,ode, diretamente, levar a Sua Exce- .
lientar que, de minha parte, 11<1o alimento dúvidas

d~nte da R_epú~lica e com ele despache: quer
dizer, com relaçao a esse assunto nao havta, durante o ~eríodo_e~ que exerci~ funções de Çhefe
do Gabtnete _Civil, um pra:cedtmento fiXo e uma
r~ra determma._da.lsto va~ava natural~ente para
cada caso e vanava ~bem. e~ ~unçao da,s ~armascomoelec~egavaaPreSldenclada~epub!Jca

ou de modo mrus específico, com relaçao ao G,abinete Civil_ da_ l':[esidência.
Com relação a esses_ mencionados decretos,
como já tive ocasião de me I"E;'portar anteriormente, o processo te~ inicio com~ chegãda,-ao Gabinete Ovil, de uma proposta da própria Consultaria
da Presidência da República, que presurrio já resultava de entendimentos ou consultas, ou de provocação- •aí eu não tenho condições de especificar, porque já foge ou fugia iilteiramente da ininh~ alçada ,_ dos min[stérios ec:onômicos _
O SR. ITAMAR FRANCO- É a última indaga~
ção que faço, Sr. Presidente.
Quer dizer, Senador Marco Ma.ciel, houve uma
proposta, se_ eu entendi~ da Çonsultoria Geiai da
República em relação a esses dois decretos? E
essa proposta, recordaria V. EX' _se ela foi através
de entendimentos pessoais com o Gabinete Civil,
com o Senhor Presidente da República, ou ela
foi por escrita;,
O ?R. MARÇO MACIEL - Quando toroei c.onhecimen_to,já se tratava de uma proposta-escrita,
que chegou proveniente da Consultaria Geral d~
República.
O SR. (fAf\rlAR FRANCO- Essa propOsta chegou no período, aproximadamente, entre fevereiro
emarço
=- -O SR. MARCO M,\CIEL -

Não, ess• proposta

deve ter chegado, e certamente chegou, antes
da publicação .do primeiro decreto. Como o primeiro decreto é de fevereiro, conseqüentemente
deve ter chegado dias antes, um~. duas 01,1. tr~~
semanas antes da publicação do prlrneiro decre·
to; aí, eu não tenho condições de precisar, infeliz-

mente:
··O SR. ITAMAR FRANCO~Aperguntase prende, Senado_r Março Maciel - e e_u _vou enqerrar
a minha interpelação a V. Ex~ - ao fato de qUe
nós sabemo(que houve um expediente do ProcUrador da Fazenda, através do Sr. Ministro' da Fazenda, e\rideirt"e, a"o Consultor, que devolveu ao
Gabinete Civil, que, por sua vez, enviou de novo
ao Consultor da República, e ele, de novembro
a março, não deu nenhum des~cho ao Procedi-
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menta do Procurador-Geral do Ministério da Fa-

zenda; por isto _é ir:nportante a f!Xaçao. Quando
V. Ex~ diz que antes dos decretos o Consultor
já havia se manifestado, é importante que a Comissão verifique ·a problema das datas, já qUe

o Consultor só fala no processo, pelo menos -na
documentação que temos agora, a partir de mar-

O SR PRESIDENTE (José lngnácio Ferreira)
- A Presidência agradece a presença do nobre
Senador _Marc_o ~<?el, nosso colega, ex~Ministro
Çhefe (!a- Ca_~a_ qvil, sobretudo seu compareçiry:t~nto espontâneo à esta Comissão, agradece os
esclarecimentos que prestou, que seguramente
serão muitos valiosos...

ço, mas março sem data; evidentemente, o oficio

que temos em nosso poder não diz a data.
Era o que tinha a perguntar, Sr.-Pfesideáte.

O SR PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)A Presidência, apenas, pondera aos Srs. Senadores da Comtssão que 6 Senador Marco Maciel

O SR. MARCO /Y\AOEL -

v. Ex'

Muito obrigado a

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)_ ...
para o processo de informação do convencimento desta Comissão, e suspende a reunião por cin~
corninutos, para a etapa subseqüente.

compareceu a esta Comissão espontaneamente,
e se a Comissão _entende que deve inquiri-lo a
Está _Suspensa a reUniáo.
respeito de fatos que S. Ex" possa esdarecer, natuO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ralmente a Presidência teria que tomar o seu jura~
mento.
--A~~~!_d~ncia reabre os trabalhos da presente reuPonderando essas questões, a Presidência in- nião e dá conhecimento à Comissão do recebidaga dos Srs. SenadoreS se·h~f~dguina indagação mento de um <;~ficio da Federação Nacional dos
a fazer Inclusive, e sobretudo do .Sr. Relator tendo ·TrabãlbãdOre.s_ de Transportes· _Marítimos e Fluviais, no sentido de que sejam apurados fatos
em vista essa peculiaridade.
(iue motivaram a entrada da navegação na confeO SR RElATOR (Carlos ChiareIII)- Sr. Presi- rência, Brasil-Europa-Brasil. Segundo esse expe~
dente, tendo em vista a fato de que o depoente,
cliente, que_ é longo, com um só navio próprio,
o ex-Ministro Marco Maciel, é nosso colega, Sena- essa empresa, que ingresSou· nessa Conferência
dor, aqui comparece espontaneamente, apresen- Brasi1-Europa-Brasil, estaria repartindo uma reta uma informação, inclusive por escrito, e alude ceita de _fretes de cerca de 400 rili1hões de d6lares
no seu texto aos fatos mais diretamente virrcu- <)Jll,l~S.
.
.
lados com a perquirição feita por esta COmisSão,
A Presidência eru:amínhou o presente expee na característica de depoente espontâneo, que diente ao erninete_ Senador Relator, para a sua
não se encontra sob juramento, eu não tenho ªpreciação liminar.
pergunta alguma a formular.
__ Estando presente no recinto o ex-Ministro Aníb_a! Ie.iK.elra, e tendo em yista o fato _de que S.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira) Não havendo mais qualquer dos Srs. Senadores -EX" já prestç~u ju_ramento, o que_ se tem_ agora
que tenha alguma indagação a formular, a Presi- é a Continuidade da tomada do seu depoimento,
a Presidência despensando essa formalidade, na
dência, então deixa essa formálidade, absolutapresente oportunidade, solicita a S. EX' o seu commente prescindível, tendo em vista a peculiaridade
do caso, e suspenderá por três minutos a reunião parecimento para o desdobramento final do seu
depoimento suspenso.
para efeito de localizaç!o do depoente Aníbal TeiDr. Aníbal Teixeira; suspendemos em sessão
xeira, que se encontra numa sala próxima, e a
anterior o depOimento de V. EX' A Presiáência,
sua chegada ao Plenário desta Comissão.
V. EX' pediu a palavra, eminerlte Senador Cha- alités de pasSár a palavra aos Srs. 'Sefladores- para
pros_seguirem nas inquirições, indaga de V. EX'
gas Rodrigues? •
_s~- tem algum esclarecimento liminar a fazer preO SR. OlAGAS RODRIGUES- Si. Presidente,
cedendo, evidentemente, essas providências que
cheguei um pouco atrasado, mas queria aproserão subs~erites.
__
_
veitar esta oportunidade, não s6 para render as
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Sr. Presidente, não
minhas homenagens ao nosso ilustre colega, Se- -tenho nada a declarar, apenas quero dizer que
nador Marco Maciel, mas para - se S. EX me
.fui o primeiro ministro, talvez o único, que fez
permitisse -apenas desejava esclarecer notícias
uma campanha sistemática contra a intermediacontrovertidas surgidas na imprensa. A única perçáo de verba, começado em 12 de maio de 1986,
gunta que_ faço, e deixo S. EX à vontade, para
por escritórios; fiZ trezentos e vinte mil corresponinclusive, se não quiser responder agora, não o
dências, que darlam para encher talvez essa sala,
faça, seria sobre os decretos n~' 94.042, 94.233.
á: prefeitoS, e· hoje sou o únlcci_ réu d9 crime de
E a minha pergunta seria, sobretudo, com refeIntermediação neste país. Realmente é um pais
9
mUito curioso-.
rência ao Decreto n 94.233, de 15-4-87. O nobre
Senador Marco MaCiel, Poderia esdaiecer se reCeO SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)beu expediente de algum órgão ou se esse decreMuito bem. A Presidência concede a palavra aQ
to teve origem no Gabinete da Casa CIVil?
~nad_~r.c:l~ gu": Eiela queil:_a fazer u~o, para o prosO SR. MARCO MAOEL - Meu caro Senador
seguimento dessas inquirições.
Chagas Rodrigues, quero antes de mais nada,
O SR RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presiagradecer a referência feita por V. Ex" a meu res~
d~te, Srs. Senadores, Sr. depoerite, -esta é a terpeito. E eu gostaria de dizer, a respeito do assunto
ceira oportunidade em que V. EX' participa de
que a questão que V. EX' suscitajá está explicitada
um depoimento. Na verdade, o ponto central da
no texto que trouxe à Comissão. Vou fazer chegar
sua presença hoje é sua acareação com o Dr.
as mãos de V. EX' uma cópia do referido texto,
Michal Gartenkraut De qualquer maneira, na últique acredito que explica ou elucida a questão.
ma participação de V. Ex", o seu depoimento não

e

O SR. CHAGAS RODRIGUES -Multo obrigado

a V. Ext.

--

fel coricluído, folSus(JenSo;et!Vemos Uffia cOntinua informação, uma permanente informação,
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através dos órgãos de comunicação, e bem mais
acentuado esse fato a nível de Minas Gerais, de
prefeitos denunciando e informando da ocorrência contíiluada, na época da gestão de V. EX",
de propostas de intermediação para liberaçâ"o de
recursos na área da Seplan. V. Ex' tem dito que
fqi o paladino da campanha contra a intermediação, e há pouc:::o, ainda reiteirou este fato.
A Polícia Federal tem ouvido permanentemente
prefeitos a resposto desse assunto na sua terra
e; alguns deles, segundo as informações que nos
chegam, têm confirmado essa presença de emissários na fase prévia à liberação de verbas. E mais.
Surgem acusações sobre a vinculação entre essa
liberação de verbas e uma eventual composição
de fundo financeiro para uma campanha_ eleitoral
de V. EX' com vistas à sucessão, pl'ôVavelmente,
da prefeitura de Belo Horizonte.
Como esse fato tomou corpo reiteradamente
de maneira superveniente à sua última presença
na Comissão, acho que é absolutamente indispensável que V. Ex' -_sob r~ isso se manifeste, inclusive porque deveremos ouvir alguns prefeitos_ e
alguns_dirlgentes de escritóri<;~s. de intern:tediaç~o
e precisaríamos ter, de maneira muito @tualizada,
a sua manifestação objetiva sobre _essa matéria.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Efetivainente, a
Policia F_ederaJ ouviu um bom número de prefeitos, inclusive Prefeitos das grandes cidades. E
quando o depoimento é favorável _a mim; esse
depoimento não sai na imprensa.
Eu tenho certeza que 99,9% desses depoimentos são favoráveis, tanto qae a Associação Mineira
dos Municipios, representando 722 munidpios,
fez uma carta de solidariedade total a minha pessoa. Como se isso não bastasse, os 30 prefeitos
das maiores cidades de Minas Gerais se reunlram,
sem que houvesse interveniência minha e, em
Juiz de Fora, fllera:ní um documento com mesina
característica.
Não descarto a possibilidade de que também
em Minas essas _empresas tenham impulSJonado,
pois elas são no meu entender, cerca de seiSCentos no Brasil; no entender do delegado ·cerca de
1.200. Eu
gUiei aPériaS PeiO"levafltaffiento
de catâlogos telefônicos.
·
· :
É prováVel qUe a polícia federal tenha ouvido
algum prefeito que-, _pOr razãO política, tenha. Mas
é preciso saber se exiSte algum vínculo entre essa
pessoa que o procurou e a minha pessoa. Há
um ditado que diz ·"Os príncipeS nunca sabem
por quanto são verididos".
O TBto·é qlte, se o prefeito ãceitOü essa: iiltermediação, ele errou porque recebeu pelo menos cem
cartaS de -cõiréspolidência nossã. EU Qostaria de
ter até algum caso concreto para poder falar sObre
ele.

me

O SR. RELATOR (Olrlos Chiarelli)- Dr. Anibal,
Ex~ acaba de dizer que 99% dos prefeitos que_
são chamados- e a informação, é que os prefeitos normalmente se oferecem- p-ar.:r trazer esses
depoimentos - , ao prestarem depoimento eStariam, ao contrário, excluindo-o de responsabilidade sobre esses fatos. Se isto_ está- ocorfefido,
se essas circunstâncias são reais - V, ~ está
depondo aqui e seguramente está afiançando alguma coisa da qual tem convicção ..::.... por que
V.Ex~ está indiciado pela polícia federal?
O SR. ANIBAL TEIXEIRA - É bem complexa
essa explicação. O caso que me levou ao indicia·

V.
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mento foi o de Valença, que é conhecido por
demais desta comissão e já foi objetivo de muito
debate.
Eu teria, a pedido de um primo meu, pedido
ao presidente uma quantia de 1? rililhões de cru-

zados para a Cidade de Valença. E es.se primo
meu teria feito um projeto técnico-a Presidência
afirmou aqui que era um projeto padrão, embora

discorde desse aspecto, mas é uma questão de
perícia- para essa cidade no valor de um milhão

e quatrocentos mil cruzados, projeto esse que
o prefeito elogiou e pagou com recursos da própria prefeitura.

Esse -prefeito me enviou urna carta, espontaneamente, eu a recebi protocolada, e depois ele
reafirmou aqui, no Senado, que foi feita de próprio
punho informando que não conhecia esse meu
primo e que o Sr. Alencar Guimarães foi o homem
que fez um esforço para conseguir esse recurso
em razão de ter parentes na cidade e se interessar_
pelo desenvolvimento da cidade. Depois, sob jura·
menta, esse prefeito, aqui, no Senado, afirmOu
que esse era o homem da intermediação, -o ho~
mem que lhe havia pedido 50% dos recursos
que seriam destinados à Cidade de Yalença.

Esse é, em resumo, o caso. O~Senãa_o fez uma
pericia, por proposta dos srs. senadores, a respeito
do custo dessa__obra, para verificar se realmente
naquele montante havia cabimento este percen·
tual de 50%.
Esse prefeito também, justiça se lhe faça, declarou que recebeu verba da Seac quando eu era
o responsável por essa verba, não dependia nem
ao menos do Presidente da República, num montante que à época era igual, mais ou menos, a
esse montante de 16 milhões e que nada lhe
foi pedido. Então, realmen~. o prefeito tinha uma
experiência no trato comigo porque recebeu verbas da Seac que não podiam nem ao menos
serem consideradas como políticas, e declarou
ao Senado que nesta ocasião nada lhe foi pedido
e depois aceitou, se é que houve, uma intermediação, contra a qual estava alertado_ através de
dezenas de cartas, manuais, instruções etc., material que já passei ao Senado. É, realmente, .um
caso curioso, porque a Polfcia Federal àquela altura já havia localizado cerca de 18 escritórios em
São Paulo que faziam intermediação franca -e decidida e as prefeituras tinham, inclusive, recibos
desses escritórios? Portanto, havia até a prova material da intermediação. No entanto, não foi enviado nada disso ao Procurador da República; foi
enviado ao Procurador com uma certa pressa o
caso de Valença. Hoje tenho as minhas_ dúvidas
se esse ·caso não foi realmente uma peça pOlítica,
pura e simplesmente uma peça política, ao invés
de ser um propósito de, realmen~. se apurar uma
responsabilidade.
O SR. RELATOR (Cados Chiarelli)~ ~V~ I;:><•
faz urna longa defesa pessoal e traz uma série
de informações, cujo mérito não me manifesto,
até porque esta Comissão não dá ppiniões prévias. Mas V. Ex'; ao final, diz que se trata de um
ato político. V. E'x" pi-acura mOstrar a_ s_l@__lriOcêricia, a Polícia Federal o indicia e V. Ex• diz que
isso é um ato político. Então, V. Ex' eStá sendo
perseguido. V. Ex' é vítima?
-- - O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Acredito que sou
vítima, pois eu movi essa campanha, atuei em

3~100 rftühicípios com a SEAC ~depois em 212
municípfos com a SEPLAN; entreguei à Policia
Federal em setembro a lista de toclos _ess_es municípios atendidos pela SEPLAN. ~preciso que esse
relatório da Polícia Federal também venha ao Senado, para que se tome conhecimento. Agora,
Sr. Rel~or, se quisermos fazer uma verificação
cientifiC:a do problema da intermediação, com
métodos mais modernos, isso é possível. Seria,
pura e simplesmente, pedir aos Tribunais de Conta que fornecessem as prestações de contas relativas ao ano de 1986 das_ verbas que foram dadas
-pelos ministérios - e a SepUin s6 distribuiu, na
minha gestão, 1,9% dos recursOs que são distribuídos aos municípios e aos estados - e, então,
constatar nas prestações de contas dessas prefeituras onde existe o item de assessoria, intermedfação e outros itens que permitem a identificação
-desse procedimento. Tenho certeza e convicção
ab~oluta de_ que, Paradoxalmente, eu que sou
apontado .como o chefe d~ intermediação, por
ter éxatçm'l~nte cofne_ça.do uma campanha contra
ela em 12 de_ maio de 19~. Vai-=-se Cõristatar que
na_ s:eplãn foi onde, na minha gestão, ocorreu
o índice menor de intermediação. Observem_ _a
gravida9e da minha informação: na Seplan,_ sob
.-a minha gestão, com toda a investigação policial
direta em Cada mUnicípio, Se con-statará o nienbr
índice de" ii'lterrTied.iaÇão, entre os vários Ministérios que distribUem Verbas e talvez dentro da
própria Seplan, porque, realmente, tenho convicção_ de_que lutei para combater esse mal e lutei
firmemente, lutei tanto que não é gratuitamente
que estou aqui nesse verdadeiro bans;Q d._e ré:~.,
Lutei porqoe esse é wn mal que infelídta o país;·
esse desvio de recursos é muito grande. Mexi
com interesses multo fortes, pois me propus a
fazer, eri:t 150 dias, o que o BNH não fez em
viilte _anos e por um quinto do preço do que é
reito atualmente.lssa·mexeu, é claro, com muitos
interesses. ·o meu grande erro foi achar que podia
atuar com otimlsmO e @e· COntaria, realmente_,
com a sim,)atia daquelas PessoaS que estão preocupadas com o social.

__ Jnfelizm.ente.._quiz fazer, talvez, muito ao mesmo
tempo e toquei em interesses muito fortes. Diria
que um~os grandes negóc_ios deste Pafs é a intermediação. E um negócio poderoso, forte, com
penetração em veíc.ulos de comu_nicas-ão e COI't!
um lobby tão bem montado que é capaz de levar
ao banco dos réus o único Ministro que fez 320
mü correspondências contra a intermediação. _
-

- ---

O SR. PRESIDENTE (José 19náci6 Ferreira)-..::...
Sr. Ministro, pedindo vênia ao Relator, é a enésiina
vez, ao lori9o de seus depoimentos, que V. Ex'
faz referência a esses interesses muito fortes, Cpje
se teriam reunido numa verdadeira ressaca contra
a sua pessoa E parece que ê conveniente e abSOlutamente necessário que V.~. na oportunidade
que tem e sob jut'arnento como está, enumere
alguma coisa a· respeito desses interesses. Quer
dizer, possa fazer alguma referência, se não global,
ao menos parcial, mfnima que seja, identificando
afguns deSSes interesses poderosos que se reuniram, segundo V. Ex'l', contra a sua pessoa.
_Formulo esta pergunta, pedindo vênia ao Relatõr, porqUe poderia -parecer um desinteresse da
Comissão depois de repetidas manifestações de
V. Ext sempre nesse mesmo sentido.
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O SR. _AtlÍBAL TEIXEJRA - Queria dizer ao
Relato( que tentei fazer isso, mas é uma coisa
onerosa. Talvez o Senado -Federal pudesse fazer
porque tem _meios para issO.
FIZ um levantamento, por catálogo telefônico,
desses escritórios. E teria que pedir ao Tribunal
de Contas- tenho certeza que o Tribunal de
Contas se interesSària ·por- isSo--- a incidência
da presença, nas prestações de contas das prefeituras, desses escritórios. Isso é feito por computação e pode ser feito facilrneri.te:- Daí teríamos
um quadro tranqüilo. _
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -

v: EX dá licença para um aparte?

Ministro,

Essa rile.dida de investigação té<:nica junto ao
Tribunal de Contas e aos Tribunais de COntaS
dos EStados, a ComisSão está realizando. Portanto, não tenha V. EX' essa preocupação, afaste essa
sua preocupação, porque essa medida está sendo
tomada com muita exação e com mUita segurança, pois nesta ComisSão, ao contrário do -que
alguns pensam e do que alguns fazem, não se
acusa ninguém sem, primeiro, unia investigação
correta. Aqui se age com muita idoneidade, que
não é regra· geral, parece.
-Mas, o· que nos preoCUPa -funi:lamentalmente
~ for<~ essa. medida que::: já está
sendo tomada, portanto, tranqüilizo V. Ex!'-- faz
urna afumativa que precisa ser elucidada. V. Ex"
diz que na Seplan ocorreu o menor_ índice de
intermediação dentro da Administração Pública.
Então, primeira ConseqQêncta: V._ fJ<!' confl.llUa
que houve intermediação dentro dessa gestão na
seplan, porqUe, ·se foi o menor-índice; houve iJm
índice de intermediação. Então, houve. Segunda
conseqüência V. ~diz que houve intermediação
- e faz isso como uma ac;usassão de fato delituoso - em outraS áreas dO governo de maneira
muito mais intehsa. Onde isso ocorreU? Erit que
ép-_oca isso ocorreu? Em que áreas isso ocorreu?
Porque V. EX' ja_ declarou que ocorreu na sua
área e que a posição hierárquica da intemediação
nela foi a nláls baixa e dá isso como um resultado
posifjyo, mas é, ao mesmo tempo, uni.a cOnfirmação do fato. ___ .
V. EX' diz que mais não conseguiu, porque a
sua luta, qÚe teria iniciado em maio .etç.,. chocou-se frontalmente com interesses muito podereses que, inClUsive, têm inserção nos meios de
comunicação. Quais_ são e&SeS imere:ª_s_es poderosos? Nome e sobrenome? Que área? Setor de
~vidade? Onde Pressionam? E que maneira obstaculizar o trabalho de um Ministro, que era wn
minitro do piariejamento, ligado à estrutura central do po9e_r~ Ti!1ha tanto poder_ original, pela
comp_etênda_ da distrubuição _do organograma
governamental e que era um homem da mais
absoluta confiança, como tem de ser qualquer
ministro, do Presidente da República? E se o mi~
nistro de Estado está nesta batalha, desencadeia
uma c:ampanha, e no seu ministério ocorre intermediação; e, mtiíto mais do que isso. ocorre ~m
outras áreas? V. Ex" tem conheci_m_gnto e diz que
não conseguiu superar esse fato porque interesses muito poderosos o impediram. Que interesses
são esses? Qué poder tem? De onde se origina
esse poder, para que, inclusive, possamos começar a tipifiCar aS éoisas de maneira objet:11a? Mais
do que uma dissertação d.e natureza geral, uma
efetiva manifestação, porque V. Ex" ao fazer esta

é que V. EX'

3492

Quinta-feira 24

DIÁRIO-DO CONGRESSO NACioNAL (Seção 11)

atualmente, contra a intermediação. Das 60 em'Presàs ~_cõrisultadas, vinte_ e poucas declararam
que fa"zíaril 'esse tipO 'de trabalho. Não estou aqui
Crime por ação de_quem realizou. Quem é? Crime
para fazer um _trabalho poUcial, mas, dando estapor omissão de quem não impediu _e tinha respontisticamente_iildusive o preço médio desta iiltersabilidade de fazê-lo. Quem foi? E é_ isso que
mediação, que é de 14%. Vejam quanto pesa
gostaríamos que V. ~ nOs- es-darecesse desse
no -orçamento da União tudo ísso, quanto isso
uma resposta muito objetiva, porque_é fundamencusta às prefeituras.
tal para todo o processo de fechamento de seus
Não vou, aqui, rea1mente, enumerar aquilo que
depoimentos, aqui, neSfã Comissão.
já está relaclqnado no jornal porque não sei de
O SR. ANfBAL TElXEIRA- Em primeiro lugar,
cor, mas posso encaminhar, com a coleção dos
a minha afirmação é que, terminada esta pesquijo!f1ais e ~·notícias que saíram, dadas pela própria Policia Federal, a relação dessas intermediasa, a qual sugeri, irfam9s veii_fic~r que o menor
indice de intermediação ocorreu na minha gestão,
ções. Mas .creio que a çorrU$ãO deve ter isto à
exatamente, na (Seplan), Terminadã eSsa investimão, antes, inclusive, desta infoi"mação minha.
gação, não está fora de cogitação de que tenha
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - A perexistido algum fato de intermedia_çiio dentro da
gunta que faço a V. Ex!', ministro, é exatamente
área da (Seplan}. A Polícia Federal está investinão apenas sobre esse q~~hamento Ço v~rejo
gando, já apresentou até urna denúncia, que é
da inteiTnediaÇão, que é matéria que está em le~
o caso de falência.
vantamento pela comissão. Fala V.. E>r em granMas estou dizendo que ê uma presunção minha
de que, ao terminar esta pesquisa; vamos cons- -des interesses,- em meios de comunicação; fala,
inclusive, que fez uma exaustiva defesa de seus
tatar que a (Seplán) foi o ininiStéríó Onde ocorreu
menos intermediaçao ou quasé Oerihwna inter- procec:iiní.e"nios e que, apesar disso, V. Exl' é quem
está indiciado.
mediação. E isto é uma afirmação' que não está
reconhecendo_ que eu sabia onde _estava ocorOra, na medida em que_ V. ~ faz a defesa,
rendo a intermediação, e sim um pressuposto
apresenta provas, justifica sua atuação e acaba
que eu tenho desta pesquisa.
indida4º- pela Polícia Federal, que é um órgão
Em SegUndO lugar, é realmente dificü, porque
do Poder Executivo. Como é que se explica?
esses lobbles não têm fisionomia, eles desapaFala V, EX' em perseguição política. Qual é a
recem. Mas digo que eu já vi no joinal, por exemrelação que existe, nesse caso? Está V. Ex" sendo
plo, denúncias. A Folha relato_u todas elas, de
perseguida pbl' qUéJTt? Quem o incii"ciou foi a Polícerca_ de 18 pro_Cessos corrlpletÕ$- de interme-cia Federal~
·
diação, em Sãõ Pãulo. Hão sei se elas chegaram
• Disse V. fX!'•que, perante· a Polícia Federal, dos
aqui, até à comissão. Tenho os npmes das empreprefeitos que lá foram, 99% disseram que nada
sas. Todos esses nomes apareceram nos jornais,
há contra a sua atuação; que os fatos são absolusão cerca de I O ou 12 empresas._ Então, estãO
tamente abuhdantes em matéria de prova e que
aí os nomes dessas pessoas que tratam da interapenas pelo episódio de Valença V. Ex' está indimediação. Eu tenho comunicação do prefeito,
ciado, e, ao mesmo tempo, revela-nos que, em
por exemplo, de Poços de Caldas - que é um
outras áreas do G_ovemo, h~ intermediações muiprefeito independente, inclusive com o qual, politito mais volwno_sas, ~aJl\O__ q_ue a_Seplan, segundo
camente, eu tinha até~ algumas .div_ergências o seu depoimento, é a que menor índice de partlcique declarou_que _antes da minha g~stão foi pro~
paç:ãotem.
curado por pessoas que queriam oferecer este
- Então, por que V. & atribui o fato de estar
tipo de serviço à prefeitura-e-que,_apc)s a nllnha
it'ldidado por um fato isolado e essas outras áreas
administração; também foi prOCuradÕ~- poucos
ríãb estarem sendo motivo de investigação pela
diaS depois de ter deixado o ministério. E C{ue
Polícia Federal? Não está havendo esse fato? Por
esta pess-oa deu a seguinte inf9r_niação: "Não,
que V. Ex' é- o resporiSável? É p6rciue ã -PolíCia
não depende do ministro, isso funciona no segunFederal tem dados contra V. Ex", além desses,
do ou terceiro escalão". E_ esse_ depoimento foi
ou é porque a Polícia Federal se concentrou apedado, também, à Policia Federal por um prefeito
nas na figura de V. Ex' e está desinfonnad~ ou
que é insuspeito porque não tive nenhum contato
está informada- e não está pesquisando? É isto
com ele, é pessoa que, politicamente, inclusive,
que precisa ser esclarecido. Falar em interesses
nãó tinha proximidade com ele. .
põdemsos e referir-se àpenas aos escritórios de
Então, na verdade, as listas têm de sair destas
intermediação, que são cadastrados na Guia Teleinvestigações policiais, e, também; de uma investi~
fôriica, parece-me que, ainda que seja matéria
gação que não possa ser desviada de seu verdapreocupante - e estamos tratando dela - não
deiro objetivo. Na técnica de pesquiSa e de investié-·bem a ampl!tude dessa expressão. Interesses
gação, é freqüente se levantar uró~ qtlestão cüverM
poderosos, que mq,vimentam meios de comunisificadora para cüstrair a atenção dos fatos reais.
CãÇão social, serão esses escritórios? Eu gostaria
Acredito que este caso de ValenÇ:ã é típicO disso.
qUe V. Ext fosse objetivC)quãiltO a este particular.
Houve uma série de denúncias. Essas denúnÜ SR. ANfBAL TEiXEIRA - Esses interesses
cias, realmente, foram construídas para desviar
~LJl Q'rande poder de fogo e a çonjugação entre
a investigação de um trabalho sistemático. Se o
eSSas liStagens- de núrriero de escritórios, que foi
delegado afuma que há 1.200 empresas tiabã~
màis benefiçiado nos diversos órgãos, e a constilhando em intermediação, no Brasil, não tenho
tUição na Junta Comercial dessas empresas, percantata com nenhuma delas, nãO as recebo no
n)ítiriam wna tabulação de muito interesse. Tãlvez
meu gabinete. Então, é 6bVio que-essas'empresas
se Chegasse ai um segundo ponto curioso: quais
não sobrevivem do nada. Os inquéritos feitos em
Sãõ, r"eaimente, as rOi-Ças Que estão por trás desses
São Paulo confumaram isSo. Eu fiz levaritamento
escritórlos. Creio que esse problema é de investiem Brasília, mesmo sob esse clima existente,
declaração, em síntese colocou dois assuntos
quer dizer, criine por ã.Ção e crime por omisSãO~

a
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gação - e nãÕ é_ ~Ção nlir1ha, a não ser ~e:rtar,
como flZ aos prefettos, sobre a intermediação -,
criar mecanismos que inibissem a intermediaçãO;
não só a intermediação, como a outras coisas.

Faz minuta de decreto: transformei Isto em decreto; levei ao Presidente que o assinou, e não
foi publicado. Nesse de(!reto haviam duas medidas que considero da maior importância: a primeira delas, uma revisão dos custos das obras
públicas, de maneira que se pudesse fazer essas
obras mais baratas, porque a iniciativa privada
as faz mais baratas, e uma outra medida, que
senti importante para inibir a ação dess.es lobbJes, a de que o Governo fizess_e_ uma prograM
mação de pagamento. Inclusive, pudesse pedir
a essas empresas, através dos sindicatos, um abatimento, o que elas dariam, com muito prazer,
para receberem seus pagamentos em dia e não
ficarem nas mãos daqueles escritórios que s_e propõem a receber esses recursos nos diversos lobbles, então propus medidas, que inibissem a intermediação, mas esse decreto não foi publicado,
dizem que o ministro Bresser Prreira não-concordou com ele. A verdade é_ que tomei essa proviM
dênda, além de outras, acauteladoras, que foram
tomadas no Ministério. A minha luta foi contra
esse tipo de atuação, foi a luta também pela eficácia... Sou tido como ministro gastador, mas é
porque temos um desafio muito grande pela frente. Então, n6s o fizemoS_ multipficando, os recursos do Governo, fazemos hoje, e podemos escolher, até, a1guns municípios-modelo, onde existem -obras feitas pelo Governo e que as fiZemos
por um quinto do preço.-- É claro que tudo isso
choca, realmente, com- os interesses existentes,
e esses interesses _não têm cara, às vezes não
têm nome; mas, por certo, têm contas bãncárias.

O SR RELATOR (Carlos thiareili)- Éssa ação
da polícia federal que o indiciou e que V. Exse relere _c«?mq_perseguição política, é persegui~
çâci política de quem?
O SR ANfBAL TEIXEIRA- Dos interesses que
não desejavam, não queriam a minha presença
no ministério, não só_ os interesses econômicos,
ou algum outro interesse político tamb~m. Além
ClisSo, foi chalnada a ãtEmção sobre a Seplan, tal~
vez até pelo cuidado que tive de entregar ao delegado Tuniã Uma lista de todas as liberações que
fizervoS. A Seplàri fiEou Conio Se fosse uln antro
de corrupção, o que é injusto. Apenas nós, talvez
o único ministro que tenha feito isso. Pegou a
lista de todas as liberações e pediu que a policia
federal apurasse em todas essas ddades. Então,
a Seplan passou a ter realmente uma falsa imagem - tenho até de pedir desculpas aos funcionários da Seplan -, a de que é um antro de
corrupção, quando, na verdade, o que eu estava
fazendo era procurar identificar aqueles casos em
que, apesar das minhas recomendações, das minhas providências, ocorreu esse tipo ·de procedimento. Talvez por isso eu tenha ficado tanto na
berlinda, e a 'Seplan, tanto quanto eu.

O SR RELATOR (Carlos Chiareili)- Houve
e há interesses econômicos, políticos que incidem
sobre a ação da polícia federal, segundo a informação de V. ~. interesses que foram determinantes para o seu afastamento do ministério._Essa
sua afirinativa é extremamente Séria porque eit-
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volve a própria atuação de investigação da policia
federaJ, que é um órgão do Ministério da Justiça,

e que, evidentemente, precisa ser levado na devida
conta, neste particular.
A pergunta que lhe faço sobre um outro tema
diz respeito ao seguinte: o Ministro Dilson Funaro
informou aqui, com relação ao segundo dos decretos referentes aos reajustamentos de abril, que

n2! ocasião em que o decreto foi publicado, tendo
ele, segundo a sua versão, tomado conhecimento

apenas pelo Dfárlo Oficial, entrou em contato
com V. Ex" e o alertou sobre o problema, e V.
EX' teria concordado com os seus argumentos.
A pergunta que lhe faço é a seguinte: V. Ex.',
ao assinar o decreto referente aos reajustamentos,
decreto de abril do ano passado, estava absolutamente infonnado_ sobre o seu conteúdo?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Não. Acontece que
há matérias específicas de cada ministério. Um

ministro assina referendando atos de vários ministérios. Um problema de estocagem de milho, são
centenas de atas que são publicados. Quem assina referendando? Essa matéria é exclusiva do MinistériQ da Fazenda. Era o momento de administrar a saída do_congelamento para uma economia mais aberta, mais de mercado._
Na verdade, devo ter assinado isso também
no meio de outros papéis referendando. Se o decreto fosse produção do meu ministério, claro
que eu iria examinar. Mas foi um decreto que,
segundo ouvi dizer, foi publicado até sem assinatura dos ministros e depois é que ela foi colhida.
Eu estaVã há -poucos dias no ministérlo e sabia
que aquela era uma matéria exclusiva do Ministério da Fazenda. Assim que o Ministro Dilson
Funaro falou-me, alertei ao Presidente, tentei fazer
uma estimativa do custo que Isso representaria
para a Nação; reconhecia que existiam realmente
algumas defasagens e recebi do Presidente uma
demonstração também de preocupação com esse assunto e seriam tomadas medidas imediatas
para isso. Foi, então, constituída a comissão para
fazer uma regulamentação bem complexa, que
acabou demorando porque tiveram de ouvir todas
as empresas estatais, pois elas tinham contratos
muito _diversificados. Então, a minha afirmação
é que referendei esse decreto, como referendei
milhares de decretos. Se amanhã descobrirem
que o milho não está estocado no armazém tal,
a culpa não é minha, qUem terá de responder
por isso será o ministro da Agricultura. Além de
referendar essa questão, falei ao Presidente, que
teve uma reação realmente muito forte a isSo.
Ele ficou perplexo éom esse dispêndio que iria
ocorrer e- fizemos o trabalho, junto com o Ministério da Fazenda, e aí a Seplan entrou, para produzir um documento que dirimisse todas as dúvidas
a respeito 00 convênios. Posso afirmar aqui que
o Presidente teve uma posição absolutamente firme, contrária a esse tipo de procedimento. Apenas o Presidente não soube informar quem havia
redigido o decreto.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem)- V. Ex',
então, também nos elucida de qu~ o· seu_ ministério e, particularmente, o ministro não tiveram
nenhuma participação neste decreto.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não, nenhuma par-

ticipação.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarem)- V. Ex•
ficou sabendo da gravidade deste decreto quando
o Ministro da Fazenda também surpreso com o
decreto o alertou ~ara o fato?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Exaremente.

O SR MENDES CANALE- Sr. Relator, podiame permitir um aparte porque está dentro do
assunto, diz o nçsso ex-ministro que o Presidente
ficou surpresO e estarrecido cOm a- estimativa,
e esta, segundo o que o Dr. Aníbal depós, era
de cerca de 600 milhões de dólares e V. Ext reafirma esta estimativa. baseado em quê?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Senador, é muito
difícil fazer essa estimativa, eu insisti umas dez
vezes com- a comissão que estava fazendo um
novo decreto regulamentar para poder chegar a
esses números. Nós teríamos, em linh;;~s gerais,
que pegar o volume dos contratos das estatais,
o volume de contratos do Governo _e projetar sobl;'e ele este impacto. Quem me falou nisso pela
primeira vez, creio que foi o próprio Ministro Funaro, e isto deve dar um prejuízo de 600 milhões
de dólares.
O SR. MENDES CANALE - Mas ambos os
ex-ministros negaram a estimativa aqui, perante
a comissão, que não tinham a estimativa, foi aquilo que eu cheguei a dizer que era um salto no
escuro.
_
"
Mas se V. EX' levou ao Exc.elentíssirno Senhor
Presidente da República essa importância que não
é pequena, como se processa um decreto dessa
natureza, assina-se sem que houvesse audiência
do Ministro da Fazenda a quem cabia fazer este
levantamento e ter estes contratos e V. Ext diz
que o Presidente fie~ estarrecido com o valor e
o de_creto sai?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Isto foi a advertência;Senador, foi depois que o decreto já estavã
publicado, a advertência fóí depois.

O SR. MENDES CANALE -

Foi posterior?

O :sR. ANÚ3AL TEIXEIRA_- Foi posterior. E
eu queria também dar um esclarecimento aqui,
-aliás, muito interessante. Eu falei: Presid_ente, nós
preçlsamos ter um mecanismo mais moderno
de decisão política e o senhor tem que ter aqui,
quando assina um decreto, mesmo com a informação do ministro, temos que quantificar este
decreto, em várias ocasiões o Presidente foi levado a aprovar determinadas coisas, por exemplo,
bolsas de estudo no exterior, isso com argumentos que eram lógicos para a área do ministério,
mas sem que se fosse quantificado, devidamente~
Então eu cüsse: Presidente, nós precisamos instalar aqui e instalei no Palácio um equipamento
que permitia fazer o que em Aeronáutica nós chamamos de llfl: trafnlng. Em vez de você colocar
um piloto dentro de um boeing e ver o que_ vai
acontecer se _ele usar o flap em excesso, ele é
posto etõ' Wn equipamento que Custa- ·quase o
preço de um boe_ing, então nós montamos isso
no Palá_cio, e além do plano de ação governamental nós moritamos um sistema que permite;
exatamente, avaliar o impacto, este tipo de impaCto, Impacto económico, inclusive comparar preços de obras e eu vou depois deixar isso no Senado.
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O Brasil estava em uma fase que nós não tínhamos cronograma, a CEF nüo conhecia o cronfr:'
grama das obras públicas, os dinheiros eram repassados, às vezes, sem ter um retomo, não se
sabiain o cuStO dessas obras. Não montamos is"
so, inclusive através de OTN, comparando cada
uma das cem principais obras como inclusive
o custo nacional de construção, para permitir realmente que o ·oovemo tivesse em mãos, --em uma
sala ao lado do gabinete do Presidente, um controle da execução do plano de ação govemamen"
tal e da execução orçamentária. H~ realmente um
equívoco grande, eu não sou economista e el!
fui rejeitado por não ser economista; eu sou lii'IJ_
~dvogad~ e um administrador de empresas.
Mas o Brasil passou por várias fases na gestão
do seu planejamento. Primeiro foram os advoga"
dos, depois foram os engenheiros, à época do
Juscelino, os engenheiros marcaram uma posição muito firme n_o planejamento, e depois entrou
a era dos economistas, maS eu quero dizer, e
vou-me estender um pouco nesta resposta, que
nós talvez precisam9's entrar na era do administrador, do problema _Qerencial. Eu, por eXemplo,
peguei um dado aqui que é imPressionante. Nós
estamos __combatendo o dêfiç:it público através do
salário do funcionário, mas ele baixou em relação
ao Produto Interno Bruto. No entanto, os juros
que estão representando, subiram de 8% para
14%. Veja o contra-senso: a C~ Económica
tem 300 b~hões de cruzados para aplicar, que
arrecada para o programa habitacional. Por exemplo, se nós pagarmos os juros de dois meses
desse dinheiro- olha a gravidade da informação
- ditamos o déficit habitacion_al das populações
de baixa renda no Brasil, Isto é, fazemos cerca
de dois mÚhõeS de casas. Quer dizer, então há,
um contra-senso lla admiriistração. Eu achO que
o ·meu erro foi tentar traz.er uma certa lógica à
administração. Nós ternos programas, os 45 mil
programas comunitários, mas todos eles, e eu
quero esclarecer isso aqui, mostrando como ele
eram feitos, e c~mo é despreparada a Seplan.
Aqu~ por exemplo, temos os formulários de
cada projeto comunitário, que existem 45 mil,
hoje, no Brasil. A comunidade, junto com o prefeito, preenchem um formulário de computador.
O computador analisa esse projeto, do ponto de
vista do custo, que nós temos padrões de custo
para todo_s os projetas, e depois o computador
emite um contrato, um convênio - coisa que
a Seplan não tem - , que é wn convênio com
a Prefeitura e c.om .a comt,midade. Depois, periodicamente, ele emite uma guia dizendo que não
chegou a prestação de contas do prefeito. Depois
nós mandamos os estudantes do Projeto Rondon
fazerem a verificação fíSica da obra. Pois bem,
na Seplan não existia nada disso. Há vinte anos
se distribui recursos desse tipo para os municípios, sem que existisse um formulário, fui eu
que criei o formulário. Imaginem os senhores,
se um gerente aceitasSe um emprego numa empresa de recauchutagem de pneus, e ficasse lá
quinze dias sem criar, no mínimo, um formulário
de todos os pneus que ele recebeu, o custo _que
vai ficar, etc., ele não seria gerente. E há vinte
anos a Seplan não tem um formulário, O prefeito...
ele chega em Brasília e fica perdido, ele não tem
um fonnulário.
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Então, o que nós tentamos fazer foi modernizar
apenas como um gesto de formalidade de quem
dar ênfase à importância da modificação desse
a administração, fazer alguma coisa que realmendesped,e um auxiliar, mas como um elogio, uma decreto. E o Presidente disse assim: "isso é um
t.e pudesse livrar, inclusive, os prefeitos desta abor- aprovação à sua a_tuação à frente da Seplan?
absurdo". Foi nessa hora, inclusive, que eu condagem, porque a abordagem está nisto. O escri~ --versei com o Presidente s_obre a importância de
tório chega e diz assim: eu descobrt uma verba
O
AN[BAL TEIXEIRA- Recebi esse elogio. ele, ao assinar qualquer documento, verificar o
para o senhor. As verbas têm que ser divulgadas,
O Presidente disse que eu fiz três coisas na Seplan, custo para com o Governo. E falei então, inclusive,
têm que ser públicas, o governo tem que mandar acho que por si só elas são valiosas: o Programa nesse problema de que era preciso ter um equipaaos prefeitos os formulários. então a intermediade Ação Governamental, o Orçamento Unificado mento que permitisse, antes de assinar um decreção nasce na burocracia, ela nasce da dificuldade
e o sistema que el~ çhamold_ d~ um primeiro Pro- to, fazer uma avaliação disso. Pois bem, o Preside acesso do prefeito a esses organismos. Então
grama-de Atendimento Socfal de Massa no Brasil. dente mostr"lU·se pronto para então, em outra
isso aí foi combatido, e combatido eficazmente.
parte vamos •ratar disso. E depois a Seplan foi
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. Ex' sentiu
Esse projeto, que custava talvez 1/8 do preço do
convocada r.;almente para uma comissão que
que
o
Presidente,
com
aquele
elogio,
aprovou
inque custaria. Por quê? Porque aí entra a mão-defez a modificação, fez um decreto. Na verdade,
tegralmente
a
sua
ação
na
Seplan?
obra da comunidade, entra o interesse do prefeito,
aqueles decretos eram simplificações muito granque sempre consegue fazer a obra mais barata.
o-sR. ANfBAL TEIXEJRA -Essa variável, sim, des, de difícil aplicação. Eu acredito, não sei se
o Senado fez o levantamento de quem aplicou,
acho que eu tinha a confiança do Presidente.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Ministro
na Seplan não se aplicou, no Ministério da FazenAníbal Teixeira, s6 um aparte. - - -- - ~O" SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferrelra)da não se aplicou. E realmente eu quero dizer
Com tantos projetas, que V. Ex' os caracteriza
Elrí.rõü então- pedir ao Relator uma incursão li- que esses US$ 600 milhões podem ser concluígeira:
como tão bons, com tantas alternativas tão saudádos' com um levantamento realmente dos contraveis economicamente, com tantas perspectivas
Dr. Aníbal, o Senhor disse no seu depoimento tos que o Governo tinha àquela hora. Mas é tamde desburocratizar, com tanto empenho em fazer
sobre o seu cantata com o Senhor Presidente bém interessante notar que o Brasil é um Pals,
tantas habitações ne<:essárias, por que V. Ex", afida RePública: "então levei o problema ao Presi- infelizmente, muito_desorganizado. EnContrei-me
nal de contas, teve os seus serviços dispensados
dente e ele_ ficou indignado"- são palavras suas com um representante de um organismo internapelo Governo?__ Se tinha taritas coisas boas que _- "realmente, com o fato, mas não conseguiu
cional - e não vou dar o nome dessa pessoa
poderia resolver e tantas coisas ruins que V. Ex"
se lembrar quem era realmente o autor do decre- aqui, peço desculpas - que me disse que veio
poderia impedir, que continuassem acontecendo!
to". Hoje, V. ~diz o seguinte: que alertou o Presi- uma dotação para o Brasil fazer duzentos e pouNão consigo entender essa mecânica.
dente para a gravidade do decreto, o Presidente cos postos médicos. E, depois, o organismo intermostrou-se indignado e ·teve uma reação muito nacional que deu essa dotação fez uma escolha
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Senador Carlos
fone.·
Chiarelli, eu disse aqui, se não me engano já disse
aleatória, para- fiscalizar apenas 10% - é muito
Eu perguntaria a V. Ex' duas coisas: prfmeiro, usada essa técnica por algumas empresas privanesta Casa, que o cargo de ministro é um cargo
qual
foi
esse
diálogo,
como
foi,
se
lhe
seria
possíque tem tun conteúdo de des_empenho, de condas e alguns organismos. PÇ>is ~~m. O Ministério
fiança pessoal do presidente, e um conteúdo polí- vel a reprodução breve mesmo desse diálogo;
riáo tinha nem o endereço desses .postos. Então,
ésta
é
a
primeira
pergunta.
E
a
segunda,
eu
a
tico. Eu fui deputado estadual duas vezes, fui caçaeu acho que é preciso realmente uma revisão
Se
V,
Ex"
tem
conhecimento
se
o
Presifaço
logo.
do, fiquei catorie anos fóra da vida pública por
total, pois estamos 20 anos atrasados nesse aster feito a defesa de trinta e quatro acusações dente mandou promover depois que foi expedido
pecto.
contra o Juscelino, que _todos os jamais publica- esse novo decreto, porque os anteriores eram inO SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)constitucionais e lesivos, porque a gravidade do
ram à época. Quer dizer, eu não fico tão pesaroso
porque recebi tun telegrama da D. Sara, multo -que havia foi levado ao Presidente por V. EJr, os Dr. Aníbal, o que motivou o Presidente a dizer
simpático, em que ela diz que só faltava na minha decretos seriam inconstituCionais e seriam lesi- que isso era um absurdo e ter uma reação muito
forte? V. EJr disse, anteriormente, que o Presidente
vida pública a calúnia e a injúria, agora não falta vos. Depois de expedido esse novo decreto, quer
Qizer, houve o primeiro em fevereiro, houve o se- se mostrou indignado; hoje, V. Br diz que o Presimais nada. Esse é o telegrama da D. Sara.
gundo -em abril. Quando veio o terceiro decreto, dente teve uma reação muito forte e, agora tresdiz
Então, realmente, você tem que ter ess.:iS tiês · que aí desconstltulu os outros dois, qual a provi- que o Presidente considerou aquilo um absurdo.
variáveis: o desempenho, a confiança do Presidência que o Senhor Presidente da República de- O que houve antes para que houvesse essa reação7 V. Ex!' descreveu a situação ou o Presidente
dente e uma cobertura política. Eu tinha essa co- terminou no sentido da descoQstituiçáo já não
bertura política, através dos Goveniadores New- __ mais d_qs _decre..tos, porque os decretQs estavam já a conhecia e somou-se ao que V. Ex' disse?
ton Cardoso e Orestes Quércia. Nesse momento
revogãâOs, mas da desconstituição dos atas e
O SR. ANfBALTEIXEIRA- O Presidente estava
em que fiquei sem essa cobertura política, os grudos efeitos havidos em decorrência desses decrepreocupado com o def:lclt público e, de repente, 1
pos que não qUeriam a minha presença lá se
tos anteriores, através, naturalmente, do Procurarecebe uma informação de que tun decreto que
mobilizaram e conseguiram. Por que eu não tinha -dor-Geral da República? Se o Presidente tomou
e1e assinou provocava o impacto de _cerca de 600
essa cobertura? Porque o Newton Cardoso, atraalguma providência? Então, são duas perguntas.
vés de um desentendimento que ocorreu com
A primeira, como foi, se V. Ex" pode feproduiir, mllhões de dólares, eu acho que foi mais esse
problema numérico que o fez ficar indignado com
o secretário do Trabalho que se rebelou contra
esse diálogo em que V. Ex" mostrava a graVidaâe
o fato, porque, efetivamente, ele estava movimentuna determinada medida, deixou de me dar sus- _dos fatos. C. a segunda, se o Presidente tomou
tando_-se no sentido de combater o deficit públitentação, e começou êf dar até notas no jornal,
alguma providência no sentido de desconsti_tuir
co. De repente sabe que_ um decreto que ele assidizendo que eu não tinha apoio dele. ,E o Gover- -?s aros- e -os_ efeitos dos decretos já reyogados.
nou provocava um impacto passivei de 600 minador Quércia, naqu€:Je momento, havia se Inclilhões de dólares, é claro que essa indignação
nado com uma posição de quatro anos. Não cabia - - O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Presidente, eu, em
primeiro lugar, não posso reproduzir o diálogo
se baseia mais nesse fato.
e mim, de forma alguma, le-.·ar o meu prÕblema
na sua totalidade. Eu disse assim: Presidente, essa
a um governador que havfa tomado uma posição
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferieira) área da Fazenda eu não mexo, o Senhor sabe,
política, à épàca, contrátla ao propósito do goverA segunda pergunta é com ·relação às providênentão não é nem bom mexer, porque todo Minisno. Entâo, achei que estava na hora realmente
tro do Planejamento briga com o Ministro da Fa- cias. Houve alguma providência no sentido de
de deixar o ministério. A verdade é que eu senti
zenda. Mas o próprio Ministro Funaro me advertiu _desconstituir esses atas, quer dizer, concomitanque estava na hora, porque essas· forças tiveram
temente à desconstituição dos dois deçretos, se
sobre
um decreto que_ ele assinou e que é tun
muito mais força do que antes. Então, foi fácil,
determinou alguma providência no sentido de
decreto
muito
prejudicial,
porque
leva
a
um
monrealmente.
desconstituir -os atOs e efeitos desses dois decretante muito grande de compromissos, da ordem
tos?
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Ministro, ao
'de US$ 600 milhões. O Ministro Funaro-disse
deixar o ministério, V._Ex• recebeu um entusiástico
-qUe não se lembra desse número. Eu posso até
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Era uma matéria
elogio do Presidente José Samey. Então, V. Ex'
estar_ equiv~ado, mas esse número nasceu, se exclusivamente do Ministério da Fazenda Fomos
interpreta esse elogio do Presidente Samey não
não me engano, dessa -conversa. O Ministro queria - chamados, depois, para fazennos o novo decreto.

sR.

E, aí, realmente a Seplan centralizou e foi um

decreto tão complexo que recorreu até o_ pr6prio
SNI.
O SR RElATOR lC:arlos Oliarelli) -Ministro,
como é que era do Ministério da Fazenda, quando
a informação que se tem, até documental; é qUe
o único referendo que havia no decreto, a assina~

tura do Presidente da República, era a sua e não
do Ministro da Fazenda?

O SR. _ANÍBAL- TEixEIRA -
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Eu só assinava

quando o Ministro da Pasta já tinha aSsinado. Há,
então, um conflito de informação nissO. Inclusive,
a minha assessoria jurídica até deu-me__uma info_r-

mação de que eu não havia nem referendado
esse ato; ele deve ter vindo depois de algum tempo. Às vezes, enquanto a gente esperava o _despacho com o Presidente, chegava um senhor que
era responsável por colher esses referendos e
com uma pasta dessa grossuro1;1. É provável que
nessa hora é que eu tenha feito e.s-se referendo.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ....:.... Então,

V. Ex" agora nos informa que na ocas'ião em que
foi ao Diário Oftcial, V. EX" também ainda nã.o
tinha assinado?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -Provavelmente nã.o.
A minha assessoria jurídica diz que não.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quando
lhe foi dado o telefonema pelo Ministro Funaro,
alertando-o na manhã em que o decreto saiu,
V. Ex' era totalmente desconhecedor e não tinha
assinado o decreto? É isso que querem·os saber.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Totolmente desce·
nhecedor.

O SR. JliTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
permite-me apenas uma pergunta sobre essa
questão?
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Tem a palavra o eminente Seitador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O ex-Ministro
Aníbal Teixeira informa que o Presidente ficou
estupefato quando soube do problema dos 600
milhões .de dólares, que poderiam implicar prejuízo para o País. Então, inquirido sobre quais
as medidas tomadas para evitar esse passive] prejuízo afirmado por S. Ext, aqui; não deu nenhuma
informação cabível. Apenas nós sabemos que o
efeito prático foi a feitura de um novo decreto
que, ao invés de retroagir até 1o de janeiro, determinava retroatividade até novembro. Entào~ a estupefação era de que era pouco prejuízo, deveria
ser malar. Assim, passaria para novembro e não
para janeiro.
Mas, também, nós sabemos que quando o Ministro Funaro esteve aqui, mOstrou ·que esteve
com o Presidente, que também mostrOu-se preo·
cupado quando soube de uma segunda missão
que estava fazendo um trabalho correlato lá nos
Estados Unidos a respeito da divida externa. Assim, eu quero chegar a isso, porque o Presidente
fez um discurso na saída de V. Ex",_ S_r. Ministro,
elogiando-o pelo traba1ho que exercitou à frente
da Secretaria de Planejamento. Alguns ministros,
principalmente o Ministro das Comunicações,
tem declarado reiteradamente que V. ~ é culpa~
do de todos esses ates de intermediação de verbas e querendo dizer que ele é ministro do PMDB.

Por isso é que V. Ex' está sendq responsabilizado
por companheiros de Mihistérlo, pelos ates pratic:ados_no Ministérto, como intermediação de verbas, Então, eu pergunto a V. Ex!'; porque o_Presidente o elogia e seus colegas o critfca'm, O aetJsam?
O SR. ANfBAL -TEIXEIRA..:.... Eu disse em ulna
outrá revnião que efetivamente, no meU otimismo, esse trabalho comunitário acabou criando
algumas arestas nos ministérios. Eu dei um exemplo aqui, que é interessante: quando nós ftzemos
uma pesquisa junto aos prefeitos e às comuniçj~es, para verificar quais eram os projetas que
tinham mai_s receptividade entre mais de mil prefeitos, fizemos uma lista dos dez mais :votados
e levamos ao Presidente. Sua Excelência pediu
Cjue se estehdesse_até o número 15 para poder
inch.iir, exatamenfe, bibliotecas e teatros, que foram votados, mas ficaram, naturalmente, numa
posição secundária, numa pesquisa feita para
atender populações de baixa renda. Pois bem,
mesmo com essa po--r.ic~·-qpç~~ da _CQmunidade,
n~~L temos 1.141 projetas de teatro arl1ãdor e
2.588 bibl_igtecas comunitárias - oS estudantes
_ci~~nla c:i~_de_~~reuniam, Conseguiam 500 livros
usados para formar uma biblioteca, e nós dávamos recursos pa~ <? prefeito comprar_ mais 500
livros.
_0$ órgãos que eXiStiam riUnca_ fizeram isto durante 20 aií'Os ~ qtiei' dizer que o póvo mais
humilde passou a ter conhecimento da existência
dogovemo.
_
Na verdade, isso aqui não era uma coiSa competitiVa Cóiili:> Ministério da Cultura..:.... e o Ministro
_çelso Furtado entendeu isso perfeitamente mas alguns mihistrós entendiam que se e_u queria
fazer céÍsas, teria qi.ie ser através do Minlstérfo
da Habitação; se eu queria fazer posto médicO
tinha que ser através do Ministérioda SaUde. Isso
criou, realmente, um clima que eu tentei, com
um pOuco de habilidade mineira.- muito pouco,
~or acho que não foi o suficiente - de algumas
arestas: Nós tínhamos ?~-qui, inclusive, um proj_eto
qüe-se rerere à teleforiía aerltrõ do qual nós fize~
mos 689 instalações de telefonia comunitária. Na
época o ministro_ concordou plenamente, ele
achou que era uma idéia muito boa. Então, acho
que esses fatos conCorre[am também para criar
esse clima. Mas, a verdade é que as afinT'lações
do presidente, no seu discurso, me honram muito,
porque acho_ que o juiz matar de tudo isso er@
o- próprio p_residEmte. Essas- arestas apareceram
e: foram contornadas na medida do possível, mas
ficaram alguns re:5sentimentos. Eu _acho que é
mais _um_ método de traba1ho, eu .,cho que a Seac
é _uf:iiOrgãO Vitorioso, porque quase todos os estados criaram as suas SecretariaS de Ação ComuM
nitária. As prefeituras têm, hoje, um setor de ação
comunitária, mas o preçõ que se paga por iss_o
é exatãrnente essãs arestaS e esseS fãtoS que ocórierai'n inclusive, essa ciflrmação que eu não sabia,
do ministro das Comunicações...
--o-sR. JOTAHY MAciAL.HÃEs- Foi publicado
nóS jornais...
SR. ANfBAL TEIXEIRA- Eu realmente n~o
tenho lido todos os jornais, porque o tempo é
escasso. Eu tenho que ler às vezes os depoimen._
tos daqui e tenho, também que tratar da minha
vida particular que estava desorganizada hã 4
anos.

O

O SR. PRESIDENTE_ (José Ignáç:io) -
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nente Senador Itamar Franco.
O SR ITMAR FRANCO- Ministro, V. Ex' acreQita que tenha havido intermediação de verbas,
por exemplo, no Ministérjo dos Transportes?

O SR. ANÍBAL ftlxEIRA - O Ministério dos
mexe com recursos - as obras são
planejadas com certa antecedência. Eu não vi,
dessas apurações feitas pela polícia, nenhuma referência ao Ministério dos Transportes; e também
na pauta desses escritórios- porque eu mandei
algumas pessoas procurarem esses_~cyitórios
qualquer referência_ espedfka ao Ministério dos
Transportes. Talvez o Ministrério dos Transportes
- nós temos um Senador que foi ministro dos
Transportes:;..;... tenha uma metodologia de trabalho diferendada de planejamentos a mais longo
prazo; executa isso é, realmente, não repassa recursos aos munidpios no volume que outros repassam.

Jr~msportes

O SR. ITAMAR FRANCO '!"'"" Uma das duas sugestões que V. EX trouxe _hoje à comissão, diz
ti segufnte: solicitar ao Tribunal de Contas da
União - o relator já disse que estamos tentando
fazer isso- que se forneça as despesas discr"lminadas relativas à intermediação, consultarias, assessoramento técnicos, planejamentos, projetes,
bem como os nomes das empresas em cem prefeituras. E V. EX citou três estados: nosso Estado
âe Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. De
verbas recebidas da Sepliin: Ministério da Educação, Ministério_dos Transportes, CaiXa Económica
e Banco do Brasil. É V. EX' quem sugere isso.

O SR. ANlBAL TEIXEIRA- É, mas na verdade
é uma sugestão que pode abranger outros minis·
térios, aqueles ministérios que passam algum recurso.

O SR. ITAMAR FRANCO- Por isso é que perguntei a V. Ex"
O SR. ANfsAL TEIXEIRA- Não, não há nenhuM
ma suspeita sobre esses ministérios. Apenas pelo
que eu me lembrei - eu já não estou dentro
do órgão público - eram os órgãos que sei que
ftzeram convênios com prefeituras. Então, esse
rea1mente foi o motivo pelo qual eu incluí aí também..~---O SR. ITAMAR FRANca·:.... V. Ex:' faz a observação de que deveríamos confrontar os nõmes
constantes dos contratos dessas empresas, apur8d6S !la$ jim~-Co!TiefCiais, com a relação dos
furidonárícis do ministério. Eu gostaria de uma
explicação nesse sentido. P~r que é que vOu con·
frontar os nomes daqueles que fazem parte das
empresas que se dirí9fram à Seplan, ao Ministério
da Educação, ao Ministério dos Transportes, com
os- nOines de funCJOhários dos r-espectivos minis·
térios? Isso está multo vago.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - A idéia é que se
faça o levantamento no ministério. Seria um pouco de arqueologia administrativa: levantar no pe~
riodo de um ou dois anos atrás, aquelas prefei·
turas que pagaram esse tipo de intermediação,
a exemplo do que a policia fez, muito competente~
mente, em São Paulo.

O SR. ITAMAR FRANCO~ JqãS ·por q_ue c:om·
parar com membros dos ministérios?
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O SR. ANf6AL TEIXEIRA - Ai, entra um problema de computação. Se se tem realmente a

O SR. ANtBAL TEIXEIRA- Não, a informação
não é essa, eu nem era ministro, foi numa época ...

freqüência de atendimento por determinado escritório, um volume de recursos maior, cabe verifi-

O SR rrAMAR FRANCO- Não importa, mesmo não sendo ministro na _época, V. Ex!' falou
sobre isso.
Eu perguntaria o seguinte: quem era o Ministro
da Saúde? QUem era a autoridade internacional
com quem V. Ex' conversou? Qual foi esse repasse de verba desse organismo intemaclonal para
o Ministério da Saúde?

car se nesse ministério existe qualquer correlação
entre as pessoas que trabalham na mesmo e nessas empresas, o que se faria através de um computador.

O SR. ITAMAR FRANCO- V.-Ex' não conhece
nada que tenha-se passado em relação aos outras
ministérios?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não, não conheço,

a não ser o que saiu no jornal.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex> disse, logo
de infcio, que é o único réu. Daqui a pouco vamos

ter uma acareação entre V. Ex" e o secretário-geral.
Realmente, atê agora, ao que parece, V. Ex!' é
o único réu. Deveriam existir Outros réus?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Num trabalho profundo sobre esse problema de intermediação, se
existem, como o delegado afirmou, não as 600
que eu calculei, mas 1200 empresas de intermediação, é óbvio que deveriam existir outros réus.
O SR. ITAMAR FRANCO exemplo?

Ministros, por

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Não, não ponho
em dúvida a integridade de nenhum dos ministros. Eu dou sempre o beneficio dei dúvidai acho
que todas as pessoas são honestas até que elas
cons~g~m provar o contrário.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Qu~r dizer que V.

EX" põe sempre o beneficio da dúvida. Se põe
o beneficio da dúvida, a dúVida exíste.

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - É uma expressão
inglesa que diz que as pessoas são todas honestas, até que se consiga realmente que elas mesmas provem que não o são; talvez sua tradução
não seja a correta.
O SR. ITAMAR FRAN.:ó __:_A tr•dução inglesa
não é propriamente essa, mas. de qualquer forma,
vamos acettá-ta.
V. EJcf falou e é importante, porque senão vamos
ter um outro problema na Comissão·- aí, eu
me permitiria, sempre respeitosam~nte, le-mbrãr
que V. EX" está sob juramento. De repente, vem
o Ministro Bresser Peretra aqui e diz o seguinte:
"EStoU convencido de que há corrupção no Governo". Perguntaram-lhe o nome e S. Ex' nãO
o disse. E agora, se é que_ vai" ser, porque ainda
não vi, o Governo está ameaçando o ex-ministro
de um processo. Vamos aguardar para ver se_
ele realmente vai ser processado. V. EX' declarou
- e aí eu o alertaria pela declaração, porque V.
~ sofreu uma outra interpelação que me pareceu também grave. É preciso dizer que a comissão não tem parti pris com quem quer que seja
e, particularmente, eu com V.&, tenho demonstrado isso. V. Ex" dá aqui uma declaração importante. O Ministro Bresser trouxe a relação e falou
da corrupção no Governo. Não foi a comissão
que falou em corrupção no Governo, ainda. Ela
ainda não concluiu, mas foi ele.
Mas V. Ex' traz um fato que merece atenção
e, aí, vou inlstir --:- çom _os postos· médicos. V.
Ex" conversou com uma autoridade internacional
e essa autoridade teria verificado o aproveitamento em I 0% dos postos...

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Eu peço desculpas
ao senador porque foi uma coisa que ocorreu
há mais ou menos dez anos. Eu não estava no
governo e ele me deu um exemplo de que o
Brasil era um país muito desorganizado. Essa pessoa erã um conselhe[ro da Unicef, se não me
engano, ou coisa parecida. Eu não me lembro
porque tive com ele cantata de alguns minutos,
desses cantatas quase que de viagem, parece
que eu sentei ao lado dele na espera de um avião,
C?U dentro do avião.
.
.
Então, realmente, eu apenas dei um exemplo
aqui, exemplo esse que naturalmente eu não teria
condições de remontar. Lembro-me que na época ele me deu até um cartão, mas, às vezes, a
gente não guarda esses cartões- a não ser cartão de algum prefeito importante politicamente,
de forma que, na época, eu não estava ligado
a esse problema e apenas registrei na minha memóríã.-esse ratO.
Mas há provas fáceis de verificar, inclusive, de
que realmente a administração pública deixa multo a desejar.
. Na-seplail, foi exemplo, e._vou, na presença
do Dr. Michal, mostrar fa1has mufto grandes de
uin órgão que-tem as maiores inte~igêndas -do
Pais- no entanto, falta um senso administrativo.
É muito importante_- e me impressionou muito
o que vou relatar aqu(, pedindo_ desculpas por
tomar um pouco- do seu tempo.
Eu sempre ilnaginei que os americanos tiveg..
sem conseguido colocar um homem na Lua, por.
_que tinha uma tecnologia superior à dos russos.
Parece que esse é um consenso e, no entanto,
não foi isso. Os americanos perdiam para os rus.
&iS em propulsão, perdiam para os russos em
navegação; perdiam para os russos em risco de
publicidade- no caso de morrer UI""Q astrona~ta
americano o Senado cortava as Verl:tãs ~criava
problemas- os russos só perdiam para os americanOs em microeletrônica, porque os equipamentos russos de controle eram mais pesados, mas
como eles tinham um know-how de propulsão
dos foguetes rr·1ito maior, isso era compensado
-facilmente.

e

__Q que deu a vitória aos americanos foi exatamente o sistema PERT o -sistema de controle da
execução de um_ projeto dentro de urri- computador.
Então, acho que o problema organizacional é
muito importante num país como o Brasil. Eu
dediquei·me- talvez tenha deixado de lado algumas coisas na Seplan - a faz_er um orçamento,
conjugar esse orçam~nto com o programa de
Governo e montar um sitema de controle da execução e da eficácia desses programas.
_Então, selecionei 100 programas, coloquei-os
no computador, operação era dar eficácia à adminiStração. Há programas sociais que tem um dis-

Novembro de 1988
pêndio de 70% com pessoaL Então, esse pi"ograma teria sido eliminado~
_E. nã minha pr_oposição ao Presidente, naquele
decreto que falei sobre o déficit público, estava
isso: eliminação de programas deficientes o_u ineficientes.
Então, acho que o problema da eficiência é
um problema pacifico. Os Srs. Senadores sabem
que o EstadO brasileiro não evoluiu, não acompanhou as técnicas modernas de adminsitração. Temos mUita coiSa sobre economia, o País foi entregue aos economistas e, na época dos militares,
eles passaram esse período, continuaram, mas
em matéria administrativa, na verdade, o País deixa Jl).l!ito a desejar.
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
para retomar um pouco à nossa terra, será que
poderíamos saber alguma coisa a respelto da
questão dos alambiques, daquelas minidestilarias
de álcool como foram repassados, como foram
aplicados esses recursos?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA- É uma montagem
interessante. Quando o meu irmão era diretor da
Embrapa, Empresa de Pesquisa e Desenvolvímento Técnico e Agricola, de Minas Gerais,juilto
com o Secretário da Agricultura, atualmente
deputado, eles pensaram em desenvolver técnicas que permitissem a utilização de energias alternativas naS pequenas propriedades rurais. Nesse
propósito, -instalaram uma primeira usina de álcool_ em _Felixlândia, que dava para abastecer todos os carros da Secretaria de Agricultura. Montaram essa destilaria com equipamentos usados.
A partir daí, nasceu a i~éia de estimular algumas
indústrias a produzirem equipamentos para os
pequenos agricultores, ou seja, pequenas destilarias de álcool de 400 litros/dia, e não alambiques,
gãsoQêiiiõS. que haviam perdido. Somente os restos agrlcolas davam para um rencl.imento muito
bom; motol'es de gás pobres, biodigestores, enfim, equipamentos desse tipo. Duas empresas se
interessaram por isso, e o meu Irmão, na condição
de técnico, deu assistência a essas empresas, porque interessava ao GovefnO a prOduÇão desses
equipamentos. A-acusação que existe de que os
alambiques foram vendidos não tem fundamento.
Estou, inclusive, com o catálogo da empresa. Ela
não fabrica alambiques de cachaça. Fabrica microusinas de _álcool de 400 litros. É interessante
notar por que os técnicos - volto aos economistas, porque escrevi vários livros sobre economia e não estou em atrito com os economistas
-criaram no BraSil o mito da economia de escala. Tudo deve ser grande. Paradoxalmente, se conseguíssemos difundir em todo o Brasil essas miccousinas de álcool, isso ficaria por 1/6 do preço
do que gastou _o_ Proálcool. Essa usina de 400
litros _fico_u_em cento e tn'nta e seis mil cruzados.
O Brasil, ao invés de imitar um país como a
China, ter a humildade da solução mais simples,
envereda sempre por soluções mastodônticas.
Quando isso oéorréU, chamei o meu irmão para
me explicar a respeito. Ele me explicou. Ele não
tem nada a ver com a firma que produz esse
alambique, com as duas firmas que produzem
essa miniusína. Está aqui o contrato social que
posso passar ao Senado. Realmente, _ele fez esse_
esforço dentro do propósito de o próprio Goveino
de Minas Gerais estimular as microgerações de
energia nas fazendas. Lamento que esse projeto

Quint;l-feira 24

QIÁ8JO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1988
tenha ficado nessa evidência, porque eu mesmo

penso que, no futuro, ele poderia prestar grandes
serviços ao País, tirando essa mentalidade que
grande usina acaba gerando grandes latifúdios
e uma série de fatores como poluição etc... Seria
rea]mente uma coisa muito boa. O_ que houve
foi mais urna armação, porque estando o nome
c..lo meu lrmão envolvido nisso. era importsnte

destacar e colocar isso em todos os jornais.
O SR. JUfAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente,
aproveitando a visão interna do ex Minsitro do
4

Planejamento, Dr. Anibal Teixeira, S. Ex" citou a
questão do Proálcool. Corno Ministro do Planeja-

mento, s:- Ex' teve a oportunidade de conhecer
a aplicação desses diversos recursos_. O Dr. Anibal
Teixeiia já falou aqui da compra antecipada de

produtos que seriam aplicados nos projetas governamentais que representariam a responsabilidade de 1/3 do nosso débito, da dívid.a ex:!:erna.
Sobre essa questão no Proálcool, por exemplo, .
S. Ex" afirma que essas microdestilarias representariam 1!6 do Projeto Proá1cool se fosse aplicado
dessa forma.
S. Ex!' tem alguma dúvida a respeito da boa
aplicação dos recursos brasileiros nesses grandes
projetas que estão em execuç_~o?
O SR. ANfBAL TElXE1RA -Já- me referi aqui
a alguns projetas. Especificamente, referi-me-aO
problema da Ferrovia do Aço. A meu ver, algumas
siderurgias foram implantadas por preço muito
altos; inclusive, o problema reside em que o Governo não dá uma tranqüilidade, talvez, às empresas que fazem essas obras. Acabam majorando
no preço, porque sabem que vão receber com
atraso. Penso que deveriam ser tomadas uma série de medidas. Propus, inclusive, nesse decreto
urna comissão que tivesse alguns empresários
privados que já demonstraram fazer as coisas
mais baratas do que o Governo. Não há aqui uma acusação, por exemplo, ao
Proálcool. Mas vejo, por exemplo, os preços das
destilarias e das indústrias que produzem para
o Proálcool muito elevados -isso falando como
empresário. Acho muito elevado o preço, talvez
porque isso seja quase que um monopólio de
dois ou três grandes fabricantes. Mas não faço
acusação alguma, porque seria leviano de minha
parte tentar atribuir isso a qualquer fator de desonestidade, qualquer cotsa que pudesse majorar
isso, mas sinto que podíamos ter mais obras no
Brasil, com menos dinheiro.
Dei um exemplo, aqui, que é interessante: os
juros de dois meses - olhem a gravidade do dinheiro que é arrecadado para a Caixa Econô-:
mica - está na Caixa Económica pãgando jürOs
aos depositantes -, os juros de dois meses dariam para resolver o problema de habitação da
população de baixa renda no Brasil. Então, é um
contra-senso 110cê tomar uma quantia de 300 milhões de cruzados para ficar pagando juros, quando esse dinheiro acaba sendo mal aplicado. Ai
urna outra critica, aqui, porque quando esse dinheiro não tem tomadores, porque ninguém quer
comprar casa pelo sistema dito BNH, pois a prestação ·é elevada, as condições são difíceis; o Governo, com esse dinheiro na mão, começa a estimular empréstimos para outras obras, que não
são aquelas que darão resposta em termos financeiros, obras de saneamento que, às vezes, os
Municípios e Estados não terão condições de pa-

gar. Então; O futuro déficit p~lico, fiqu_em os -srs.
Senadores sabendo, vai nascer exatamente da
inadimplência de muitos estados e municípios
pemate a Cãixa EConómica Federal. E o Governo
está numa situação amarrada, ele, tendo usado
esse dinheiro a longo prazo, é obrigado a manter
juros e remunerações elevadas na caderneta de
poupança. Ac~o que essa é uma equação complexa que exiQiria, realmente, uma revisão.
O SR. AFFONSO ARINOS -

Pela ordem, Sr.

Presidente~

_ O. SR. PRESIDENTE (José lgnácl~ Ferreira) V. Ex!' tem a palavra.
O SR._t\FFOtiSO ~QO- Estou preocuPado, sr.Preslden~. porque nós estamos falando
muito em eficácia e estou a~hando esta nossa
reunião, hoje, de absoluta ineficácia, porque o
ex-MinlS.t:TO AniJial b~ixe1ra fala, para mim, uma
série de coisas óbvias, e assim até me parece
um candidatO à Piesidênd_ã d.ã República pela
_oposição; co_isas Qbvias, ~omq de_s~~ntralizando,
vamos resolver uma séiie de problemas" ... Eu
não ténho dúVida coin ielaçàci ·a -lSs_O; já dis~e
a· V.- Ex'- inclusive na outra véz, qUe é{uando fui
Mii11Str0 do Transporte- e fui, agora, citado novamente- procurei eliminar qualquer possibilidade
de tramitação de verbas. acabando com as verbas
de fundo perdido do MinistériO; simplesmente não
concedi essa verba, eliminei essa ribrica de verba
de fundo perdido.
- Então-;- o· qUe me -preocupa, Sr. Presidente, é
que nóS temos óbjetivos concretos nesta Corri!S-são. Há que se verificar problemas o da intermediação de verbas, que já estamos verificando, já
há alguns casos concretos - realmente esse levantamento que está sendo feito é importante,
para chegarmos à conclusão se houver a intermeçliaç,ão ilícita_ de verbas púbUCas- e com relação
ao problema do decreto, decreto que ninguém
assume a responsabilidade dele. O problema 'é
saber se ele foi legal ou não, se fOi lesivo ou
não. Acho que esSe prooterha dós dóis decret9s
temos que resolver com a maior urgência, e 111e
parece; com o maior respeito que tenho por todoS
os presentes aqui, que 80% da nossa reunião
foi para ouvir algumas posições do ministro, qUe
são teóricas, concordo çom elas, temos que de'scentralizar... Mas_ não vamos resolver os problemas do Brasil sem a descentraliZação adminSitrãtiVã, V. EX'_ sabe disso, e_o sistema que V. Ex"
estatiele_ceu- foi d(mtfo
cetltralisn10 existente
hofe em- dia, mas qUe não é a_ melhor soluçãd.
A melhor solução é fazer uma descentralizaç_&b
administrativa, urria reforma tributáriã, fazendo
obras mais baratas, lá nos municípios, quanãà
n~o se puder fazer nos estados, e na União, quando não se puder fazer nos estados e a munldplos.
Essa; fne parece, é uma conclusão óbvia.
De modo que eu gostaria de levar à análise
e à avaliação da Mesa, se não seria o caso- de
procurarmos, de comum acordo com o depoente,
chegar a coisas mais objetivas, senão, sentirei .qtie
perdi meu tempo aqui nesta manhã.

ao

as

OSR. PRESlDENTE (José lgnácio Ferreirà) '~
A Presidência acolhe as ponderaçõ_es de V. J::Xl'
e concorda, em muito com o que V. EX' acaba
de dizer, apenas indaga dos Srs. Senadores :;e
têrri alguma pergunta a fazer, porque tão Iog.;,
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terminemos essa etapa, encerrando o depoimento do ex-Ministro Aníbal Teixeira, Õós entraremos_
na acareaÇão, para a qual já se encontra nas proximidades, nuina sala próxima, o ex-Secr~rio-Ge
ral Michael Gartenkraut. Então, a Presidência indaga dos Srs. Senadores se têm mais alguma pergunta a formular.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Eu queiia

s6 um esdaredmento do ex.-ministro_acerca do
Decreto n9 95.522, de 21 de novembro de 1987.
Segundo o depoimento anterior do ministro,
esse decreto contêm 14 irregularidades ou ilegalidades. Irregularidades que levam certamente a
prejuízo, no que se refere a déficit, a orçamento,

etc.
Queria saber como o ministro descobriu, _se
foi realmente um decreto tão irregular, tão ilegal,
quais os seus efeitOs no que se refere ao Orçamento? Creid que é o decreto que se refere à
reserva de contenção orçamentária e dá outras
providências, de 21 de novembro de 1987. Se
realmente contém 14 ilegalidades, então, quais
os resuhados dessas irregularidades, que dano
causou ao País, merecendo, assim, a denúncia
de V. E>r em depoimentos anteriores e quem realmente inspirou esse decreto? V. EX' já deixou mais
ou menos claro que teria sido o Secretário-Geral,
o Sr. Michael Gartenkraut Quero saber Se -confirma essa impressãtr que deixou, se esse decreto
foi da lavra do secretário-geral e se realmente
essas 14 ilegalidades redundaram em prejuízo para o erário ou· qualquer outro tipo de lesão ao
_interesse p_úblic:o~

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu gostaria, para
ser bem sucinto, de dizer que essa matéria talvez
fosse melhor reSpondida na própria ·acareação,
com o setor de orçamento.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Excelente,

concocdo inteiramente.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Esse decreto não
lesava _o _país, apenas se constituiu, no meu entender, numa violência contra o ato soberano do
CongreSso, qtie aProvou O orÇàmeiltO. Mas lesar,
do ponto de vista fmanceiro, etc., não houve. Até
o decreto tem a_característica de ser u_m decre:to
de contenção _de ~espesas, mas cometeu uma
série de ilegalidades, que preferia que fossem ...
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

A priori,

V. Ex' afirma éjue partiu do- secretário-geral.
O SR. ANÍBAL T.E[)(EJRA -- Porque quando
telefonei para o Ministro Maílson da Nóbrega sobre o assunto, S. Bel' me disse: "Não, consultei
a Seplan". Perguntei: "Quem V. ~consultou na
Seplan?" S. EX' não me disse expressamente, mas
não foi o dir"etor de orçamento, que é a pessoa
responsável pela elaboração orçamentária.
O SR. MANSUETO DE lAVOR_:_ Quer dizer
que esse assunto confirmamos daqui a p~co?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Confinnamos daqui a pouco. Inclusive posso dar algumas ileQ-ali·
dades que preferia que o próprio diretor da SOF
fiZesse isso, já que foi ele quem levantou esses
dados.
O SR. MANSUETO DE- LAVOR -Sim, muito
obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) O emiil.ente Senador Marcondes Gadelha quer
usar da palavra.
O SR, MARCONDES GADELHA -Sr. Presidente, é só uma questão_ de predsão de linguagem para o acompanhamento depois da acareação. Nós nos reservamos para interpelar a poste-

rior!,
No entanto, tenho observado que o Sr. Anibal
Teixeira tem usado a palavra "fmpacto" ao invés
de "prejuízo" e estou atribuindo a isso aJguma
importânciã, porque o Ministro Dilson Funaro esteve aqui, nesta comíssão, e -disse que não houve
nenhum prejuízo para a Nação; para o erário._ E
V. Ex" agora diz que não houve nenhuma lesão

aos interesses do País, ao erário e que não tem
lembrança de corno se calculou esse "impacto"
de seiscentos milhões de dólares.
Queto indagar de V. Ex1' s_e essa pa1avra "impacto" tem um sentido neutro, se quer dizer, efetivamente, que não houve prejuízo para... Repercutiu,
de alguma forma, porque a União tem que ressarcir os empresários. V. Ex' reconheceu que havia
defasagens que precisavam ser cobertas e que
isso, inclusive, implicava em contenção de despesas.
Então, goStaria de saber por que V. EX' está
usando a palavra "impacto" ao invés de "prejuizo"?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Parece que usei
essa expressão quando me referi so meu encontro
com o Presidente. O que assustou realmente foi
o cálculo que fiZemos, ·preliminar; de seiscentos
milhões de dólares. Agora, se o decreto foi lesivo,
acho que aí as assessorias jurldlcas do Ministério
da Fazenda e do Ministério do Planejamento podem falar melhor do que eu, porque realmente
recebi um relatório da minha assessoria jurídica
condenando o decreto, mais por aspectos legais
do que por aspectos morais.
O SRPRESIDENTE.(José lgnácio Ferrélia) -

V. Ex" tem esse relatório, Dr. Ariíbal Teixeira?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu teria que procurá-lo lá no arquivo da Seplan.
O SI\.. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)E esse relatório foi enviado formalmente a V. Ext?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Na época, informalmente, mas eJes devem ter cópias lá.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Só quero lembrar que V. Ex', há alguns minutos,
respondendo ao Senador Mansueto de Lavor, afirmou que não houve lesão ao erário no caso desse
decreto~ Suponho que isso seja dizer a mesma
coisa que não é lesivo.
O SR.l\1ANSUETO DE LA.VOR -Sr. Senador,
um aparte só para esclarecer. Não se trata dos
decretos de reajustes retroativos, referi-me ao decreto da reserva de contingência, citado anteriormente, é outro decreto, é outro assunto.

Novembro de 1988

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONÀL (Seçãó ll)
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)._

V. Ex" tem a palavra, eminente Seilador Chagas
Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Ministro
Aníbal Teixeira, ouvi aqui algumas considerações
sobre uma aparente contradição. Enquanto o Sr.
Presidente da República fazia grandes elogios a
V. Ex!', quando deixou o cargo, outros ministros
o censuravam ou passaram a censurá-lo. Levo
mais longe essa aparente contradição. O Presidente da República, de qualquer pais do mundo,
-é a-pessoa mais bem infoiTT1ada, tem um sistema
de informações, tem consu1torias jurídicas, tem
secretaria particular, tem chefe do gabinete civil
e chefe do gabinete militar. O nosso· Presidente
da República, que se presume um homem bem
informado, quando V. Ex" deixou o cargo, é públtco e notório, os jornais noticiaram, o Presidente
lhe fez grandes elogios. Depois verificamos que
V. Ex" ~tá 5:endo processado, responde a um
processo policial, da parte do Diretor-Geral da
Polícia Federal, que é precisamente um homem
da absoluta confiança do Presidente da República.
V, EX' atribui a algum fato essa aparente contradição?

-o SR. ANfBAL TEIXEIRA- Sr. Senador, quandO em setemDro apareceu no jornal O Globo
a notícia sobre Valença eu telefonei ao Delegado
Romeu Tuma e-disse-lhe que queria um encontro
com ele, ocasião em que se prontificou a ir ao
meu gabinete. Então, nessa conversa, quer dizer,
quem solicitou inclusive esf.as:_investigações fui
eu, embora o Delegado Romeu Tuma afirme que
ele já estava fazendo isso com antecipação. Até
perguntei se precisava ·forma1izar isso e ele me
disse que era impossível, inclusive, investigar em
todo o Brasil. Disse-lhe que não queria isso, que
lhe daria apenas as listas das verbas que eu havia
liberado; eu cfisse--lhe que queria saber apenas
o que estava acontecendo no meu ministério e
na minha gestão. Então, atribuo a esse fato de
-:que a polícia começou a fazer as investigações
e chegou a essas conclusões sobre Valença, para
as quais ainda não tive nenhuma defesa - por
ehqt.iarifo, sou um réu segundo a Imprensa, que
me considera um ministro corrupto etc. Há programas humorísticos sobre isso, mas até agora
não tive nenhum momento de defesa, a não ser
aqui_ no S~ado. Por isso tenho quê agradecer
ao presidente desta comissão, que me dá essa
oportunidade de nos defendermos aqui. Agora,
espero que a Justiça verifique as acusações que
foram feitas, para que possamos realmente chegar a uma coisa bem clara. A minha consciência
é tranqüila, não me beneficiei de nenhuma coisa
do Governo, pelo contrário, uma vez dei 200 mil
cntzados para fazer uma pesquisa de opinião aqui
nã ·cârriara e np Senado, para levantar os problemas relativos ao econômico e social, V. Ex"' talvez
se le~brem disso, e nunca consegui me ressarc~r
desses 200 mil cruzados. Quer dizer, a rigor, o
Governo me deve 200 mil cruzados. E era uma
pesquisa necessária par<!1 fechar o Programa de
Ação Governamental.

O SR._ANfBAL 1EIXEIRA- Eu queria esclare-- O SR-:-""CiiAGAS RODRIGUES_:_ Então. são .
cer: é sobre o decreto que fez uma contenção do~s ~atas conc;retos: V. fr ê altamente elogiado
de despesa, aí afirmei e reafirmo que ele não pelo Sr. Presidente da República e é indiciado
foi lesivo. Ele tinha o propósito de fazer urna con- por uma alta autoridade da absoluta confiança
tenção de despesas; então até que não seria lesivo. do Presidente da República.

-.--_.-Agora, apenas uma pergunta: V.- E:xt, a -paitir
do momento em que esteve aqui pela primeira
vez, conhece algum fato concreto, de intermediação iiTcita de verba?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Tenho apenas
acompanhado pelo jornal, especialmente pela
Folha de S. Paulo, os depoimentos que têm
sido dados. Vi casOs enl São Paulo, vi casos em
alguns outros Ministérios, mas tenho acompanhado pela imprensa. Realmente, não tenho dado
assim uma atenção maior a lsso;porque também
estou tendo que reorganizar a minha vida. É a
segunda vez que tenho de reorganizar a minha
vida. Fui cassado, fiquei 14 (quatorze) anos fora
da vida pública, e foi nesse momento que tive
a oportunidade de tratar da minha vida particular.
Agora estou tendo de enfrentar tudo isso, eu diria
até que foi mais dura a minha saída do Ministério
do Planejamento do que a minhacassação. Vejam
V. Ex!" a gravidade, porque na outra não estava
em jogo a minha honra e a minha dignidade pes-soal, nesta está em jogo a minha honra e a minha
dignidade pessoal.
O SR. CHAGAS .RODRIGUES -

Muito Obri-

gado a V. EX"

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreifa) Senador José Paulo Biso!.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Apenas um es-

clarecimento, Sr. Presidente. Eu gostaria de saber
se o ministro_confrrma que, segundO levantamento feito por ele mesmo, aqui em Brasília, existem
60 (sessenta) ou 70 {setenta) emPreSas que operam exclusivamente com intermediação nos órgãos públicos.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu gostaria de
fazer um reparo: das 66 (sessenta e seis} pesquisadas, nem todas; umas fazem só o projeto e
outras fazem o projeto e a intermediação. Então,
não são todas elas que estão envolvidas em intermediação.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Nenhuma faz

exclusivamente inteiTT1ediação?
O SR. ANíBAL TEIXEIRA- Eu não me ]~bro
se alguma faz só intermediaçáo, mas algumas
fazem o projeto e a inteiTT1ed.iação; cobram um
tanto para fazer o projeto e o outro tanto para
conseguir o recurso -no poder público.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Ministro, como

se faz essa intermediação? Como é que opera
o intermediador?
O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Como naSceu isto
no Brasil, devo iniciar assim, embora não deseje
tomar o tempo da comissão, e o presidente já
me alertou sobre isso. Brasília é uma cidade sem
vida econômica e as pessoas vieram para cá e
ficaram servindo ao Governo, na sua maioria, pessoas competentes, às vezes com bom relacionamen~, depois se aposentaram, mas des~jaram
permanecer em Brasília. COmo a formaçãõ, o pérfil psicológico dessas pessoas, em muitos casos
são de pessoas que tiveram wn cantata com o
poder público, então montaram algum ypo de
negóCio c:JUe consistia em facilitar aos prefeitos
o a-cesso a recursos que eles conheciam -essa
é a g~nese dessa empresa Eu até não_ condeno,
mas acho que o Governo tem que tomar mais
consciência da existência dessas empresas e, taJ-
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vez, regulamentar isso. Não há possibilidade de

haver intermediação, mas para projetas pode~se
gastar até tanto, isso é um fato real, e il.ós não
podemos esconder a cabeça debaixo da terra,
feito avestruz.__ Quer dizer_ ele nasceu assim, em

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

Na medida em

que digo que pode ser que não se façam com
remuneração, estou supondo que _também podemos fazer medi~nte remuneração,
O SR. ANÍBAL TEIXEJRA- Certo, certo. Acho
que a colocação é essa. Realmente, as pessoas
têm cantata, conseguem liberar essas verbas. Essas empresas sobrevivem, elas têm existência,
portanto, elas estão conseguindo fazer os negócios.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL-Aminha preocu-

pação, Ministro, não é quanto ao fato, porque
nenhum de nós, a_qui, ignora que isso acontece,
estamos lidando em cima de uma evidência. A
minha preocupação é com a institucionalização
disso. Quer dizer, como se converteu em um costume nacional.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu entendo.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Quer dizer, um

consu_etu_dp. V. Ex' é jurista, e entende disso. De
repente, o hábito, o costume legitimou, institucionalizou o processo. É isso que V. Ex' está querendo dizer, não é?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- É, em grande parte
da bUI'IJcracia, porque_é_dificil ter acesso, o pre-

feito se sente perdido, aqui, então, eu _acho que
um dos males foi este.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Então, eu lhe
pergunto, ministro: o Sr. confi~ que, nesse processo, nesse consueto, nessa formação de uma
legitimação equívoca, nessa instituclonalizaçã:o,
inclusive o preço do trabalho ficou consagrado.
Se V. Ex' confirma que o preço da intermediação
édel4%.

Esta foi a média
que obtivemos nas 27 entrevistas que foram feitas
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -
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por pessoas de minha, confiança, nessas empresas.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Estou satisfe;to.

Esse preço é

só para esclarecer, dentro dessa ordem de idêias.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL -

local ou nacional?

o sR. ANTBAL TEIXEIRA - É desse estudo
Brasília, pelas pessoas que integraram a· poder
público. Sente-se isso mais ou menos, Mas, não - ªqui ~~- ~~a_§ília.
é a minha função fazer essa verificaç.ão; não quero
O SR. JQSÉ PAULO BISOL - V. Ex" meneiofazê--la, porque tomaria um sentido pessoal, que
- _np_u,_ tamb_é_m, que, em São Paulo, a polícia fez
não quero dar, rea1mente, ao meu depoimento.
um levantamento de mais de 100 empresas de
O SR. JOSÉ PAULO BISOL_-:-: ministro, essa
intermediação.
intermediaçãQ__supõe, necessariamente, a partlciO SR ANÍBAL TEIXEIRA- Não sei o número
pação, a convivênda, o auxílio, a cooperação de
de empresas. O número- de empresas em São
funcionários públicos. EU pergunto: tanto pcira Paulo é maior até do que isso. Mas a polícia identio acesso que V. EX' mencionou - porque não ficou isso em 18 municípios. E os jornais publié apenas o acesso aos recursos, eSsa é uma das
cam como se fossem coisas da Seplan. Interesintermediações, quem sabe o infcio delas sante, porque, sem querer, eu pus a Seplan na
quanto a realização de outr;:ts intermediações se
berlinda. Eram de outros ministérios.
prorroga a primeira, com a agilização dos trâmi~
tes. Entáo, se os trâmites runci_onClssem normal~
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Quer dizer, V.
mente, a intermediação seria desnecessária. É im~ EX' está afirmando que é uma institucionalização
posslvel essa intermediação _sem a_ participação nãcional, que não diz respeito apenas à Seplan,
dos servidores públicos.
mãs a tCidos os minfstérios.
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Concordo em par~
te, acho que efetivamente, essas pessoas têm con-_
tatos que facilitam, fazem com que as coisas andem, pode ser até que esses cantatas não se
façam a nível de remuneração, quer dizer, podemos até estar cometendo alguma injustiça.

Quinta-feira

O SR. ANfBAL TEIXEJRA- Praticamente a tOdos os ministérios, a não ser aqueles que não
tenhãm eSses tipos de verbas qUe são distribuídas
a municípios.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Essa institucio-

nalização é licita ou ilícita?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Eu considero que
ela é ilícita, porque na medida em que ela exerce
urna _pressão institucional, uma pressão sobre
~tun:C:Lcil1ários, ela é um agente corrüptor, a pesSoa
~caba dando um litro de uísque para o fundo~
nário, depois dá uma outra coisa; acho realmente
ilícita Ela deveria ser objeto de um exame- mais
profundo desta comissão.
O SR. JOSÉ PAULO 81SOL-Aquiem Brasllia,
e no Brasil todo, de quando em vez, ouve-se conversas que jamais são propostas, por exemplo,
ouve~se que funcionários públicos, servidores públicos, .t\lé_m __@ perceber o vencimento de servidor; percebem, também, o salário dessas empre~s. V. Ex' já ouviu falar disso?

OSR. CHAGAS RODRIGUES -Sr. Presi<lente,

Na realidade, existe intermediação para obter verbas. Existe intermediação para acompanhar processos na base do _agilizar, mediante corrupção.
E existe, na realidade, uma intermediação que
se limita a informar sobre o andamento do processo; Essa intermediação para obter recursos, e essa
intermediação no sentido de apressar o andamento dos processos mediante remuneração, a
meu ver, por natureza, são duas espécies de intermediação ilícitas.
Para ser mais preciso, V.---srtem conhecimento,
desde a primeira vez que teve até hoje, de alguma
intermediação ilícita no sentido de obtenção de
recurSos?
O SR.ANfBAL TEIXEIRA- Eu uve-úrilã denúricia concreta, chegou às nossas mãos, e pedimos
ao DSI que fizesse uma investigação. Ele fez essa
investigação e disse que o empresário que recebeu a proposta se recolheu, não deu mais informações. E nesse documento, também, eu havia
pedido que fizesse um exame sobre as verbas
do PIN-Proterra e o DSI disse que teria dificuldades, pois ele era um organismo muito pequeno
e de poucas possibilidades. É por isso que reconi
à Polícia Federal, porque eu já havia recorrido
a ela ém mais de vinte casos. Porque quando
nós tínhamos algum problema, na área da SEAC,
fazíamos uma investigação preliminar, quer dizer,
fizemos ni:::i-programa do leite. Já há um impresso
para, vamos dizer, denúncia. Então, qualquer pessoa preenche esse impresso, nós recebemos, às
vezes, qUinhentos por mês. Então é feita uma
primeira investi_gação diretamente pelo órgão,
através dos estudantes do Projeto Rondon. Se
eles _encontram alguma dificuldade, e_ às vezes
há -por exemplo, falsificação de ticket, que envolve realmente um delito mais complexo e tudo
-então nós passamos isso à Polícia Federal.
Foi por isso que solicitei a ajuda, naquela época,
da Polícia F_ederal, porque realmente o nosso DSI
se confessava sem condições de aprofundar essa
investigação.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu não pensei que
Tem a palavra o Semidor Agripino Maia. fosse feito dessa forma, imaginava que era um
O SR. AGRIPINO MAIA - Sr. Ministro Anibal
caso objetivo de um funcionário ou outro. Institu- Tebc.eira, eu permaneço com uma-dúvida. Quase
cionalizado, dessa forma, não.
no encerramento do .~u pilrneifo Clepoimento,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mas se nós
institucionalizamos, atravé5 do hábito, do- -costu- V. ~declarou que num único d~sreto, preparado
pelo Dr. Michal, estavam contidas catorze irregulame, da repetição, um comportamento ilícito, quer
ridades. É verdade?
d~er. uma intermediação ilícita, de repente, ela
terá todas as aparências da intermediação licita.
O. SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Vamos ver se o
Qual é a raz_ão moral e._ racional que nós vamos Dr. Michal confirma que ele ajudo_u a preparar
ter para dizer que", de repente, cessa a ilicitude,
esse decreto, não ê?
por que eu vou dizer que a corrupção tem um
limite? Já que estou afirmando que a institudoO-SR. AGRIPINO MAIA-Agora, qual é o decrenalização já é corrupta, não há limite nenhum!
to? É o de n9 94.042? o de n<? 94233? Ou o
de n'95.523?
O SR.. ANÍBAL TE;IXEIRA ~ Não, acho que
me-expressei mal, senador. Eu queria dizer o se0-SR.Af.ifBAL TEIXEIRA-Eu vou ~er, p~rque
guinte: nós temos de separar o joio do trigó.liá
confesso que... Decreto n9 95.523.
empresas que fazem apenas o projeto, e empreo-sR. AGRIPINO MAIA- São irregulaiidades
saS que fazem a intermediação. Essas que fazem
a intermediação são ilícitas, e exercem essa pres- ou são ilegalidades?
são corruptora sobre a m_áquina pública, enquanto as que fazer os proJetes são necessárias. Porque
não se vai fazer determinadas obras sem projeto.

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -

São irregularida-

des, ilegalidades, e algumas até in~nstltuclona
lidades no entender... Mas prefiro que o diretor
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de orçamento fale sobre esse problema, porque
foi ele quem me alertou sobre isso. Por isso liguei
ao Maílson e fiz as ponderações que tinham de
ser feitas, embora o decreto já estivesse publicado.

OSR.AGRIPINO f.VJA-Então, seria um mlsto

O SR. ITAMAR FRANCO- O Presidente disse
que não sabia quem lhe havia mandado este d~
creto?
O SR. ANfBAL lEIXEIRA -

Sim.

lembrar algumas, por exemplo.

O SR. ITAMAR FRANCO- Então, veja V. EX'
o que acabou de dizer a esta comissão o ilustre
Senador Marco Maciel. O Presidente disse que
não sabia quem tinha mandado o decreto?

O SR. AGRJPINO MAIA- É isso que eu gostaria
de saber. Quais são essas catorze que até hoje

de quem tinha feito.

de lrregularidade e ilegalidade?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Ê, eu pos5o até

elas foram citadas, mas não foram destrinchadas,

não foram esclarecidas aqui nesta comissão?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

N6s passamos a

lista já à Mesa. Mas, assim _que_ me lembre, eu
pessoalmente... Recursos_ vinculados uma con-

tenção em cima dos recursos para o salário-educação, que são vinculados e intocáveis do ponto de vista constitucfonal, não é? Contenção na

Previdência Social- que· são recUrsos vinculados
à cota da Previdênda pai" feL ConteTtçàO da irifra~
estrutura básica rodoviária - que são recursos
do Imposto Único sobre CorribUstíveis e Lubrificantes por lei. Contenção sobre o programa de
defesa da... Quer dizer, uma séríe de fatos, que
eu preferiria realmente fossem explicados_ pelo
Díretor de Orçamento, que me alertou sobre essas
irregularidades.
O SR. AGRIPINO MAIA_;; Está perfeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu
estava numa seqüênda e vou tentar retomá-la.

Ministro - e agora as perguntas são muito
objetivas, sim ou não -, V. Ex" sempre afirmou
aqui, nos seus vários depoimentos, que havia uma
completa desorganização da Administração Pú·
blica. Sim ou não?
--

Não se lembrava

_O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

O SR-ITAMAR FRANCO- Mas ficou perplexo?

O SR. ANÍBAL TElXEfRA- Exatamente. Imediatamente_ perguntei e ele disse que na Seplan
não foi. E ele disse que sabia que na Seplan não
fora.
O SR. rrAMAR FRANCO- Então, isso é importante, antes de eu chegar ao que disse o Senador
Marco Maciel. O que V. Ex" considera dentro do
Governo- paranão haver dúvidas- autoridades
econômic:as? Eu poderia considerar, por exem~
plo, o Ministro do Planejamento e o dá Fazenda?
Seriam duas autoridades econômlcas dentr_o do
Governo?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA sim ou não, porque...

Não responderei

- -- 9 SR. ITAMAR FRANCO- Então, farei a per"
gunta de forma diferente: o Ministro do
menta é uma autoridade econômica?
. O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Planeja~

Também é, mas

com área ffiuito Jimitad~~ depois de um decrete
que retirou o controle das estatals das mãos do
ministério. acabou com a área internacional.
Quando entrei no ministério, este estava reduzido
a urna pOsição em 50% de sua capacidade de
interferência na área econômica.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Quando V. Ex' en-

trou, j~ estava reduziqo?

O SR. AN!BAL TEIXEIRA- Sim!

OSR.ITAMARFRANCO-Sim. Todosossetores que V. Ex!' pôde atuar?
O SR. ANfBAL lEIXEIRA -Sim!
O SR. ITAMAR FRANCO- V. EX' também de·

darou -

apesar de ser irre1evante em termos,

mas é importante - que também o Ministro Funaro disse aqui que não aSsinoU o :oeCfeto -:.n9
94.043, e só foi tomar conhecim.intO deSse tão
famoso decreto pelo Diário Oficial. V. Ex!' também declara aqui que não assinou esse decreto,
de acordo com V. Ex", sim ou não?
- · O "SR. ANfBAL TEIXEIRA - Pela minha assessoria jurídica não. Eu não teria assinado.

. O SR. ANfBAL TEIXEIRA-Já estava reduzido.

o sR. "trAMAR FRANco-

Não foi redwido

porque V. Ex" entrou?
O SR. ANfBAL TEixEIRA - tiãQ, acho que
o Ministério da Fazenda chamou a si
J. área econômica, após o plano de congelamento,
Chamou a si uma porção de áreas a mais. Entáo,
analiso hoje como um grande erro tirar, por exemplo, a Sest do Ministério do Planejamento. Entendo que ali estão realmente os dispêndios públicos
maiores e, por essa razão, deveria ficar mesmo
:no Ministério do Planejamento. Mas isso já é outro
problema.
~lmente

QSR. ITAMAR FRANCO- Mas, de qu<ilquer

fOrma. O MinistrO dO Planejamento é também,
O SR. ITAMAR FRANCQ...,.... Não teria assinado, --ainda que não com a mesma força do Ministro
'da Fazenda, um homem que tem autoridade ecosó assinou posteriormente. V. Ex' dlsse ·que nôri'lica?--- -----------·
agora a questão está bastante esclarecida - o
Presidente ficou perplexo, quando V. EX' levantou
-Q SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Sim. Ê pr~ciso
a possibilidade de o déficit público alcançar o
dizer que eu, para evitar alguma polémica ...
nível de mais de 600 milhões de dólares; chegou
.O SR. ITAMAR FRANCO - Não há qualquer
a imaginar, em função disso, que poderia colocar
maldade na pergunta.
ao lado da sala - não sei se colocaram, afinal
- "Unk Trainer". O Presidente ficou peq)IeXo?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -Sim, eu sei disso.
Sim ou-não?
QUero dizer apenas que, quando entrei no Minis-O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Sim.
tério, disse ao pi-esidente que ficaria com o médio·
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e o longq prazos. E deixei ao mínistro- da Fazenda
o curto prazo.
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex~ fiCOu Com
o capital de médio e longo curso?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Exatamerite. Então,

eu realmente_evitava entrar no problema do dia·adia da economii::l, pori:}ue isso Ctcabaria criando
atritos com o ministro da Fazenda.
O SR. fTAMAR FRANCO ..,.-- Então, veja o seguinte- por Isso eu disse que não havia qualquer
maldade na pergunta, mas ela precisa ser esclarecida: o ilustre ex·ministro da Casa Civil, Ilustre
companheiro nosso, Senador Marco Maciel, com
a sinceridade que lhe caracteriza, disse o seguinte:
"E aí agora acabai;, peJo menos para mirri,
o famoso mistério de quem fez o decreto,
de quem levO-u esse decreto ao presidente
da República."
Evidentemente, a amnésia do Senhor Presiden·
te da República - falo "amnésia" com muito
respeito, porqUe, de qUã.!quer forma, todos temos
as nossas amnésias, até por íhteresse próprio.
Mas o presidente da República não se lembrar
de quein levou a ele esta minuta, o decreto, que
daria ao Pais, de acordo coffi V. Ex'! e com a
exposição, o prejufzo da ordem de 600 milhões
de dólares, tendo ficado perplexo, e é claro e aqui tambéin fiCOU dito - que isso não foi
levado ao ar, mas através de documentos e tere·
mos de requisitá-los à Presidêneia da República.
Vejam o -que disse o ministro Marco Maciel,
hoje Senador da República, ministro Aníbal Teixeira:
'"E aqui ~caba realmente o mistério de
quem fez iSSo."

Não estamos discutindo a legalidade dele ter
feito, o ato que ele pôs, só estranhamos a perplexidade do Senhor Presidente da República. E esse
caso de amnésia também é possível. Veja, lerei
para V. e~. -porque não assistiu a? depoimento
dele, por isso perguntei quem é autoridade econô- mica neste país, porque é tal a desorganização
administrativa, EX' - e V. Ex" conf~rma -, que
não sabemos mais nada Não se sabe mais quem
manda neste Pais. Sinceramente, há horas em
que ficamos em dúvida, porque, de repente, é
o governo quem corta o subsídiç:> do trigo, mas
permite subsídios aos armadores,_ é V._ Ex' que
diz que há dez anos já há havia postos médicos,
cujas verbas chegavam e não eram aplicadas.
A desorganização já vem de an_9s e anos, e é
pena que não possa a opinião pública tomar conhecimento de tudo que se passa. Mas veja V.
Ex.', e aí sim, Sr. Presidente, a importànciã, hoje,
do depoimento do senador Marco Maciel. Tais
fatos, segundo presumo, levaram as autoridades
económicas à preocupação de_ disciplinar o descongelamento -dos preços previstos nos contratOs
administrativos como forma de os ajustar à nova
-realidade. Aquelas autoridades, que V. Ex.' disse
não é ~sta autoridade- e aí permanece-, susci-tarªm a questão junto à Consultaria-Geral-da Repúblfca. Então, essas autoridades foram à Consultaria Geral da República que, após examinar os
aspectos jurídicos da matéria, elaborou propostaestabeJecendo o descongelamento dos mendonados preços, a partir da vígência do Decreto-Lei
n9 2.290, isto é, em 24-11-86.
-
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Então, Ministro Aníbal _Teixeira:· o Senhor Presidente da República ficou perplexo, não sabia
quem levou; agora, vai S. Ex.' se lembrar, possivel-

mente através do Senador Marco Madei, de. quem
lhe levou os decretos; nada mais, nada menos
do que o Sr. Consultor-GeraL da República. Não

quero, aqui, entrar no fato de se saber se ele
deveria, ou não, levar, porque S. Ex~val ser ouvido
aqui na Coinissão, já disse que 'lai dar uma aula

de Direito a to.dos nós - não sei se até .o local
é ideal para S. EX' dar aula, porque talvez fosse
até num picadeiro ou num circo, porque, dar
show, não é no Senado;_show é em outro lugar.
Mas, de qualquer forma, vamos aguardar a aula
de S. Ex', sobretudo em Direito, que não é_ o
nosso caso, porque somos engenheiros, e não
advogados.
_ __ _ _
Mas, então, ficou provado o seguinte: o Sr. Consultor levou ao Senhor Presidente da República,
ou minuta, ou decreto, ou o que foi. Não foi V.
Ex' essa autoridade ~-ooômiç:ª? -·-O SR.AN[BAL TEIXEIRA- Não; de forma algu-

ma. Não tive qualquer cantata com o procurador
sobre essa matéria. O meu primeiro cantata com
o problema foi a advertência feita pelo Ministro
Dilson Funaro. Só.
·
O SR. ITAMAR FRANCO- O M;nlstro Dilson .

Funaro era a autoridade econômica?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Era a autoridade

econômica e era matéria especifica do_Ministério
da Fazenda.
·

o SR. rrAMAR FRANco·..:... EntãO, Se o Ministro
Dilson Fuharo, que era a autoridade econômica,
não foi; V. Exttambém era uma autoridade económica, não foi.
Num exercício intelectual, ou mental, poderia
V. Ex" se lembrar quem poderia ser essas autoridades económicas? Não era o ministro do Planejamento, não era o ministro da fazenda. _Quem
eram essas autoridades econômicas? Elas estavam incrustadas onde?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Ai:Ilo que talvez

valesse a pena que esse depoimento fosse mais
aclarado, porque, realmente, não tenho idéia de
quais seriam essas autoridades econômicas. Tãlvez algum ministro que tivesse sentido esse problema na execução das suas obras. Na verdade,
não fui consultado sobre a matéria, eu .era noviço
no Ministério e só tomei conhecimento do assunto
após a conversa com o rriinistro...

OSR ITAMAR FRANCO-Ministro, uma coisa
que tem preocupado a todos nós e à própria opinião pública - e V. Ex' tem sido multo sincero
ao dizer dessa desorganização adminstrativa. O
que leva um ministro de Estado a não concordar
com· o decreto, a ver esse decreto publicado no
Diário Oficial e a assiná-lo depois? É porque
os papéis chegam depressa? Esta é uma desculpa
que nós, sinceramente, não podemos aceitar. Já
fui prefeito em uma pequena cidade, como sabe
V. EX", e cjuãndo asSinava alguma coisa, com meu
secretário da Fazenda ou com meu auxiliar, a
responsabilidade era, primeiramente, do prefeito,
e, depois, de quem assinava com ele; no caso,
se fosse o assunto atinente à Secretaria da Fazenda de meu município, era o secretário da Fazenda
o responsável comigo. O que leva - isso ê que
ê interessante - o que leva ... E-eU já não diria,
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não quero entrar no problema do regime presi- depende da interpretação que se queira dar. Mas
dencial, que não seria o __caso aqui; mas, o que o Ministro de Estado é obrigado a concord~r. V.
leva um ministro de Estado - que não é uma ~ veja agora, V. Ex' chega até a duvidar que
figura qualquer, é um ministro de Estado-, res- _aquela rubrica que está no deçreto tenha sido
ponsável maior pela sua pasta, responsável pe- de V. fr e, ma(s uma vez, louvamos a sinceridade
rante _o presidente da República com a sua lealda- de V. ~ neste aspecto e fica quieto? Não fala
de, com os seus esclarecimentos, a vir e assinar nada? Não teJefona? O Ministre Funaro disse que
-W:rl decreto publicado no Diário Ofldal, decreto V. EX!' telefonou para ele...
com o :qual ele não concorda por saber que vai
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Te:I~f9nei confii_ b:az~_r_ prejuiz:os aos _interesses públicos e ao País,
isso evidentemente não exclui o ministro das. suas mando que havia falado corno fresiQ.ente e que
responsabilidades, ao assinar ali ele também_é o Preside~nte (juena:..
·
__ço_-re_sponsável com o Senhor Presidente daRe0 SR ITAMAR FRANCO_ 0 Ministro FUna-ro
pública por esta assinatura; não podemos apenas podia ter- telefonado diretamente ao Presidente
cu1par o presidente da República, se o ministro da República para alertar, não para v. EX', v. Ex'
assina depois e concorda, evidentemente ele pas- era um ministro no mesmo nível de hierarquia
sou ser cc-responsável.
func[onal dele.
- -Ministro, o que está acontecendo __com este
__F~aís? v. EJcl', que tem sido tão aberto e tão longo
o SR. ANfBAL TEIXEIRA- cOm alguns dias
nas SU-ª$ explicações sobre a administração públi- de ministro aliás, recebi e levei ao Presidente que
~t:a, poderia esclarecer es.te fato que é incrível, isto 0 acolheu, prontamente a argumentação; talvez
não acontece em uma prefeitura do inferior, por o Presidente não tenha levado em conta, quando
rilenor que ela seja, não aconteceria em uma pre- assinou o decreto, o volume de recursos que ele
feitura de um pequeno municfpio do nosso esta- envolvia, o Presidente já estava a esta altura bem
do; e-está acOntecendo na alta administração. preocupado.
Vem Lirii ministro de Estado _e diz: "Vi no Diário
·~Oficial e depois assinei"; isto não exclui a sua
O SR. MARCONDES GADELHA - Senador
responsabilidade. Vem V. Ex~ e d~; "Vi no Diário lta_n:t~r Franco, me permite V. Br wna inter_rupOftcial e não assinei", mas depois aparece o ncr __ ção?
me de y. EX Como é que se explica isto, miriisti"o?
O SR. ITAMAR FRANCQ- Poia não. Estou
EStes são fatos que precisam ser aclaradOs pecerto que' V. Ex' vai me ajudar no raciocínio.
·
rante a opinião pública, perante esta Comfssao.
. O SR. AN[BAL TEIXEIRA -

Confesso que o

referendo do ministro do PlanejamentO ri.estas
matérias era um referendo formal. Existindo o
decreto, imaginamos -preparado pelo Ministério
da Fazenda, que era o órgão responsável pelo
assunto, devo ter rubricado, mas este problema
realmente, era uma matéria exclusiva do Ministério-dcl-Fãzenaa. eSsa ·pasS-agem do períOdo âe
congelamento para o outro período.
O SR. IT.M"\AR FRANCO - Mas, se era, por
que o_nome de V. EX' aparece? Aquela asSinatura
que está no decreto é de V. Ex~~?
O SR. AN[BAL TEIXEIRA -

Gostaria de ver

o papel porque realmente não me lembro.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' tem dúvida?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Posso ter assinado
como outros decretos referendando ato do Ministério ·aa Fazenda, mas efetivãmente, não me· 1-e- corda de ter lido este decreto, com mais detalhe.
Isso pode parecer anormal, mas o Presidente deve
baixar por dia Uns 1O ou 20 atas, às vezes isSo
fica acUmulado e quando chega na ante-sala do
Presidente, um funcionário diz: "Tem aí uns decretos para serem referendados, alguns inclusive
você lê com mais atençao, outros você apenas
vendo a assinatura do Ministro da Pasta faz-se
o referendum". Entâo este fato pode ter ocorrido.
Fui alertado p-or Isso depois de já ter sido asssinado e tomei as providências possíveis, falando
com o Presidente.
O SR. ITAMAR FRANCO- Quero insistir neste
ponto, se me permite V. Bel', porque digamos· cíue
o Presidente da República tivesse baixado, como
baixou, no _entendimento de V. Ex' já dito várias
Vezés, chegOu a estimar em- 600 milhões de dólares, podem ser 800, 400, ~ pode ser até 1 dólã:r,

O SR. MARCONDES GADE!JiA -

Dentro da

linha de raciocínio de V. ~. o Min!stro Funar"o.
que não nega também que tenha assinado o decreto, embora o tenha assinado o_ a posterlorl,
exibiu aqui um documento Com a assinatura do
Presidente_da República e a de V. EX', Sr. Ministro
Arúbal Teixeira, o que nos faz entender que V.
fr. aSSinOu ã:rites do Sr. Mi_nj_stro DílsonEunaro.
No entanto, V. EX' diz que a inspiração do documento, em termo de autoridades econômica_s, foi
do MinistériO da Fazenda, das quais V. Ex' discordava. Como a inspiraçã-o foi do Ministério da Fo;~_
zenda, V. Ex' dlscordava e a sua assinatura antes
da do Ministro da Fazenda?
O .SR. AN[BAL TEIXEIRA- O Ministro Fvnaro,

quafido me_ falou sobre esse decreto, falou-me
que nós o assinamos. S. Ex• e._stava consciente
de que nós dois o havíamos assinado. Eu não
me lembro de ter assinado este decreto. Se S.
EX- iE:m ·a documento corri a minha assinatura,
devia haver, a lápis, a de S. EX!'
·
O SR. MARCONDES GADELIJA- A cópia xe-

rox que S. ~ nos mo!;!trO\.l t~ a assinatura_ do
Senhor Presidente da República e a de V. Ex'
O SR. AN[BÃL TEIXEIRA=.:.. Eu, realmente, com
dez dias de Ministério, não tinha que pôr em dúvida que existia qualquer má-fé em quem me apre~
sentou aquele documento para referendar_ o ato.
Não houve ...
O SR. ITAfvlAR FRANCO -Veja, Sr. Ministro
Aníbal Te!Xeira, alguém leva ao Senhor Presidente
da_ República - e "esse alguém,_ hoje, já é bem
determinado, não é ma_is um "Ef'', não é mais
um "homem do espaço", um homem de Marte".
Já sabemos que foi a consuJtoria; não sabemos
se foi o consultor pessoalmente, mas,_ e.videntemente, partiu de S. s~ induzir o presidente da
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República a assinar esse documento. V.~. também como autoridade econômica, não o foi. O
Ministro Funaro também diz que não foi. Então

não sabemos quem foi essa autoridade económica Como o Sr. Consultor é um homem de
altos conhecimentos, pode ser até que S. 5' seja

wna autoridade econômica não sei se é, n!o estou aqui discutindo se S. 8' é ou não é. O que
não pode é passar aqui, Sr. Ministro- e é preciso
uma explicaçáo lógica dentro de uma linha carteSiana de raciocínio, dentro de uma dialética que
um ministro de Estado permita que seja publicado
um decreto, com o seu nome, sem ter assinado,
sem ter concordado, ainda mais no caso de V.
EX', que era um -estudioso dos problemas econó-micos, _sobretudo do problema do planejamento
do País, e _não poderia ter concordado com isso.

No entanto, como lembrou o Sr. Sen&dOI- Marcondes Gadelha, o nome de V. Ext a,;ãrece no dOcumento, se não me engano, Jogo após a assinatura
do Senhor Presidente da República Nesse documento, Senador Marcondes Gadelha, não aparece
o nome do Ministro Funaro. O documento que
foi mostrado à Comissão, primeiro aparece _com
a assinatura do Presidente José Samey, depois,
aparece um outro com a assinatura do Presidente
José Samey e de V. Ext Não aparece a assinatura
do Ministro Funaro.
O SR. MARCONDES GADELHA - Emrora o
ministro não negue que tenha assinado também,
a posterlorl.

O SR. ITAMAR FRANCO ~ Mas, naquele momento é correta a minha afirmativa?

O SR MARCONDES CiADELHA- Dá-se a entender que primeiro assinou o Presidente da República, em seguida o ministro e ficou um espaço...
O SR. ITAMAR FRANCO -
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Quero chamar a

atenção de V. Ex", quando diz da desorganização
deste País, com a qual concordo plenamente, opinião minha, não da Comissão que há uma profunda desorganização imperando na alta administração do nosso País, ninguém pode negar, porque ela existe, está aí, comprovada à- luz do dia.
Vem o Ministro Funaro é diz o seguinte: Decreto
publicado, o Ministro Aníbal fala comigo pelo telefone e diz que vai ao presidente da República
e eu, na hora de sair, assino o decreto. V. Ex~
pensa que esse fato exime a responsabilidade de
um ministro de Estado? EximiU a resPonsabiJidade de V. Ext neste decreto?
O SR ANrBAL TEIXEIRA- Não. APenas levei
o problema ao Presidente. Quando se faz um refe.
rendum em confiança à assinatura do Presidente
ou dos ministros da área, se é co~i'esponsável.
Penso que sou cc-responsável na assinatura desse documento. Não tento fugir à responsabilidade.
Apenas fiZ aquilo numa confiança plena de que
estava assinando alguma coisa que me foi preparada pela área econômica. Não sei se nessa xerox
há o espaço para a assinatura do Ministro Funaro.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nao estou com
o documento; mas, se me recordo, V. Ex' deve
ter o documento aí...
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Gostaria de ver
se nessa xerox há o espaço para o Ministro Dilson
Funaro assinar.

_O SR ITAMAR FRANCO - Não há espaço,
a s~gunqa assina~ura é de V. Ex~ Então, há um
espaço até para dez mkli.Stros asssinaram.

O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- Digo entre a minha
assinatura e a do Presidente.
O SR. _ITAMAR FRANCO - Não, não dá nem
·espaço, só se V. f r assinasse acima do Presidente
da RepúbliCã; porque está muito coladinho. Quer
diz.er, na visualização que tenho aqui, não tenho
o-documento, mas creio que está bem colado.
Aliás, é interessante; V. Ex" fala que nem sabe
se assinou, e é uma assinatura assim até feita
com má vontade. Percebe-se que foi ... conheço
um pouco·a assinatura de V. Ex"...

_O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Só posso dizer
o seguinte: na ép-oca em que fiZ essa assinatura,
tinha realmente, tomado conhecimento em parte
e imaginei um documento da área da Fazenda,
que era q~~m at~a~-~ nesse setor.
OSR. JTA/Y1AR FRANCO- Pois _é, mas, agora
varriós ver, Sr. Ministro.
V.Ex~disse: ~·sou cc-responsável", o que é uma
afuro_ativa sincera também. Cc-responsável, por
qyê? Porque viu lá a assinatura do homem que
preside a República do Brasil, o ilustre Presidente
José Same)r. V. -EX', então, foi cc-responsável num
ato em que V. Ex", _fiais t?rde ou em seguida,
verificou que isso traria ao País um prejuízo em
relação ao -déficit público. E aqui permita-se dizer
q·úe ·o Ministro Dilson Funaro disse qUe p"Odía
concordar- é preciso que V. EX'... porque, senão,
V. Ex' vai ser induzido no raciocínio que foi dito
aqui, que, também não corresponde à realidade
dos fatos- o Ministro Dilson Funaro disse que
concordava com o decreto para primeiro de janeito, -mas jamais concordou com novembro, JX'fque traria um prejuízo à empresas estatais muito
gra!}de.
_ _
- Então, ministro, veja: quem é que induz, neste
Pais, quem é que induziu ... porque, hoje é esse
decreto que só o conhecemos, porque V. EJc!' também, na.__Sua prodigalidade, na sua atenção para
com o Senado, trouxe esses dois decretos, até
erytão, estava passando despercebido ao Senado
Isso. Se bem que sinceramente, Sr. Ministro, eu
já tinha conhecimento desse decreto. Mas foi mais
chamado a atenção porque V. EX' o trOuxe aqui.
Quem é, neste País, tão poderoso que pode
induzir o Senhor Presidente da República a assinar
decretos como este? Quem é este homem que
pode con_duzir o Presidente da República, se não
é a autoridade económica representada por V.
Ex', se_ não foi a autoridade económica representada pelo ministro da Fazenda? Os dois maiores representantes da autoridade económica, no
caso- e V. EJc!' disse bem o ministro da Fazenda,
que havia chamado a si vários encargos, inclusive
tirando o ministro do Planejamento - se esse
homem não deu assessoria ao Presidente da RepúbliCa, se V.~ não deu assessoria ao Presidente
da República, quem induziu o Presidente da República a assinar este decreto? Foi a consultaria
do Senhor Presidente da República. Está prOvado
cp;re fõía Crinsultoria da Presidência da República.
MãS- a CohSultoria do Presidente da República,
só ela geraria esse decreto? Teria partido apenas
dessa cabeça inteligente do consultor juridico
apenas esse decreto? Não! Porque é o ex-chefe

da Cii!Sa Civil que fala em autoridades econômi-

cas.
O gabinete do ministro- Ministro Aníbal Teixeira, quando V. EX" ia despachar com o Senhor
Presidente da República, V. EJc!' observava se havia
alguma orientação de ordem econômica de alguém ligado mais de perto ao Presidente da Repú~
bJica?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - A minha informação é de que o Michal Gartenkraut era um assessor económico do Presidente. Não quero dizer
com Isso, de forma nenhuma, que o Dr. Michal
Gartenkraut tenha qualquer envolvimento com isso, m.,.s ele foi o assessor econômico, o Pre_sidente
sempre teve um aSsessor econôrnico.
O SR.ITA/Y\AR FRANCO- Daqui a pouco vamos ter o Dr. Michal aqui e V. Ex" vai dizer isso
perante ele. Hoje V. Ext é o indiciado, não é? Não
sei se o procurador já o pronunciou.
-0 sR ANfBAL TEIXEIRA- Qu~-eu salDa-não.
O SR. ITAMAR FRANCO - Ainda não; nãO
é? O Dr. Michal, daqui a pouco, vai para Nova
.
Iorque e V. ~.talvez, vá para outro lugar.
Então, o Dr. Michal era um assessor também
-agora vale o "também"- o Dr. Michal, também, era um Assessor Econômico da Presidência
da República?
O SR. ANIBAL TEIXEIRA- Era.

O SR. ITAMI\R FRANCO- AgOra-a-pergunta
que ia fazer tenho que deixar para o Dr. Michal.
O Dr. Michal é uma figura interessante dentro
desse processo e vamos analisá-lo daqui a pouco.
É incrível a força que ele tem - eu não tenho
nada com a força dele.
V. EX' já disse à comissão que quem indicou
ess~ famocSo Dr. Michal foi o Dr. Murad, não é
verdade?
O SR. ANIBAL TEIXEIRA- É.
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex< ficou" bem
convencido disso.
Não quero estabelecer nenhuma relação, nem
matemática e nem de argumentação, se o Dr.
Michal foi indicado pelo Dr. Murad- V. El<' está
convencido disso -, e o Dr. Murad é secretário
particu1ar do presidente da República, seria o Dr.
Murad o homem que induziu o presidente da República? Não estou fazendo aqui nenhuma ligação, daqui a pouco vão querer-nos processar,
já estou esperando o meu dossiê, estou doido
para recebê-lo porque quero ver, ele deve vir para
o Senador Alexandre e se S. EX' pudesse ajudar
a publicar o meu dossiê, eu lhe agradeceria, pela
nossa amizade multo grande, gostaria que o meu
fosse o primeiro.

OSR.ALEXANDRECOSTA-Lamentomuito,
senador, V. EX' procurou o portador errado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Eu sei, sef que
V. EX' é o portador errado, apenas...
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Tenho uma

luta muito grande no Congresso Nacional e nunca
fui apontado como "dedo duro".
O SR. ITAJ'.\A.R FRANCO - Eu sei disso. Sódisse o seguinte: eu gostaria - estou dizendo
isso a V. Ex" com muito respeito...
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O SR ALEXANDRE COSTA- Nem às ditaduras que vejo hoje muita gente servindo...
O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex- tem razão,
Senador Alexandr:e Costa, nem à ditadura - V.
Ex' lembrou bem -que podia cassar os nossos

mandatos, tenta, como faz agora este Governo.
impedir o andamento _da CP! Ministro Aníbal, V.

Ex!' não tem nada com isso. Mas, nem na época
da ditadwa quando aqui estabelecemos UJl1Zl CPI,
que era muito mais grave porque se_didgia a pro-

blemas com uma nação estrangeira, e o presidente não precisava levantar dps_siê_çontra os nos-

sos senadores, bastava ele nos çassa.r, e _essa comissão foi estabelecida pelo, hoje Ministro da Justiça- o Senador Alexandre Costa há de_se. recordar disso - foi ele que fez com que nós assinás-

semos a constituição da CPI nuclear..._Os presidentes militares não precisavam fazer dossiê, bas~
tava cassar os senadores da comissão.
Hoje não podem cassar e ameaçam cçm dossiê. V. EX está ameaçado com dossiê. Já está
indiciado pela Polícia Federal. Hoje estou inquirindo V. Ex'~', mas amanhã posso estar aí, também,
indiciado.
Gostaria de tornar conhecimento.do meU, dossiê, gostaria que publicassem, que fosse o primeiro, que a lista começasse com o meu dossiê ...
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu não tenho
dossiê...
O SR. ITAMAR FRANCO - ... depois podia
vir o de V, EX', em homenagem a V. Ex' ser o

Presidente.

as

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas V. Ex' não
se refere_ à_ minha pessoa, dizendo: já fizeram ...
_ O SR.-ITAMAR FRANCO - V. Ex' sabe, do
respeito que temos, mutuamente, um pelo outro.
O SR. ALEXANDRE COSTA~ Exato.
O SR ITAMAR FRANCO_-' De Íonga data.
Quando cheguei, aqui, um dos primeiros homens
que tive conhecimento... E V. Ex~ ainda tem uma
coisa que é muito importante para mim. V. Br
abeberou a cultura mineira na minha Escola de
Engenharía de Juiz de !7ora, por dois anos, não
é? - - '
O SR. ALEXANDRE COSTA.- Obrigado... _

O SR. ALEXANDRE COSTA - ... não tenho
nenhum dossiê apresentado de nenhum companheiro...
O SR. lTNv\AR FRANCO - Eu sei, senador,
se tivesse V.~ diria. Eu estou aqui há 13 anos
e sei que se V. Ex" tivesse o dossiê, V. Ex' o diria.
O SR. ALEXANDRE COSTA papel aqui...

Um encontro qualquer dia, o Presidente da Repú~
blica determinaria o Sr._ Mini_stro, nós levaríamos
os nossos_dOssiês debaixo do braÇo e podíamos
fazer uma troca de dossiês cada ym puj;)licava
-o seu. É tão fácil isso!
- Os Anais do Senado, oS Anais da- Câmara dos
Deputados registram as nossas vidas; os bancos
registramnoSsas VidáS; o Imposto de Renda
registra- oS nosSO$ bens... Agora, se querem descer
J)ãra os asp-ectos familiares, tudo bem. Vamos
descer para os aspectos familiares~ lnf~lizmenle
não se respeita nem a vida particular do cidadão,
mas se quiserem descer... J~ fiZeram isso C9m
Um Senadotdª República; já fizeram Isso, maldosainente, corh um SenadQr ºª- Rep(!blica.
Quero dizer, desculpe, Sr. Presidente, como V.
~ me disse que esta acareação, pOssivelmente,
s6 se fatá daqui a pouco, estou continuando.

Estou com o

O SR. ITAMAR FRANCO- NãO estou dizerido
que é V. EX', não sei quem é: Já diSse aqui rl.eSta
comissão que não tenho nenhum reçelo- quero
dizer isso aqui de pronto, de público, perante os
jornalistas- de convocar o Ministro das Comunicações ou qualquer outro ministro. Não tenho
nenhum receio que eles venham aqui.
V. Ex" não foi ministro? NãO eSta-aqUi'? Por que
não podem vir outros? Se quiseremw~ veilham.
Se quiserem bater aqui nã porta, -entrar e dep,or,
podem. A distância não é tão longe, do ministériO
até aqui.
S6 quero dizer o seguinte: gostaria que o meu
dossiê fosse o primeiro. Também temos dossiês.
Então vamos fazer uma troca de dossiês. Podíamos até arrumar um encontro, igual ao dos minis-tros que brincavam da seguinte rilarleir"a: o Sr.
cospe aqui que eu cuspo lá numa certa distância.
Podíamos marcar um enContrO perto do palácio
para fazer uma:froca de dossiês. Quem sabe talvez
isso fosse melhor!
O.PI:esldente da República nos entregava o dossiê que tem contra nós e nós entregaríamos -os
dossiês que temos-. Era fácil. Faríamos igual a
meninos brigando na rua. Lá em Minas, V. Ex'
sabe, isso era muito Comum. Fica áqúi; Quem ·
passa dessa linha. Então varrias faief Tsso: marcar

. O SR ITAMAR FRAf'ICO - Ainda outro dia,
passeando pelas ruas de Juiz de Fora, fui chamado por um -colega de V. Ex~ que me perguntou:
O Alexandre continua brabo, como quando estuM
dante?' Eu disse: a meSma coisa, não mudou nada.
_ ~aii, fica aqui, Sr. Presidente, e a Imprensa poderia anotar, por favor, o Ministro Antônio Carlos,
ou qualquer Ministro, Paulo Brossard, ou até o
Sr. Presidente da República, j:>ode publicar o-meu
dossiê, à hora que quiser, e não precisa ser convocado_. O meu, podem publicar. Se qUiserem trocar
dossiês, também aceito, podemos trocar dossiês.
Vamos trocar fichinhas, figurinhas de futebol como era no passado. Trocar o Zico pelo Pelé, vamos ver qual vale mais.
MinistrÓ, como é que ê isso tudo? Como é que
pode, porque, realmente, se nada de mérito esta
Comissão tiver, e já fiZ parte de várias Comissões,
uma teve um valor inestimável, que foi a CPI nuclear,- ela está mostrando esta desorganização
de que fala V. Ex' Ela está mostrando que alguém
está induzindo o Presidente da República a come~
ter atas contra o interesse do País. E é preciso,
reaJmente, pôr um paradeiro em tudo isto.
§__!'._Presidente, vo~ deixar, agora, o.Ces~nte das
perguntas para a acareação, mas é importante
que· o Ministro Anlbal não se esqueça de se lembrar que o Michal era um ass_essor, possivelmente,
um assessor económico que tinha livre trânsito
no Palácio, não é verdade?
OSR.ANfBAL TEIXEIRA-Eieme foi apreseninclusive, como sendo assessor.

tad.o~

O SR. ITAMAR FRANCO ~Ele foi indicado
pelo Dr. Murad, não é verdade? Porque tudo isto
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vai ser, daqui a pouco, debatido. Muito obrigado

a V. Ex!'
O SR. PRESIDENTE (José lgná<::io Ferreira) Com a palavra o Relator Senador Carlos Chiarem.

O. sR. REl-ATOR. (C~Ios Ch;areHi)- Se Presidente, apenas para concluir alguns pontos elucidativos. Acho que se falou muito em d~retos
e decretos. Precisamos individualizar os decretos
para fins de coleta de provas e montagem de
um re_lató_riq, de um parecer.
_
_
Primeira questão: a minuta original do primeiro
decreto que estabeleceu procedimentos de reajuste, que é Q_Decreto n" 94.042, foi apresentado
à esta Comissão pelo Ministro Dilson Funaro, e
foi atrij:n,Ji9a a sua elaboração, à Consultoria Geral
da República Esta primeira minuta estabelecia
que o processo_ de reajustamento retroagiria a
24 de novembro de 1986. Esse doc:wnento e~
coristante dos aUtos desta Comissão, e esta minuta foi assinada pelo Senhor Presidente da República. É um ato assinado pelo Senhor Presidente,
e,. que, pela informação do Sr. Ministro da Fazenda, à época, Dilson Funaro, não se conseguiu
implementar, porque lhe faltou o referendo do
Ministro da Fazenda, que teria reagido contra
aquela forma de retroatividade ao exer<::ício anterior e, c:onse_qúenternente, o decreto assinado pelo Presidente, já que a assinatura mais importante
é a do Presidente, porque lhe faltou referendo;
acabou não se implementando. Então, é um fato
típico de natureza jurídica; a primeira medida, ainda que assinada pelo Presidente, não se transformou em decreto porque lhe faltou referendo, e
houve a reação contrária do Ministro da Fazenda .
Está nos_ autos desta Corilissão. Segundo momento: substitui-se esse texto por uma nova fórmula, que se transforma, ela sim, no Decreto nç
94.042, cuja retroatividade se limita a 1~de janeiro
do exercido então corrente. E esse doc\,lmento,
publicado no Diárlo Oficial, está assinado pelo
Sr. Presidente da República, novamente, e pelos
Ministros da época, Dilson Funaro e João Sayad.
Este, complementa-se, assinatura do Presidente,
assinatura dos Ministros....
PassaMse a lima nova etapa, V. Ext passa a ser
Ministro -do Planejamento. Surge nova minuta,
aqui explicitada pelo Sr. Chefe da Casa Civil em
depoimento, em declaração, em informação escrita, que textualmente diz que se originava do
Consultor~Ger~ da República, redator mais urna
vez do t~O:~te__agora nõs deixa em profunda
perturbação intelectual e dúvida informativa. O
Ministro da Fazenda, Sr. Dilson Funaro, informa
a esta Casa que toma conhecimento desse decreto pela leitura _que fora feita_ no Dlárlo Oficial,
pelo então Secretário do Tesouro, Aridréa Callabi
que, na manhã do fato, o alerta e que ele, alertado,
alerta V. Ex~ v.-& se diz preocupado. Mais um
problema: o decreto não estaria assinado pelo
Ministro da_ f&Zenda_.. que_ nessa segunda versão
do decreto não foi consUltado preliminarmente,
como o fora na ocasião_ anterior. E esse segundo
deçreto retroage mais uma vez - ~ a segunda
tentativa para retroagir ao _exercício anterior e estabele<::er_ como dia a quo 24 de novembro. Só
que esse já estava no Diário Oficial, só que esse,
no Diário Oftdal, dizia que V. Ex" e o Ministro
Dilson Funaro já haviam assinado.
Esse é o fatO objetivo, jurídico, concreto. Muito
bem! V. Ex' nos diz aqui que, provavelmente, não
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Irresponsáveis: amnésia coletiva governamental, a rubrica do Presidente da República em _cada
um fato fantástico na História do País.
página. E, ao final, asSinado por Sua Excefêilcia.
~ EntãO, àlguém cUsse. E alguém disse - e V.
Olhe aqui, a rubrica do PreSidente e a assinatura
Exa.
inclusive
já
nos
disse,
que
disse
ao
Presidente
final do Presidente da República. E esse decieto
preende, porque o Ministro Dilson Funaro trouxe
que
custava
US$
600
milhões
esse
decreto.
Aí
assinado pelo Senhor Presidente, mais um decre~
a esta Comissão, Oxerox onde constava a assinasurge um novo problema. V, Exa. nos traz a infor- to, não valeu, não foi piJblicãdo! Como é que
tura do Presidente da Repúbijca e a assinatura
mação, e depois o Ministro Dilson Funaro confir- nós podemos entender esse processo? Tem sende V. EX', com relação ao segundo decreto.
ma, porque também teria conversado com o Pre- tido e constitucionalidade haver uma CPI num
Então, há aJ um problema de esquecimento, Sidente_da República em despacho, que o Presi~ quadro dessa natureza, ou é absolutamente desum problema de desinformação e estamos todente ficou perplexo, furioso, irritado, preocupa~ necessário? É isSo que me pergunto" a cada hora,
mando o depoimento Cbrn base em juramento,
do, enfún, indignado, uma "arara".
quando vejo alguém levantar a desnecess.idade
com base em compromisso legal, com base em
Pois bem, mil maneiras de mostrar do descoante_ urri quadro de situação dessa natureza, em
responsabilidade criminal. Essa é que é a questão. nhecimento à irritação; ou, talvez, a irritação pelo que se corre o risco de ver o Presidente da RepúHá um documento, aqui, que implica ã assinatura
desconhecimento. Aí, mais uma questão dificf- blica Induzido a assinar decretos. E há decretos,
anterior à publicação de V. Exa. Mais_ adiante, V.
l_ima de poder elucidar.
não assinados, saindo no Dlá!io Oficial que fiExa., segundo a narrativa dos fatos- estou reCa..
cam valendo, -trazendo conse"qüências, que alOra, nleu DEiuS! se o decreto de fevereiro, antes
pituJando os fatos, porque acho de extrema imguém disse que é de 600 milhões de dólares,
de ser publicado, tinha uma fórmula assinada pelo
portância, neste momento, colocar em ordem o
Presidente- e s6 por ele--,-- de retroagir a novem- e depois dizer-se que não se sabe de quanto é?
processo, chamar o feito à ordem- nos assevera
bro, como é que se pode entender- é isso·que
Esse fato e essa relação, na parte· que lhe corque recebe a comunicação do Ministro Dilson
eu quero entender, Sr. Ministro - que o Presi- responde eu quero apenas isSo: V. ~ confirma
Funaro, mostra~se preocupado e, neste instante,
dente, em abril, tenha ficado perplexo e indignado
a parte que lhe corresponde? Evidentemente que
surge uma dúvida, que nós até agora não consecom 6 nàvo decreto, qUe já- estava assinado por não vou lhe perguntar sobre o_periodo de_janeiro
guimos elucidar: V. Exa. nos disse, no primeiro
ele em-abril e que era exatamente igual ao projetro ou sobre _o perfodo em que V. Ex' não era ministro.
depoimento, que soubera que esse decreto custa~
de decreto- s_e é_que existe isso- que ele Esca1onei a Ordem, o periodÕ que lhe: diz respeito,
ria mais, implicaria gastos adidonals - despesa,
assinara em fevereiro e que não tinha implemen- o decreto de abril, V. Ex' não o assinou antes
prejuízo, lesão, isso tudo tem que ser definido
porque o Ministro da Fazenda, na época, dele ser publicado?
na manifestação final - implicaria agregação de tado
não o assinara.
despesas para o Erário da ordem de 600 milhões
O SR. ANÍBAL TEIXEJRA. -A minha assessoria
Essa é uma questão que também me deixa
de dólares e esse fato é assaz importante. O Minis~
jurid.lca diz que eu não teria rubricado. Realmente
inquieto:
porque
assiprofundamente
perturbado,
tro Dilson Funaro diz que jamais revelou números,
eu posso ter rubricado, ainda mais com essa inforna-Se
fevereiro, adota-.se urna medida, ela não
apenas rebelou-se contra esse ato porque Cótn
mação de que o Ministro Funaro recebeu o decrese
implementa
porque
o
ministro
não
concorda.
ele não concordava, ainda que não tenha discuto com a minha assinatura. Eu tinha poucos dias
Em
abril,
volta-se
a
assinar
algo
exatamente
igual
tido conseqüências numéricas e financeiras, já
no Ministério, um decreto assinado pelo Presi~
e, aí, alerta~o sobre aquilo que já fizera dois meses
porque também se rebelara- e era uma poslçâ:o
antes, s-e tem uma reação de profunda indigna- dente, área e:conômica, específica do Ministério
coerente - em fevereiro.
da Fazenda, eu posso ter rubricado.
ção? Eu não -estou absolutamente questionando
V. Exa. disse que colheU esSa informação do como é que foi o diálogo, isso já foi cobrado
O 'SR. RELATOR (CarloS Chiarelli) ~ Muito
Ministro Dilson Funaro, ele disse Cjue não lhe deu
de V. Exa., que descreveu as reações do Presi~
bem, V. & tem dúvida se assinou ou não. Se
essa informação. Mas o mais sério é que V. Ex.a.,
a assessoria jwídica éicha que não, V. Ex', enfim,
dente. Então, nós estamos diante de uma situação
ainda há pouco argüido, vai ao Presidente da Rerealmente das mais preocupantes: ou duas vezes
fica um pouco dubitlativo. Mas, V. EX' tem certeza
pública e transmite a Sua Excelência esse tipo
o Preside-nte foi enganado, e não foi enganado
de que não o examinou?
de efeito e conseqüência. E, aí, ficamos nós pelo chefe da portaria, porque chefe de portaria
O SR. ARfBAL TEIXElRA.:... Nunca vi
mae fico -eu-;;_ bastante perplexo em saber como não tem acesso ao Presidente, foi enganado por
téria.
se faz esse mecanismo da transmissão de dados
autoridade do mais aJto nível hierárquico deste
de tamanha gravidade, sem que isso tenha, afmal
País, e porque quem despacha com o Presidente
o sR. RELATOR (CarloS -(:Jij~relli) --V. Ex~
de contas, primeiro, identifkã.da a origem __efetiva: é_ministrMe EStado ou o consultor-geral daRe~
teve conhecimento dela através do Ministro Funaquem falou nos 600 milhões de d61ares? Estamos
pública, vez que há decreto que lhe garantiu o
ro. Muito bem! V. Ex!' tem éerteza i:le que não
lidando não é com pessoas que nãO fêflharri riedireito de despache pessoal, há um ano e pouco
a levou ao Presidente?
nhum compromisso com os fatos, mas com inforatrás, e outras autoridades do mesmo nível hierárO SR ANfBAL TEIXEIRA- De fOrma alguma,
mações de um ex-ministro do Planejamento _e quico, ou o Presidente sabia que tinha assinado
de um ex-ministro da Fazenda deste País, quando
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Muito
antes, e a Indignação me parece pouco lógica.
todo o País fala em combater o déficit público,
beml Então V, Ex!' não _é partícipe desse processo.
Nós precisamos esclarecer esse fato, ministro.
quando se fala na responsabilidade com o çlinheiEssa é a seqüência, porcjue nós estamoS vivendo
V. EX" sabe nos dizer pqrque o decreto~ esse
ro público e quando o contribuinte tem razão de
que V. Ex' trouxe a esta- Comissão e -eStá aSsinado
uma situação sui generis neste País. Há decretos
saber, afinal de contas, quem zela pelo patrimônlo
assiiiados que_ não são publicados - e cito de pelo Presidente da República, não foi publicado?
deste País.
fevereiro, com a retroatividade de novembro, que Como é que se desrespeita, flagrantemente, um
Quem diSse que esses decretos causam ~
ato do Presidente _da República, porque quem tem
~ assin~do pelo Presidente da República, e ele
dano de US$ 600 milhões? V. EXa. aO Mint.str-0 é -~~lar da possibilidade de expedir decreto? Encompetência para baixar um decreto é o PresiFunaro? O Ministro Funaro a V. -&a.? Essa é uma
tão, o Presidente da República assina um decreto, dente da República- ele assina e fica no arquivo?
questão fundamental para esse processo, em tereste não é Publicado e não vale. E há decretos Quem é que obstaculiza um ato do Presidente,
mos de núcleo de decisão. Nós temos que lidar
no exercício pleno da sua competência, e não
que não estão assinados, são publicados e valem.
aqui - e eu volto a dizer: eu estou córll a tnais - E essa a r~alidade.V. Exa. confirmou os não assi~ se Jn5t!'umentaliza? ESse decfetqfoi EX- quem
absoluta isenção. Esta~ tom1sSão--ríão é-COritra
nados, e o Ministro Dilson Funaro a mesma coisa. nos trouxe para a comissão. Eritão, V. EX' sabe
ninguém e também não é a favor de ninguém.
Então, qual é a garantia da segurança jurídica a histó:ria do mesu'l)o~_Eu_quero que V. Ex" n-os
Ninguém com sobrenome- ou cargo vai deixar
das relações sociais e económicas neste País? conte o fula!. V. EX' nos diz assim: há um decreto
O que está no Diário Ofldal de hoje, dia 25 que foi pôf" mrm proposto, que foi assinado pelo
de ser indicado aqui nem vai nos intimidar, e
ninguém vai ser condenado apenas por uma
de abril, será que foi assinado? Por quem foi <j.SSf- Pr~dente e que não foi publicado_. Muito bem!
questão de apriorísmo, de -má vontade. Mas, as
nado? ComO é que nós podemoS--ter certeza? V. Ex' sabe tudo' do decreto e a defendeu, inclucoisas têm que ficar claras aqui. E eu, sobretudo,
Estão aqui três narrativas, para não falar, Sr. Minis- sive. Eti nã_o vou díscutir o mérito e até dispenso
meu caro Presidente, como responSáVel pelo patro, nesse documento _q!Je está aqui no dossiê, V. EX? de dizer de que trata o decreto; são medidas
recer, vou -esmiuçar isso até o fim. Alguém vai
que é o famoso de<:reto que V. Exa. chama de de combate ao déficit público; no. SE:U enfoque,
esclarecer esses fatos ou, então, as pessoas são
"Combate ao déficit público" e que está aqui com Eu quero saber por que não saiu no Diário Oft.
assinou esse de<:reto antecipadamente, que quando o decreto estava no Diário Ofldal não tinha
a sua assinatura. A informação _de V. Ex~ nos sur-
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daJ? Quem é que impede que um decreto assi-

nado pelo Presidente, quem é que é tão forte
que obstaculiza uma decisão do Presidente da
República?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Na época, foi-me

dada wna explicação de que isso se chocaria
com o outro decreto Bresser, que era criação
da Comissão de Fmanças, do controle financelro.
Mas, eu acho que teve, realmente, no combate
a es_se decreto, alguma interferência da Secretaria
Geral do próprio Ministério, porque ou encontrei

tro Bresser que aqui disse que, em novembro
- portanto, dois meses antes da sua saida -,
o Presidente da República, por força de uma série
de desarcertos na sua gestão, já antecipara ao
Ministro Bresser que V. Exf seria excluído do Minis~
tério. V. Ex" sabia desse aviso prévio, dessa situa~
ção ·de trânsito rumo à saída com dois meses
d.;-ãntecedêi1cia? Como se compatibiliza eSSá situação com essa manifestação final?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -

Eu creio que aí

V. ·Ex" só rrie dâ uma data como ponto de referên-

certa má vontade quando estava elaborando esse
decreto.

cia, que seria o mês de novembro. Eu acredito
_que esse trabalho de "fritura de ministro" começou realmente em outubro ou novembro - foi
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -De que
- realmente essa data. J:: capaz qUe o Presidente
Ministério?
tenha falado com o Ministro Bresser; se S. Ex"
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Do Ministério do
afimí.ou issO ·aqui sob jUri:lmento, é pOrqUe falou.
Planejamento, que teria influenciado o Ministério
da Fazenda para "brecar" o decreto. Mas, a infol'-

mação que me foi dada...
O SR. RELATOR (Carlos Cliiarelli)- Um mo-

mínistro.
_ _
A Secretaria Gera] do Seu MinistériO -à êpoca,

mentinho~

como de resto, geralmente a Secretaria tem um
titular. V. Ex' está se referindo a quê? Depois de
assinado um decreto proposto por V. Ex!', assi~
nado pelo Presidente da República, ele, entre outras razões, teria deixado de se instrumentalizar
por influência de um subordinado hierárquico de
v. Elo?
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Hoje eu faço essa
. idéia. Mas, na época o que me foi dito é que
ele se chocaria com os propósitOS. do Ministro
Bresser, o que, aliás,. eu não acho, pois deles são
compatíveis, inclusive porque há uma referência
a esta Comissão no próprio de.creto.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Foi-lhe

dito por quem, ministro?
OSR. ANfBAL TEIXEIRA- Pelo próprio Presidente da República. Quando eu cobrei, S. Ex'
disse que "pode criar atritos com o Ministro Bres~.
ser e vamos evitar atritos na área econômica".
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)- Decreto

assinado, não saiu no Diário Ofidal, V. EJcl' cobrou do Presidente e ele lhe deu essa informação.
É isso?
~
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

É.

O SR. RELATOR (Carlo5 ChiareUi) -Que atritoria com a política ou as diretrlzes do Ministro Bres~

ser?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Exatamente. Já
havia sido criado um grupo para tratar do déficit
público.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Sobre

OSR..RE"LATOR {Carlos Chiarelli)- Ministro,
tlllla questão que me deixa um pouco em dúvida:
-v.~ quandO fala em interni.ediação, e falou tanto,
e tanto .aqui se fala, até porque é um sistema
central, V. Ex" sempre limita a :;;ua visão desse
processo, a di_zer; "Não, esse fato só teria acontecido ou teria que ser examinado no Ministério
A, ou no setor A ou B, porque nos demais não
há liberação de· verbas para os munidpios". En~
tão, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte:
para V. Ex!, ex~ministro da Seplan, que sabe o
montante do orçamento, a disponibilidade e a
-disposição das verbas, há falhã de aplicação de
recursos? Para V. Ext, a viabilidade, a possibilidade, a área de inveStigação sob intermediação
de verbas restringe-se exdusivamente naqueles
repasses· de ieC:utSos do Goveino para os municípios ou isso quer dizer· que em outras áreas,
em outros tipos de atividades não há perspectivas
de intermediação?

Quinta-feir~•

24 3505

não responder essa pergunta de forma tao objeM
tiva. Na minha área, como nós não fazemos nenhum tipo de.obra, a Seplan é um órgão de atividade~meio e nãq de atividade-fim, eu não _diria
se íS~o exíste ou_ não e em que volume ~!
O SR. RElATOR (Carlos ChiareliT)

.c...

v.

Ex"

não teria a mesma idéia sobre a matéria, como
a que expressou aqui na Comissão, o Ministro
Bi-esser, como por exemplo, que as concorrências
e os editais são sempre lançados com sobre-pre~
Ço, tendo em vista o fato de que há uma certa
espectativa costumeira, de inadimplêhcia e que
haveria, por isso, um processo compens-atóriojá seria uma tradição. V. Ex~ tem idéia disso? Estou
lhe traduzindo uma manifestação do ex-Ministro
Bresser.
O SR. ANiBAL TEIXEIRA - Eu tomei consM
dêncía disso, (juando procurei pesquisar uma
úniCa ·empresa que ·rez uma obra mais barata do
que o previsto. Foi o caso da Companhia Vale
do Rio Doce que, ao fazer·a estrada para Carajás,
economizo!.! 1 bilh~o e 200 milhôe_s de dólares.
Então, me iÕ.teressei por esse assunto porque economizou em cima de ·um ofçãmélto ·(}ue havia
sido feito por vários assessores, inclusiVe estrari~
geiros, efc. E uma das-iai:ões dadas pelo Presi~
dente da Vale, naqu-ela época, de que aVale procu~
rava pagar em dia. Vejam V. Ex<4 ã. importância
Aess~ fato, A Vale conseguia o suce:sso pagando
em dia. É uma das explicações. E também, acredito, por causa da espeCificaÇão, que foí um pouco mudada, c.omo teria ficado mais barato a estrada, talvez com 30, 40% do seu preço, a famosa
Ferrovia do A~~
·-

O SR. RELATOR (Carlos Chiare! li)- Foi o úni~
co caso que V. Ex" viu que se fez mais barato?

O _SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Não, podem ter
O SR. ANÍBAL .TEIXEIRA - Intermediação de -acontecido outros casos, mas o que me chamou
veilia para um estado seria" alguma coisa tOtalmente fora de propósito. Isso-atinge, no meu en- a atenção, pelo volume, foi esse.
tender, mais realmente as prefeituras, que são
O SR. PRESIDENTE (JoSé Ignácio Ferreira) - às vezes mais despreparadas, se sentem então
Eminente Senador Itamar Franco,
ins.egui'a-s e se vaJem dessas intermediações.
O SR. ITAMAR l'RANCO - Sr. Ministro Aníbal
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- E a viabili- Teixeira, tenho aqui a cópia do decreto~ Queria
·
_dade de interesses de terceiros, de grandes .inte-- confumar se ·esta assinatwa é de V. Ex'
r~$e..S y. fr sempre fala aqui em grandes
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - É, sim.
interesses -por exemplo, na execução de obras
O SR. ITAMAR FRANCO - Eritão, quer dizer
públicas, -na disputa de concorrências etc., não
é previsível - não estou lhe pedindo que acuse que esta assinatura abaixo da do Presidente Sarnirigtiéril. · - na sua- víSãO, ·qUe ocorra iilterme~ ney é sua?
diação? Só na liberação de 1O milhões, 500 mil,
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- É, sim.
200 mü. __e 6 _milhões. para os municípios é que
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, V. ~ assipode haver a intermediação? Nas grandes gestões
nou o Decreto n~ 94.742, de 18 de feVereiro de
de aplicações e nas definições de grandes Obras,
1987, após a publicação também no Diário Oflesse fato. para V. EX', que é um ex~Ministro do
Planejamento, nessa área, a sociedade pode ficar
dal?
absolutamente tranqüila que não há nenhum ris~
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Após a publícação
co?
pela minha assessoria jurídica. Foi após a publi~
---cação.O SR ANÍBAL TElXE~ - Não; eu queria
diz.er ao il_ustre Relator, que a Seplan é um órgão
O SR ITAMAR FRANCO- QuapdQ o~se~ node atividade- meio, quer dizer, nós não estamos
me apareceu no Diário Oficial, V. Ex' não liã.via
na ponta do sistema, fazendo obras. Assim, realassinado?
ffiént.e eu não posso clizer nada sobre essa mC~.té
O SR. ANfBAL TEIXE1RA_- ~resurl)ivelmente
ria. O que eu fiz e disse naquele decreto, é que
não.
a.s obras públicas têm ficado por preços acima

essa questão dos atritos com o Ministro Bresser,
eu sou obrigado a lhe fazer uma pergunta: V.
Ex!', aqui, várias vezes foi inquirido e respondeu
- afirmou, até - que as manifestações na sua
saída do Governo, com as palã\rf.:is so1idárias, afe-tuosas e de apoio do Presidente Samey, no dia
do seu afastamento, eram uma àemonstração de
que V. Ex' tivera um desempenho dos mais eficazes e tivera o apoio do Presidente.
Essa informação sua - e é necessário que do que seriam feitas pela iniciativa privada, talvez
eu lhe diga que V. Ex' emita uma manifestaçãO em decorrência até deles já contarem com atraso,
-choca-se de frente com.a informação do Minis~ · etc., Irias a verdade é que eu me reservaria a

O SR. ITAMAR FRANCO -

O decreto a que

o Seriador Mar~ondes Gadelha se r~feriu está
aqui, e consta realmente a assinatura de V. ~
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O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- É, sim.

O SR. ITAMAR FRANCO- MaS não consta
a assinatura, como V.~ vê, do Ministro Funaro.
O SR. ANÍBAL TEIXElRA- Não, não consta.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Senador Mendes Canale.
O SR. MENDES CANALE -

Sr. Presidente,

acompanhamos as perguntas feitas pelo n~
Relator ao depoente, e ele considerou o anda~
menta de todo o processo em relação à elaboração dos decretos. Chegou até à- parte fundamental da sua retroatividade, retroatividade essa,
que quero mais uma vez acentuar. Segundo o
depoimento do ex-Ministro Sayad, .S. Ex' havia
concordado com o decreto até o mês de janeíro

do ano de 87, porque estava dentro do próprio
exercício. Logo, o Sr. Ministro agiu bt;:m, no- que
diz respeito à parte técnica, porque riãc)..poderia
ele pagar senão através daquek$ eolitràto_s em
que houvesse ainda pend~ç'ia ~~ restos a pagar,
ou então de exercíciOS'passados, aquilo que já
estava em exercido findo, -só através de crédito
especial. 0!-a, -COm essc1 retroatividade indo até
novembro, nós não podemos conftrmar, por~_e
não temos nem o levantamento desses 600 milhões dé: dólareS que V. Ex' atribui que tenha dado
esse prejuízo à Nação. Mas esses contratos de
exercício anterior, e dando seguimento aí às perguntas, à colocação do nosso ~ela~or, chegamos
então a esse ponto: estão aí os dec.retos, retroatividade. Agora, vamos ver a sua execução. Tem
outra parte. A execução orçamentária quem faz?
Quem olha é a SOF? É a Seplan que acompanha
ou é o Ministério da Fazenda?
O SR ANfBAL TEIXEIRA -

Acompanhamos

a nível do Ministério. O recurso é alocado ao Ministério, mas não se faz isso a nível de projeto.
O -SR. MENDES CANALE --Cada- Ministério
faz por si, a Nação fica perdida, não tem ninguém
aí que faça uma execução maior, mais acima,
para saber como se executa o Orçamento da Nação. Vejam que beleza de controle que temos!
Pergunto a V. ~se efãm recursos, s_e eram contratos com retroatMdade de exercício anterior, cOmo se processou esse pagamento? Como proc-essaram os pagamentos em 1987 de contratos feitos em 86? Com que recursos? De que forma?
O SR. ANiBAL TEIXEIRA- Provavelmente deve ter sldo ...
O SR MENDES CANALE - Não, não digo
provavelmente. Quero saber se V. Ex" sabe, se
pode dizer, inclusive no aspecto técnico, como
ela tem que ser realizada.
O SR ANfBAL TEIXEIRA- Orçam"entariamerite, seria impossível.
O SR. MENDES CANALE ..,.... E como foi realizada?
O SR ANfBAL TEIXEIRA empresas estatais.

Pode ter sido nas

O SR. MENDES CANALE_- Vamq~ deixar as
estatais de lado, porque serão tra~das dep-ois.
Vamos até às diretas. Nã_p V<;!!mos áté lá, porque
o caso é malar. Como fazer pagamento de exercício anterior? Só tinham duas fo_rmas, não tem
outra e V. Ex• sabe disso. Ou estavam arrolados
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num resto a pagar e tinham condições de prece- se estenderia a outros Poderes, se se estenderia
. der esse pagamento no exerdcio seguinte, ou também à esfera estadual etc. No entanto, V. Ex"
pãra proc_~ o pagamentO do exercício seguin- levantou essa figura de 600 milhões de dólares
te, soinente através de crédito especial, _porque e ainda mantém, "contra ventos e marés", a idéia
não tem outro. Gostaria da resposta de V. ~. _de ilegaliâa(!e e de lesividade, emborél nUin._çlado
um esclarecimento à Comissão nesse sentid:~, momento, admite que não seja lesiva e, em outra
porque o nosso relator chegou bem, S. Ex' veio circunstância, admite que assinou, mas a sua asacompanhando e foi até aos decretos, assinados sessoria diz que não assinou. V. Ex"' advertiu o
ou não, assinados posteriormente pelo ex-Minis- Presidente, mas assinou. Gostaria de fazer a pertro da Fazenda e até por V.~ Vamos ver, agora, gunta que neste momento deve_ estar na cabeça
a execução deles, que é outro assunto, outra irre- de todos: Sr. MinistroAnlbal Teixeira, V. Ex• adniite
gularidade a ser analisada. Qual a informação que que possa ter havido uma falha humana de sua
pode V. Ex' prestar à Comissão no sentido de parte, um lapso de memória ou de julgamento,
como foram procedidos os pagamentos do exer- e que possa, efetivamente, ter se equivocado
ctdo anterior?
quando falou em lesividade ou em ilegalidade
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Bom. V. Ex' nào ou_ quando citou esses números nesse decreto?
quer respoSta, eu penso. Logo, pediria ao nosso Que V. Ex' tenha assinadQ porque pensou que
chefe de orçamento, que estará aqui, que dissesse os decretos eram limpos e corretos ou legais e
se houve algum caso em que foi pedido crédito -de bons propósitos?
especial para atender a esses decretos na admiO SR. ANfBAL TEIXEIRA- Só tomei conhecinistração direta, única sobre a qual tínhamos uma
mento desse problema depois que_o decreto havia
gestão.
sido publicado, quando o Ministro Dilson Funaro
O SR. MENDÉS Ce\NALE - Vamos aguardar . me advertiu. A idéia de_ custo me pareceu ser
para fazer a pergunta.
do Ministro Dilson Funaro, mas S. Ex' dfz que
O SR. MARCONDES GADELHA .::... Sr. Pres;- -não é. Tentei, ~epois; fazer esse cálculo. P_edi vádente, pela ordem.
rias vezes à SEPLAN que tentasse fazer o cálculo,
mas é, realmente, muito difícil, porque teria que
O SR. PRESIDENTE (Jásé-lgnácio Ferreira)- - haver _um gerenciamento que nós não temos no
V. Ex" tem a palavra.
Brasil, que é o cronograma tiSico e o cronograma
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Ministro
fmanceiro, que é esse que foi implantado no PaláAníbal Teixeira, V. Ex' foi quem suscitou nesta cio. Permite_ esse tipo de comparação. Os ~úme
Comissão o problema da ilegalidade e o da lesivi- rOs são otenizados e vai-se lançando para com~
dade desses decretos n9S 94.042 e 94233. Num parar a variação do índice do custo de construção
depoimento anterior, V. EX' levantou essa questão com o desembolso e com o ~Qograma_ tisico
e a CP! s_e aplicou a ela com todo empenho na da obra. No Brasil não há Isso. Ehtão, realmente,
busca da apuração, da indagação final para se é difícil chegar-se a esse número. Pode s_~r até
chagar a uma verdade sobre esse ponto extrema- que o número de 600 milhões tenha sido exagemente controvertido. V. EX' foi a única pessoa rado. Quando eu trouxe este problema à Comissão, não foi questionando a honestidade dOs deque afirmou que os referidos decretOs deram um
cretos, V. Ex"" se-lembram bem. Pode ter havido
prejuízo de 600 milhões de dólares. V. Ex.' chama
a isso de impacto,-o_que considero mais correto. erros técnicos. O Ministro Dilson Funaro não
No entanto, transitou em julgado a expressão mencionou má-fé de ninguém. Falou que era um
"prejuízo•• de 600 milhões de dólares, questão decreto que iria criar um impacto muito grande.
A minha assessoria, mais tarde, me disse que
levantada por V. Ex" que Ioi a única pessoa a
faz_ê~_lo. Porém, V. Ex" disse que não sabe exataeles__eram ilegais e até inconstitucionais. Naquel_a
me=nte a quanto moil.tOu esse impacto, não sat ~ época não- houve isso. Eu afirmei isso na Comissão, porque estava trazendo ã- baila um- decreto
ccimo calculou esses 600 tnilhões de dólares. Efeque, depois de estar regulamentada toda essa
tivamente, não sabe se existiu o tal dano, ou tal
parte, apareceu. Esse, sim, esse que foi chamado
lesão ao erário. V. Ex~ disse que o decreto teve
inspiração na área econômica e que advertiu con- aqui de "Do_cumento Alfa", eu _considero extrematra-a ·sua aplicação, contra a sua expedição. No mente lesivo aos interesses nacionais, porquenós calculamos - chega próximo de 3 bilhões
entanto, prova-se aqui que V. EX' assinou antes
de dólares. Não fiZ nenhuma referência de valor
do seu parceiro na área econômica, o Ministro
a esse decreto. Apenas o ilustre Senador Carlos
Dilson Funaro.
Chiarem, que é um hOmem mUito inteligente, puT.odos os Ministros que passaram por aqui susxou o fio da meada a partir da minha afirmação
tentam_ que não há nada de danoso, de lesivo,
de que já havía sido cometido um erro pelo GoveroU de ilegal nesses decretos. E por aqui passaram
no, que_ pode não ser doloso, naquela ocasião,
os· Ministros Dilson Funaro, João Sayad, e hoje,
e que, após nós conseguirmos, _depois de muita
o Ministro Marco Maciel sustentou taxativa e cateluta, faz_er uma regulamentação complexa para
goricamente a legalidade e_ os bons propósitos
o problema dos contratos, surgiu essa nova minudesse decreto. Entretanto, há algumas semanas,
ta. Essa, sim, eu afirmo e provo, é extremamente
a c;PI está num trabalho, num esforço para apurar
lesiva aos interesses nacionais. Na verdade, penso
es~es fatos e a Nação_ toda convulsionada em
que isso pode ter sido feito de boa-fé. Apenas
tomo dessa suposta ilegalidade e dano que, efetias pessoas não tinham idéta do número. Chamou
vamente, V. EX" trouxe à colação a esta Casa e,
a minha atenção porque eu insistia com _o _Presiagora, vemos com que dificuldade se sustenta
dente que era preciso, ao asSinar alguma coisa,
isso, até porque, verificou-se, depois, que outros
saber quanto é que vai custar. J:: isso_ o que perrnlte
poderes e outras_ esferas da administração aplicaa eficáda da administração. Eu tive, depois, _cinco
ranl esse decreto. Estaria inclusive, difícil de se
ou seis exemplos disso. O Presidente, de boa-fé,
calcular os prejuízos sem saber se a aplicação
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Tenho a impressão que o problema dessa legali~
verifico, vejo que representa um impacto muito _ dade deve ser discutido exaustivamente, minuciogrande. O sistema implantado, para o qual trouxe~
samente, com toda tranqüilidade, com toda calmos know how de vários países, permitiria esse
ma.
tipo de avaliação: isso vai custar à Nação 316
No momento eu queria só aproveitar o ensejo
milhões. En.tão, as decisões administrativas pasM
da presença do ministro para fazer uma pergunta
sariam a ser mais lógicas. Eu não quis dizer que
que dizia respeito a S. EX, que era a sua particios decretos foram feitos com má-[é, coin- dolo.
-paçáõ-no-decreto -suponhO eu, a partir de todos
Apenas peguei a ponta desse assunto para mosos depoimentos - que efetivamente o ministro
assinou, porque não viu nada, como acabou de
trar que nós estávamos prevenidos sobre o problema de correção, quando apareceu, na Seplan,
dizer, de desonesto, ou de doloso, ou de errado...
para exame, o novo decreto. Eu acho que realO SR. ITAMAR FRANCO- Errado; viu, V. Ex'
mente esse tem má-fé: e, se não tiver, há interesses
me desculpe o ministro está aqui e Vamos a:darar
muito grandes atrás dei~.
isso.
O SR. MARCONDES GADELHA- Esse docuV. .Exl', com muita inteligência está. conduzindo
a um raciocínio, quando aqui o ministro expresmento "alfa" chegou a ser publicado?
sou outro tipo de entendimento.
0-SR._ANfB-AL TEIXEIRA_----:_N~o,_ele ficou resassina urna proposição do Ministro e, quando eu

O SR. MARCONDES GADELHA -

trito à área da Seplan.
O SR. MARCONDES. QADE~]iA - Então, é
um documento que não existe efetivamente?

O SR._ANfBAL TEIXEIRA- EXiste,-pOrqUe ele

se transformou num processo depois que chegou
à Seplan, e tem um parecer da assessoria.
O SR. MARCONDES GADELHA -

Mas, ele

não veio à luz, não produziu efeitos?
O SR ANfBAL TEIXEIRA- Não, não produziu
efeito por que o parecer da nossa assessoria foi
totalmente contrário.
O SR. MARCONDES GADELHA- Eu quero

crer que não vem ao .caso discutir sob_re uma
coisa que não existe.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Se V. Ex" n1e-permite, outros produziram efeitos.
O SR. MARCONDES GADELHA- Estou ape-

nas dizendo qUe não vem ao caso nó_s discutinnos
o documento "alfa" ...
O SR. ITAMAR FRANCO~- Daqui a pouco -nós
vamos ver como é que surgiu isso, com a acareação.

O SR. .MARCONDES _GADELHA- Eu quero
me .dngir, Ex", aos decretos.

O SR. ITAMAR FRANCO- Sim, Ex!', eu estou
dizendo s6 para que não pare tudo, porque existem os outros dois decretos. O ministro é que
não gostou tanto que foi !á e disse ao presidente,
e o presidente ficou perplexo. Esses sim, trouxeram prejuízos.
É preciso também que se diga ao ministro talvez S. Ex' não saiba - que não foi só a assessoria dele que julgou ilegais os decretos, mas
também o procurador-geral do Ministério da Fazenda, que encaminhou, inclusive, à Consultaria
Geral da República o seu parecer, parecer esse
que foi devolvido agora, em março, ao sr. procurador, que manteve o ato da ilegalidade, da inconstitucionalidade, tanto assim que não se permitiu que no Ministério da Fazenda fosse pago
com base nesses decretos.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sobre Isso,

nobre senador, nós vamos ter oportunidade para
discutir exaustivamente; há muitas coisas qUe nós
temos que esclarecer sobre esses decretos. Nós
não temos nenhuma pressa. Eu acho que matéria
de convencimento vai-se fonnando paulatinamente, e não há nenhuma pressa quanto a isso.

Não, eu

não estou conduzindo nenhum raciocínio, apenas
citei fatos.
O SR. lTAMAR FRANCO - V. Ex!' não _está
c_onduzindo. O que o ministro disse? O ministro
disse que viu no Diário 06clal e posteriormente
assinou. Eu é que mostrei a- S. Ex!'...
O.SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• mostrou que S. Ex'!' assinou antes do próprio Ministro
Funato.
O SR. ITAMAR FRANCO-Só que S. Ex'tillha

dito que não havia assinado antes da publicação
do Diário 06da1. Não é verdade, ministro?
O SR. ANfBAL 1EIXE1RA - Eil, pelo nienos,
não me lembro deSse aecreto dessa forma~
O .SR ITAMAR FRANCO~ Éu é que mO~ei
a assinatura, porque lembrei do _que V. EX _disse
-na intervenção, quando eu falava. Agora, o minis~achou isso e~:rado ou doloso, tanto assim que
~le foi ao Presidehte da República._ E Võltou perplexo através da fala de V. Ex' .
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas aí, Senãdor
-Itamar, cabe uma pergunta ao ministro.
Eu pergunto: parqueS. Ex!' acha danoso e"errado a Nação indenizar prejuízos que ela mesma
caúsou-ã terceii-õs, fàze'ndo -reajusúnneiltôS?~ .
OSR.ANfBAL TEIXEIRA~Bom, euftzqUestão
de frisar aqui que eu tomei conhecimento _deste
assunto através do Ministro Funaro, e não.havia
an~e:s t;Ldo nenhum conhecimento sobre este asSunto~ Foi~ãtra~éS -dO-Min!si:fõ -Firri"arO.
, ·=

o SR. ALEXANDRE COSTA- v. Ex' não está
respondendo a minha pergunta.

O SR. A~fBAL lEIXEIRA -Vou respond~r.
O que levei ao Presidente foi a preocupação
do Ministro Funaro e, depois, passei, então, a_estuM
dar o assunto lá na assess_oriajuridica. A pergunta,
objetiVamente, se é danoso indenizar as pessoas
que perderam, é claro que não.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Então, como

é que é prejudicial à Nação, então -como afirmou
o Senador Itamar Fran-Co.
-~
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Ale~ndre
Costa, agora é miQha vez de dizer a V. Ex:l'. quem
aprovou o Plano Cruzado foi V. EX', fui-'ª'· foi
o ministrO ou o Presidente da República? Quem
congelOu os preços deste pais- e nós sentimos
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durante o processo eleitoral o que não vale aqui
- foi Sua Excelência o Senhor PresJdente da
RepúbUca.

-0 SR~ ALEXANQ~J;_ COSTA~ Então a causa
não são os decretos...
O SR. ITAMAR FRANCO ~Ah! Ex", se ele havia
congelado, se ele havia baixado decretos não podia ver, ... E vamos eritrar na discussão jurídica ..
O SR. ALEXANDRE COSTA - A causa não
são os decretos; V. Ex.' pOde culpar o Plano cruzado, mas não os decretos.
O SR. lTAMAR FRANCO - Quem aprovou o
Plano Cruzado chama-se Presidente Sarney.
O SR. AL.EXANDRE_CQSTA- Porque há que
se acreditar em alguma coisa. Ainda há pouco,
um dos homens mais corretos desta República,
que é o Senador Marco Maciel, teve a coragem
e a hombrldade que nã.o _somente_achar decretos
legais, com_p _também crê e acredita nos propósitcis, os mais· sérios:
O SR. ITAMAR FRANCO- S. Ex~ ainda disse:
conquanto r,espeite as_ opiniões discrepantes.

O SR. Al..EXANRE COSTA- Claro, mas estou
respeitanáo a opinião de V. Ex'! Mas estou defendendo a minha, que não é só minha, mas de
muitos outros Senadores, como a do Senador
Marco Maciel, e de outras grandes figuras iguais
à figura ~~Y· _Ex"
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, às vezes até
maiores._
O SR. ALEXANDRE COSTA_-: Não, eu não
coloco _ninguém maior do queV. Ex'
O SR. ITAMAR FRANCO - Tem um maior
do que V. Ex" e eu, que é o Presidente da República, que baixa os _decretos, Ex'
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu não estou
dizendo hoje, eu sempre disse, acho V. EX' um
grande Senador da República ...
O SR: __ITAMAR FAA.NCO ~ Muito Obrigado,
Ex'
O SR. ALEXANDRE COSTA- ... um homem

sério, um homem correto. E isso não coilstitui
n~nhum agrado.
O SR.. ITAMAR fRANCO
achando.

~.

Nem eu estou

O SR. ALEXANDRE COSTA -

Eu sempre

achei. Mas isso não implica em concordar com
V. Ex", absolutamente, nesse plano e nessa discussão aqui.
O SR. ITAMAR FRANCO ~ Ex', vou encerrar
porque o Presidente já me está chamando a aten~
ção aqui.
Quem vai estabelecer o juízo de valor_ nã.o é
V. EX' nem eu.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Exato.

O SR. ITAMAR FRANCO- Quem Vai estabelecer o Juízo de Valor do que falou aqui nesta
Comissão, neste momento, é S. Ex' o Sr. Ministro
Aníbal Teixeira. É ele_ quem estabelece o juízo
de valor.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Bem, mas ele

não saJ:?_e o juízo de valor.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Mas todos s_abem

que foi o Presidente.
O SR. ALEXANDRE COi>TA - Af, agora, ele
lançou essa bomba desses 600 milhões de dóla~

res e o Senador Chiarelli grita ali, com ênfase,
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. Ex' terrilinou? (Assentimento do orador.) Então
dou a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR ITAMAR FRANCO- Também já termi"
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tro é uma estimativa baseada no volume de seiViço que o Governo tem e uma projeção feita pelo
próprio grupo que trabalhou com isso com as
estatais...
o SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Mas data
venia Senhor...

nei, Sr. Presidente.
nesses 600 milhões de dólares, todos falam Oes·
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)ses 600 milhões de dólares e ninguém explica
Senador Marcondes Gadelha, '/. Ex" ainda contiO SR. ALEXAi'iDRE COSTA- Eu posso explisequer um dólar. Um dólar sequer ninguém exnua com a palavra? (Assentimento do orador.)
car a V. Ex", nessas coisas é bom _se ser bem
plica.
Então continua com a palãvra- o eminente Se- .claro.
O SR. ITAMAR FRANCo-::.... Mas a Comissão -· fiador Marcondes Gadelha.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não, eu
- como- diz o Senador Marcondes Gadelha OSR ~CONDES GADELHA-Eu só quero
s6 rna peigtlntar uma coiSa, só para ajuàar ~ eSdavai exaustivamente procurar isso.
indagar ao Sr. Ministro se se pode registrar nos recer...
Anais se V. Ex~ admite que possa ter havido fa1ha
O SR. ALEXANDRE COSTA - Ele já disse
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu ajudo...
humana departe quando falou em "ilegalidade
agora que não acredita absolutamente em prejuíe prejuízo de seiScentos milhões de cruzados para
O SR RELATOR (Carlos Chiareili)- Só uma
zos para a Nação, acabou de dizer.
a Naçâo", e que V. ~possa, efetivamente, ter pergunta. MinistrO V. Ex~ sabe que o decreto de
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex• disse isso,
assinado esse documento por achá-lo correto e abril tinha uma caracterfstica diferente do decreto
Sr. Min~tro?
limpo, sem a eiva de desonestidade ou dolo. é: de fevereiro, o de fevereiro erã: faCultativo. Então
O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Não, eu disse que
isso que gostaria de saber se poderia ficar regisV. Ex" poderá dizer que precisaria uma perquirlção
houve realmente, isso haveria uma pressão de
muito cuidadosa, porque "a" aplicou e "b" não
trado.
caixa da ordem de 600 milhões.
aplicou. O de abril é imperativo e genérico. V.
O SR. ANJB~ TEIXEIRA - No meu primeiro
depoimento di_sse iss-o bem claro, que poderia Ex-' depois de abril ficou quase nove meses no
O SR. ALEXANDRE COSTA - Mas, pressão
Ministério. Então, o que me surpreende é o sede caixa não é prejuízo para a Nação, nunca foi.
ser um erro Jécn!co,_ porque o Ministro Funaro
Pressão de caixa nós tenl.Os--até em nossa vida
não me alertou sobre o problema de desones- guinte: V. Ex", agora não reafirma o número_ que
privada. Não é prejufzo Para- a Nação nem é pretidade, poderia ser um erro técnico. Agora, nesse nos deu anteriormente, deu espontaneamef!te,
jUÍZO para nós. Eu acho que quem compra e deve,
último que foi apresentado, aí rea1mente a gente ninguém extraiu esse nómero de V. ~ sob a1guma forma de tortura ou indução pecaminosa. V.
deve pagar. Se tem o dinheiro para pagar ou não,
sente a "mão pesada" dos interesses que estavam
Ex" disse aqui, os "seiscentos milhões de dólares",
se acionando para fa1:er correções, até nos muniisso é outra coisa, que não constitui, ab&elutamuito bem. Sobre o va1or decorrente de um demente, desonestidade. Agora, quem acusa de dacípios e nos estados.
creto imperativo e generico, que teve aplicação
no para o País, quem acusa de prejuízo para a
O SR MARCONDES OADELHA - Muito obriprática, então as contas são muito mais óbvias.
Nação, tem a obrigação de dizer onde está o dano
Agora, sobre uma proposta feita em n·ovembro,
e onde está o prejuízo, sob pena da Comissão, -gado a V. Ext
O SR:PRES_JDENTE (José lgnádo Fefi'eir.:i)- que V. Ex' diz que tramitava clandestinamente,
absolutamente, não poder aferir. Não pode aferir.
A Presidência concede a palavra ao eminente Re- veja bem_.já à época em que V. Ex~ estava de
O SR. MENDES CANALE - SenadOr Alexanmalas prontas para sair do Ministério, então, V.
·
lator, Senador Catlos Chiarelli.
dre Costa, para aferir -só com o Cõnhecimento
Ex!' tem dados concretos e afirma: "Esse vai prejuOSR. RElATOR (carros Ch-iareUi)- Sr. -Presi- dicar em três milhões de dólares".
dos contratos da forma com que foram elabodente, a primeira pergunta é para que eu possa
rados e da forma com que eles se valeram desse
O outro, que conviveu com V. EX' no exerCício
entender um detalhe. Como é que se pode calcudecreto para que pudesse haver esse reajustada atividade -V. Ex!' era o patrão do orçamento
lar que no Documento Alfa o prejuízo é de três
mento. Acho que aí, sim, porque até então V.
-V. Ex" fica na dúvida: ·~são 600- milhões mas
bilhões e, não se consegue calcular nos decretos?
.Ext tem razão, o ministro fala em 600 milhões.
- Essa- é a PergUnta que faÇo, -é uma qUestãO que ·podem não ser, depende de _uma variação postePode ser até mais.
rior". Isso é que me traz uma dúvida total, no
me parece... Na proposta que drculava de um
momento em que V. Ex' lança esses números.
O SR ALEXANDRE COSTA- Mas não cons- · novo_decreto, que agora resolveu-se chamar DoCorno é que V. Ex" consegue calcular um que
titui dano, Senador Mendes Canale. O que se pre- climehto Alfa, Beta ou Gama, sei lá ... J:: nesta
não chegou a se concretizar, e que já o apanhou
proposta que o ministro acaba de dizer que é
cisa saber, como disse Y. Ex, é se foram feitos
no fmal da sua gestão, e não consegue confirmar
de má-fé, mas que é um reajuste, é nada mais
de acordo com o. decreto.
ou desconfirrnar e dar números exatos àqueles
do que l~so, em síntese. O min[stro afirma, peque o acompanhou durante o seu período de
O SR. MENDES CANALE- Porque os peque- retnptóriâmenfe,- ·que o dano que provocaria é
ministro e que tinha uma obrigatoriedade genéde: três_bilhões. Então o dano potencial é passivei
nos que sofreram o-prejuízo em decorrência do
rica e uniforme?
de cálculo? o eventual dano reãl, não estoU gritanPlano Cruzado, esses não tiveram reajustes. Quedo, Senador Alexandre Costa, não procede, estou
braram lá no seu Nordeste, aquelas pequenas
O -sR. ANfBAL TEIXEIRA - Diria que temos
indóstrias têxteis acabaram e tudo, em decorrên- ·apenas fal~do COf!l clareza par'!' ser ouvido, até
duas casas, uma construída e sobre ela não temos
cia disso, e o Governo não olhou para esses pe- pelo Senador Alexandre Costa, que sempre faz
informações, ela sofreu um reajuste: uma outra
manifestações muito oportunas ...
quenos. Estão os ''tubarões" aí a pressionar o
casa vamos construir. Então, é mUito- mais fácil
Governo, eles que estão com uma situação privileO SR. ALEXANDRE CóSTA _:__Mas não estou
fazer o orÇamento sobre essa ciue vai ser consgiada. Isto é que não nos permite dizer: "Ah, a
truída do que avaliar, sem informações-eu disSe
crltlcan~o V. ~.,.
Nação não teve prejuízo, porque o prejuízo não
que o mecahtsrno- de informações--do Governo
o-SR.
RElAToR
(Carlos
Chiarelli)Só
quero
poderia ter ,sido causado a esses, os grandes emé falho --quanto é que realmente daria esse
díze_r que não estou gritando para agredir a platéia,
presários". E onde ficaram os pequenos, Sr. Miprejuízo. Mas no meu entender não fica muito
apenâs
estou
reafirmando,
para
ficar
nesse
aspecnistro?
longo desse valor, não.
to, c;omo e que se pode entender esse raciocínio:
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) o potencial se calcula com exatidão, o real, quer
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E qual
Solicito aos srs. senadores que colaborarem com
dizer, -algo que acoriteceu, seja de seiscentos, de
é o valor, ministro?
a Presidência na ordenação dos trabalhos.
vinte, de quarenta e oito, de menos dez, esse não
O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Esse primeiro é
dá p~ra calcular? Então o ministro tem que me
de 600 milhões de dólares. Não fica muito longe
O SR. ALEXANDRE COSTA- Eu concordô
explicar isso aqui.
porque basta pegar os contratos. Imagine o setor
com V.~ Mas quando muito pode ser inquinado
Ó SR. ANÍBAL TEIXEIRA - O de seiscentos eletroeletrônico. Disse-me o presidente do sindide injustiças, mas nada tem a ver com a legalidade
milhões_ teria que ser calculado vendo quais os
cato que havia um débito de 3 bilhões para o
ou não dos decretos, não com a justeza dos decresetor. Então se se aplicasse sobre esses volumes
órgãos que pagaram esses reajustamentos. O outos, nada tem a ver.
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de débitos esses valores, acaba-se chegando real~
mente a um valor que seria próximo de 600 ...

O SR. AlEXANDRE COSTA- NODi-e ReJator,
v. Ex'!, qué é Um

homem-multo

v. Ex- permite?

inteligente...

·

-

O RELATOR (Carlos Chiarelli)- Bondade de

V. Ex"
O SR ALEXANDRE COSTA -~0 que o mlnis'
tro diz sobre a quantidade de dólares é inteira-

mente irrelevante. Porque se um decreto resolve
pagar seus prejuízos, não irriporta quanto. Podem

ser 600, 1 bilhão, 2 o'u 3; é preCISO, ·como disse
o nobre senador, que seja correta e séria a aplicação do decreto. Divida que contraJo na rua e da
qual não me lembro, é preciso ter a minha assina-

tura para eu poder pagar.
O SR. ANÍBAL. TEIXEIRA -

Nobre senador,

ela deveria ter sido prévia até.
O SR. ALEXANDRE COSTA -

Mas sabe V.

Ex", nobre relator, que vem acompanhando Isso
desde o início, eu venho aqui mais de assistente
do que como inquiridor, que o· ministro, quando
lançou esta bomba de 600 inifhões de dólares,
poderia ter lançado de 1 bilhão, de 500, 300 ou
200, ele o fez pela brigUinha que vem mantendo
com o Dr. Michal lá do Ministério do Planeja~
mente.
O SR ANfBAL TEIXEIRA- Não! O Michal não
tem nada, pelo menos nunca afirmei isso, que
o Michal tem alguma coisa com o Ministério do_
Planejamento, com esse decreto.
O SR ALEXANDRE COSIA-Aí é que apare-

ceu, é uma briguinha interna, tanto que não sedocumentou nada, é inteiramente irrelevante, por~
que em uma lei que é preciso saber não é se
o Dr. Michal pediu para alguém assinar ou não
pediu, é realmente quem assina, quem assinou
foi o presidente da República, quem assinOu foi
o Ministro Ariíbal Teixeira, qUem assinóLi fOI O
Ministro_ Funaro.. Entãó estão aí os -três respOn~
sávéis pela lei. O resto é "irifeiiainente irrelevante.
Buscar terceiros ou quem tenha força ou quem
queira influenciar para pretender eii9anar o preSi~
dente da República, isso é uma coisa que não
se pode nem admitir; deve ter consciência do
que assinou; o Ministro Aníbal Teixeira, acredito
também, como homem sabido, que queria fazer
uma grande reforma no ministério, também não
iria assinar nada que não tivesse consciência de
que estava certo, correto. Esta é que é a verdade.
O SR RELATOR {Carlos Cliiarelli) -A segunda

questão que queria formular objetivamente é a
seguinte: O ministro disSe;-e quero a sua reitera~
ção ou a sua ratificação ou retificação que não
aplicou esses decretos na Seplan. É verdade?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- A informação que
tive do diretor administrativo cjue esse decreto
não foi aplicado na Seplan.

e

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelfi) --V. Ex'
não os aplicou porque desde o infdo não teve
participação na sua elaboração. Depois V. ~não
os instrumentalizou na sua área?
O SR ANfBAL TEIXEIRA- A Seplan tem mui-

to... não é significativo o número de contratos
que a Seplan tem...

O SR. RELATOR (C:arlos Chiarem)- O proble-

ma r1ão é a significação númerica, ministro...

-0 SR:ANfBAL TEDreiRA- A afirmação é do
meu diretor de: aç!ministJ:a_ção: n6s-nãoaplicamos
em momento nenhum esse decreto.
SR RE:LÃTÓR (Càrlos Chiarelli)- Não aplicou, não participou, ~o duas informações corretas. Era isso, Sr. Presidente.

-o

O SR. PRESIDEI'm:. (José lgnácio Ferreira)Sr. Ministro, vou fazer uma perguntinha final: V.
Ex" ded_arou_que o Presidente da República aprovava a liberação de verbaS sem a respectiva previsão orçamentáría, e ciente deste fato. Isto está
em mais de uma referência feita por V. Ex' nos
.seus depoimentos; a de que ··a Senhor Presidente
da República aprovava a liberação de verbas sem
a respectiva previsão orçamentária, e ciente deste
fato", conforme Y. Ex' E V. ~ainda disse mais,
que achava isso normal, porque apenas o empenho da verba violaria a lei orçamentáría e a Constituição. Isso V. Ex~ declarou em mais de uma oportunidade. Então a pergunta é a seguinte: E ã"quele
projeto de lei pedindo suplementação de verba
orçamentária em virtude de excesso de arrecadação, mas sem os recursos respectivos? O Presidente da República tinha pleno conhecimento dos
termos desses projetas que ele assinou? Eu me
refiro àquele projeto de lei em que aparentemente
o Có.hQresso Nacional (são 105 bilhões) foi induziào erro, foi levãdo a erro. b Presidente tinha,
segundo v. Ex~. ciência de que não havia previsão
oi'Ç.31iientária em algumas das EM que V. EX levavã ã -ele, não é?-Também quando assinou esse
pi-ojeto de_ lei pedindo suplementação de verba
orçamentária em virtude de uni excesso de arrecadaç_ão, em que não existiam os recursos respectivos, o Presidente tinha ciência plena do que ele
esta_va assinando? O Presidente foi advertido para

a

isso?

'

; 0-.-SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Foi. Quero -dizer
o seguinte: quando é levada uma exposição de
motivos ao Presidente, um decreto, sempre ela
é -acompanhada de um documento _explicativo.
Quer dizer, quanto a esse decreto, por exemplo,
que veio a dar tanta polêmica, na Seplan, ele iria
acompânhado de uma exposição de motivo_s. Esse problema dos cento- e cinco milhões gostaria
qUe talvez também fosse na acareação, porque
se não vamos ter que repetir esse assunto, já
que foi uma acusação do Dr. Michal, não é, de
que eu havia conduzido o Presidente a um erro
com esse decreto. Então preferia, se o Presidente
não se incomodasse...
O .SR. PRES!DENTE-(José lgnádo Ferreiál) _:_
A Presidência quer dar ciência à Comissão que
recebeu do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Pelotas e da Federação dos Trabalhadores da
Agricultura do Rio Grande do Sul um telex em
que analtece a conduta do Senador Carlos Chfarelli, Relator desta Comissão, agradece a interferência de S. E>r na compra pelo Ministério da
Agricultura de 70.000 toneladas de cebola que
estariam sem condições de consumo. Entretanto,
pondera aquela Federação e, sobretudo, a sua
região Sul, que representa municípios produtores
do RJo Grçmd_e d_o Sul, que são São José do Norte,
Mostardas, Tavares, Rio Grande, Pelotas, Cambuçu e São Lourenço, com mais de 40.000 famílias associadas, pondera que se desconhece na
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região uma produção global de 70.000 toneladas
de cebola:, em qualquér das safras dos últimos
anos, o que obviamente impediria uma comercialização de emergência desSe nível. Também por-l-dera que o agricultor gaúcho não vende produto
sem condições de consumo, e que nas referidas
compras a Cabal sempre foi extremamente exigente na qualidade do produto que adquiria. E
mais, que em se tratando de uma classe desprotegida com relação às beness_es dos escalões superiores, ela sempre recorre ao apoio das autori"
dades estaduais e das lideranças políticas da região, dentre as quajs se inclui o Senador Carlos
Chiarelli. Presta esses esclarecimentos e se coloca
à disposição da Comissão para _quaisquer outros.
Bem, feitos estes esclarecimenfãs, _a Presidênda indaga aos Srs. Senadofes se alguma perQunta
ainda remanesce por ser feita.
O SR MARCONDES GADELHA - Nã~, Sr.
Presidente, apenas pediria que fosse feita distribuição de cópia do depoimento do Senador MarG.O Maciel.

o·sR. PRESIDENTE"(JoSé JQnádo Fefreira) -Perfeitamente. A Pregjdência delenrilna á Secretaria que faça isso, sobretudo ao SeM dor Marc6ndes Gadelha, mais aos Srs. Senadores presentes,
no prosseguimento desta reunião. E diz mais o
seguinte: que devido ao adiantado da hora vai
tomar a seguinte providência: primeiro, dedara
encerrado o depoimento do ilustre ex-Ministro,
Dr. Aníba1 Teixeira, indagando antes se tem a1go
mais a declarar.
OSR.ANfBAL TEIXEIRA-Não,Sr.Prosidente.

O .SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Encerrado esse depoimento, a Presidência susM
pende os trabalhos da presente reunião e apraza
a acareação entre os Drs. Aníbal Teixeira e Michal
Gartenkraut para após trinta minutos da suspen~
são provável,_ ou após o término dos trabalhos
da Assembléia Nacional Coristituinte rio-- dia de
hoje. Trftitã: fuihLitos ãj?ôS OS fér'rriínOS dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte ou após
a suspensão eventual desses trabalhos no decorrer da tarde de hoje, o que provavelmente ocorM
rerá.
Agradece ao depoente a presença e os esclarecimentos que prestou, bem como a presença dos
Srs. Senadores e Deputados. e declara encerrada
a presente reu~ão.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Havendo n_úmero regimental declaro aberta a reu·
nião, que f«?f recentemente suspensa.
Estando presentes para a acareação que se
deve processar nesta reumão o ex-Ministro Aníbal
Teixetra: e o ex-Secretário Geral do Ministério de
Planejamento Michal Gartenkraut, a Presidência
socilita o comparecimento de ambos perante a
Mesa, para efeito de tomada de seus juramentos,
p.ilra o ato específico da acareação.
(É feito o juramento.)
_
O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira)Drs. Aníbal Teixeira e Michal Gartenkraut, V. f:x'G
devem ter conhecimento do fato de que a acarea·
ção,- que hoje se processa, decorre_ de divergênM
das existentes em sUaS declarações em períodos
anteriores.
A Presidência, por força da disposição do Códi·
go de Processo Penal, nesta oportunidade, deveria
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fiXar esses pontos, mas passa a palavra ao Relator,

para sua inquírição, fiXando, naturalmente, os
pontos em que há divergências nas declarações

de ambos os acareandos.
Tem a palavra o eminente Relator Carlos ChiarelU.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tratando-se de uma aca-

reação, vamos procurar antes de cada pergunta
fazer a remissão ao texto dos depoimentos prestados pelos depoentes nas _oportunidades em que
aqui estiveram.
O ex...Secretário Geral da Seplan, o Sr. Michal

Gartenkraut, ao depor na CPI, em 4 de março;

a própria implantação do programa de ação
governamental, exatamente por esse tipo de
intriga.
Acho muito importante a separação entre
o asseSsor -e o intri-gante, a-cho que foram
feitãs intrigas ao invéS de assessorarnento."
Dr. Mid1ãl, V. S• assessorava o Ministro ou fazia
intrigas, cohforme consta no depoimento do Dr.
Aníbal Teixeira?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT f~11_çª-_q -~ra

A minha

a de assessorar o Ministro, quanto

às dificuldades dessa função, já me estendi no
Q_rimeiro depoimento.

abrindo o seu depoimento e antes de _qualquer
pergunta _a respeito do seu relacionamento entre

O SR. RELATOR (Carlos ChiareIIi) - Como
V. 8' entende por que haveria esse tipo de manifes-

ambos, págs. I 08 e I 09, textual:

tação do Dr. Anibal Teixeira, a respeito da sua
atuação? V. S' entende que era de assessoramento, que era catalogado de maneira diversa pelo
seu superior hierárquico?
Até dtaria _que essa forma de atuação da parte
de V. S• prejudicou os progrmas sociais, e mais,
prejudicou a própria implantação do programa
de ação governamental. Não se trata de um problema de relação interpessoal, trata-se das conseqüências do desajuste dessas relações pessoais
e funcionais na ação de governo.

"Quanto àS minhas ielações funcionais
com o então Ministro Anfbal Teixeira é notório que o meu relacionamento foi desde o
infcio permeado de dificu1dades. Senti que
apesar de ter-me fejto 6 convite para ocupar
a Secretaria Geral, havia um clima generalizado que era facilmente_ percebido no gabinete do ministro, de isolamento da Secreta.ria
Geral. Foram feitas várias propostas pelo próprio ministro a mim, no sentido de diminuir
formalmente as atribuições da Secretaria Geral; e separar, violando a tradição da Casa,
a Secretaria Geral da Presidência do IPEA,
isto é, tentando nomear um Presidente do
IPEA (Jue nãO foSse_ O seáetári6-ge-ral. Em
seguida à concretização dessas idéias, se não
aconte<::eu imediatamente de uma maneira
formal, por a1teração do decreto que estrutura a Seplan, foi acontecendo paulatinamente.. Formal e inform~mente no Comportamento do Ministro, descOnhecendo a Secretaria Geral e muitas vezes retirando a1gumas
delegações de competência que, tradicionalmente, eram do se<::retário-geraJ. Diga-se de
passagem, todas as vezes sem me consultar
e avisar, principalmente no dia em que o
cantata do secretário-geral com o ministro
foi rareando e só se dava por solicitação do
secretário-geral, assim mesrrió' Completamente fora da agenda, em horário gera1mente depois das 20 ou 21 horas."

Por outro lado, o Sr. Aníbal Teixeira, nc;t págir\8.
116, em seu primeiro depoimento, em 29 de março de 1988, afirmou:
- -- - "Agora o Michal foi wna indicação do Dr.
Jorge Murad, a minha indicação era o Dr.
Carlos Lessa, que na época era diretor do
BNDES, na área social. Era o meu candidato
a secretário-geral."

E aduz, a folha 43:
"A impre.~!_~O q!!fe"tenho, e estou sob juramento, é de clue o Sr. Michal esperava que
tivesse o domfnio do Ministério. Eu era um
político, sem conhecimento da matéria, e ele
queria o domínio total do Ministério. Mas sou
um homem responsável, realmente procurei
assessorar o Presidente e_ cump'ri meu dever
com toda lealdade que devia ao Presidente
da República. Isso doeu e foram permanentemente montadas intrigas que prejudicaram. Poderíamos ter feito muito mais, preju~
clicaram os programas sociais, prejudicaram

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Quanto à
condução de intrigas de minha parte ou por parte
da equipe que mais -de perto trabalhou comigo,
acho que o ónus da prova cabe a quem acusa.
Nunca fiz intriga· e se esSalriforinaÇao fofPass"ada
ao Ministro, tenho a impressão de que o Ministro
foi nial assess.orado neste ponto. ·
GOstaria de dizer que, se é que o Ministrõ se
refere a intrigas que apareciam frecjüentemente
na imprensa, tenho a impressão-que, neste caso,
o mínimo que se pode dizer é que o jogo está
empã.tãâo, porque tenho uma coleção enorme
de ihtrigas, que foréim feitas, não sei pai- quem;
intrigas levianas, na iinpreOsa, contra a minha pessoa. s=e referência é a esse tipo de intriga; acho
que, e-rri primeiro lugar, o Ministro fOi mal assessorado, mal informado. Nã9 _ijz nenhuma intriga.
Aliás, ·essa informaçãq_se choca com a opinião
dele_ mesmo, num 04tro trecho do seu depoimento, onde ele diz que eu tinha um senso de
hierarquia muito rlgido. Isso está explícito com
palavraS dele, entre aspas.
Ora, como é que uma pessoa que tem um
sensO de hierarquia muito rígido faz intriga ·contra
o seu Superior imediato? Isso é uma informação.
que foi solta e acredito·que, realmente, alquém
estava interessado em fazer iritrlga entre nós dois,
eu e _o ex-Ministro Aníbal Teixeira. É o que provo;.
cou essa análise_ do _ex-Ministro.

·a

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S•confirma' essa sti_a manifestação anterior de que...
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- GoSt.arui de
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rais para a elaboração do PAG. Encontrei na equipe técnica no Ipea resistências às diretrizes que
estavam sendo impostas, principalmente quanto
ao programa do cronograma. Lembro-me_ de que
a primeira reunião que foi feita a esse respeito,
depois da minha posse, compareci, no Gabinete
do Ministro, numa reunião onde estava presente
o Ministro, o Dr. Geraldo Alencar, que foi nomeado
naquele mesmo dia, o CoOrdenador-Geral dos
trabalhos do PAG, e todos os _Coordenadores do
Instituto de Planejamento IPea, incluindo os dois
Superintendentes, Ricardo Santiago, atual Secretário-Geral da Seplan, e o Superiri.tendente~Adk
junto, Daniel de Oliveira. Nessa reunião, houve
uma discuSSão franCa sobre as diretrizes do PAG
e notou-se uma opinião contrária por parte de
vários dos Coordenadores do lplan. Depois eu
fui informado, inclusive, que oS- Coordenadores
do lplan fizeram uma nota, da qual não_ tomei
conhecimento, e a encaminharam ao Sr. Ministro,
discutindo várias questões relativas ao PAG. Pois
bem, neSsa reUnião- o ex-Ministro aqui presente
há de confirmar isso- defendi a idéia do PAG,
defendi as diretrizes que o Ministro estava colocando para o Superintendente do lplan e os Coordenadores.
Posteriormente, essa discussão levou à demissâ9 do Superintendente do Iplan, acompanhado
do seu Adjunto, que alegou estar impossibilitado
de coiltinuar no cargo.
Já entreguei à Comissão uma nota que foi feita
por meus Assessores sobre diversos problemas
que, posteriormente, foram encontrados em versões preliminares do PAG~
Parece que essas notas, que levantavam problemas no texto, não agradavam. Mesmo assim houve uma discussão, inclusive, verbal, minha com
o MinistrO sobre os prOblemas do PAG. Ele prometeu-me que ia levar em consideração da.; _pon~
tos que, nós da Secretaria Geral, estávamoslevan~
taod_o. E, às vésperas dci_ uma- viagem que realizei
ao _exterior, representando o Sr. Ministro, ele me
pediu auxílio para que o PAG fosse aprovado.
Diante das promessas de que os problemas
seriam sanados, atendi ao pedido dele e compareci ao programa de teleVIsão, especialmente gravado e televisionado em várias cidades do País
inteiro, ao lado do Ministro, para responder perguntas, sobre o PAG e, enflm, apoiar a iniciativa.
O PAG, naquela époá, já tinha sido aprovado
pelo Senhor Presidente. Isso é apenas um exemplo de que procurávamos assessorar o Ministro,
apoiar tecnicamente o Ministro com todaS as dificuldades que já foram aqui citadas e nunca fizemos intrlgas contra o Ministro.

v.

OSR. RELAToR (Carlos Chiarem)- 5o CC>nflrma, no entanto, o rebate a essa afirmativa de
que haveria um isolamento da Secre_taria Geral,
que é frase textual do seu depoimento anterior.

acrescentar, Senador.
O SR. RELATOR- (Carlos Chiarelli)- Pois não.

sR.

O
MICHAL GARTENKRAUT- Quanto aos
problemas do PAG, desde o início, quando assumi, no- dia 15 de abril de 1987, o Ministro Aníbal
havia assumido cerca de 20 dias antes, não me
lembro_ exatamente, mas um pouco menos de
um mêS. antes. Já encontrei um clima de discussão dentro. do quadro técnico sobre as idéias ge-

O SR. MICHAL GARTENKRAUT - 0 isolamento se processava paulatinamente através dos vários assessores que cercavam o Ministro e pdncipalmente através do ex-Chefe de Gabinete, Dr.
Lúcio Verissimo.

O SR. RELATOR (c8rlos Chiarelli) -Mas V.
& diz que foram feitas as propostas ali no sentido
de unir formalmente as atribuições à Secretaria,
inclusive, pelo próprio Ministro.

DIÁRiO Do CONGRESSO NACIONAL (Seçõo H)

Novembro de 1968

OSR.MICHAL GARTENKRAUT- Foram feitas

porque, diga~se de passagem, Senador, não teria
nada demais, Acho que o Ministro tem todo o
direito de moldar o Ministério à sua maneira de
ver as coisas. Disse a ele que, numa determinada
época, ponderei que não era época propfcia para
se fazer grandes mudanças administrativas na Se-

plan, com o que ele concordou e adiou as mudem~
ças. E numa outra époCa em que Se discutiu a
viabilidade dessas mudanças, coloquei a ele, tam..
bém, lembro-me muito bem, disse a ele que ele
tinha todo o direito de fazê~las. Só que naqueles
termos eu não poderia aceitar e teria que sair.
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli)-Dr.Aníbal,·
essa tentativa de redução dos poderes do Dr. Michal desde o início da presença do ex..Secretá..

rio-Geral, essa tentativa de redução de poderes
foi uma estratégta de condução da Pasta, foi decOrrência dessa sua desconfiança de que a Secretaria Geral trabalhava contra o Ministro. Inclusive,_
porque é um fato... - às folhas 29 e 30, do seu
depoimento aqui diz que:
''A verdade é que, a partir do momento
que comecei a tomar direção nesse sentido,
de criar métodos informativos que permitissem que as pessoas soubessem que tinham
direito do que pediam, as coisas foram ficando muito difíceis para minha presença no
Ministério. As calúnias começaram a sair nos
jornais."

V. Ex" fala que efetivamente mexeu numa "caixa
de marimbondos" e liga tudo isso ao momento
em que tentou vedar a ação dos intemiedi~gq~s.
Cômo é que V. EXr nos· explica esta questão
aqui?
'--

em-

O. SR: ANfBAL TEIXEIRA - Senãdor,
primeiro lugar, eu diria que houve etapas diferenciadas no relacionamento meu com o Dr. Michal.
Eu recebi a indicação do seu nome e a ponderação de que o Carlos Lessa estava fazendo um
trabalho muito bom no BNDES que eU teria,
no Dr. Michal, um auxiliar de primeira qualidade.
Não o conheda e fui apresentado a ele, praticamente, naquela época e fiz o convite formal para
a Secretaria Geral.
Não tinha nenhum preconceito contra o Dr.
Michal. Eu o recebi, no Ministério; de braços abertos, tanto que eu diria que s6 mcdifiquei no Ministério cerca de 5% da sua máquina administrativa.
O Dr. Michal fez as indicações todas que quis
e sugeriu as suas indicações._ E o reladonamento
era um reladonamento normal.
At.é que, efetivamente, eu tinha uma idéia de
reforma do Ministério.

e

O SR. REl.ATOR (Carlos Chiarelli) -Um momentinho, Sr. Ministro, aqui no depoimento do
Dr. Michal ele começa dizendo que é notório, que
no relacionamento, foi desde o início permeado
de dificuldades. Refere-se ao relacionamento com
V. Ex'
Há uma dificuldade em entender-se _esta situaw
çãoaqui.

O SR ANÍBAL TEIXEJRA- Realmerite, no primeiro momento, não senti isto. No primeiro momento, acolhi, inclusive, as indicações que foram
feitas para os vários cargos de chefia, pelo Dr.
Michal, inclusive, preterindo candidatos meus. En- tão, reaJmente, eu não tinha nenhwn preconceito
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em relação à presença do Dr. Michal na Secretaria: ma de ação governamental que os Srs. SenadoreS
receberam. E, contrariamente a isSo, eu não enGeral.
contrava apoio, não encontrava receptividade,
A coisa, realmente, tomou um· sentido, talvez,
diferente quando eu entendi melhor a máquina porque havia uma certa frustração na Casa, pórda Seplan e resolvi dar uma reforma na sua estru- que foi feito um programa de ação, um plano
de ação que não foi aprovado pela Pres_idência,
tura. A Seplan é um órgão que é igual a qualquer
Ministério, mas, tem dentro dele o Ipea. Então,
meses anteriores do plano feito pelo Ministro
·-a_j)essoa é Presidente do lpea e, ao mesmo tempo, Sayad, então, eles se sentiram frustrados e eu
é Secretário-Geral.
garanti que esse programa seria aprovado, porque
É Diretor da SOF e,- também, é do Ipea.
ele teria consonância com o orçamento - este
foi o meu esforço- e eu não encontrei, realmenw
Na verdade, quando fui mexer com este as&unto, separar as coisas, porque numa visão adminis- te, no Dr. Michal a colaboração nessa luta para
trativa as pessoas devem ter uma função determi- viabilizar,- a curto· prazo, o plano, pelo contrário,
nada e, nesta duplicidade, encontrei obstáculos
depois de publicado o plano, ele ficou dois meses
grandes, principalmente, porque, na verdade, o
engavetado e até impresso, eu_ ~ve que mudar
três páginas do plano, em coisas irriSórias, e o
Jpea é uma forma de remunerar diferentemente
Presidente nem queria que fizesse essas modificada média dos funcionários públicos, um pessoal
mais qualificado que existia na Seplan.
ções, porque, efetivamente, havia um trabalho de
Na verdade, a função do Ipea era dar cobertura
sapa contra o plano, dentro do Palácio e também
à remuneração. Então, se nós, por exemplo, sepa- no Ministério da Fazenda.
rássemos a função do lpea da função da Seplan,
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ex•
propriamente dito, deixássemos que ele fosse um
acaba de·dizer que o seu Secretário-Gera1 trabainstituto realmente de estudos, haveria mo_àjfica- - lhava contra o ministro, contra os planos do rtünisções estruturais no quadro de pessoal. Então,
tro e levava esse trabalho contrário até o Palácio
acho que a razão deste atrito começa a partir e tinha apoio dentro do Palácio. Quem ap~oiava
daí: quando eu propus que se fizesse uma separao Secretário-Geral dentro do Palácio contra_a J:lÇâo
ção entre o lpea e a Secretaria Gerai. Mas, cedi
do ministro? Como funcfonava esse esquema?
às ponderações que foram feitas e isto passou
tranqüilamente, abdicando eu desta reformé\_geral
O SR, ANfBAL TEIXEIRA- Eu jurei nesta Coque queria fazer rio Ministério, adaptando aquilo
missão de dizer a verdade. E os primeiros reparos
que o Presidente me'pediu. Porque o Presidente
que eu vi nos programas de ação governamental
Pediu coisas - ele queria que além da função
antes do presente, foram dados pelo Dr. Murad.
de_pianejamento- nós desenvolvêssemos a funRea1mente isso. _aconteceu, e eu estou sob juração· de coor'denação do GovernO. A Seplan _pasmento, e eu quero dizer que houve, realmente,
sou a ter o nome de MiniStério· do Planejamento
alguns reparos ao plano, não reparos substanciais
e Coordenação. E a máquina, qUe -estava inonmas algu,ns reparos. Eu contra-argumentei, sinal
tada, era uma máquina para planejamento. , .
de que, efetivamente,_ havia um trabalho contra
Mesmo assim, essa máquina resistiu muito à
o programa de ação governamental dentro do
idéia de se fazer um plano no período de 60 dias,
Paládo.
que foi o prazo_ que o Presidente me deu para
O .SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. Ex•
fazer este plano. E essa resistência partiu de setofala, então, que havia apoio dentro do Palácio,
res ligados ao Dr. Michal. Uma resistência grande,
referiu o nome do Dr. Jorge Murad, e que esse
acentuada, com notas negativas no -plano, na. imtrabalho estaria em sintonia com as posições do
prensa. Depóis, com ponderaçõeS do tipo que
Secretário-:Geral, o Dr. MichaJ?
quando chegavam ao Presidente, SUa Excelênda
me dizia: "Aníbal, o plano está muito bonito e
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Estavam. Acho
tal, está muito bom, mas diz-se que ele não se
que houve uma... ninguém acreditou que se puajusta com o orçamento, porque ele é fictício_".
desse fazer esse programa de ação governamenTinhamos que fazer, quando o Dr. Michal faz tal e ele foi fe"ito, isso, penso, aumentou a frustrareferência, um apelo que eu fiz a ele para ajudar ção daqueles que não acreditavam na capacidade
a aprovar o plano é porque o plano foi torpedeado
de mobilização- e de trabalho, e, efetivamente, o
pelo Ministério da Fazenda, por ação exatamente Dr. Michal reclama que, às vezes, eu o recebia
destes_ elementos ligados ao Dr. Michal. Então às 10 horas da noite; eu trabalhava de 14 a 18
nós_ tivemos que fazer um grupo de trabalho no horas por dia, porque, realmente, foi um trabalho
Ministério da Fazenda conjunto, para aprovação muito grande, porque, paralelamente e isso nós
- do plano de programa de ação governamental. tínhamos de desenvolver outras atividades tamNa verdade, eu tinha que administrar ao mesmo
bém do ministério.
tempo um atrito permanente com essas pesSoas
O SR. RELATOR (Cai-los Ctífarelii)- Além do
que eram ligadas ao Dr. Michal e executar tarefas,
realmente, das mais dificeis. Imaginem, Srs. s_ena- Palácio V. Ex' referiu-se_ também ao Ministério da
dores, que nós elaboramos um plano de ação Fazenda, onde o Dr. Murad teria, digamos, contatos para fazer esse trabalho de obstaculizar o seu
no programa de ação governamental ouvindo toplano, que era um plano, pelo que vejo, já "estava,
dos os Governadores, sendo que onze deles nos
seus estados, ouvindo 76 setores empresariais inclusive, em determinado momento, aprovado
da indústria, 19 setores agrícolas e todos os Seg- pelo Presidente da República e o trabalho continuava sendo feito?
mentos mais humildes da população, quer diZer,
bóias-frias, em três ou quatro estágios diferentes,
O SR. ANfBAL TEIXEIRA -Após a aprovação
favelados. Então, nós procuramos fazer isso ou- do Presidente e a publicação do plano não houve
vindo, também, todos os Ministros - Mini~tros mais ninguém tentando fazer qualquer coisa, já
que eu visitei quatro ou cinco vezes - tudO -isso
era uma realidade, mas no Ministério da Fazenda
num prazo de dois meses para fazer esse pr6gra- também foi feito um trabalho contrário ao progra-
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ma que acabou redundando em uma comissão
que depois concluiu que, ao invés de estar faltando dinheiro, sobrava, eu não tenho-culpa da inflação, mas dentro dos parâmetros da inflação estabelecidos pelo Ministério da Fazenda; havia uma
sobra de recursos até modesta, é verdade, em
relação ao orçamento. E essa era crítica principal que se fazia ao programa de ação governamental.

a

O SR. RELATOR (carias Chiare IIi)~ A objeção
que lhe _era feita era atribuindo a sua incompe-

tência para fazer o plano, a falta àe dados técnicos
ou a uma diferente orientação, a questão- de que
V. Ex" teria uma prioridade diferente da prioridade
do Ministério da Fazenda, da Secretarta Particular
e de seu secretário-geral? A diferença era de prioridade na política de Governo OU as objeções eram
de que o plano era mal feito, as suas concepções
estavam erradas, havia não-qualificação técnica
comprovada para executar esse programa?
O SR ANÍBAL TEIXEIRA- As objeções toma-

vam formas diferentes, sendo uma a de que o
plano não era exeqüivel com o orçamento. Eu
tomei muito cuidado para que isso não ocorresse,
porque sabia que o plano de Sayad não fora aceito
por causa disso,. Tanto era assim que fiz um corte
muito grande no plano quando o estavam fechando para poder chegar aos números do Ministério
da Fazenda e aos números orçamentários.
Este foi.um esforço realmente sobre-humano,
pois indusive discuti com governadores que tinham um determinado pleito, várias veres transformando uma nova ferrovia ou uma nova estrada
num reparo de um sistema viário,- de- forma a
poder ajustar tudo isso à realidade orçamentária.
Foi um esforço muito grande, e eu não vi nenhuma crítica objetiva ao programa de ação governamental, elas eram realmente, relevantes. O que
pode ter ocorrido é que o programa tinha um
erúoque diferente: primeiro, era ouvir toda a sociedade, o que nunca tinha sido feito pelos tecnocratas durante 20- anOs.- Entaô; ouVimos toda a
sociedade, pesquisamos inclusive dentro do Congresso, e outro enfoque é que o Brasil re.;tlmente
não podia fazer grandes obras. Então, jogamos
um volume significativo dos recursos para melhorar a renda de 40 milhões de brasileiros, inclusive
com o esqu_ema plenamente factível, dentro do
orçamento, de dobrar a renda de 40 milhões de
brasileiros. Esse seria um grande feito da nova
República. E começamos eSse traDalho -vigorosamente.
Nesse ponto, acho que entrou um cho_que de
concepções doutrinárias. O setor que estava habituado a grandes projetas não aceitou essa colocação, porque nessa área de projetas tentamos dar
aproveitamento àquela capacidade_ ociosa que
existia e a que me refeii aéjui, riéstà Comissão.
Nós tinhamos, por exemplo, equipamentos siderúrgicos comprados que não estavam montados.
Então,_ para qUe fazer uma liàvá Síderurgia, se
podíamos, com 800 dólares por fOne fada, aumentar em I O milhões de toneladas a produção de
aço. E, suceSsivamente, isso· ocorreU "nos vários
setores, chocando-se com essa mentalidade dos
grandes projetes. Acho que, em termos doutrinários, a idéia foi essa: a de que se tinha de dar
ênfase a esses projetas que eu chamaria de projetas que levaram o pais também a muitas dificuldades._

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Então,

a objeção que V. Exf encontrava de parte desse
outro grupo era no sentido de obstacuJizar a sua
açâo, que era uma ação contrária aos grandes
pfOjetOs, às propostas faraónicas? V. Ex" defenderia obras mais viáveis e consentâneas com a
realidade orçamentária e o outro grupo defenderia
grandes projetas? Era Isso?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Do ponto de vista

doutrinário, o desencontro que senti foi esse.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - V. Ele',
hoje ainda pela manhã, ao completar o seu depoi~
menta, fazia referência a que as suas posições
geraram uma reação- muito forte de interesses
poderosos que se sentiram prejudicados, e aludiu,
de maneira genérica, a esses interesses. v. Exf,
agora, ao detalhar os obstáculos que enfrentou
na caminhada da sua gestão, faz mais duas assertivas: identifica pessoas qu~ instrumentalizaram
posições obstaculizantes e alude a essas pessoas,
que-clefendiam- essa ftlosofia- digamos assim
~ das grandes propostas, dos grandes investimentos e das grandes obras. O Dr. Michal, então,
a seU juizo~- personalizaria essa posição dos grandes interesses ligados às grandes obras, aos grandes -p!:?jetos? Defenderia essas ~osições?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Então,
aqui se vincula aquela sua assertiva do depoimento de fls. 7, 9, 10 e 11, da segunda parte
do primeiro depoimento, onde V. Ex!' disse:
"Primeiro _se__ tenta minar a confiança do
Presidente no Ministro; numa segunda etapa
se faz uma campanha organizada e, se possível, inventa-se algum caso, ou obtém-se um
caso até_real, mas se dá a ele uma dimensão
exagerada, para com isso conseguir essa solução.
Eu Identifiquei a origem de algumas notas
na própria Seplan. Existia Um precOnCeito
contra o político. Eram notas permanentes
que tentavam-me apresentar como incompetente, como despreparado. Acho que uma
dessas fontes foi dentro do próprio Ministério."
---- - - - ·

É onde V. Ex' descreve o processo de fritura
que o levou ao afastamento do Ministério ou a
ser afastado do Ministério.
Dr. Michal, V. S• ouviu tanto quanto eu todas
as manífestações do ex-Ministro a respeito de todo
esse processo. Peço-lhe, pois, a sua manifestação,
porque não preciso lhe elucidar o que foi dito.
O SR. ANÍBAL_ TEIXEIRA- Eu_não faria essa · V. s~ é um homem inteligente e certamente as
compreendeu sem a necessidade de que eu as
injustiça de dizer-que ele personalizaVa esses interesses, mas, por certo, ele defenderia a tese de interprete.
que o social não era tão relevante. Por várias Vezes
ele conseguiu, junto ao Ministério da Fazenda,
O SR MICHAL GARTENKRAUT~ Vamos por
cortes que tive qU_e aceitar -para evitar maiores
partes. O ex~Ministro disse que eu nomeei ou indiatritos com o Ministério da Fazenda na área social. quei quase todos os se<::retários, todos os cargos

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Na área
da competência técnica, nunca houve restrições
às suas ações? Sempre era de filosofia. de enfo~
que?
O sR. ANÍBAL TEIXEIRA - P~io menos eu
nunca recebi considerações que pudessem pôr
em dúvida a condição do programa que, aliás,
foi feito com uma _equipe também do IPEA, a
equipe que se mostrou realmente mais digna do
desafio, __ficando noites emendadas trabalhando
no programa.
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli) -V. Ex'
não confirmaria que não teria nenhuma correlação com essa discussão, com essa diverg_ência,
ou com essa desavença, a sãíd-ã de algumas PessoaS- que teriam disSentido da sua linha logo no
início: da discussão do PAG? SegundO o relato
inicial, agora, na priníe1ra cjuestão feitá pelo Dr.
Michal, as pessoas se afastaram ou foram afastadas: Não foi por isso?
·

Q SR. ANÍBAL TEIXEIRA -As razões que me

foram apresentadas não se referiam especificamente aO -PAG; ·mas áVei'cfãde é que esse ·afasta~
menta de um dos coordenadores pode ter-se_ dado pelo fato de ele não concordar com essa diretriz._ ~le não me disse isso expressamente.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Esse trabalho desse grupo, na medida em que objetava
as suas propostas e obstacu1izava a sua ação admin1Stfatwa·e os seUs programas, visava também
a minar a confiança do Presidente da República
no trabalho e na ação de V. Ex-?
O SR. ANÍBAL TEIXElRA - Por certo. Isso,
mitii segUndo tempo, foi o que ocorreu.

da Seplan. De· fato, iridiqlJef alguris e o Ministro

a

houve- pOr beril acatar rrlinha -indiCação, mas
não indiquei todos e nem todos foram nomea-dos.
Quanto à questão das intrigaS no Palácio, volto
a diZer: eu nego. O ânus da prova cabe ao acusador. Nãõ fiZ intrigas nem ilo Palácio, nem no Ministério da Fazeil.da, nem em qualQuer outro lugar.
Trab<tJheiemconjuntocomaequipedoMinistério
da Fai:érida; tinha tarefas de trabalho a executar

que me levavam ao Palácio do Planalto; tive várias
reuniões com o Dr. Maurício Vasconcelos, o Embaixador Rubens Ricupero, enquanto_ esteve na
Assessoria Espedal do Presidente, me chamava
muitas vezes e eu o ajudei, como faz_ia antes, na
preparãÇão de discursos e textos; o Dr. Jorge me
chamou várias vezes pois eu assessorava o Sistema de Informática montado no Palácio, tendo
sido posteriormente, com base nesse trabalho,
montada a Divisão de Informática no Gabinete
Civil. Não vêjo como um trabalho em conjuntO
desse tipo possa ser qualificado como intriga.
GOStaria de obseiVar que estranho as afirmações, porque ninguém em Sã consciência, vai
acfeditar que o Presidente da República deste País
precisa da intriga de um Secretái'ío-Geral para
saber o que se passa no Ministério. Isto é ridículo,
absolutamente ridículo. O Presidente tem um sistema de informações que o informa de tudo o
que se passa nos Ministérios. Então, o fato de
o Presidente ter cobrado do Ministro problemas
do PAG não juStifica, e muito merlos prova, que
eu ou a minha equipe tenha feito inbigas no Palácio. O rrie.Srrio Se ãplica ao Ministério da Fazenda,
que toma conhecimento dos ates no Diário Ofldal, e o Ministro vem aqui, nesta Casa, affrmar
que foi o seu Secretário-Geral que fez intrigas
junto ao MinistériO da Fazenda.
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O SR. RELATOR (Cârlos Chiarelli)- Qual ato

foi tomado conhecimento pela Fazenda no Diário
06clal?
O SR. MICHAL GARTENKAAUT "~ Foi sobre

o Orçamento Gerai da União, aproVãdo pelo Congresso, pra 88. Refiro-me ao Decreto de contenção preparado pelo Ministério -da Fazenda, mais
especificamente pela Secretaria do Tésburo. Vou

ter condições de entregar à Comissão a nota da
Secretaria do Tesouro sobre esse assunto.
Eu e o então SeCretário-Geral Maíls_on da Nó-

brega trabalhávamos juntos no

de~_neamento

e

na execução da política económica e, mesmo
assim, só tomei conhecimento desse decreto
após a sua publicação. Não tem nenhum procedimento a informação, que devem ter passado para
o ex-Ministro, de que eu teria ido -

isso é textual

no seu depoimento -fazer fofocas no Ministério
da Fazenda". Ora, era: uin orçaffiento aProvado
pelo Congresso, pub~cado no Diário Oficial.
É preciso realmente um pouco de imaginação
para supor - de novo - que é nec_essária a
ida do Secretário-Geral do Planejarnento para fa~
zer intrigas na Fazenda, para que a Fazenda tome
providências sobre um ato que ela considerou
merecedor de reparos.
O SR. RELATOR (Carlós Chiarem)- Para situar
bem no depoimento, V. S' está~_se referindo ao
decreto que detenninou uma série de alterações,
correções e ajustamentos no Orçamento, e que
foi editado e baixado à época em que era Ministro
da Fazenda o Dr. Bresser Pereira, em dezembro
do ano passado. É esse o decreto, ao qual V.
s~ agregaria, atribuiria ao Dr. Aníbal Teixeira a
cc-autoria de_ irregularidades divididas entre ilega~
lidades e inconstitucionalidade? É esse o decreto?
O SR. MICHAL GARTENKAAUT ~ É esse o
decreto, só que esse decreto não altera o Orça~
menta, não mutila o Orçamento, não fez ilenhurna violência contra o CongreSso Nad6nal, como
afinnou o Ministro. Apesar de não ter participado
da elaboração des_se decreto, não tenho nenhum
problema em afirmar aqui que o subscreveria.
Não fui chamado, não deveria ter sido _chamado
e nem vejo razão do porquê deveria ter sido chamado para subscrever, como diz o Sr. Ministro
no seu depoimento. Esse decreto foi proposto,
como disse, pelo Ministério da Fazenda ao Senhor
Presidente, o Presidente aprovou e assinou; está
publicado no Diário Oficial; e está em vigor.
O decreto é um decreto de contenção do Orçamento, e é a coisa mais usual deste mundo. O
decreto de contenção é prerrogativa do ExeCUtivo,
que executa o Orçamento aProvado pelo Congresso. O que o decreto diz. em poucas palavras,
é o seguinte: "ficam contidas, até segunda ordem,
isto é, indispon[veis para liberação, as seguintes
quantidades, nas seguintes rubricas", e lista as
rubricas.

O SR. RELATOR (Cailos ChiareUi) conceito, o decreto é correto e é legal?

No seu

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Esse decr...
to não contém nenhuma inconstitucionalidade e

nenhuma ilegalidade. O decreto pode não ter sido
satisfatório para a1gumas pessoas, mas ele não
é irregular, não é ilegal, não é inscoristitucional,
tanto é que foi assinado, está em vigor e até agora
não foi revogado. Isso é uma parte histórica, e
que levou, inclusive, vários senadores aqui, basea-

dos néssa afirmação dÕ Sr. ex Mini~tro, a duvidarem da minha idoneidade. Está aqui na página
'203, no depoimento do Sr. Aníbãl, um senador
diz: "Foi o juizo que fiZ do Secretârio-tLera1 quando
levou ao Senhor Presidente para cometer os atas
de ilegalidade".
Não só não há nenhuma ilegalidade, como não
levei aó Senhor Presidente coisíssima nenhuma.
Para fazer uma af~rmação desse tipo são necessárias provas e eu gostaria de vê-las. Aí o Sr.
Ministro diz que não vtu nenhuma crítica objetiva
ao PAG. Gostaria de referir~me à nota que .eu
mesmo entreguei pessoalmente ao Sr. Ministro
e cuja cópia entreguei à Comissão, que lista várias
dificuldades. A mais importante delas é a consta~
tação de que há insuficiências de recursos para
a realização de tudo aquilo que está sendo proposto no PAG. Não vou entrar em detalhes técnicos_ aqui, apenas gostaria de referir-me a essa
nota que a Comissão já possui.
, Então, Crítlcil objetiva existiu. Uma parte dela,
inclusive, por um dever de justiça à equipe técnica,
foi incorpOrada na versão fmal. Então, caracterizar
de novo isso corno intriga parece~me, no mínimo,
exagero. Acho que estava fazendo a minha abri- gação.
OSR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. Ex• ...

O SR MICHAL GARTENKRAUT -

DesCul-

pe--me, Senador, mas teriho mais algumas anOta~
ções.
,
.
Outra afirmação do Sr. ·ex Miriistro, de que eu
consegui cortes junto ao. Ministério- da Fazenda-.
Ora, de novo· a: mesma história,- ãté parece qUe
sou o dono do Governo. Eu fiz fudO: levei o PresiK
dente a assinar decretos, levei o Presidente a cómeter ilegalidades, fiZ cortes, levei o Ministro da
Fazenda a proceder cortes. Realmente, impressionante!
-Vou referir-me a uma reunião que tivemOS ~no
Ministério da F:azenda, à qual compareci eu, --o
Ministro Aníbal e mcrls alguns assessores da Seplan, no Gabinete do Ministro Bresser Pereira, para
discutir a versão final do_s cortes no Orçanléntó
que deveriam ser compatibilizados com o Plano
Mªcroeconôniico que a equipe do MirUstro Bfes..
ser estava preparando naquele instante, já quase
em sua versão final. Ora, o resultado dessa reunião foi um bom ex.emplo, um contra-exemplo
do que o Sr. ex-Ministro diz aqui. Na realidade,
fui eu quem argumentou com o Ministro Bresser
Pereira que o corte lineara na rubrica, Outros Custeios ~e .Capital não deverialn abranger a reserva
de contingência. Fui eu· quem uso_u esse arQll~
menta,- na realidade, salvei vários dos programas_
sociais que o ex-Ministro diz que eu sabotei. Ao
retirar a reserva de contingência do corte, Cf)fll
q argumento de que ela, como não estava progamada, não se sabia se iria ser na reaJidade utilizada
em Outros Custi"!ios _de Capital, não era justo- qú.e
se procedesse ao corte de toda___a rubrica incluirido
a reserva de contingência. Então, excluímos a-reserva de contingência e, obviamente, o corte for
"bem menor. Também me lembro que, no ·dia
seguinte, o então Ministro Aníbal Teixeira me agradeceu por essa intervenção que fiz no Gabinete
do Ministro Bresser Pereira.
A questão que o Dr. Aníbal Teixeira caracteriza
comcn.utf<::hoque doütrinário é uma questão de
ponto de vista. Eu não me caraçterizaria corr1-o
uma pessoa interessada em grandes projetas.
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Aqui a questão é diferente. De fato, poderia ter
havido um choque, que nunca houve, porque na
realidade nunca se chegou a discutir isso, não
tivemos a oportunidade de discutir. Nós, eu e a
minha assessoria da Secretaria Geral, defendía~
mos que o mais importante na visão de longo
prazo era a defesa do emprego e, para isso, era
preciso investir. Tenho a impressão de que o Dr.
Aníbal Teixeira, talvez ·por desconhecimento, tenha interpretado isso como uma _defesa dos grandes projetas. Não sei, não gostaria de polemizar
sobre isso, muito menos aquilo. b que queriamos,
sim, era um plano coerente de investimentos.
Não adianta nada termos um programa de disbiK
buição de verbas, que é necessário, sim, dentro
de certos parâmetros de distnbuição de verbas
sociais, assim dito, se não tivermos mais na frente,
energia elétrica, se não tivermos aço, se não tivemos construção, matéria-prima, petróleo.
De modo que, penso que esse choque doutrinário é mais uma batalha de !tararé: nunca aconteceu!
A questão das nõtas na imprensa, sobre Isso
eu cOnVersei_com o Ministro Aníba1 Teixeira diver~
sas vezes._ S. Ex' me-ponderou que tinha notícias
de que algumas notas na imprensa teriam vazado
da Secretaria Gera1. Eu tomei providências imediatas junto a todos os meus subordinados diretos
e não verifiquei, não constarei nenhuma informação que pudesse ter· vazado de lá. Entretanto,
eu também ponderei ao Sr. Ministro que também
tinha informações de notas na imprensa, contra
a minha pessoa, que tinham vazado do gabinete
do Ministro-.. Dois dias depois, recebi um telefonema do Sr. Ministro dizendo que, de fato, tinha
localiZado uma fonte no s_eu gabinete e que já
a tinha neutralizado. Confinno, aqui, que depois
desse telefonema cessaram as notas na imprensa.
Estas eram as considerações que eu gostaria
de fazer sobre o que fof dito até aqui.
OSR. RELATOR (CarlOs Chiarelti)- V. S• considera que havia incompetência de parte do Ministro, em face__ de todas essas ponderações feitas,
ao fazer programas e planos, e ao não conseguir
viabilizá~los ao ser feita uma análise técnica de
natureza crítica mais aprofundada?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Olha. fazer

uma acusação de incompetência é uma coisa
muito séria. Eu não acho- aliás, sou isento para
dizer isso- que o Ministro do Planejamento tenha
que ter dol;ltora.do em EconorrUa, já que sou Dou~
tor. Não acho sequer que deva ser fonnado em
Economia. Desejável, sim, mas nã.o obrigatório.
Aceitei o cOnvite do Dr. Aníbal com a intenção
de ajudá-lo. A -informação que me vinha sobre
a sua pessoa era de que se tratava de uma pessoa
competente, qUe tinha produzido um trabalho julgado excelente, na Seac, uma pessoa dinâmica,
com liderança; de modo que, acho que esses
são qualificativos muito mais importantes de que,
realmente, esses que normalmente são usados
para qualificar uma pessoa como competente ou
incompetente.
Não acho que se deva dizer que o Ministro
é incompetente, porque não tem experiência nisso ou porque- não é formado em determinada
área._ Nunca partiu uma afirmação desse tipo de
mim, nem de pessoas da minha assessoria.
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O SR. RELATOR (Carlos ChiarelU) _- Ma,s V.

S•, no depoimento aqui prestado, páginas 109
e 1 1O, disse o se-guinte:
"O estilo do Sr. Ministro Aniba1 Teixeira
imprimiu um ritmo tão frenético ao proc:esso

de alocação de recursos na Seplan, que nos
meses finais do ano, não raramente, S. Ex"

acabou levando e submetendo ao Senhor
Presidente da República exposições de motivos que, se aprovadas, não encontrariam respaldo de crédito nas respectivas rubricas.

Usualmente. esses problemas eram _sanados com uma alocação ex post pela SOF,

para as rubricas insuficientes, -processo de

qualidade téchica êiU.vidosa e implicando, in-

clusive, em responsabilidade legal, já que
existem documentos legais que proibem
aprovações e empenhos de verbas sem a
respectiva dotação ors:amentária. Por diver-

sas vezes, adverti o Ministro dos perigos de
tal procedimento e diversas notas dos órgãos
técnicos foram elaborados e encaminhados
a S. EX' A Sarem produziu diversas notas.
Já há urna nota especifica do lplan versando
sobre o problema do Pin-Prot~rra e eu mesmo encaminhe~ por escrito, nota çhamando
a atenção do Ministro para os_ problemas _e
as possíveis conseqUências.
Outros fatos que geravam problema:;; no
nosso relacionamento dizem_~peito a esse
processo.de aleçação de r:e!:lJr$QS,e posterior
liberação, em que algumas, ~xposições de
motivos chegaram. a ser ç:onfeccionadas e
submetidas ao S_enhor .Pr~sidel).te .d~ Repú~
blica, sem o çonh~imeiJtO .4o:; respectivos
órgãos técnicos._
_ . __ •.
Em vários casos, a Sar~.tc;nnou conhecimento dessas aprovaçõ_es e das exposições
de motivos pelo l>iárlQ OftciaJ, No que tange
a um caso específico, embora d~ pequena
expressão, gostaria de_ citá-lo, P.ois trata-se
de bom exemplo de como a Secretaria-Geral
era tratada nesse Processo e como o processo, enfim, funcionava, ou melhor, não funcionava na Seplan."
Dr. Mlchal, a pergunta anterior que lhe formulei,
sobre competênci~-. v. s• itlsistíLi" em dizer que
não gostaria de qualificar. Mas ~s palavras são
suas...
O SR. M!CHAL GARTENKRA{JT -

Perfeito.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) -

... e se

essas palavras não se refer:em à_ cpmpetência,
referem-se, expressamente, à responsabilidade legal. "Porque não- se cumpre a lei por desconhecê-la --:o que poderá ser, no ·c:aso do ministro,
uma falta de preparo para o cargo_,_ ou se <::onhe~
ce a lei e não se a cumpre por vocação irresistível
para o descumprimento".
Essas foram as suas palavras. São verdadeiras?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Verdadeiras.
O SR. RELATOR (Carlos Chlarelli) -Mantém-

as na plenitude?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Mantenho.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Arúbal.

pesa sobre V. Ex• essa acUsaçãO, feita e repetida,
quanto às suas ações de levar ao Presidente da
República - V. EX ouviu o texto, não preciso

repeti-lo, porque foi confirmado pelo Sr. Secretário-Geral. E aqui se fala em "processo de qualiR
~de_ técni~a duvidos.a, implicando, inclusive, em
responsabilida-de legal". Já não estamos mais no
plano das discussões de bom relacionamento,
de intrigas e calúnias, de notas de vazamento.
EstamOs no plano agora de fatos absolutamente
concretos de ação administrativa e de responsabilidade legal. Gostaria de ouvi-lo.

o

SR.

ANISA!. TE!X!;!R,i. .:...:. ,':,r.. Senador, eu

queria dizer qu_e, quando assumi o MiTlistêrio do
Planejamento.. procurei manter todo o quadro
existente_! N_ã.o_ é do_ meu_ fE:itio c;lerl\lbadas, e piocurei manter as pessoas que entendia, principalmente, que estavam bem aptas a desenvolver os
vários problemas que tocavam ao ministério.
Dentro ~o_ ministério existe um órgão específico, que, inc::lusive, mantêm relacionamento, às
vezes até semanal, com a Câmara e o senado,
que ê a SOF, órgã9 (Jue é resPonSável pela n1atê·
ria. orçarnef}tá~a, se _eXis_te ou não. .Esse órgão
tM,nbém foi~quem levantou "algumas ilegalidades
~ irregulariqaâ~s n6 ~ito decreto de coil.tEmçãQ,que_quando saiu publicado nO Diário Qfidal eu
liguei para o br. ·MaílsOn·- que estava ainda naquela interiflidade ele rrie disse-que "obteve
dados da Seplan para_ fa_z~_r ~quele decreto. Eu
perguntei se era da SOF, que é o úruco órgão
apto a dar essas informaçõ_es de matêri..:. orçamentária, e ele teve que reconhecer que não. Daí
a minha conclusão de qUe, efetivamente, quem
assessorou o Dr. _Maílson foi; se nãó à Dr; Michal,
pelo menos a sua equipé. E éú gostariã. de qi...u:~,
sobre esse P,rOblema de itreQulartdadeS e, também, sobre o problema de falta de recursos, nós
. ouvíssemp_::? a palavra do ex-diretor da SOF; que·
foi a pessoa que eu encontréi nO cargo "e mantive
no cargo.
-- --

e

·O SR, REU\TOR (Carlos Chiarelli}- Mas, Dr.
Anibal, já que V. Ex~ iriiciou respondendo a última
afirmativa do Dr. Miçha1, antes de responder a
minha, então vamos colo.car as cojsas nos seus
devidos termos. V. P" r~~rma ,q!J.e, entã.o, es_se
prc:x:esso é que levou a LJm .decreto, que V. Ex"
aqui nos disse que considerava que apresentava
quatorze irregularidades, inconstitucionalidades e
ije!Jalidades. Isso foi objetivo. Não podemos -agora
ficar com_ titubeias, foi um~ afirmativa concretà.
" O SR. ANfBAL TEIXEIRA -

Inclusive, eu pas-

~L.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Um mo-

mentinho só. Eu concluo para dar todo o tempo
para V. Ex~ responder. V. Ex' nos reafirma agora
que quem assessorou o Ministério da Faze_n.da
foi o Dr. Mic;hal, ou alguém por ele?
--

'0 SR. AN!BAL TEIXEIRA - É a informação
dó Dr. Mailson. Foi a informação que colhi quando
telefonei, até com uma certa virulência, para o
Dr. Mailson, de _que ele havia se valido de dados
do_ Ministério do Plan_ejamento. Eu perguntei se
fdi. 'da SOF, que é_ o Orgão que havia discutido_
cõr'n o Congresso ·e que era o responsável por
todo esse problema de orçamento, e. ele informou
que não. Então,-concluí que o assessótamEmto
que ele conseguiu não foi na área própria do
Minfstério do P:lanejamento.
O SR RELATOR. (Ca"rlos Chiarl;llli) - Então,
dois dados: V. Ex'1 mantém a acusação d~i"existên-
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cia dessas negafidades e inconstitucionalidades?
Mantém essa afirmativa?
_ ~u _gostaria de elucidá-lo aqui sobre o ~epoi
memo: V. EX' encampa - porqu·e- V. Ex• está
se remetendo a uma iÕformação qUe teria colhi4o
a nível de assessoramento na área qo resp-onsável
pelo SOF, mas V. EX~ que está aqui,- prinléii-o
como depoente, e, hoje, na partidpação da acareação - V. Ex" encampa essa manifestação?
Porque nós queremos saber a sua posição: que
se ·era o ministro de estado e ~eio depor como
ex-ministro de estado. Se V. Ex' encarnp8, porque
julga que quem lhe forneceu a informação merece crédito de natureza moral e de natureza técnica,
é o que eu quero saber: se V. Ej(' ericall)pa, "Sirh"\
e se não encampa, "não". Segundo: se·_ V. &
entende que a participação ocorrida fora do seu
cont,role, fora do controle do ministro, na elaboração ·desse decreto pela Seplari; OCOrreu através
do Dr. Michal ou de alguém por ele. Ess.a.sua
assertiva decorre da informação do Dr, Mails9n
da Nóbrega e só dela, e V. EX a tem corrip boa
e certa, ou é uma estimativa sua? São {:!~ dt,Jas
questões que queria que V. Ex! respondesse objetivamente.
_
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu encam-po a-s
ponderaçcSes feitas pelo órgão_ de orçamento. Se
essa comissão quiSef mais detalhes sobre isSo,
poderá ouvir o responsável por e:>Se setor. E-encampo, por Lima razão muito simples: o Dr. Michal
apresentou aqui fatos de que eu desconhecia.
A nota feita pela Sarem sobre problemas orçaR
mentárfoS. A Sarem não é o órgão do ministério
responsável pela pã.rte orçamentária. Rénléti; eli.tã.o, essa nota ao responsável pelo setor orçamentário e ele_me deu, então, uma reSposta que entendi adequada e eu transmiti ao próprio Presidente
Samey.
_
--Então, eu en-campo essaS _críticas~ porque elas
foram feitas por pessoaS que têm-realmente com~
petência em matéria orçamentária, e_ era o _órgão_
próprio para falar de_ orçamento.
O SR. RELATOR (Carlos_Cbiatelli)- CoO) relaçãO 'à "informação do Ministro Mailson, é e?sa @e
lhe dá base, e V. Ex? a encarnpa, ou V. Ex' está
faiendo ·por estrmatiVa a Idéia de que foi o Dr.
Michal quem participou?
O SR. ANfBAL. TEIXEIRA,- Não; eu acho que

duas coisas se conjugam. É que, efetlYamente,
o decreto, a exemplo do que aconteceu em julhO,
quando se cortaram 31 bilhões do social, em
agosto quando Se cortaram 49 bilhões_ e depois
quando se cortaram 98 bilhões, para tentar acomodar o orçamento, num mito de 60%. de inflação, mito que sabemo$ que acabou falhando. para a tristeza de todo o País.
- órt:ão, ~ mesmas pessoas que fizeram esse
acionamento de cortes, efe aparece depois com
as impressões digitais no programa de contenção.
Interessante, era realmente...

Ele

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)quem,
Dr. Anibal?
·. O SR. ANfflAL TEIXEIRA.- As pessoas que

estavam jnnto com o pr. Miçhal.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) são várias?

Entã.o

O SR. ANM TEIXEIRA- O Dr. Mailson não

or.

I_ne afirmou _que foi o
Michal, mas que ele
havia obtido um assessoramento do Miilistério
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do Planejamento. Eu pel'guOtefde pronto se ele
era do _órgão de orçamento e ele me disse que
não.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

Eiltão,

V. Ex' chega ao Dr. Michal por exclusão?
O SR. ANlBAL TElXEIRA -

Por exclusão. Ele

ou a ~Uipe dei e, que, às vezes, era mais agressiva
do que o próprio Dr. Michal quando se referia
a problemas sociais.
O SR. RE!J\TOR (Carlos Chiarelli) -

O Dr.

Michal está aqui me pedindo a palavra, mas eu
s6 gostaria de deixar registrado que nos falta a
resposta à pergunta essencial, que é aquela que
eu retirei do texto_ expresso do depoimento do
Dr. MichaJ, que é o problema das aprovações que
não encontram respaldo de_ crédito das respec-

tivas rubricas e que implicam em responsabilidadelegal.
EsSa: pergunta, mais do que a pergun\.a, sua
manifestação sobre esse depoimento do Dr. Michal, preciso, eu não, a Comissão precisa ter uma
resposta objetiva Ma; antes da sua resposta, o
Dr: Michal quer fazer uma inteiVenção sobre o
assunto anterior.
O SR. MICHAL GARTEt'lKRAut·- Quanto a
essa qUestão da SOF é da Sãrefn; .ilffióas- .3s Secretarias são diretamente subordinadas ao Secrew
tário--Gefal do Ministério do Planejamento.Ambas,
tanto a SOF quanto a Sarem.
· · Ehtão, o que _o Sr. ex:MitiiStro
dízendo é
o seguinte: que a S&rêtari.â de ArticulãÇão cOmos estadOs .e "mlinicíptos, a sarem, ·en:c.:imirlhciu
notas·para a Sécrétãria Geral, corria é o·coiTeto,
reclamando insuflcíência nas rUbricas que ela ad~
ministra. como podia ser qualquer outrO Mi.niS~
tério; bú qualquer outra secretaria reclamando.
Com base nessas notas, o Secretário~Geral enca~
minha uma nota, assinada por ele mesmo, ao
Sr. Ministro. E aí o Sr. Ministro manda essa doeu~
mentação à SOF, qUe é um ôrgâo" subOrdínado
ao SecretáriowGerai. Apenas· esse esdarecimento.

está

OSR. RE!J\TOR (carJos Cbiarelli) .;_ Dr.Anffial,
V. ,EX"-.deve estar lembrado_ do texto que eu li
do depoimento do Dr. Michal sobre a responsaw
bilidade legal das aprovações obtidas do Senhor
Presidente da Reptíblica, sem respaldo de crédito
nas respectivas rubricaS. E a afirmãtiva da responsabilidade legal daí decorrente, feita pelo seu exsecretário~geral, que, de resto, coriftnD.ou o seu
depoimento aqui, como seria lícito" de se_ esperar.
O.SR. ANÍBAL TEIXEIRA- A perguilta m8i5
singela _é perguntar se, como o responsável pela
execução desses pagamentos que deCorriam, se
o Dr. Michal autorizou alguma coisa que fosse
contrária à lei orçamentária, ou se saiu alguma
coisa em qualquer órgão contrária à lei orçamentária. Porque Isso foi devidamente policiado pelo
SOF. Jamais ocorreu qualquer despesa fora da
autorização legislativa e do orçamento. E etl acho
que, realmente, o que houve foi também uina
Intriga. Não havia esse problema. Fazíamos uma·
previsão e até, pela primeira vez, passamos a levar
ao Presidente o saldo de todas_as rubricas. porque
- e eu quero repetir isso aqui - nunca fiz uma
autorização direta de recursos, embora tivesse po-deres do Presidente para autorizar valores significativos. que eu não usei, de dois bilhões e qui~
nhentos milhões. Quando recebi também autorl~

zação para distribuir seis bilhões aos municípios,
fiz essa distribuição mediante a própria cota de
participação dos municípios. E quando recebi a
autorização ·para aplicar dois bilhões_ e cem mi~
lhões nos estados do Norte, Nord~s:te e Sudeste,
chamei os governadores para que eles fizessem
a distribuição desses recursos entre eles. Então
não era meu propósito essa imagem que se está
tentandQ criar, que_ se tentou criar, de que eu
et2f uma pessoa gastadora e írresponsável em
matéria orçamentária. Eu discutia ~om cada Mínistro, e às"vezes eu visitava o Ministro três, quatro
vezes, humildemente, para fazer contenções de
despesas, e procurava fazer em toda a profun~
didade.
_
O ·que realmé\te ocorreU ê que- ·o fato di a
exposfção de motivos estar aprOváda, isso nao
gera ã despesa. O que realmente gera a despesa,
a responsabilidade legal, é o empenho da verba.
Então, esse problema é um problema fundamenM
tal! E acho que também aí podia o nosso ........
refirowfru!-especificãmente de novO à SOF, porqUe
ela é que me assessorava nesta matéria e era
realmente..o órgão que tinha responsabilidade orç---amentária. Portanto, se cometi alguma falha, esta
Talha__.f~ induzida, ou foí pela má condução _da
SOF, o- que não acredíto, pela competência oda
pessoa que estavã lá.
O SR. RE!J\TOR (Carlos Ch1arelli) -.Sr. M<itistro, antes da pergunta .do Senador José Ignádo
Ferreira: V. Ex• reconheçe que levou. como.diz
a informaÇão do Dr. Michal, ao Senhor Presldeiu:e
exposições de motivos para_ que Sua Excelência,
o Presidente, autorizasse sem cob~rtura orçamen~~
tária, entendendo que isso não~ criava maiores
conseqUências, porque- as· conSeqüências só se
originariam do empenho?
O SR. ANIBAL TEIXEIRA - Não; nunca ocorreu isso. Quando eu levava ao Presidente a exposição, já havia sido bloqu~a.dp n.o. SOF o recu_r~
necessário ..

"O SR. RE!J\TOR (Càrlos ChiareiH) - Então
vamos ·situar beri1 direitinho, para náo haver dtívi~
das. V. Ex!' então diz que não ê verdade o que
o Dr. Michaf declarou aqui?
O SR. _ANÍBAL TEIXEIRA - Niio é_ verdadé!
Nunca levei ao Presidente alguma coisa que n~Ç
tivesse o recurso para ser executado.
O SR. RELATOR-(Cãrlos Chiarelli)- Mais obje-.
tivamente: é mentira isso ~e· diz .aqui?
O SR. ANlBAL TEIXEIRA-- Não diria que é
uma mentira; diria que é uma falta de informação
sobre a mecânica de funcionamento do orçamento e da própria SÜF. -

9 SR. RE!J\TOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Ministro, a afirmativa é clara, ê c.iibal, é a de que: "Não
raramente, acabou levando e submetendo ao se-:.
n_hor !?residente exposição de motivos que, s.e
aprovadas; não encontrariam respaldo de crédito
n,;~s respectivas ruQricas. Prqcesso de qualidad~
técnica, duvidoso, e implicando responsabilidade
legal."
·
_v. Ex' riunca fez _isso?
· ~O SR. ANIBAL TEIXEIRA- Nunca.

O SR: -RELATOR (Carlos Chiarelli) - Nun-ca·
levou nenhum processo dentro dessas condições
ao Senhor Presidente da República?
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Nunca levei.

O SR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) Apenas lembro a V. Ex!' que V. ~declarou, em
vários pontos_ dos seus depoimento.s, que o Presi~
dente da República aprovava liberação de verba
sem a r~spectiva provisão orçamentária,_ ciente
Ex' dizia, inclusive, que
deste fato. Ql,le_r dizer,
levava a Sua EXCelênciã -um--extraiO queThe- era
oferecido pelo computador e, junto às EM. Quer
dizer, o Presidente, então, tinha ciência, inclusive
verbalmente V. Ex" dizia isso ao Presidente. E mais,
V. Ex' diziã qu~ _achava isso n_ormal e dizia ao
Presidente, porque_ apenas_Q empenho da verba
é que poderia produzir, se não feito, a violação
à lei orçamentária e à Constituição, a·peilaS"qlian~
do do empe:nho, V.&, então~ çlava_ao Presidente
ciência de que aquela verba, aquele recurso que
o Presidente iria aprovar não tinha cobertura orça~
mentária.

v:

_ O SR. ~(!3~ TEIXEIRA -:- Não; não!

O SR. PRESIDENTE (JOstrigoáçio Ferr~ira)
Mas isso c~nsta_ de_ vár:l?~ pontos: p_ági_na~ 35,
41, 48, 64, não na Seplan; mas .em Outros IT!inistérios.

O-SR. ANfBAL TElXEIRA - Não; acho que
a informação é equívoca. En1 outros miniStérios
ocorria isso. Às vezes, o Presidente aprovava em
exposição· de motivos, e essa exposição de motivos ia ter, então, ao Ministério do Planejamento
para que ele pUdesse, então, verificar aquilo. E
nós constatáVarrios, eritão, neSsa exposição de
motivos que; àJ)eSar de aprOvada pelo PreSidente,
não havia reélir$0s. Então, éU m_e .dírígía âo lriinístro, me dirigia ·ao Presídente. Mas n'ão "na SeJ)lan.
Seria um absurdo que nós, qUe' detínhamos o
controle de todO o orçamento, produzíssemos ex~
posições de motivos, que não fOssem ·contidas
pelo orçamento.
EntãO, é realmente ci que eu disse e-dO-u- um
exemplo: o Dr. Michal afirmou aqui que a exposição de-ITiOtiVoS em -si já ·cnava· despesa. Então,
eu tinha de diZer que juridicamente, riãO. EU tenho
casos concretos em que o Presidente deu "sim"
numa exposição de motivos, e nós-nàb pildémos
implementG!r ess,_e ".sim" de um ministério, porque
não havia_ ço,nsiQJ)ação .orçamentária para isso.
A confusão parte_daí, não verbas da Seplan;verbas
de outros ministérios.
O SR. PRES!QI;NTÇ: (José Jgnácio Ferreira)-,- Quero lembrar a· V. -I:Jcl', Dr. Aníbal; é até- uma
questão que parece 6bvia, V. EX!', e também_ o
Dr. Michal, estão _depondo,_estão sendo acareados
nesta oportunidade sob juramento. Há uma dispo-sição clara do art.342 do Código Penal e também
do .art. 49 da Lei n9 1.579, que é a lei que trata
de Comfssões Parlamentares de Inquérito, que
diz:
.
·· .. .fazer afirmação falsa ou negar ou calar
a verdade _como testemunha perante a Co-missão Parlamentar de _Inquérito."
E há uma p_ena para isso. Estou enfatizando
essa questão, esse aspecto legal, porque, numa
oj)orfurlidade d~sta, há uma colisão flagrante entre o que V. Ex~ disse _e tridice perante esta cernis~
são. V. Ex" presto_u vários depoimentos, se consi~
derarmos novos depoimentos, aquela seqüência
de depoimentos anteriores. E, eiri várias oportuni~
dades, V. Ex' reiterou esses fatos.
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Hoje, pela manhã, V. Ex!' reiterou isso: que levava ao Presidente da República exposições de motivos referentes a recursos, que o Presidente-iria
autorizar sem cobertura orçamentária V. E>r disse

isto aqui em alto e borri som, e até após uma
pergunta que eu fiz pessoalmente a V. E>r
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Não; o Presidente

está equivocado. Eu não_disse isso. Eu disse que
levava o controle dos saldos e o_ mostrava _ao
Presidente. Em função disso é _que ...
O SR. PRESIDENTE (José lgnác.io Fei'reira)Porque V.

Ex"...

-

-

--

0 SR. ANfBAL TEIXEJRA- Um assunto é dizer

que seria ilegaJ se urna exposição de motivos fosse levada ao Presidente_ s_em cobertura. Parece
que_ o Dr. Michal entendeu que o fato de _existir

a exposição de motivos isso valia como já despesa
autorizada. Então, para dizer que não era despesa
autorizada, mas que eu levasse, não. Eu nao dedare( isso.
O SR. PRESIDENTE (Josê lgnáclo Ferreira)Mas, então, Sr. Ministro, por que V. El<" era. diversas vezes, advertido pela Secretaria Geral e pOr
outros órgãos do Ministério do P!anejamento
acerca das conseqüências desse procedimento?
Se V. Ex• não fazia isso, PoiQUe erà adVertido?
O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli) -Com Jicença, Sr. Presidente.

Sr. Ministro, aqui em mãos, o Memorando Sarem--317, de 27 de novembro de -87, originário
do Dr. Antônio AUgusto dos Reis Velloso, acompanhado por uma nota técnica, ao final diz exatamente o seguinte:
"A citada importânCia de um· bilhão, 7 42
milhões e 588 mü cruzados não poderia ser
liberada por falta de cobertura orçamentária."
Memorando no 304/87, de 19 de novembro de
87, também do Dr. Antônio AUgústo- dos Reis
Velloso, ambos dlrigidos _ao Secretário-Geral, Di.
Michal Gartenkraut: qUe _c_oridui, ~dePois de um
quadro geral de demonstrativos, com a mesma
expressão só que agora· referente_ a Cl:$
982.000.000,00: -..Nao poderá ser liDerada por falta de cobertura orçamentária. "Seffipre com a
informação preliminar do técnico da área, Dr. Josê Cã:rlos Oiticlca Bandeira:
Memorando n~ 300, de 17 de novembro, Novamente, quadro descritivo, dizia~ "Diversos_ municípios de Minas Gerais, diversos· múhlcfplos do
Mato Grosso do Sul, Governo do Estado do M.;t_rª~
nhão, Governo do Estãdo _de Goíás, etc. Novamente, oitocentos e setenta e sete, quinhentos
e oitenta e nove mil, não poderiani ser liberados
por falta de cobertura orçamentária."
Aqui o Memorandó n9 281/87; de 11 de novembro, conclusão idêntica, hum valor diverso, nome
de diversos municfj)ios? PrefeitUra MuniCipal de
Belo Horizonte, Gâi'l!r'no do Estado do Amazonas,
ài-kiSõs' municípios ào Rio Grande, jY_.Unas Gerais,
do Paraná, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro,
do_ Maranhão, São José dos Campos, etc., che-ga~se à mesma conclusão. Eu acho que _seria
exaustivo continuar lendo memorandos _aqui,
mas, todos eles têm a mesma origem, a mesma
conotação, o mesmo propósito, e todos eles são
dirigidos pelo secretário da Sarem, que se embasa

em informação técnica, geralmente, do Dr. José
Carlos Oiticica Bandeira, passam pelo ciente do
Sr. Jos._é-Am-aro Magalhães, coordenador do Núcleo de Adm_inlstraç~o de Instrumentos Financei~
ias, têm o "de acordo" do Dr. Antônio Augusto
dos Reis Ve\loso, e destinam~se ao Dr. Michal Gartenkraut, a quem eu faço uma pergunta, antes
de ouvir a sua: Esses documentos aqui são alguns, ou São todos, ou são quase todos, dirigidos
a V. _S•-Eles eram encaminhados ao ministro!
-O ministro tirlha conhedmento desses documentos?
O SR. MICHAL GARTENKRAill- Eu encaminhei esSas notaS: ao Sr. Ministro, anexas a uma
nota minha cuja cópiª ~ujá entreguei à Comissão.
Se me pefmite, senadOr, eu tenho impreSsão que
está havendo um problema de entendimento, talvez um problema semântico. Eu entendi que
o- ministro disse que blqqueava os recursos junto
~ SOF e·_ essa informaÇão, éntão, era levada ac;>
Presidente. Mas, isso não E:ra o que as notas objetivavam, e rrtuitO meno_:!?,:9 ponto central_do meu
depoi_r:ne~to. A minha afirtnaç:ão é de que o ministro foi aviSadO, tanto é .que admitiu. e .mandou
essas nOtaS para serem analisadas na SOF~ e CQn-t:ifluoU--procedendo a essa· siStemática, num entendimento - e aí eu tenho a impressão que
foi mal assessorado, mal informado - num entendimento de. que a autorização do Sr. Presidente, numa EM, não tinha nenhuma importância.
O~ SR. REU\fOR (Carlos Chiarelli)- V. 5' mantêm a informação de que' se trata de 'técnica duvidosa, implicando, irlclu~Ye.
reSpOhSabilidade
legal, que é o que diss~ anteriorynente?

em

O SR. MICI-iAL GARJ'ENKRAur·- Essa foi a
informação que a minha assessoria produziu.
O SR. RELA.TOR (Cãrlos Chiarelli)- V. S• responde por ela?
- O SR. MICHAL .GARTENKRA(Jf - a aro, siin.

ANíl?.'.l

c .O SR.
Jili<EIRA - O saldo negativo
na rubrica nã.o signifiCa que essa rubrica não tenha respaldo orçam~ntário. Na ~erdade, esse problem<;~., pode-se suplementar uma rubrica. Eu não
recebi todas essas nota~. r_ecebi apenas uma nota
siptética, dessas notas que foram lida~ aí. E eu
me respaldei - tanto que não há nenhum ato
nosso que possa_ ser apontado como ilegal. Todos
eles foram feitos absolutamente dentro da leL Eu
peço que se- aponte um que foi feito fora da lei.
A mecânica interna era vma mecênica em que
eu me entregaVa, totalmente, ao órgão de orÇamento. se nós tínhamos que obedecer a direrizes
técnicas, a assessoramento, o lógico é que eu
m_e dirigisse_e me orientasse através da SOF, que
er?l o órgão de Orçamento_. Essa ponderação feita
pela Sarem chegou até mim,- minha pessoa, -e
eu a encaminhei à SOF, que me deu resposta,
d~endo que não se tratava de nenhuma ilegalidade, de nenhuma irregularidade, 9_ suprime'lto
da rubrica podia ser feito, e era a explicação que

-w-queria-tamb:ém.-Por isso pedi a presençã-aq-ui
da pessoa que me deu esse_assessoramento; pedi
ao Presidente, insisti, e ela está presente aqui.
Acho que ninguém melhor do qUe a pessoa que
deu esse assessoramento, que preparou essas
lOcações de recwsos..do que o antigo Diretor da
SOF. Não sei se seria melhor que o Presidente
pOnderasse a necessidade de ouv:lr uma pee~~
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que é especializada. E podia ouvir também alguém, o Dr. Michal, que ftzesse uma contrapo~
sição a essa idéia que pode ser apresentada aqui.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -::-Mas Ministro, o problema fundamental é o seguinte: V. Ex'
insiste na -tese de que levaram ao Presidente da
República uma EM para que ele autorizasse independentemente de ter cobertura orçamentária;
estamos falando na autorização, não estamos falando no pagamento. Isso, na sua visão, não implica emnenhuma conse.qüência danosa, e não im~ plica em nenhum ato de irresponsabilidade admi~
nistrativa, legal, política ou .ética? O fato de ter
ou não ter c:oP_ertura orçamentária, no momento
da autorização, no momento _em que o Presidente
da República assina um- documento e dá o sinal
verde para que as coisas aconteçam, e manifesta
a posição do Executivo, não tem cobertura orça~
mentária, de ~rte de V.~ issç não. tem ne~huma
conseqüêl!cia pqitic~'?_ __
-

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA - Mas, não houve
nenhum caso desse; não houve nenhum caso
deSse, Pura e siirlplesmente não -hoUVe "nei-l.hlim
c~so ~~s!n:t porque fui bem assessorado. Não
houve nenhum caso desse,_ esSe é que é_· a prOblema prático.
O SR RELATOR (CarlOs Chiarelli) - Jodos
esses memorandos, a declaração do D~;. Michael,
antes e agOra reiterãcta, e os meni.orandos infor~
' mativos dos setores -competentes não -cOrrespondem à realidade?
__
_

.· Ó SR. ANiBAL. TEIXEiRA. - tião corresponqem, porqu~ faltavam· a,s irlformações 'fundamentais sobr~ o orçamento.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -Então,
a equipe técnica, a começa"rpelo Secretário-Geral,
não funcionava _adequadamente.
O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA- Na parte orçamentAPa- ~f_a ,· re~f!lente muito_ frá~a, fraqiJísSirria ~es
mo.
O SR. i<EU\TOR (Carlos.Cni~relli) -se náo
me engano,_ qual é a atividade funda1171ental da
Secretria de Planejamento?_ Ela I;l~_ tem lQlla responsabilidade muito grande com o orçamento
da União?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Há um órgão e;peCífico para isso. Esse órgão é a SOF.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) ~ESse órgão não pertence à Seplan?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Pertence, pertence
à Seplan.
O SR RElATOR (Carlos Chiarelli)- Ministro,

data venia, se o órgão pertence à Seplan, se
está subordinado à Secretaria Gerai, se desse
complexo - não vamos ficar aqui nas siglas -,
coordenado pelo secretáriá-ge"ral, vem informações absolutamente distoantes daquelas que V.
Ex~' nos presta? V. ~. nos diz que o Órgão do
seu ministério, que é encarregado do setor, Subórgão funcionava bem, mas o órgão de coorde- _
nação geral funcionava muito mal. Como é que
funcionava esse ministério? Como que estava
esse orçamento da União nesse momento, se
nem as próprias rubricas do orçamento da própria
Seplan eram passíveis de um controle adequado?
Porque V. Ex' acaba de_ desmentir, de maneira

e

contundente, neste momento, todo esse acervo
de informações a que memorandos reiterados,

dação, etc., que encontram-se praticamente
- eXauridos. AutOilzaçao-de despesas, através
da aprovação do Senhor Presidente da República, sem a necessária cobértura orçamentária, - em desobediência ao art. 60 da Lei
n~ 4.320 que V. EX' seguramente conhece
- de 17 de março de 1964 que proíbe tal
prática, a fim de disciplinar e dar melhor controle, organização, agenda de despacho; enfim, aí são sugeridas medidas e procedimentos pelo Secretário-Geral, pa.J"a que se corrija
·
esta situaçllo."

com quadros demonstrativos, quadros descritivos

e a própria palavra do secretário-gGerai, dizendo
que a estrutura da Seplan, em matéria de orçamentor não funcionava?

-

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- S6 o que funcio-

nava, 'niJfria eStrutUra áe orçarriento era a SOF.
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) -

Mas, a

Sarem, a Secretaria-Geral...
O SR. ANÍBAL TEIXEIRA -A Sarem não tem

nada a ver com àS locações, com problema orçamentário.
·' ·
·
·
O SR: RElATOR (caries Chiarelli) -

via má informação.·

·o sR.' RElATOR (Carlos Chi;n:eÍIÓ ~ o que
o secretário-geral está dizendo está .errado?
O SR 'ANíBAL tÊLXEIRA·~ Está errado. Tanto
qUe muitos 'dessé.S ateridímentoS foram_ atf!ndidos
e nerihUin deles fiCou'tórà dô Orçàrj,ento; nenhum
desses él:tendiineritos ficou' fora do orçamento!
Prova de que· reàlrhêilté_ éssas informaÇõeS eram
informações que não estavam e nem entendiam
o mecanfsmo orçamentário. E forain respondidas
pelo reSponsável, pelo órgão orçamentário, que
é Qu'em faiia, inclusive, cantatas com o Congres.

.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Mi~istro,
a sittiaçáo é rêâlrrienfe'séri~ porgue es~nios_tr.a
tandci cOm déldós í-éais: Ác:iu! n~!;lUé~ está fazendo presunção de nada; não estamos mais discutindo, quem é amigo de quem; quem botou notícia
no jornal; agora são números, são dados; o orçamento, o dinheiro .que está faltando e autorizações
que são dadas. Aqui é o Dr. Fábio Ramalho, superintendente dei lplan, que me faz ·uma recàmenda:ção; uma Cdnsideração, wna adnióeStação nâc;>
poderia fazer, mas, quem sabe uma ponderação.
A situação apreseht'a 'um déficit de 2 bilhões 739
milhões ·e· 50 mil crUzados. Outrossim, gostaria
de Sug'erir' _â V. 'EX' qu'e sejam devOJVidiis ao lplari
as EM e decrétoS que poJVentura estejam na linha
secundária de priorldade que exceda o saldo disponível .de fonte de recurso. Está ai:Jui o documento, e vou-lhe passar às mãos.
O SR. MICHAL GARTENKRP,UT - E qoal é
oórci'ão?- · - '-- ' '------ '
O SR. RELATOR (CarlOs Chiarem)':..._ E aqui
está a nota que talvez nem precisasse repetir, uma
nota-stntese, creio, e nela essa assinatura foi introduzida pelo secretário-~eral a esta sistemática,
qual seja a de submeter à aprovaçã~ do_ Excelen~
tíssimo Senhor Presídénte da República, exposi~
ções de motivos elaboradas pela Seplan, sem a
devida cobertura orçêlmentária, que poderá gerar
alguns problemàs, podendo ser destacados os
seguintes:. ·
"DeScompasso entre as dOtaÇões orçamentárias existentes no programa à llberação, insuficiência de fontes de recursos, principalmente em se tratando de final de exercício, quando se verificam os recursos que possibilitam suplementação de dotação do tipo
reserva de contingência, excesso de arreca-

O Memorando da Sarem

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

O informa-

vam indevidamente.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -

E que ·

a Sarem também o informava indevida e erronea~
mente?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT mente.

ErroneaAmbos,

portanto, Sarem e Secretária-.Geral? É. isso?

. "A despeito dessas recomendações observa-se que esse procedimento não tem resolvido o problema em virtude de Exposições
de Motivos já anteriormente preparadas e outras que continuam a ser solicitadas habitualmente, em caráte_r de urgência, em valores
superiores às dotaçõ~s_ orçamentárias."

Quer di-
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na SOF. Agora, de qualquer maneira, a conclusão
do Ministro _é que o Secretário-Geral não estava
habilitado ou estava desinformado, ou o informavam indevidamente?

O SR. RELATOR TC.rlos Chiárelli) -

E ao final:

zer, o que a Satem fez está errado?
O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Estava errado, ha-

sb.
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N~

tal do Secretário,

-em ã:iiexo, segundo o qual em 27 de novembro

éÚ cita um dos memoranduns. Aqui é a nota
que sintetiza um posicionamento que me parece
que é de toda a estrutura técnica do Ministério
coordenado por V. 8'

-

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Não.

O SR. MICHAL .GARTENKRAut -

É isso.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareUi):_ Sr. Michal,

V.

s~

acaba de ser qualificado como alguém que

já volta a dizer: saínios do plano das discussões.
V. 8' acaba de ser qualificado como alguém que

inclusive induzia ou poderia ter induzido a sérios
erros o Ministro de Estado, V. S' e a sua equipe
técni_ca e outras áreas da Seplan. Nós precisamos
uma elucidação sobre esSe aspecto. Quem no
final das contas estava errando- e errando penso
eu, conscientemente_-::-:- nesse particular, porque
são fatos tão claros e objetivos que não se pode
pensar que é desconhecimento o que_as pessoas
tinham?
-

O SR. .N\ICHA.L GARTENKRAUT - Qual seria
a pergunta, Senador?
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Nós pedimos a V. Sa., de inídp, que confirmasse OU negasO~ SR. MICHAL GARTENKRAUT - Senador, se a Sua manifestaç-ão sobre ~ssas autoriiãções
sem cobertura. V. Sa. foi muito enfático dizendo
uma resposta importante para tudo isso: essas
notas aí, todas essas rubricas terminaram o ano - que confirinava na plenitude. Filemos a argüiÇão
do ex-ministro e o ex~rriinistro, ao final - V. Sa.
com saldo. Essa advertência sobre o PIN e Proouviu - foi claro e objetivo ao dizer que houve
terra não tem nenhum sentido, porque nós deixaerro, houve despreparo, enfim, foram-lhe prestamos ·sobrando 1 bilhão 300 e tantos milhões.
E se nós terminãmos o ano com todas as rubricas -das informaÇões ·e assessoramento indevido; erróneo, quer por V. Sa. quer pela sua área, quer,
com saldos, é inconcebível que alguém venha
especifimente, Pela sarem. Isto é Verdade_ ou é
dizer que praticamos alguma ilegalidade. Tudo
mentira?
~ ~
·
·
isso foi feito dentro do melhor critério técnico;
O SR. M!CHAL OARTENKRAUT - Senador,
porque rio caso de técnica tínhamos que ouvir
o6rgão realmente que é o órgão técnico, o órgãO
eu não sei. 'Eu' fico com as· noteis que me foram
de orçamento da Seplan,
encaminhadas, inclusive pelas informações que
Ponderações desse tipo levei imediatamente à
me foram dadas pela SOF que era subordinada
SOF, para perguntar se havia ou não fundamento,
ao secretário-geral- ela é subordinada ao secre-porque eu tinha muita responsabilidade; o Presi- tário-geral ......: e não tenho a menor dúvida de
dente era muito detalhista nlsso. EJe perguntava:
que várias exposições de motivos foram autori- "Há consJgnação para isso?"
zadas, no momento da autorização do Senhor
_ _Então passei a levar para Sua Excelência, em
Presidente. Isto que é importante. No momento
seguida, uma planilha de computador, com os da autorização do Senhor Presidente, não havia
saldos todos existentes, para que ele tivesse trana cobertura orçamentária na rubrica corresponqüilidade quando decidisse.
dente. Ela podia estar informalmente bloqueada,
- Realinente, essas notas foram tratadas de formas isto não fOi, sequer, informado. (sto é uma
ma técnica viáWl; quer dizer, entregue ao órgão prática de qualidade duvidosa, como eu disse e
de orçamento, para verificar se havia fundamento.
que acarretaria - poderia acarretar, como diz
Tãhto não havia fundamento que terminamos o
a minha nota- vários problemas -aqueles listaano com saldo em todas as rubricas, o que prova dos ali. Se, em seguida, houve suplementação,
que essas advertências não tinham realmente ne- ela, evidentemente, tinha que ocorrer para ·que
nhuma base dentro da metodologia da sistemá~ houvesse a liberação tisica e finanCeira 'dos recUrtica orçamentária, o que prova realmente que em
sos. Sem essa suplementação, não haveria a libematéria orçamentária, a Secretaria Geral se fazia
ração. Haveria a autorização do Presidente e não
assessorar muito mal.
haveria a liberação - é uma situação bastante
O SR. RELATOR (Carlos -Chiarelii) - Evidentê-" embaraçosa.
Sobre as manifeStações a respeito da compemente, Sr. Presidente, que vamos ter que ou~r
a triformação da SOF, e me parece que até para tência da equipe....
atender à solicitação do próprio Sr. Ministro, que·
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas o
entra em choque com todos os setores e se baseia
ministro acabou de afirmar que nunca fez neO SR. RELATOR (C8rlos ChiareIIi) - Nota do
Secretário-Geral, segUe-Se a do IPLAN; tem aqui
as da Sarem.
.Ministro, eu gostar~ de_~nténder. _
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nhum encaminhamento de processo dessa

natu~

reza.
O SR. MICHAL GARTENKRAliT -

Mas isto

não é o que está Informado nas notas. Já .havia
isto, e está documentado. Todas as EM estão
registradas no Diário Oficial e não há como se
enganar; se fosse uma apenas, poderia. ser um
descuido, mas são várias.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarell() -

Então,

o ministro está faltando _com a verdade?
O SR. MICHAL GAR1E_NKRAUT- Eu não sei;

eu não voo comentar sobre ....
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Eü qUero

saber a conclusão. Por que essas notas_ ®.o _de
absoluta confiabilidade?
O SR. MICHAL GARTENKRAliT- Eu acredito,
eu confio na qualidade técnica das informações
que me foram prestadas; acredito que tenham

tirocínio técnico suficiente para v_erificar isto e fico

com as notas.
O SR. RELATOR (Carloo Chiarel!i) ~ V. Sa.

_levanta_ uma alternativa; ele disse: "No momento,

v:

O -SR. ANfBAL TEIXEIRA - Ttê51 vezes.
O SR. RELA._TOR (Carlos Chiarelli) _E manteve contato com o Dr. Murad, a respeito, por
recomendação do Presidente?
O SR._ANfBAL TElXElRA ~_Não. Eu encontrei-me _com o Dr. Murad e ele fez- como conhecia o problema- fez um apelo para que eu tentasse uma compatilização com o Dr. Mlchal; realmente, quando voltei, (!l essa ponderação, mas
depois, quando foram feitos os cortes no prograM
ma social, fiquei realmente irritado com o andamento das coisas e voJtei a falar c_om_o Pre~idente
sobre o assunto.
O SR. JOSÉ PAcn:.O BISOL~ Parece-me que,

como estamos numa acareação, ficou em suspenso um detalhe relevante, a meu ver.
O ministro está afirmando que não houve urri
s6 caso de EM sem cobertura. Não é esta a sua
afirmação? E o Dr. Mlchal está afumando que
houve estes casos. Então, há uma contradição
fq!íe aqui, e muito relevante. Mas, o Dr. Michal

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Faço essa per-

não havia cobertura." O que significa que o minis- gunta, Ministro Aníbal Teixeira, Porque me assaltro pode ter levado a_ EM ao Presidente serp caber- tam duas preocupações: se-o recurso bloqueado
rara; -e, posteriormente, pelo processo da suple- era da reserva de contingência que, como v. Ex'
mena:ção, ter conseguido resolver a questão. En- sabe, tem aplicação específica para pagamento
tão, quefo saber, Sr. Ministro, se foi por suplemen- de pessoal, estaria havendo uma aplicação indetação que V. EX resolveu os problemas levantados vida de recursos, lançando-se mão de um dinheiro que deveria ser para pagar pessoal.
pela documentação que lhe foi oferecida aqui,
ou se realmente mantém a idéia inicia1_de que, . E quer-me parecer também, pelo que aqui foi
dito, que se gerou um estoque de projetas aprovamesmo no momento, havia cobertura?
dos, sem cobertura orçamentária, pelo que foi
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - T adas as vez;es
colocado aqui, pelo Secretário MichªI _Qartenque levávamos esse quadro ao presidente, aconkraut, e eu tenho a sensação interior de que este
tecia ca_sos que fazíamos um bloqueio desse reestoque de projetas aprovados, como que forçava
curso dentro do orçamento. En@._o, quando q pre- _a suplementação de recursos, e recursos nem
sidente _aprovava alguma coisa, e às vezes não
sempre existentes, que poderia provocar a emisaprovava, desbloqueávamos. I:: o caso que vou
são de LTN, que aumentavam o déficit público.
citar; o caso de Pedra do Cavalo, que mantive
Ou seja, em última análise, acho que se deve
indusive a pedido do Dr. MichaL durante _mais verificar este programa para ver se o frenético
ou menos 3 (três) meses, um bloqueio de um
ritmo de liberaçõ.e:s de recursos. cor:no fqi referido
.bilhã_o _e__quatrocentos milhões para o caso de
aqui, não estaria, em última aná1ise, provocando
se o presidente aprovasse esse projeto ele, então,
aumento do déficit público, Essas são questões
fosse devidamente atendido. Só suspendemos issubstantiv<:~s, que acho que têm que ser suficienteso ao final do ano, quando ficou evidente que
mentes esclarecidas,
o presidente não queria aprovar esse projeto rela:O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) tivo à Pedra do Cavalo, porque achava que era
muito dispendioso. Sobre esse assunto, depois V. Ex' pediu a palavra pela ordem?
queremos dar um esclarecimento.
O SR. MANSUEfO OE LAVOR- Pela ordem.

fica com as notas.
~ ___
_____ _
Ministro, em face de essas informações, dessa
visível discrepância, desse conflito, dessa sua manifestação de desconfiança em quem tinha cargo
de confiança de V. Ex" - o que é um fato rea1mente surpreendente - V. Ex_t acaba de dizer
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Mínlstro,
que não tinha confiança, pelo menos técnica e
àiuzdessapergunta,muitoespecíficadoSenador
considerou errônea as informa.ções do próprio
Bisai,
Ex" disse, antes, que no momento da
secretário-geral. Foi isto que o levou, e V. Ex•
autorizaç_ão sempre havia cobertura orçamentádisse isto às folhas 108, 109,119 do seu primeiro
ria. No momento da autorização. "Se V. EX' fez
depoimento, que, por três vez_es, pediu ao Presium bloqueio, só se pode bloquear o que existe.
Para fazer bloqueio é preciso que exista a parcela
dente que_ ele autorizasse a substituição do Mlcha1
Gartenkraut- Comentei uma vez corn_o_Muc.a_d_ áe -crédito. Eritão, se fez o bloqueio, é pclrque
que fez um apelo para tentar uma compatibili- --eldstia o crédito. E aqui estamos nJ,I_ma questão
que se diz nas notas que não havia o crédito.
zação semelhante a que o Presidente me fez":
Foi esse tipo de desajuste que o leYou a pedir
E V. EX' diz que no momento coritinuamos d.isçua substituição do Dr. Michal Oartenkraut?
tindo o momento da autorização, ninguém está
0 SR. ANÍBAL TEIXEIRA _.A partir da hora
discutindo aqui a hora da liberação. E é issO que
precisa s_er elucidado.. É nesse ponto que está
em que senti que não_ e_ra possível, realmente,
a controvérsiq básica. É isso que insisto em perguntar: no momento da autorização, quer por efeiter a colaboração plena do Dr. Michal, eu fiz esse
to de bloqueio, quer por disponibilidade total, hapedido ao Presidente.
0 SR REU\TOR (Carlos Chiarrelli)- Por três via o créditp ou não?
vezes?
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O SR. ANfBÃL TEIXEIRA - Havia 0 reCUrsO,
havia 0 crédito, tanto que, na verdade, não sobrou
dinheiro em t~das as rubricas.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) ó ·ponto de choque.

N. eotá

---o-SR. JOSÉ PÃULÕ BISOL - Uma pergunta
adicional que queria fazer ao Ministro. Se havia
esse recurso orçamentário e bloqu~ado, era devido ~- r~serv~--~e _contingência?
O SR. ANfBAL TED<EIRA- Gostaria mais uma
vez. de irisistir se pedi a presença do antigo diretor
da _SOF, que ele esclarecesse esse assunto de
omarteira bem clara; não sou um especialista em
orçamento. Compareci, aqui, na Câmara, vária"s
vezes, para discutir com a comissão os problemas
orçamentários, mas num sentido macro. Na verdade, esse detalhe _o Dr. Michal está dentro disso
há muito tempo. Tmha que me valer de_ alguém
que estivesse dentro do processo orçamentário
e. no caso, foi o Dr. Márcio Reinaldo, Queria pedir
a ele que esclarecesse, porque talvez possa dar
um esclarecimento que elimine essa polêmica.

O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Eu queria ouvir
a resposta do Ministro, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

Como se trata de palavra--pela ordem, a Presidência concede a palavra ao eminente senador.

-·o SR MANSUETO DE UWOR- Houve uma
pausa importante, a questão está para ser respondida. Agora, a questão de ordem é ·a seguinte:
é que se não for satisfatória a resposta do Dr.
Aníbal Teixeira, nós não temos como prossegtür
sem ouvir o ex-diretor da Seplan.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Mas a Presidência tomará esta. d~isãq tãp _logo
as respostas sejam daclas, e V. ~ ouvirá.
O SR ANÍBAL TEIXEIRA - Vou responder à
sua pergunta sobre o problema de déficit
-Um dos grandes mitos que se esparramou neste PciíS é de que eu era um gastador. Era um
gastador. Que eu fazia despesas imensas, levava
o- presidente a fazer despesas, etc., etc ..
Os fatos não comprovam isto. Numa série histórica, n6s venllcamos O seguinte: que esses recurSoS alocados, para atender aos estados e municípios, foram na minha gestão dos menores
que existiram. Nós tivemos, por exemplo, no ano
de 1980, 10.9% desses recursos nas mãos da
Seplan - para atender estados e municípios, e,
na minha_ gestão, 1 .39%. Quer dizer, quase um
décimo do orçamento .da União. Quer dizer, na
média, n6s trabalhamos com talvez a metade da
média que Outros ministros trab-éilharam. EntaO,
não havia isto. E é, portanto, um mito que foi
criado, e ê _desmentido pelos números.
Um outro mito sobre o déficit públíco é de
que eu não aCredito em administração sem ser
administração por objetivos.
Rea1mente, não sou formado em Economia,
embora _tenha publicado a1guns livros sobre eccr
nomia, mas sou formado em Administração de
Empresas e em Direito.
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Tenho uma visão de que se tem que traba1har
dentro de objetivos. Então, quando foi feito o pia·
no macroeconômico, um dos objetivos principais
era o combate ao déficit público, que preocupa
o senador, com justa razão. Foram estabelecidas
metas para cada Ministério, digo, para cada setor
gerador de despesas.
o governo central, que era o

oaa,-que era
dependente da atuação da Seplan,_cobrindo todos
os ministérios, mas a respónsábilidãde orçamentária era nossa, porque nós- i:idministramos não

s6 o nosso orçamento como de todos os ministérios.
As estatais, os estados e os municípios, a Previ-

dência, os fundos, e programas. Forma estabelecidas metas. Coube a nós, não passar de 1.4
do déficit publico. Era nossa· responsabilidade

na o

passar de 1.4 do Produto_ Interno Bruto, desculpe.
Bem, coube às estatais não passar de 0,6 do

Produto Interno Bruto coube aos estados e municípios não passar de 1.6. E assim sucessivamente.
O que aconteceu no final do ano? Nós não
conseguimos segurar o déficit na nossa parte.
Em vez de atingirmos a meta de 1.4, atinQiffios
a meta de 2. Ficamos, portanto aquém do -objetivo.
Agora, as outras áreas entregues ao ministro
da Fazei-Ida, estas sim, estouraram tota1mente o
orçamento. Vale dizer que em termos de desempenho numa empresa privada, eu produ.rl 3 vezes
mais resultados no combate ao déficit público
do que o ministro da Fazerida, que era o autor
do plano rnacroeconômico. Mesmo o pequeno
défidt que passamos nessa meta, de 1.4%, foi
devido a pressões que foram feitas fora de hora
e sem cobertura orçamentária, que fomos obrigados a suprir. Foi o caso do siStema elébico. Suprimos as estatais com recursos orçamentários que
não estavam previstos, suprimos as ferrovias e
a siderurgia.
_ _
Na verdade, dentrO dessa ultrapassagem da
meta_ está contido também esse dinheiro para
as ~statais. Só rio finai do ano entãO .......:. e af entra
um problema muito grave, que é o problema dos
105 bilhões - tivemos .um outro imPacto, também administrado pelo Ministro Bresser Pereira.
Porque ele, sem autorização pfévia ao tongresSO,
negociou e feChou o aumento dos militares e
dos ·civis; _tivemos que C:6rfer ao Congre5so pi:sfa
obter cobertura legal para isso. Não foi, portanto,
a administração J\níbal Teixeira que se despreocupou do déficit público. Eu"rnirava esse objetlvo,
e posso dizer que em termos de desempenho,
nUma linguagem que é vâlida, consegui três vezes
mais resultados, dentro -das próprias metas estabelecidas pelo Ministro. Bresser Pereira do que
a administração fazendária. os-défidts que foram
gerados dentro da minha própria área de jurisdição, que era todo ·o Orçamento da União, foram
gerados em pàrte pelas estatais, por outra parte
por esses--dois ttecretos do aumento dos civis
e militares feitos no final do ano, sem a devida
cobertura do Congresso. Quahto ao problema do
déficit,. queria fazer apenas esta consideração.
' O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Tem a palavra o Sr. Michal Gartenkraut.

O .SR. MICHAL GARTENKRA!IT - Quanto à
questão dos números que foram apresentados,
como sendo urna série hist6rica de participação
dos recursos a fundo perdido aâininistrado pela

Seplan; e essa sérte aparece decrescente, essa
comparação, na realidade, não é correta O correto seria comparar as verbas a fundo perdido
distribuídas, executadas e ver o s_eu crescimento
real de ano para ano. Comparar-se com o orçamento todo não se chega a resultado nenhum,
pelo contrário, chega-se a uma visão errônea, dado que o orçamento cresce, e muito, mesmo um
crescilT}ento bastante razoável desses fundos perdidos, quando tornado em relação ao total do
crescimento, que inclui o déficit, aparece em queda. Isso não ~ nenhuma surpresa, essa é, na reaJjdade, uma comparação que não mostra nada.
A série histórica i'eC:erite,- 85, 86 e 87, inostra
que houve um crescimento enorme- esses documentos foram entregues aqui --em termos
reais em 87, dos fundos administrativos pela Seplan.
A respeito disso, gostaria de fazer uma afumação, porque está dando uma impressão que a
Seplan é um ministério setoriaJ, que ela administra
o seu ministério e todos levam a culpa pelo que
administra cada miniStro. Essa-é uma visão totalmente errónea; a Sép1ãn adininistra o orçamento
tota1 da União e é cc-responsável, juntamente
_com--o Ministério <ia Fazenda, por todos esses
itenS que foram cltados._Se por problemas conjunturais o ministro se sentiu desobrigado de ser
responsável pelo déficit das estatais, esse é um
problema de foro intüno_ -dele. Não gostaria de
perder esta oportunidade para dizer que este País
vai estar muito-mal se o Ministro do Planejamento
at:har que a suá. útlica obrigação é administrar
a Seplan. A Seplan é o único Ministério que tem
que olhar todo ·a resto, é reSponsável--por tudo.
Ehtão, dizer que não foi nossa culpa, aquele déficit
foi gerado pEilo ministio_''x", o úntco ministro
que não pode dizer is_so 'é o- Miri.lstro da Seplan;
os outrOs têm até ·obrigação ·de_ brigar por seus
_recursos, não deixar que a Sepiãn nem o Ministério da Fazenda cortem. Mas dMdir as responsabilidades dessa maneira pare-ce-me incorreto, e
acho que para o futuro -devemos ter toda certeza
que nunca mais vai ocorrer. A pior coisa em termos de _execução -de orçamento e controle de
it é uma briga entre a Seplan e o Ministério da
Fazenda. Toda vez que o Ministro da Fazenda
briga com a Seplan, o déficit cresce; nós fiZemos
aié a cõrita âe quanto cresce a título de experimento. Isso não pode acontecer. Fico até espantado .de ver aqui um ex-ministro botandO a culpa
num oUtro ex-mil1istro da área econômica, quan-do houve uma decisão de governo; o aumento
dos vendmentos dos servidores civis foi uma-dedsão de governo; o dos serv:ldores militares também foi uma decisão de governo. Pode haver
toaa disCusSãõ, a mais atrltiva possível antes da
decisão._ Agora, depois da_ decisão, decreto assiriado pelo Presidente, publicado, alguém vem dizer aqui _que não foi minha ctilpa, foi culpa de
outro ministro, realmente não entendo e acho
que é uma desinformação total de como deve
funcionar.
Foi citado aí de pasSag"ein o Problema da solici- tação de verbas para o complexo de "Pedra do
Cãvalo" no Estado da Bahia Em seu depoimento,
o Ministro insinua que eu terra- insistido em incluir
esses recursos, inclosive- ·vanãs vezes, e que o
Presidente teria negado. Ora, em primeiro lugar,
o fato de o Presidente ter negado é um direito
dele, não desmerece em nada o fato de eu ter .
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solicitado ao Ministro que colocasse_ em sua agenda e o que foi atendido várias vezes, não 56 neste
caso-várias vezes o Ministro Aníbal Teixeira aten.deusol!citações minhas de colocar itens em agenda; ele poderia náo ter levado e o Presidente poderia não assinar, como não assinou nesse caso,
assinou em _vários outros casos. Na maioria dos
casos c:l Ministro cita isso no seu depoimento,
e as solicitações que eu fazia eram a suplementação orçamentária dos Ministérios. Eu reCebia
solicitações através dos secretários-gerais que ~~
tavam em 'Situação aflitiva, órgãos sem diárias
para pag!3r a viagem do próprio Ministro - isso
aconteceJJ nO caso do Ministério do Trabalho, o
Secretário-Geràl me ligou e disse que_ o Ministro
Pazzianotto não pode viajar mais, pois não temos
m_als verbas para a diária. E vários outros casos,
não _raras_ ~es o próprf9 Ministro _me ligava, situações de emergência teriam 'que ser atendidas.
Lembro-_me muito bem em duas ocas~ões.. o Ministro. Anibai Teixeira não eStava em Brasília, me
ligou o Ministro Aureliano Chaves_ para _solicitar
urna ur_g~l)~ suplementação, no caso_da Companhia de Re_Cl,lfSOS Minerais e em ~um_a o~utra oportunidade me ligou o Ministro Celso Furtado -com
problemas seriíssimos num dos institutos ligados
ao Ministério da Cultura, que estava com uma
demanda judicial dos empregados e já transitado
em julg~do e_ nãq res~va .mai~ naqa_ a fazer a
não ser pagar, e o Ministério não tinha créditO
orçamentário para fazer esse pagarrien~o. e, era
final de rriês. justamente final de trimestre; como
viraria a 011'1, o Ministro Celso Furtado meJigol!
e disse:" olha, se não sair o qéd~o hqje, vamos
pagar: 15;_ 2ó%, quanto for a virada da ÜTN a
mais. Então•. em vá_ri~s_ oca~iões, t1es~e_ tj~~ ~l,l
concedi, Com a devida urgência, a solicitação para
que o Ministro iflcluísse, o _mais fápi_do possível,
em sua ag_enda com o Presidente, suplementações desSe tipo. O caso do complexo_ "Pedra do
cavalo" é um desses. Rec_ebi solicitações fqrmais
que vieram, inclusive, attavés do gabinete do Ministro, através de vários telex do Governador Waldir Pires, que encaminhou ao MinistrO solicitaçôes
urgentes, telex de três páginas, dando conta c;la
situação aflitiva do abastecimento de ãgua.de'~
vador, _que poderia ser resolvido com obra qUe
~tava 99,8% prOnta,- seQuridci lnfoirnãÇ6es do
lpea, e que faltava recurso adicional para terminá-la Rei:ebi Solicitações no· mesmo sentido de
vários parlamentares do Estado da Bahia,:inclusive do Líder .do governo, e procedi a análise do
projeto pelo lpea. Tenho aqui e posso entregar
à corrUsSão ·o resultado_ dessa análise, que é um
parecer relafivarnente extenso, que, _de fato, critica
a obra, que foi compromisso-assumido por governos passadoS, é uma obra gigantescã, uma obra
que provavelmente hoje não se fatia maís: Mas
está 99% prata; com mais algum recurso adicional resolveria o problema de abastecimento, entre
outros, do abastecimento de água da capital do
Estado da Bahia. Aflitivos telex do governadOr dÕ
Estado da Bahia, apelos do Secretário de Plariejamerito do Estado da Bahia, Dr. Jairo PilitO. Eritramos em cOntato c.om a secretaria do Tesouro,
que estava, na mesma- época, analisando uma
proposta _que também- se referia a essa obra e
que diiiã -respeito à federalização do projeto, uma
vez que o Estado não só não tinha recursos para
terminar a obra, 0,2% da _obra, como também
não tinha condições de assumir as dívidas que
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essa obra já produziu. Foi feito todo um esquema,
e a nota da Secretaria do Tesouro, produzida mais
ou menos na mesma época, isto é, julho de 1987,

que o Ministro Bresser fez? Ele cedeu a pressões próprio Conselho, isso sim, considero uma falha
dos órgãos __j[gados a ele, no caso o aumento administrativa lamentável, nesse processo todo.
dO Banco dó BraSil, 6 áumento da Casa da Moeda,
Eu passo-este documento à Mesa.
que é a nota do Iplan mostrava a viabüidade de o_ que disparou um sistema de aumento e se aca~
O SR. JOSÉ AGRIPINO MAIA- Sr. Presidente,
uma composição com recursos pt~V~t:'Jientes da Qou tendo que-dar o aumento dos militares, que
Otesf, do Governo federal, com fonte no Pio-Pro- reclamaram. Quando fui à Escola Superior de eu teria uma indagação a mais para fazer, depois
das colocações do Dr. Michal e do ex-Ministro
terra, inclusive com recurs_os do Banco Mundial,
Guerra, eles reclamaram. Isso tudo disparou o
para que se pudesse terminar a obra e, numa sistema, mas esses números são realmente os Aníbal Teixeira.
Num estado, o déficit público significa dívida
segunda _etapa, federalizá-la. Então, --além disso números reais. ConsegtiirriOS ser três vezes mais
o Iplan insJstiu e colocou esse projeto em sua competentes do que __o Ministro Bresser na admi- consqlidada e efetiva, porque um Estado nãO tem
o poder de emitir moeda.
lista de prioridade - iss_o está registrado no lpea,
nistração do déficit público. Não há como fugir
Então, o governador do Estado é quem ordena
é só verificar - para o ano de 19S7 do Pio-Pro- a iSso. Foram eStabeleddas metas. A minha meta
ou quem cOntrola a Sua ecji.dpe e determina, em
terra. De modo que S. EX' o Presidente da Repú- era essa, e
a persegui, e ela só foi furada,
blica, tem todo o direito e muito mais informação exatamente, 'pela pressão de algumas estatais'- última análise, até que ponto cada órgão do seu
governo pode caminhar. Ele sabe que só pode
do que nós de não querer autorizar essa despesa. aliás sérias, necessárias porque realmente foi o
Não sei quais os motivos que levaram o Senhor caso da crise de energia elétrica no Nordeste ~ caminhar no limite da credibilidade do seu governo, na capãcidade de pagar do seu governo, do
Presidente a essa decisão, mas acho que é obriga~
neste ponto acho_ que foi um improviso necescontrário nã;O tem nem quem faça a obra nem
ção dos órgãos técnicos levar essas considera~ sário, por algumas pressões externas, e elas exisções, num trabalho bastante completo à decisão tiam./1\s vezes_o possível emprestador do dinheiro quem venda nada ao governo.
No caso da União, existe a abertura, porque
e não há nenhum demérito que a decisão seja exigia uma contrapartida de recursos nacionãis.
negativa. Esse esdaredmento era necessário, Isso tinha- que! sair de algum lugar. Então creio existe a Cása da _Moeda, da _emissão de moeda
ou .da erhissão de Letras do T escuro Nacional,
porque no depoimento o ex-Ministro aludiu a um que _o_ problema é colocado dessa forma. Acho
possível interesse escuso de minha parte nesse que, realmente.- os números daqui deveriam ser que significam tirar dinheiro do público e endicaso, e gostaria de entregar todos esses documais usados pelo Dr. Michal e menos por mim; vidar a União,- com o aumento da taxa de juros
mentos à comissão. A mesma coiSa gostaria de estou usando os números, porque acho que uma conseqüente. Mas existe esta alternativa,
Mas, em última análise, o grande controlador
dizer, também, em relação a tal minuta de decreto administração tem que ser avaliada por números,
do ·déficit público é o Presidente da República,
da qual teria sido o autor.
e eu os tenho_ aqui.
,
e-aí gostaria de perguntar, já que V. Ex". como
Sobre O problema de Pedra do Cavalo, queria
O SR. RELJ\TOR (Cai'lOs Chiarelli) -Acho que
dii.Eir o seguinte: emperihei-me para aprovação, - ministro· do Planejamento, era o homem que conV. S• deveria esperar a oportunidade.
tan:ibém, do Projet_q do Complexo Pedra_ dO Cava- trolava, ou que tinha o dever e a obrigação de
O SR MICHAL GARTENKRAUT- Em re_speito
lo com o propósito até político. Entendia que havia controlar o déficit público: qual era a atitude, qual
era a preodJPação, qual era o pensamento do
às ordens da Mesa, farei esse _esclarecimento mais
um desentendimento entre o governo ~sta_dual
tarde.
e _o federal, que issO seria Uma forma de demons~ Presidente ao tomar conhecimento da atitude do
miniStro Brêsser, dos ministros a, b e c que estao SR. ANfBAL TEIXEIRA_ Em prirheiro lugar trar a boa vontade, apesar dos pareceres sempre vam
f6rÇâhâO gastós superiores à capacidade de
contrários, _quando pareciam sobre Pedra do Ca·
quero, em respeito ao Dr. Michal, dizer que, ele
valo. Então, não-culpo 0 Dr. Micha! pelo fato de pagar c::to próprio Estado,_ no caso, à União?
que é economista e eu advogado,- inverteu as
O
AAfBAL TElXEJRA - Eu nunca levei
questões. Usou palavras quando usei números.
ter vá_ri_a~- vezes insistido para que o levasse ao
ao Presidente nenhUm problema desse tipo, por~
Para comparar o oi'çanientó,-o percenfUaf Sobi-e
p~~~;~e.e~ :~=~~~~te n~~o~~ra;'~~:ap!~~::~. que
careceria uma crítica a um ministro que era
o orçamento é que importa. A Seplan aplicou
139 num ano, 10.9 do orçamento nessas verbas
mas porque o Presidente estava pre_o_cupado com meu companheiro. Desse tipo, n~o.
Desse fato tomei conhecimento agora, relativo
de fundo perdido. O que quis dizer que uma série
o valor muito grande, de l bilhão e_ 400.
histórica só pode ser comparada com termos perAgora, vejam os Srs. o que aconteceu: num ao Conselho, a esse voto, que considero_, realmenvoto dado ad referendum do Conselho Mone- te, muito sério, porque é uma triangulação ostencentuais. Não conheço outra metodologia. Paretário Nacional, de n 9 5-91 , 0 Ministro Bresser aloca siva de dinheiro.
ce-me que esse é um documento_ de advogado,
não 1 milhão e 400, mas 50 milhões de dólares,
O Presidente sempre foi um homem preocue esse é o meu argumento; O argurn~ntó numérico é ilnbaüvel.
·quer"-dizer, 6 bilhões de cruzados! Isso à revelia pado com o .déficit público, porq:ue,-às vezes, o
do Conselho Monetário, para uma operação triah~ Presidente era até sovina,
O SR. MICHAL OARTENKRAUT - Desculpeguiar.
Eu vou até diz_er alguma coisa, "'qui, que talvez
me. Dei o outro critério; disse qual era o critério
Q que ele fez foi com que se emitisse títulos
até prejudique o Presidente no Maranhão. Quando
- - oU se fabricasse dinheiro, empreStou esse dfnhei~ o Presid~nte tomou conh~cimento de que as vercorreto e é numérico mesrrro.
O SR ANÍBAL rnxEIRA-A segunda pondero-ao Bãhco do Brasil que passou à CHESF, que bas do Maranhão estavam muito gr?Jndes em relaração se réfere à idéia de que a Seplari se tornava
emprestou para o Governo da Bahia. Ora, essa ção ao total, ele começou a brecar qualquer coisa
um ministério autónomo e,_ portanto, os resultaoperação tinha que passar pelo Senadoo Foi uma do Maranhão. Isso vai prejudicar o Presidente, eleidos não podem ser debitados ou creditados a
foima de bUriar, inclusive, a forma de proibição toralmente, mas é. verdade que se_ diga: o Preside endividamento, e aí não foi, realmente uma dente já está preocupado até com esses. detalhes.
ninguém, porque 0 Governo é~um. cohjunto; inâis
Então, é realmente importante assinalar que
do que isso, fiz um esforço para· 6 Governo· ser
quantia de 1 bilhão e 400, foram cerca de 6 bio Presidente tinha essa preocupação, mas não
um conjunto quando da primeira vez consegui
lhões de cruzados.
Está aqui esse voto, que quero pasSar -à Corriis- cabia a mim senão fazer algumas advertências,
fazer um orçamento unificado, porque o Cohgresso estava tratando apenas de 30% doS dis~
São, como uma ·prová de que quem zelava pelo o que eu ftz. _
Um déficit que estava se cri.ando era, também,
pêndios públicos e o déficit público se deve a
déficit público era muito mais a SePlan do -qUe,
da Caixa Econômica Federal, emprestando recurisso, a esse desencontro de vários .orçamentos.
no-caso, o Ministro Bresser. Quero dizei', inclusive,
Vou depois tecer algumas considerações sobre
que, na argumentação sobre esse recurso, há al- sos a estados que já eram inadimplentes e recuras razões reais do déficit público. Então, 0 que
guns fatos que comprometem um pouco a $e- sos a preços muito altos. Acabava que esses estaaconteceu foi o seguinte: a área orçamentária,
plãh --não sei quem deu essa informação ·ao -dos não_ teriam c;ondições de pagar e isso acabava
que era a área que cabia ao Congrêsso e no caso _Bresser- de que a Seplan teria aprovado o proje- virando déficit público.
Mas não era, realmente, o meu propósito levar
to, mas quem deu essa informação se esqUeceu
a Seplan executar, conseguiu cumprir a sua meta
ou ficar próxima dela. O órgão foi criado para
de dizer que o Presidente não aprovou. Isso é ao Presidente informaçOes que pudessem comimportante. O Presidente, preocupado com 1 bi- prometer a atuação ·de outros ministros. Já que
o controle das estatais que não está mais na Se~
plan. Então, o ministro que estavajurisdlcionando
lh~o e 400, e passa sem autorização do Congi'esso
tenho sido apresentado como_ o homem que criou
esta área era o Ministro Bresser. E claro que exispara emissão de titulas ou emissão de papel moeo déficit nacional; só porque procurei otimizar os
dá, fazem uma operação triangular, à revelia do recursos públicos, esta é que é a verdade. Eu
tiam áreas de competência específicas. Então, o

eu
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OSR.JUfAHYMAGALHÃES-SuaEX.celência
disse, aqui, que s6 os juros que a Caixa Econôhavia garantido a transferência de to_do o débito
mica paga por 300 bilhões de cruzados ®riam
para a União. Portanto, muito mais! Um bl1hão
em três meses, para acabar com o déficit de habide dólares, hoje, deve estar representando 160
tação no Brasil Veja o contra-senso adnlinistrabilhões de cruzados. Sua Excelência havia garantivo. Isso em qua1quer empresa é uma piada, em
tido ao Governador Isto:- Esqueceu. COm o problequalquer empresa é uma piada. O meu erro foi
ma de quatro anos, a amnésia geral do Pafs tamtentar implementar certas decisões de governo
na base de racionalizações, na base de eficácia. . bém foi em cima dessa garantia do Presidente.
_Mas, então, o que aconteceu? Vendo, aqui, peÉ essa ponderação. O Presidente era um homem
las palavras dP. V. Ex", Sr. ex-Ministro Aníbal Teipreocupado, muito preocupado com o déficit púxeira, isso dá uma demonstração patente de uma
blico.
atitude discrifnlnat6ria do Govemà federal em reO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente,
lação ao projeto de maior interesse "da Bahia. Pricomo baiano, estou chegando agora, porque esmeiro não nos interessa que pague ou deixe de
tava numa reunião de trabalho com o Presidente
pagar quem quer que seja: nos interessa é qué
do Senado. Eu gostaria de ter infomiação mais o travemo federal assuma essa dívida. Então, eu
adequada para o meu conhecimento, para o meu
queria fixar, como baiano, como representante
julgamento a respeito dessa questão de Pedra do Estado da Bahia, essa diferenciação ·do tratado Cavalo, porque estava aqui anotado no rlepoimento para com os assuntos do meu estado,_
mento de V. Ex" quando trata dessa questão. E
serido que é um tratamento exclusivamente de
por isso acredito que tenha sido levantado esse
ordem politica, apesar de V. Ex' dizer que não
problema em virtude da transcrição de wna parte
se.trata de ordem política. Mas está aqui patendo depoimento em que V. Ex" aftrma que o Dr. teado que essa- discriminação é somente de or-Michal teria levado várias vezes, insistentemente,
dem Política, que não-é discriminação por questão
o pro_cesso da questão de Pedra do Cavalo. Para
de ordem fmimceira_. pOrque os recursos foram
nosso conhecimento e c.omo testemunho de vámuito poucos quando V. Ex' diz, já que o Ministério
rias pessoas, o Governador da Bahia, logo no das Minas Energia necessitará -desses recurso·s ·
início da sua administração, em conversa com para fazer a transferência para a Pedra do Cavalo
o Presidente da República - quando ainda conse estabelecer, as condições necessárias para geversavam bem - solicitou, como fafor da maior
rar energia. Então foram dados mais recursos
importância para a economia_ baiana~ a transf~ _do que aqueles que estavam sendo pedidos anterência do_ débito de Pedra do Cavalo do Estado riormente.
da_Bahia para a Qnião, porque _esta obra era para
O -SR. ANÍBAL TE_lXEIRA - Senador, quero
ser fêffà·pela União, Não importa aqui agora n6s
apenas dizer que da minha parte estive com o_
explicarmos o porquê ela foi feita pelo estado,
Governador da Bahia, em Salvador, e foi uma.
Isso será averiguado no momento certo, quando
reivindicação que ele fez com muito empenho,
for possível. Mas é um "elefante branco" para
razão pela qual eu assinei a Exposição de Motivos
o estado, porque é uma obra que está endMdando ao Presidente pedindo esses recursos. E no que
a Bahia em mais de 1 bilhão de dólares_~. no
pesa a insistência do Dr. Michal Gartenkraut, el~
entanto, não trouxe nenhum efeito prático da sua
reconhece também por razão desse tipo que o
execução para fazer energia, gerar energia, até
Presidente não aprovou o projeto. Até houve um
agora não gerou 1 KW se·quer. Era para levar
momento em que achei que nós conseguíamos
água para·Salvador; até agora não trouxe nenhwn
resolver, que eu-tinha bloqueado inclusive o recur- ·
metro cúbico de água sequer, e assim por diante,
so para Pedra do Cava1o. Agora fui surpreendido
problemas de irrigação, problemas de -culturas
com essa resolução que dá não um bilhão e quae tal. Está -a- obra feita, o débito está no estado
trQcentos, mas sim, cerca de seis bilhões de cruza 7
de 1 bilhão de dólares, e a transferência era necesdos para o complexo através de uma operação
sária para abrir linhas de créditos para o estado
triangular feita à revelia, ad referendum do Conpoder, realmente, tomar recursos para fazer o seu
selho Monetário. Da minha parte, eu achei justo .
desenvolvimento.
_ _ __ _
o-pleito, e procurei conduzi-lo.
Isso foi garantido pelo Presidente na presença
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) ...:.._·
de pessoas importantes do País e com a géri"ailtla
do Mirtistro Bresser também, na época em que Con'cedo_a palavra ao nobre Senador Itamar Fran-era ministro da Fazenda. Por isso é- que estranho
co.
quando V. Ex" fala aqui, no seu depoimento, que
_O SR. ITAMAR FRANCO- Vou fazer uma per..
foi ci óriiCo CaSO... Deixa eu ler aqui: "... foi o único
projeto para o· qual o Presidente pediu relatório". gunta ao Ministro Aníbal Teixeira e outra ao Dr..
Está feXtuaJ. no dePoimento de V. Ex', no depoi- Michal Gartenkraut
Nesse ad referendum o Conselho Monetário, mento anterior. E qual a razão, não foi somente
dinheiro, para wn preço de 1 bilhão e 400 milhões Dr.MichaJ Gartenkraut diz aqui o seguinte: recurso
de cruzados, não foi isso, porque gastavam mt..Dto do Pin Proterra: já _autorizado pela Seplan; falta sem projeto, sem nada, a Norte/Sul aqui. Então, defmir apenas a sua liberação. Quem é que deu
não era a questão do dinheiro. Qual a razão real esta informação ao Ministro Bresser Pereira foi
pela qual o Presidente somente neste assunto pe- V. St ou foi o Ministro Arubal Teixeira?
diu projeto?
o SR. MrCHAL "ciARTENKRAur- Eu não me_recordo, mas eu não tenho conhecímento desse~
O SR. ANfBAL TEIXEJRA - Eu realmente não
votO; estOu sabendo deste voto agora.
sei. Eu pensei que fos~em algumas razões Políi:i~
o-SR. rrAMAR FRANCO- V. s~ então, nãOcas. mas eu não sei por que o Presidente se preotem conhecimento, Sr. Ministro? Foi V. Ex' quem _
cupou em pedir o relatório específico sobre esse
deu esta _informação?
•
projeto.
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- O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Poderia ter lem·
brado que teria que se consultar o Presidente,
primeiro porque era uma matéria que o Presidente
estava já inclusive negando um bilhão e 400. Como é que ele iria dar seis bil_hôes? Embora eu
achasse justo o pleito, eu poderia passar por cima
da vontade do President~. que foi expressa por
várias e vári~s v~zes quandO levei o processo para
despachar: OSR.ITAMAR~CO~Quer~erquenem

o ministro_ do Planejamento nem o seu sec~
rio-geral sabe de onde partiu esta informação?
Estou fazendo a seguinte. observação para que
conste dos nossos trabalhos. Nem V. S' secretá·
rio-geral nem o ministro do Planejamento sabem
informar quem deu esta informação _ao Ministro
·
Bresser Pereira..
O SR. MiCHAL GI\RTENKRAUT- Eu não sei.
NormaJmerite os votos ao -conselho Monetário
sãO preparados na _Secretarícl do.TesOuro NaCiO.:
nal, uma secretaria especial de assuntos ec:onô·
micos.
O SR. ITAMAR FRANCO- MaS, -isso fQi Bd
referendum dO Conselho·.
O SR. M!CHAL GARTENKRAUT- Um ad refe-

rendU:in -e os de não referendo, todos eles são
preparados e ou analisadoS nesses dois .ou na
própria Secretaria Geral do_Ministério da Fazenda.
Eu tenho a impreSSão_de- qUe São -estas pessoas
que poderiam dizer onde obtiveram a informação.,
A informação correta é que tinha parecer"favorável
do lplan, essa informação é correta, eu acabei
de entregar aqui uma nota do lplan e que- fOi
remetida ao Miilístério da Fazenda. Essa nota é:Jue
eU- entreguei ã.qUi foi remetida ao Ministério da
Fazenda, a pedido do MF, e ela poderia ter sidO
interpretada com aprovação da Seplan: A aprovação da Seplan significa aprovação do ministro
da Seplan, não tem dúvida nenhuma,_do ministr_o
da Seplan.
O SR. ITAMAR FRANCO'- O ministro da Seplan acaba de dizer que não sabia.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - E;ntão, não
é correto, não é da minha responsabilidade dizer
que um parecer do lplan favorável significava
aprovação da Seplan, isso não é correto mesmo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, veja
como é difícil (azer uma acareação ·ao secretário-geral e ao mi~stro do Planejamento sobre· _a
emissão de títulos, sem o Congresso aprOvar: Eu
qUeria me repOttaT, quando o ex~minJstro. do Planejamento, Dr. An1bal se referia que o Ministro
Bresser Pereira, em uma determinada passagem~
e eu perdi a oportunidade, porque outros senadores. estavam com a palavra e eu não quis interrompê-los, se eu estiver errado na interpretação
V. s~ pode me corrigir. V. S• quando o- Ministr_o
Aníbal Teixeira se_re(eriu ao aumento dos militares, se referiu dizendo que estranhava essa cnõca
do ministro aO Ministro Bresser Pereira, não _é
verdade?
O SR. MiCHAL GARTENKRAUT -

Eu o>\Í;Í-

nhava a crítica. Era uma decisão de Governo.
Estranhava e estranho.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Essa decisão de

Governo, sabe V. S• Se elii foi bem aceita Pelo
Ministro Bresser Pereira. V. 8' estranhou a afuma~
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tiva do Ministro Aníbal Teixeira em relação a esse

aumento?

O SR. MICHAL GAR1ENKRAUT.....:.. Eu nãO entendi a pergunta, Sr. Séi-ãdor.
O SR ITAMAR FRANCO -_V~ 5' disse que
é uma decisão de Governo o aumento dos militares. Imagino _que a dedsão de Governo normal-

mente teria que passar pelo ministro da Fazenda,
não teria?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Normal-

mente sim.
O SR. ITAMAR FRANCO - Normalmente é
difícil aceitar. Teria ou não? Ou -aS decisõeS ae

Governo são sempre discridonárias neste caso
especifico do aumento-dos militares?

O SR. MICHAL GARTENKRAUT ..:... Eu não es-

tou entendendo, Senador. Decisão de Governo
é decreto assinado pelo Senhor Presidente daRepública. Se houve discussão anterior, se alguém
náo gostou ou discordou, isso é _ab~olutamente
irrelevante.
O SR. ITAMAR FRANCO -

V. S• acha irrele-

vante? v. s~ acaba de dizer agora, chamando quase a atenção do Ministro do Planejamento para
o ordenamento do planejamento, do orçamento
do País, da necessidade que se tem do Orçamento_
adequado, para que se tenha um Ministro do Planejamento coril as características que não as do
Ministro Anibal Teixeira. V. S• acha cjue uma decido do Governo, só por ser uinã. decisão do GoVer~ -no, sem a competente abertura de crédito, sem
crédito, isto é normal? V. S• se jufga um técnico
na verdadeira expressão da palavia, perfeito conhecedor de todos os meandros da Secretaria
do Planejamento e de todos os meandros do Orçamento _da União e acha que apenas uma decisão do Senhor Presidente da República, mesmo
discricionário, sem a devida cobertura, é suficiente?
O SR. MICHAL GARTENKRAU'f -

Não esta-

mos falando sobre insuficiência. Estavã me referindo a um fato. Houve uma decisão...
O SR. ITAMAR FRANCO~-"E V. S• sabe o

que e_ss_e fato gerou em relação ao Ministro?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT nistro?

Qual MI-

O SR. ITAMAR FRANCO- Bresser Pereira.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

jamais que S.

0 SR. ANfBAL TEIXEIRA-Sobre esse CJSSWlto
eu queria dizer o seguinte, i::)ue o Ministro Bresser

,Ex\'

Eu li nos

O SR. ITAMAR FRANCO - É importante o
que V. Ex' disse aí para recordar um pouco o
Dr. Michal. O Dr. Michal criticou V. Ex~, não é

verdade?

-

-

O SR. ANfBAL_TEIXEIRA- Exato. Neste assunto-:-

O _SR. rfAMÁR. FRANco - NeSte assUnto e
em outros assuntos.especificamente neste
assunto. Não criticou V. Ex'?
-

maS

O ~SR. ANfBAL TEIXEIRA- Criticou.

O SR._ ITAMAR FRANCO -

Criticou_ ou não,

Dr. Michal?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Qual assun-

to, SenadS>r?__ _

"O SR. ITAMAR FRANCO - Este assunto do
aumentá ... Será que o microfone está funciõnando? No assunto do aumento dos militares.
O SR: MICHAL GARTENKRAUT- No assunto

do aumento dos militares eu só estranhei a crítica
a uma decisão de Góvefuo. Só isso.

o· SR:

ITAfv\AR FRANCO- O miniStro quer
que ao tentar consertar a situação, de ter
que enviar uma mensagem ao Congresso, V. s~
fez uma critíca a ele.nes_ta Comissão. Fez ou não
fez?
~er

não ficou satisfeito.

O SR. ITAMAR FRANCO.:...._ V. S9; quando não
quet responder, diz que leu nos jornais. Como
homem· da área técnica V. S• só leu nos jornais?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

ligou para o Dr. Márcio Reinaldo, do SOF, pedlnâo
que, em cinco minutos, ele avaliasse o impacto
orçãmentárió de um aumento_ de 45 e 40% para
os militares. O Dr. Márcio ligou para mim perguntando se podia dar essa informação. Eu lhe disse
que devia dar imediatamente. E ele juntou a essa
informação, fez uma ponderação ao Ministro
BresSef-que a isso corresponderia também o aumento dos civis. Quando ele foi dar a informação
sobre esse Impacto, tanto dos militares como dos
civis, _uma hora depois, já havia sido tomada a
decisão de_ dar o aumento. E aí foram feitos os
d_eç:retos. E eu fiquei com a fama. Agora é uma
dedsão do Governo. Mas aqui nesta Comissão
o Dr. Michal criticou a nossa posição de ter mandado aquela mensagem ao Congresso. O que
eu tentei fazer foi dar legalidade a um ato que
ronlegal, porque não podia ser feito, realmente,
esse aumento, sem ouvir primeiro o Congresso.
Eu vim aqui então e implorei que se fiz~ uma
tramitaçãO rápida~ E o Ministro Bresser prédpitou-se em dar esses aumentos, porque ele_ tinha
lá os seus contingenciamentos. Mas a verdade
é que se devia realmente. E quem ficou com
a fama de gastador [oi o Ministro Aníbal Teixeira,
que só f~z te~r legalizar ao Congresso.

Senador,

eu não vejo em que a minha resposta nesse caso
pode contribuir. Eu não partiCipei dessa decisão
de nen'huma maneira e não me cabe...
OSR.ITAMAR FRANCO~- 56 o Ministro Anibal
Teixeira é que foi ouvido sobre 6 aumento dos
mUitares?

O SR. MICHAL GARTENKRA.UT - Não tenho
conhecimento disso. Não sei quem foi ouvido
ou quem deixou de ser ouvido.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' roi ouvido,
Ministro Aníbal?

O SR. Mio-iAL GARTENKRAUT -

Não fiz, e

vo_u explicar porque nª'o fiz._ Somente citei esse
assunto em resposta a um argumento falacioso
usado pelo Dr. Lúcio Veríssimo -sentado exatam.ente aqui, no lug<!r onde estou sentado - qu~
levava a um entendimento totalmente erróneo.
_Só citei o f.;rto. Não tem nada de ilegal, nãO-COtiqúei ninguém, fiZ questão, está escrito no meu
depoimento. Só disse que -o fato daqUela lei ter
s!_do enviada, invalidava os argumentos que estavam sendo usados naquele instante. Apenas isso,
não fiz critica ao Ministro Aníbal Teixeira por aquilo, nem poderia rozer. O Ministro Anibal Texe~a,
na ocasião, fez o que deveria ter feito mesmo.
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O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, gos-tada de reler rapidamente porque é importante
para S. ~s. os Srs. Senadore~ particu1armente
para o Ministro Aníbal Teixeira e o Dr. Michal Gartenkraut, o que aconteceu com o aumento dos
militares, no que ele redundou. Para mostrar, mais
uma vez, como as coisas se processam na alta
administração deste País.
O depoimento do Ministro Bresser Pereira, respondendo a uma de nossas indagações;
"O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' se rere-

riu aqUi, e disse que o Ministro Aníbal, na
expressão de cinco minutos, para o aumento
dos militares. V. EX é um dos que afirma
que ao assinar, ou já estava assinado pelo
Senhor Presidente da República.
O SR. BRESSER PEREIRA- "Não assinei

naquela ocasião".
O SR. ITAMAR FRANCO- Não assiriou?
O SR, BRESSER PEREIREA ~ Não, só
depois de muita modificação- é que- assinei.
Mas V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO -

declarou que não sabia o peso da folha correspondente ao aumento dos militares.
O SR. BRESSER PEREIRA- Não, na hora
que assinei, depois é que fiquei sabendo.
O SR. ITAMAR FRANCO-V. EX• já rece-

- beu õ _decretei pronto?''

-

-

Vejam, Srs. Senadores, quando se que~ ~l)çar
no _campo macrO, Oque ãcontecei - V. Ex' já recebeu o decreto pronto? tO tntnistro
da Fazenda que diz. ·
"SR. BRESSER PEREIRA- Pronto.
SR. ITAMAR FRANCO -

E V. Ex' comei

ministro da Fazenda, achou isso natural?

SR. BRESSER PEREIRA - Não, achei
completamente errado, e foi a partir desse
momento que resolvi que pediria demissão
'do Ministério da Fazenda."

Era!n estas -~s obseMtções que g~tari.:l_ d~ c;!e~
xar_aqW, Sr. Presidente, bem claro, para mostrar
que quando se traz - e reputo da maior import:.ãncia_o que o ministro a~aba de_ entregar -à Comissão - , esse problema relativo ao complexo
Pedra do Ca_valo, porque foi o ministro que o
disse: uma operação triangular, da ordem de 50
milhões de dólares.
•
Passo às mãos de V. EX'I' o documentõ.
O SR. RELATOR (Carlos thiarefli).:... <iostaria

de perguntar ao Dr. Arubal Teixeira o seguinte:
ao falar -neSsa operação, (Jue segundo V. Ex" ~af
ginalizou o Senado e, conseqüentemente, teria
a eiva de ilegalidade-_ não sei ~tem constitucionalidade e tiro dessa informação, dessa· operação
triangular, via Conselho Monetário Nacional, BanGO do Bras_ü, Chesf, etc.- mas eu tive a percepção
de CJl:le ~· ~referia-se.a_U!':_l ca_so ot:tdese .~~
o Conselho Monetário Nacional ou essa mecânica
que tem o Conselho Monetário Nã.cTcinal como
meio, para fazer essa espéde de circuito, evitando
o cumprimento das r_egras determinantes. Estarei
enganado ou não? Esse é o único caso ou é
o único caso que V. Ex" conhece, ou esse é um
caso que
Ex' nos traz a título de _exemplo
já tem conhecimento da ocorrência de outro?

v.

e

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Novembro de 1988

jamento. Quem trouxe para o Congresso toda

O -sR. MAURfao COR~ - Eu só queria
~Qer dÕ Dr. Michal, ~e nessas viagens internacionais, não sei quantas v. s~ fez pelo governo,
se em aJgumas delas V•.S~ te.ve alguma missão
especifica junto !'O Federal Reserve, nos Estados Unidos..Jalando da divida brasije_ira.

a decisão orç:amentária foi o Ministro Aníbal Tei-

- O SR. M!CHAL GARTENKRAUT -

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Eu não tenho co-

nhecimento da ocorrência de__outros. ~se_ foi um
caso que trouxe como exemplo de que, quem
fazia gastos fora do orçamento e fora da autort-

zação do Congresso não era 6 ministro do Plane-

xeira porque, como ex-parlamentar, eu sempre
senti que as ditaduras, às vezes, deixam o Congresso funcionar mas lhe tiram, exatamente, o
direito de mexer na área orçamentárioSl,__e er:ttendi

que essa foi uma das vitórias que 6 Presidente
José Samey estimu1ou, indusive, para a Nova República - devolver ao Congresso a plenitude do

seu poder. Mas os tecnocratas que o assessoravam -e eram as mesmas equipes- a verdade
é que esses -grupos que se revezaram no poder
não tinham esse espírito. Então, a fazer decreto-lei
como esse último que apareceu e sern ouvir o
Congresso, sem nada, era uma coisa que, realmente, parecia rotina e foi rotina neste País durante vinte anos. Nós fomos cassado? e lutamos
contra isto mas, infelizmente, na Nova República
essa coisa ressuscita e ressuscita depois responsabilizando o ministro que, exatamente, lutou para
que isto não acontecesse.
O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli)- Sr. Mlchal,

V. 5', tem conhecimento de alguma outra operaçflo dessa natureza?
O SR. MlCHAL GARTENKRAliT -

V. EX' se

refere a esse voto?
O SR. RELATOR (Carlos é:hiarellil.,.:. V. S•, aére-

dito, está prestando atenção - até porque está
em acareação -às manifestÇJ_çõeS; do Dr_. Aníbal
Teixeira. V. Ex" ouviu S. EXI' dizer que ocorreu
wn fato que, à luz do seu entendimento, é possível,
de wna anáJise crítica e que haveria nesse prece, dimento, irregularidades pela marQinalização e exclusão do Senado Federal da; ~preciação desse
comprometimento no EStado.
O SR. M!CHAL GARTENKRAliT- Eu nõo tinha

conhecimento desse voto e não tenho conhecimento de outros votos da mesma natureza. Entretanto, uma das coisas que- o orçamento unificado
proporcionou - o orçamento unificado e todas
as mudanças complementares que se processaram, quando se passou de 1987 para 1988 uma das coisas que essa unificação propiciou
foi a retirada de quase todo o poder do ministro
da Fazenda de assinar votos, ad referendum,
desse tipo.
Eu tenho conhecimento -- agora me lembro
,;_ de uma outra operação- que foi comunicada
ao ConSelho- Monetário- numa reunião em que
eu estava presente, representando a Seplan e que
era aquela opefação de salvamento da Transbrasil, que é público e notório. O Ministfo Bresser
Pereira informou ao ConselhO MOnef.ãriO -qUe havia sido aprovada uma operação de crédito do
Banco do Brasil, com juros de 12%. Esta foi a
informação dada ao Coriselho Monetário. Eu não
tenho conhecimento; até porque não era membro
efetivo do Conselho, embora representasse a Seplan em algumas reuniões, e não tenho conhecimento de outros votos dessa natureza. Também
não tinha de:sse.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Tem a palavra o Senador Maurício Correa.

A primeira

viagem internacional que fiZ, seja de caráter particular ou oficia1, no Governo José Samey, foi em
junho de 1987. Foi representando o Ministro Aníba1 Teixeira, atendendo a um convite do Governo
da Polônia. O Ministro gentilmente passou o convite para mim, e eu o representei nessa oportLF
nidade.
- ,A segunda viagem internacional que fiZ foi emfinal de setembro, início de outrubro de 1987,
acompanhando a comitiva do Ministro Bresser
Pereira à reunião anual do Banco Mundial e Fundo
Monetário lnteffiadonal, na -qualidade de secretário-geral da Seplan. Foram as duas únicas viagens
internacionais que fiZ.
Tomei conhecimento- de algumas declarações
que foram prestadas, se não me engano, por um
deputado e publicadas no Jornal do BrasU, que
me considerava como membro de uma missão
negOdadora da dívida, numa missão que seria,
vamos dizer assim, paralela, ou extra-oficial, durante a gestão do Ministro Diison Funaro. Quero
afirmar enfaticarriente e agradeço ao $enadoresta oportunidade, que já estou providenciando uma
informação da Polícia Federa!, provando que não
me ausente[ do País desde o mês de março de
1985 até junho de 1987. Isto será en.caminhado
à Cofnissão.
O SR. PR!õSIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

A Presidência o diante da situação de impasse
criada, que se alongou até o presente momento
dá enfática solicitação do acareando Arubal Teixeira, quer seja ouvido nesta oportunidade o Dr.
Márcio Reinaldo, que se encontra presente, e é
ex-titular da Secretaria de OrÇamento ~e Finanças
da Seplan. A Presidência primeiro indaga do Dr.
Aníbal Teixeira se persiste néste seu entendimento.

O SR. ÃNÍBÃL TEIXEIRA- Persisto, Sr. Presidente realmente procurei basear todas as minhas
informações na SOF. da Seplan.

-o SR. PRESIDENTE (José Ignáclo Ferreira)-

E in~go, então, do acareando Michel GartenkraUt
-se- tem alguma objeção a que se tome agora o
depoimento de
·O SR.

tenho.

s: s~_

-

MÍCHALGARTENKRAur -

Não, não

-

O-SR. PRESIDENTE (Josê lgilácio Ferreira)....:....
EntãO, a Presidência suspende esta acareação ·e
solicita do Dr. Márcio Reinaldo, que se encontra
presente, que compareça perante a Mesa para
tomada do seu juramento.
·
Dr. Márcio Reinaldo V. 8' é ex-titular da Sec~~
tariii_de O~am.ento e Fin(3nças da Seplan~
·
O art. 342 do Código Penal dispõe sobre ã"s
penas de falso testemunho. v. s~ jura dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado?
O SR. MÁROO REINAlDO DIAS MOREIRA-

Juro!

-

-

-

_O_SR. ffiESIDENTE (J~é Ignácio Ferreira)_--=:Dr. Márcio Reinaldo, V. S• é parente, amigo íntimo
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ou inimigo de alguns dos presentes~ Dr. Aníbal
Teixeira e Michal Gartenkraut?
O SR. MÁRCIO REINAlDO DIAS MOREIRA -

Não, não sou parente de nenhum dos dois. _
O SR.. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira) Nem Wnigo íntimO oú inimigo?
O SR. MÁROO REINAlDO DIAS MOREIRA-

Apenas _os conheci no sewlço, quando chegaram
à Seplan; o Dr. Aníbal como Ministro e o Dr.Michal
como Secretário-Geral. Eu estava em exercício
no cargo de Secretario da SOF, informalmente
sUbstituindo o José T eophilo de Oliveira, ex~Se
cretário de Fazenda do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreini) -,--

0 seu nome completo é?
O SR. MÁROO REINAlDO DIAS MOREIRA-

Márcio Reinaldo Dias Moreira.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

A sua idade?
O SR. MÁRCIO REINAlDO DIAS MOREIRA-

Quarenta e cinco anos.
OSR. PRESIDENTE (José Ignácio Ferreira) Seu estava civil?
O SR. MÁROO REINAlDO DLA~ MOREIRA..-

Casado.
O SR. PRE;SIDEN'Tl; (José Jgnácio Ferreira)Sua residência!?

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Brasília.

.

.

O sR. PRESIDENTE (joSé Ígnádo Ferreifa)-A sua profissão e o lugar onde a exerce?
O SR. MÁR!:IO REI.NA!DO DIAS MOREIRA Econbmis~;

Técnico-de Planeja.,.ento_.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

A Presidência" passa a palavra ao Relator, Senador
Carlos Chiarelli.
O SR. RElATOR (Carlos Cruarelli) ;.:_Dr. Már-

cio, V. S• está sendo conVocado a depor neste
momento no decurso dessa acareação por ta:ões
que eu, talvez, possa me dlsper,sar de explicar
já que segundo tive a impressão V. S• estava sentado _aqui no outro depoim~nto.
O SR. MÁROO REINAlDO DIAS MOREiRA..,Estou à disposição.

O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- Nã m!édia
v. s~ .lssístiu à toda discussão em tomo
da matéria, e até mesmo deve ter ouvido por
que foi chamado à autoria, penso que melhor
seria antes de lhe formular qualquer_ pergunta,
que V. s~ se manife_stasse sobre a rn_atéria e_ aí,
em função disso, nós poderiamos argüir.
em que

O SR. MÁRCIO REINAlDO DIAS MOREIRA-

Eu agradeço.
Sr. Senador, em primeiro lugar devo dizer que
.aSecretaria çlo OrçamentO e Finanças cuida essencialmen:t~ da ~laboração_ do Orçamento da_
União. Como sabem V. EX'"'-, o Orçament_o é uma
peça complexa, ampla, de muitas informações
e que temos que trabalhar muito até para cumprir
o prazo constitucional de remet~r o material na
época certa.
Então, a nossa parte é a elaboração do Orçamento da União. A reserva de contingência, que
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tanto". Entregou~rrie InCluSive, -um mapa, que eu
tenho até uma cópia comigo e acredito até que
seu acompanhamento a cargo da SOF. De todos
V. Ex: tamb~m tenha. Então,_ com base nisso,
os fundos que a Secretaria Geral administra ou
eu disse: "801]1, mas alguma exposição de motio Sr. Ministro administra, quer dizer; a reserva
vos que V. Ex-!' já tenha IeVã.do ao Presidente da
de contingência cabe especificamente à SOF.
Repúlica foi publicada no Dlárlo Oficial, criando
uma expectativa poUtica e um desagravo para o
Devo dizer ainda que, como disse O Dr: Michal,
Governo?· V. EX' disse: "Não. Tanto não que eu
a Settefaria de Orçamento ·e Finançãs tem a sua
utilizo esse mapa que vocês mandam para mim."
composição orgânica diretarilente subordinada
Quer dizer, a Sarem mandava através da Secreao secretário-geral. Por razões diversas, durante
ta:J:ia Geral também os saldos desse projeto de
todo o trajeto do ano, passamos muitaS vezes
assi.stência aQs. municípiOs. "Mas como é que V.
a receber orientações diretas do sr. '-Ministro e
Ex'- vai se _compOrtar nesses casos onde já tem
ordem direta para se cumprir. Então, dentrb do
exposição .d~ Q!Otivo çedigida e o Presidente deu
que estamos assistindo desse quadro complexo,
o "sim" ou "não," aqui? S. Ex• disse: ''Bom, eu
V. _Ex"s há de__ sentir como passamos no papel
vou propor ao Presidente da República que destade "marisco" durante_ esse tempo.
que da Reserva de ContinQência um crédito supleMas, o caso levantado aqui pelo Sr. Ministro
mentar de "X" para esse projeto, para dar cobere pelo Dr. Michal, praticamente iloS- c-hegou ao
tura a isso. Agora, quero que você redija para
conhecimento em novembro. Lembro~ni.e de almim uma interpretação orçamentária da matéria.
gumas reunlõ.es na Secretaria Gefal, oÍlde o secreE foi O que- tJZemos. Fizemos uma nota para S.
tário da Sarem, que era quem execUtaVa o-OrçaEx!' levar ao Presidente da República, onde tentamento da União, que _executava o Orçamento da
mos caracterlzai o que ê qUe- cria obrigação pãra
Seplan, Os encargOs gerai~ da Gnfão,~ o~de figuo Estado._ E o qué ena obrig8ção- para o Estado,
rava o projeto específiCo pa"rã dãr. s"ubsídios aos
estados e municípios, as subvençõeS, essa seC:re· ' segundo a. Let n~ 4. 32·o; art. 58, é o empenhO
da despesa. creio que uma_ exposiçao de motivos
taria e a Secretaria de Controle futefrio' é que toassinada pelo Presidente da Re-pública e sugerida
maVam as providências para fazer, r'eCiiQir as expopelo ministro de Estado vale mais do que o empesições de motivos e controlar os· sardas _que o
nho. Quer dizer, o efeito moral dela é muito supeOrçamento alocara espécificaineilte-dêli.tio desse
rior a issO. Agora, eletivamente, o que _cria a- óDriK
projeto de assistênCia "aOs estàdoS; riluóicípios,
gação para o Estado é emissão do empenho,
etc, e nós, eventualmente, ficávamos informados
que é o ato emanado da autoridade competente,
de que, dada a programação do s~. Ministro ou
que cria para o Estado a_obrigação de pagamento
do Senhor Presidente da República, 'aquela dotapendente ou não, de implemento dessa condição.
ção se mostrava insufidente-ou se· necessitava
de créditos adicionais.
, Agora, o que o Ministro, entãp, passou a fazer?
Praticamente, semanal1"flente, ligava para mim e
Om certo dia o Sr. Ministro,já no final de novemdizia: "Márcio, a Reserva de Contigência ~iá por
bro, nos passou uma nota dizendo: ."Olha, eu fui
seis bilhões e quatrocentos. Bloqueia: um bilhão
traído". Essa nota foi encOntrada no gabinete do
a1 _porque isso vai para o- Proglama de Auxílio
Presidente da República, hoje, e eu eStoú tomando
conhecimento dela agora. Quer 'diZer; arites de
aos· Municípios". P01: quê? "Porque tenho algumas
chegar a minha mã-o-ou concomitahte'chegando
EM que o_ President~. no mapa, já aprovou e eu
niinha mão, estava; também, nó Qàbinete do
vou soltar e~as EM. tão.logo o crédito seja liberadO. Prepara-me ~se crédito para amanhã". EúPiesidente da República,-que já me-adVertiu. Está
acho que ... dizendo aqui que eu estou emitindO -créditos ou
levando exposiçõeS de motivo p·ara aprovação
~ÇlSR. P~)::$1DE;tiT~-(.JO$é Ig~áCio -Ferreira).__,sem ter crédito;
· D{~,Márdo, V. 5' prossiga, por favor!
EU cOnfesso a V. Ex" 5 queo Dr.AntônioAugusto
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRÃVeUoso já tinha .alertado que chegava ordem do
Em suma, Sr. -Prêsidente, acho que é isso. Quer
Gabinete_ do Ministro_ dizendo assiro: preparerit
dizer, o conhecimento efetivo que tenho- dessas
uma' EM para o municípiO a, b, oo, c, no valor
EM é de que havia uma inquietação, e confesso
de x, y e z. E ele enviava essas .EM para cima.
qUe eu também ficava inquietO porque, realmente,
Essas EM, muitas vezes, não -sei se eram aprovao número_ _ era mui~o g'rande. Muitas vez.es chegava
das ou não, não eram da minha competência.
uma ordem, uma recomen'dação·de atender·um
Inclusive até fisicam~nte, eu estavà um tanto displeito "a," ~'b," ou "c". e o -Presidente acabava
tante.
não aprovando. Então; aquilo que natura1mente
O_SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- O que
o_ colega lá da execução orçamentária vai na ficha
quer dizer mandar para cima?
e bloqueia aquela cidade de Salvador ou de MaO SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRAnâus, sei lá de onde, ela possivelmente nem tenha
sit:io" aprovcrda. Ou, se foi aporvada, até, talvez,
Quer dizer, mandava para o gabin~e. Ele prepã.o Ministro-Anibal tenha vohado ao Presidente e
rava a exposição e mandava para o gabinete do
ra5gãao por ãlQiuTta razão. S. Ex~ mesmo deu
Ministro. Então, eu perguntei ao Sr. Ministro: "c_oeXemplo hoje, aqui, de uma exposição que o Presi·
mO V. Ex!' procede nessas aprovações V. Ex" tem
dente aprovou e que S. Ex!' não mandoU pUblicar
levado ao Presidente a aprovação? '"6 ele responno Diário Oficial, e que não teve nenhum valor.
deu-me:"não, eu levo ao Presidente um mapa,
Então, efetivamente, o que quero deixar claro,
onde tenho a procedência dos recursos; e soliciem face do que tem sido falado aqu~ que o Dr.
tante: quem tem interesse nesse pleito, deputado
X. senador Y, governador, não sei quem. A finali- Anibal disse, é que uma exposição de motivos
é uma obrigação do Estado. Eu acho que é uma
dade desse programa, os valores e as hipóteses
obrigação moral e, no momento em que ela está
de atendimento. O Senhor Presidente coloca
"Sim", "não", "talvez";-"a9liarde"/ ''reduza para
publicada no Diário Ofldal. ela passa a ~r um

sempre aparece nesse Orçamento, é gestiOi"lada
pelo-ministro da Seplan e ficã. com o seu Controle,

a

na
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Caso políticO. Agvra, o ·que realmente val caracterizar para o ordenador de despesa um ato- ilegal
é_ iss_o_aí, é na hora em que ele emitir um empenho,
se estiver desconexo com a realiçlade.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreira)-

Ou seja, Dr. Márcio Reinaldo, que além doS decretos que são publicados, sem assinatura, também
tem EMs que são aprovadas, que podem sér rasgadas?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

O Dr. Anibal deu um caso. Estou usando o exemplo que ele deu, que o Presidente deu autorização
para ele de uma EM de um bilhão_ e oitocentos
milhões, que ele rasgou ou não utilizou.
OSR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Ou- Séja, Dr. MárciO Reinaldo, fica certo, então,
que o Presidente da República aprova a liberação
de verbas sem respectiva previsão orçamentária
e tinha ciência desse fato?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Bem, creio que não. Creio que quando o PreSidente aprovava, ele aprovava num mapa como
este, ohde numa coluna ele dizia siiri Ou não.
O SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferreka) -

Sini., mas como é que o ...
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Agoi-a, as exposições de motivos que a Sarem
ou o gabinete providenciou, essas exposições tam
de acordo com esse despacho aqui. As vezes uma
exposição ·de motivos poderia, no tempo zero,
ter sido feita.com o valor de um bilhão· e ser
reduzida para quatrocentos, de acordo com ess_e
despacho~ Pode .ser que tenha sido feita üma exposição de motivos Pestacando _um valor para
uma cidade qualquer e _o Presidente tenha dito:
''aguarde, porque vamos esperar alguns resultados efetivos". Talvez até uma reavalição dos
gastos de pessool em relação à reserva ou outros
casos nosso, como foi o caso do Césio, em Goiâ·
nia, como foi o problema da Seca Y~rde, que explodiu em termos_ de expectativa, de demanda.
Pode ser que muitas_ co_isflS de5$B:S t~h~ a,cor:t·,
tecTdo.
O SR. PRESIDENTE (JÕsé lgnácio ·Ferreira) - Sim, mas o que V. S!_está dizendo aí é cjué o
Presidente: aprovava nesses casos, sem que houvesse uma_dotação, ~!TJ.a cobertura orçamentária.
. O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Não estou dizendo isso. Estou dizendo que tomei
conhecimento de um quadro que o Ministro me
mostrou, onde ele levava para o Pr~idente. Quer_
dizer, levava uma lista de pleitos com todas as
vari&eis politicas e técnicas e o Presidente dizia
Sim_ ou Não e o valor. Diante disso, no gabinete,
o Nii'listro verificava se o projeto específico tinha
saldo. Se não tinha saldo, ele ia _ao Presidente
da República e dizia: "Tudobeml Para liberar isto
aqui que o Séhhor eStá de acOrdo, o Senhor pre-cisa assinar este crédito suPlementar".
O qUe acho é que é uma operaçáo que está límpida, está tranqüila mesmo que a exposição
de motivos tenha sido assinada, chegou lá na
conta Corrente, o elemento olhou, não tem saldo,
ele deve devolver ao ordenador, ao responsável,
para voltar ao Presidente da República e dizer:
"Presidente, o senhor foi mal orientado aqui, rião
tem saJdo e nem como viabilizá-lo. É melhor..."
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O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) Não, espere ai, Dr. Márciol Nessa situação, depois
que o Presidente da República aprovava uma liberação de verba sem cobertura orçamentária, ele
dava poderes ao Ministro para que, inclusive, viola-

O SR. JUfAI-N MAGAU-IÃ.ES - O Sr. Relato!"
tem toda a prioridade. Pode fazer a pergunta.

se a Lei Orçamentária porque, afinal, pOderia ser
empenhada e paga sem cobertura orçamentária...

OSR JliTAHY MAGALHÃES- A Bahia tem,

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) Bahla tem_ preferência.

Não, a

eu não, mas a Bahia tem. A Bahia é nossa terra.
Eu queria saber exatamente, porque hoje eu li
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRArapidamente em um jornal, não me lembro se
Mas ele não pode fazer isso!
foi a Folha, que um representante do Ministério
O SR. PRESIDE_NTE (JQ!;iê (gnádo Ferreira) - -- da Fazenda estaria fazendo uina acusação até
Mas, veja, estou perguntando a V. 8' porque se
ao ex~Ministro Aníbal Teixeira, de_que teria feito,
ele fazia isto e V. S• diz que o problema está no
no Orçamento, uma previsão otimista a respeito
empenho, isso significa o seguinte: que o Presida diminuição dos gastos de pessoal, teria feito
dente da República delegava ao Ministro poderes
a previsão exata dos gastos de pessoal, teria feito
para violar a Lei Orçamentária e a Constituição...
uma previsão para menos.
O SR MÁROO REINALDO DIAS MOREIRANão! Isso não...

· QSR MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

-No Oiça menta de 1988?

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)-

OSR.JliTAHY MAGALHÃES-No Orçamento

Mas por que não se o empenho podia ser feito

de 1988, e que por isso teria criado alguns problemas para a administração desse Orçamento. Nã.o
-teri'ci havido essa diminuição, assim, em razão de
poder aplicar a verba de contigência, qüe é preferencialmente pãra pessoal? E esses convênios e
esse problemas aí?

contra a Constituição e contra a Lei Orçamentária?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Mas eu só posso fazer um empenho se eu tenho
sa1do, porque na hora da demissão do empenho,
para regularizar qualquer caso, eu tenho lá a dotação inicial do projeto ·com o valor daquele empenho e o saldo disponível.

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Eu acho que o problema é mais complexo do
que isso. O orçamento dã UniãO; Para 88 foi elaborado em mato, junho, julho, agosto, quer dizer,
O SR.
- E como V. S• conseguia esse
em 31 de agosto, você se lembra, você sabe mesaldo? Corria- era feita essa suplementaçâo?
lhor do que eu, nós entregamos o Orçamento
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA- . aqui, na Comissão de Orçamento, e naquela époA suplementação poderia sair.
ca...
O SR.
- Poderia não. COmo- fOi feita,
O SR.JUTAHY MAGALHÃES=--Não é questão
pois não tinha saldo? V. S• disse que o Presidente
de expectativa inflacionária.
dizia: ele ''precisa suplementar". Mas através de
O SR..MÁROO REINALDO DIAS MOREIRAque decreto?
Não foi só a expectativa de inflação, não. Naquela
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRAépoca tínhamos uma expectativa de inflação baiAtravés_do decreto pela Reserva de_ Contingência.
xa, no segundo semestre do ano passado. Era
a inflação chamada Gilberto Gil, 222/333, do PlaOSR.JUTAHYMAGALHÃES-Masqueautorino Bresser ou, como diz o Dr. Michal, "me chama
zação tinha? Havia alguma autorização !lO o~ç_a
de Plano Bresser que é plano do Governo". Entao,
mento que permitia ao Presidente, até um percen·
é plano de controle macroeconômlco. Mas nós
tual, assim proceder através de decreto?
sabemos que a inflação disparou. Tudo isso refleO SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRAtiu. Naquela ocasião se falava assim: "olha pesAté25%.
soal, não vai se gastai" mais do que existe dentro
do Orçamento. Não vamos admitir mais ninO SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira)guém". Então, o que aconteceu? Só o efeito do
Reserva de Contingência, para que serve?
gatilho na base do 222/333,_ Não foi isso que
O Sr. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRAaconteçeu_,__ _rilais __ainda .e.sse (a_to ~eluc_idado aqui
A Reserva de Contingência serve para suplemen- pelo Ministro Anfbal, que é verdade, eu reafirmo.
tar dotações existentes no orçamento com priori- Eu estava um dia em minha sala acompanhado
dade e preferência para o item pessoal. I:: reserva
de uma autoridade, não importa quem seja, quantécnica. Fala-se muito em reserva de contingên- do recebi um telefonema do Ministro Bresser. Ele.
cia. Há poucos dias eu estava na Paraíba, avalian- ligou diretamente para mim, me dando cinco mido, com um grupo de saúde pública, um projeto nutos para fazer os cálculos do reflexo do aumendo Banco Mundial, de 109 milhões, para erradito de 47% para os- militares, ainda dizendo: "dê_
cação de doenças endêmicas no Nordeste. Quer isso em cinco minutos, inclusive os reflexos dos
dizer, este projeto já está prioritário, quer dizer, -déficit público." eu lhe disse: "Ministro, isso é pratiesses 109 milhões de dólares já estão distribuídos. camente impossível, humanamente impossível.·~
Agora, qual a preocupação do Banco Mundial?
~e disse: "Mas eu estou apertado e predso disto".
Valor não alocado, uma reserva técnica dentro N eu digo para ele: "bom, como é que eu voudesse projeto, que é para a AIOS, malária, esquis- calcular os reflexos do déficit público sem vir a
tossomose e leishmaniose. 20 milhões de dólares,
parte do pessoal civil." Ele disse: "Mas isso não
ou seja, quase 20% desse empréstimO vai Ser
é problema meu". Eu falei: "Bom, mais é problealocado à medida que ese projeto for andando.
ma do défidt público.·: Aí ele disse para mim:
Quer dizer, nós trabalhamos, geralmente, com
"Então calcule isso." Essa· autoridade que estava
uma reserva de continiJência, hoje, em tomo de ao meu lado virou para mim e disse: "Olha, não
3,5% do orçamento.
dê qualquer dado ao Bresser sem antes falar com
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q_Mini,s~ _t\níbaJ porque não sei o que_ es.tá acontecendo." E eu liguei imediatamente para o Ministro Anfbal. Ele falou: "Não Márcio, incontinente,
solte esses dados para ele, trabalhe e resolvajsso.
Agora, eu estou por fora do assunto." Uguei logo
em seguida para o Dr. Michal, comunique a ele.
Quando eu. falei com o Ministro Bresser, quase
um hqra depois, é verdade, porque impossível
para a capacidade humana, nem tinha pessoal
para fazer isso, o Ministro Bresser já não estava
na sala e eu tinha informações de que o decreto-lei
já estava negociado e, praticamente, assinado. Logo em seguida. passei os dados para o SeCretário-Geral Mw1son, na época. FUi chamado por
P. Foi Puxado um aumento para o pessoal civil
da União, do Executivo, que· foi completamente
diferente de categorias por categorias. Os agrôno- mos e ~os vefeririãrios; que gahham razoavelmente, tiveram um aumento menor e os advogados
que tiveram um aumento daquela carreira da Procuradoria, também tiveram um aumento menor.
Então teve aumento por categoria; 47%, 45%,
30%,20%, 15%, 12%, uma coisa que em termos
lineares e de mensuração, daqueles números, daí
por si.
Bom, o Legislativo e mais o Judiciário, que
são independentes, mas que também refletem
na folha, também, adotaram o critério, não sei
qual, mas também os números chegaram para
nós depois dizendo: "o incremento nosso será
este."
Então Pàrticarnente, uril mês depois, poc causa
destes dois decretos-leis sairem, nós apelamos ao Congr_ess_o Nacional, que aprovasse um
crédito, com base em títulos da dMda pública.
Não era lei de. excesso porque não existe lei de
excesso, com título da dívida pública.

- Nós temos três leis do ano passado: a primeira
teve excesso, porque realmente os tributos evo!Wram mais por causa da inflação e _algum esforço
fiscal. A segunda lei, também. Quando aconteceu
isto, que já era fmal de outubro, nós já estávamos
preparados para fechar o ano. Há aqui muita gente
que foi governador, executor, sabe. Nesta época,
final de ano, nós estamos fechando o exerdcio,
nós já não tínhamos mais todos os recursos já
tinham sido ~ceados.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Qual foi mes-

mo o impacto no -Orçalnento? V. S• não c:IIsse,
ainda qu~ foi o impacto?--O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Foi mais ou menos _uns 100 bilhões, mais ou
menos.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -Cerri bilhões?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Foi mais ou -rrienos uns 100 bilhõ_es, além da
reserva.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Márcio, pelo visto, operava-se fundamentalmente na
Reserva de Contingência?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

É o sistema que a União sempre operou.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelü)- O carro

s6 andava com a gasolina da reserva e com o
marcador quebrado, além disto.
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O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA Veja bem, cada ministério tem as suas dotações.
. Tem que administrara sua dotação; o s_e_urerorso.
Como o Senado. O Senador Jutahy Magalhães,

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Sim-, Ex"

-- -

O SR ALEXANDRE COSTA-Então;-essa Reserva de Contingência _dá para muitas outras coi-

aqui, administra o orçamento do Senado, a gente
sabe. Ele ·administra sozinho, é dele o poder. Ele
diz:__ "olha o anexo_ do Senado, precisa _de mais
dinheiro, aqui, porque"Vaí Começar inesrrio",
Quer dizer, o assunto é dinâmico.

sas.

o- SR. REV\TOR (Carlos Chíareuu -.. ::.. -Querõ
que v. s'-responda às pergUntas que-irei fazer-lhe.

O SR. AJ..EXANDRE COSTA NacionaJ votou?

Em primeiro lugar, V. 5' é funcionário de carreira da SOF Ou da Seplan?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Sou do quadro do Ministério da Saóde há 1 O
anos, à disposiçáo da Seplan.
O SR. RElATOR (Cârlos Chiarelli) -

V.

Si há

-

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Nós mandamos um projeto de lei aqui, para o
época.::

o/!!9~~ss?..' _Na

O Congresso

-- OSR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Na época, o Ministro da Fazenda, que era o Deputado Domelles, disse: "Bom, essa decisão é muito
pesada, vamos le~·la para o CongressO". Mandamos para O Congresso e o COngreSso aprovou.
O SR. ALEXANDRE COSTA - É certo, mas
-foi pago pela Reserva de Contingência.

Mas. veja V. S': O art. 1~ diz - V. S• está aí
como técnico, e discordou-: "O Orçamento Geral da União, para o exercíCio fmanceiro de 1988,
é ccirriposto pelas receitas e despesas do Tesouro
Nacional e das entidades de administraçãO direta
TUrldações". Onde _está aqui o Orçamento da
- PreVidência SociaJ? Oride estão aqui os Orçamentos_das empresas estatais? Então, como é que
vamos ficar? Não é unificado pelo Congresso.

--e

O SR. W'KIOREINALDO DIAS MOREIRATudo bem. '' Ex" tem razão nesse ponto.

O SR. ITAMAR FRANCO-_:_ Muito obrfgéido.
O.SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA Mas isso aí é um assunto que, gradativamente,
eu acredito que exista um projeto para que se
cheguar lá.
O SR. ITAMAR FRANCO estamos discutindo.

NãO--e o caso que

muito tempo ocupava esta função de titular da -~JIJ;R. MJ\RCIO REl('!Al.DO DIAS MQR.EIRA'--=0-SR. JÜTAHY- MAGALHÃES ---N~ futura
..
-·
Foi pago -pela Reserva de Contingência... A ReConstituição...
seJVa_de Cqntli1gênciã é uma reserva técnica que
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA___ _Q_SR. ITAMAR FRANCO- Na futura Constise tem.
Não. Veja bem, quando o Theófilo saiu, _em 18
tui_çã_ç, mas nç momento apro~mos ...
de março, para assumir a Secretaria da Fa:_enda
O SR. ALEXANDRE COSTA- Quando foi cria- O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA do Espírito Santo, ine disse:·-.. -Mirilsti-0 S-ayad do o ~anca Meridional?
Mas Senador, o que, humanamente, foi possfvel
deve lhe confirmar neste_ carQO por ind!câça:O-iniO SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA s_e fazer. se fez. Agora, eu posso _afirmar que o
nha e você toca o barco, você -é a pessoa que
fundo da Previdência Social está dentro deSse
está me ajudando mais de perto, na posição aqW''. Exatamenfe7
·o-sR. ITAMAR FRANCO- Quero deiXar claro orçamento ...
Era o OketOf- de Orçamento, era o· segu-ndo,
uma Coisa iffipQriãnte: v. Ex' está d~ndo aqui
O SR. ITAMAR FRANCO - O Orçamento das
praticamente, dentro da hierarquia da instituição.
estatais não está.
E-quando ele Ioi tomar pOSse comO SeCretário- que foi Centrei ci rri_eti"VotO,-ficamos até de madruda Fazenda, eu peguei o aVião e fui lá no Espírito gada no Senado da República mostrando a irreguO SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-Santo. Quando eu voltei, eStava um CÕ!ega me laridade que se·Processava naquele projeto.
Não _está.
esperando no aeroporto para dizer que o Sarad
O SR. AlEXANDRE COSTA- Exatci:O SR. ITAMAR FRANCO- Então~ Pronto. En~
havia caído. Quer dizer, o ato não foi nem assiO
SR. ITAMAR FRANCO- V. EJc!' se recorda?
tão, não é unificado. É unificado para o Governo,
nado.
não para o Congresso, que faz o que quer.
O SR. ALEXANDRE CQSTA- E contra o meu,
o sR RELATOR ccarros thtiire-mr=-fõi também.
O SR. .JUTAHY MAGALHÃES - Eu gostaria
designado para a SOF por quem? Pelo Ministro
de fazer uma pergunta, talvez a última que eu
Aníbal Teixeira?
- = Ô SR. ITAMAR ~CO- ...para que não pavá fazer: Qual a previsão do déficit público para
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA- -reça nenhuma incoerência nas argüições que a
1987 e, na realidade, quanto alcançou? Tem, asPelo MinistrO Aníbal, por indicação do Dr. Michal gente faz aqui neste instante em relação a isso
sim, de cabeça esses dados?
aL
Gartenkraul
SOF7

a

v:s•

O SR. RELATOR (Carlos Chiãrelli) - Por -indicação do Dr. Míchal Para completar o dela funcional. V. s· ficou como titular da SOF durante
o período do Dr. Aníbal oü Coi'ltinua até hoje?

O SR. ALEXANDRE; COSTA -

Nenhtirna de

v. Ex'

- O SR. ITAMAR FRANCO- Como a gente ouve
aqui, e ouvi há pouco ·dizer aqui, e volto a insistir,
Sr. Presidente, não há orçamento unificado aproO SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -vado pelo CongreSso Naciona.l. Isso é uma falácia.
Fiquefdurante o pertodo do Ministro Aníbal.
Desculpe-me,· nobre Relator: mas é preciso ficar
OSR RElATOR (CarloS Chiarelli)- Novo' mibem daro aqui porque' ità pouco ouvi- se falar
nistro tem um novo titular.
errr·orÇamento unificado. Isso não é verdade, e
O SR MÁROQ REINALDO DIAS MOREIRA - _ V. Ex' S:ãbe-disSo. Ci COilgresso.Naci9nal !lão a proTem um novo titular.
VOu, errn-988, o Orçamento Unificado.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelii) -

Então, . ·-· "O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

V. S• fOI o 1ítular da SOF durante a gestão Aníbal
T eixeira"'T
.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Até janeiro.
O SR. RELATOR (Carlos Chi<ln?lli)".....::. ·Tenho
outras perguntas mais.
-0 SR. AlEXANDRE f:OSTA--'- Náo tenho ne-

nhuma convicção, rn~S-pediria que me esd.3recesse, quando daquela célebre confusão no Banco Sul Brasileiro, que-o-COn~SsO Nacional votou
900 milhões, isso -foi Ç)ã-gOpeia Reserva de 'Contingência?
- -- -_'

_!=:iJ.·_9_i~co~d_Õ uffi p~uco, itobre Senador. ~

O SR. ITAMAR FRANCO - Não discorda, e
vou dizer poi-q'uê. Porque vou ler para V. S'~ que
não pode discordar sobre o que nós aprovamos.
E aí desculpe-me V. S•, aí falei corrio Parlamentar
-e V. s~ como técnico. Está aqui, escrito. Eu fui
um dos Relatores, no- caso do Senado. Nós aprovamos. Estiino_u-se_a receita _e fixou~se a despesa
da União para o exercício financeiro de 1988.
Primeiro _com a inflação de 60%, depois com a
inflaç~o de 120 e hoje o Congresso Nacional vai
-ler que receber outro Orçamento para poder atingir àos -EOO% de inflação.

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Olha, parece-me que alcançou cinco e pouco e
estávamos trabaJhando em torna: de quatro. Não
era, Dr. Michal?
Era de três e melo, mas chegou·se, depois desse aumento de pessoal, a quatro e pouco. Mas
por causa desse número que o Ministro Aníbal
leu, parece que chegou a cinco e tantos.
O SR. PRES(DENTE (José !Qnácio Ferreira)Dr. MárciO,- com Cp.ie- recursos orçamentários foram~-pagos os reajustamentos decorrentes daque~
!e decreto de abril? Quer dizer, o decreto de abril
-que reajustou até 24 de novembro, com que recursosorça-mentáliós foram pagos esseS reajustamentos? Essa é uma Pergunta qUe tem sido
feita constantemente aqui.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Eu nem sei se já pagou, porque acredito que
grande parte das obras esteja com o custo capitalizadO. ê o caSo da Pedra do Cavalo; vai-se juntando pedra sobre pedra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - 50 não tem
cavalo, porque até agora não tem um cavalo de
foi-Ça gerando lá. Colocaram as pedras, mas o
cevalo não apareceu.
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O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

~Q SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Eu sei que a Eletrobrás e a Siderbrás frzeram

Houve remanejamento de dotações.

a]guns pagamentos. Não sei se eles pagaram o
normal, ou se já têm alguma parcela corrigida,
mas acredito que já tenha uma parcela corrigida.
Foi uma contribuição do. Orçamento da União

remanejamento usado?

do ano passado e de 1988 para esse fim. O Ministério dos Transportes, no ano passad9, levou mui-

Cancela a Reserva de ContingênCia e suplementa,
o crédito.

to êrédito adicionaL Eu acredito que o'DNER dev_a_

O .SR. MENDES CANALE ,C.. Ah, então aí, Sr.
Presidente, é uma beleza tal Reserva de Contingência... ~ exatamente parte dos técnicos, dos
buro-cratas que se valem disso para torcer um
orçamento, pàrà ludibriar o Corlgresso,' poique
essa Reserva de Contingência dá isso. São 25%
ao_ manejo dO bel-prazer da tecnocracia. Este é
que é, e ninguém me pode provar o contrário.
Mas eu ainda vou buscar, eu quero ler em que
se-::a:SSenta essa Reserva de Contingência, porque
se é preferencial para o pagamento de pessoal
não é possível, como ainda há pouco lembrou
aqui o senador__ Aiexandre Costa, que_ até para
tapar_ o furo dos bancos tenham se valido disso
no passado. E aQ-ora- nós vamos JéJàritar- ísto, a
Comissão tem que aj:>Uiar. E aí pergunto, talvez
ele possa nos informar, se essa Reserva de Contingência, que eu não sei quando e como foi criada,
serve _exa:tame-rne para isto, se ela foi criada com
este objetivo?
·

te; resolvido o problema dos reajustes de faturas
cOm essas empreiteiras, com essesJome_cedores
de serviços, através desses créditos, porque nós
abrimos crédito através...
O SR. MENDES CANALE -

E que tipo de

crédito adicional? Suplementar ·au especial?

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Geralffie_nte sui--lementar.
O SR. MENDES 0\NALE -

Mas como que

vai pagar do exercício anterior com crédito suplementar?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MORC:tRA-

Não, o exercido anterior aí já seria .api'ecíado.
Agora, eu já saí da runção. Então, não sef como
que eles estão se comportando agora, V. Ex' entende? Eu acredito até que o meu substituto e
colega, lá, esteja com esse problema na mão.
Ou estará daqui a pouco. V. Ex" tem toda a razão.
E aí ele s6, talvez, vai ter um jeito: é mandar um
crédito especial para o Congresso, porque, pelos
caminhos normais, eu duvido que o projeto deva
ter previsto pagamento em exercícios anteriores.
Então, V. ~ tem toda razão. Acho que ele vai
ter que se valer de crédito especial.
O SR. MENDES CAI'{ALE - Eu queria apre-:
veitar a oportunidade para tirar umas dúvidas, já
que estamos com um técnico._ Ele_ nos_ in[orma
que há uma autorização, na própria lei oi"çamen~
tá:ria, uma suplementação de 25%. Muito bem.
Daí, de acordo com o que o_ ex~Ministro Aníbal
inrormou, e que o próprio Dr. Michal também
disse, que uma hor_a - dizia ele - não tinha
o saldo nas EM, mas chegamos ao final com
saldo, e ele não soube explicar por quê. E daí
por que _acudindo ainda à presença de V. S•, eu
quero perguntar, para ereito nosso, aqui, se foi
um crédito suplementar, qual foi a base de que
V. S• se valeu, na época, para fazer race à despesa
desse crédlto?_
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

.PJ. era, basicamente, esses mapas aqui que o Mi-

nistro...

-

O SR. MENDES CANALE - Não, não é o mapa. V. 8' Si:!be que_ na abertura de um créd!to
suplementar V. S• se v:ale de recursos de acordo
com o que prevê a Lei n" 4.320. Então, eu pergunto a v. s~: para fazer face a esse crédito sLipJe.:.
mentar, qual foi o recurso utilizado nesse decreto
que permitia os 25% _previstos no OrÇamento?
O SR. MÁRCIO REINALD<J DIAS~i\lOREfRA=

Foi a Reserva de Contingência.
O SR. MENDES 0\NALE - Mas a Reserva
de Contingência, V. S' deve saber, como um técnico, que o crédito suplementar, que é um crédito
adicional, tem três fontes: é o superávit, é o excesso de arrecadação e operações de créditos realizados. Agora, eu_ pergunto...

O SR. MENDES CANALE O SR. MÁROO, REINALDO

então, qual é o

PIAS MOREIRA:-

. Ó SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA "A Reserva de Contingência é uma reserva técnica
que serve para suplementar projetas que eventualm_e_ote estejam insuficientes, porproblema in··
flacionário...

OSRMENDESCANALE-AinãO-pOdesuplementar, V. S• é um técnico e sabe disso. Não
pode existir. Já há uma suplementação dentro
do próprio Orçamento. Ela pode vir em socorro
de alguma verba que esteja com os seus recursos
exauridos. Mas eu preciso ver, e a comissão preds_a __ver, se ela pode servir de sustentação para
abertura de um crédito adicional, suplementar,
Cjue a Lei n9 4.325: Exísterii írês casos. "OUtro,
a corii.issão precisa ver se perde servir de sustentação para abertura de um crédito adicional suplementar que a Lei n9 4.320 cita estes- tr_ês CitsoS.
O outro. o de cancelamento de verba, é um__ caso
a _verificar. Eu conheço os três. O técnico d~~que
tem mais_um; podemos chegar lá.
.-0 Sit PREsloérr:E:(Josê·lgriácio Ferre~)
Terna-palavra o Si. Aníbal Teixeira.
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Tesouro, tudo dela é recurso próprio. Então, realmente, não exerce pressão sobre o déficit público.
Nós incluímos no orçamento apenas um segmento das estatais.
O SR. RELATOR (Dirlos Chiarelli) -V. Sf referlu que a Sarem controlava oS gciStos e redigia
as EM._ São expressões suas: no depoimento agora. Essa inform~ção não corresponde com tudo
aquilo que n6s ouvimoS aqui. A Sarem, pelo que
nós verificamOs aqui, ao contrár[o, mostrava profunda inquietação contra os gastos que estavam
to"ta.lmente fora dc;>s padrões de controle. Era com
base na Sarem que V. S! falia o controle da_ situaÇão?
-0 SR MÁROO REINIALDO DIAS MOREJRt\

-Não, veja bem, o· que nós tinhamos, que podia
facilitar o proce·sso ou entrar em socorro do processo; era alguma coisa que seria subtraído da
reserva em favor de um projeto que estava a cargo
da Sarem.
O ~SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - ' O que

estou lhe pér!Juntando é õ--seguiOte: v. S' disSe
que a Sarem controlava os gastos e redigia as
EM. Nós estamos faJando nas destinações desses
recursos a fundo perdido em ravo r dos municípios
e desta situação_que se criou, excedendo a cobertura_ orça;mentári_a. A informação que nós temos
~-que a Sarem acompanhava e ma~ifestava a
sua preocupação e; at> contrário, alertava para
o rato de que havia a situação fora dos padrões
regulares.
Então, há um choque frontal entre a sua informaçãç ~a informação da Sarem.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

QUer -dizer, eu via a atribuição da Sarem dessa
forma, posso até estar equivocado.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Alnbuição
teórica oll_ atribuição p_rática? Ela fazia isto?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Eu creio que sim.
O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli)- Mas, ele
fazendo, ela dizia o contrário do que se está di.zen~
_do. Ela dizia qt,~e não havia cobertura orçamentária, está aí a d_ocumentação '{_olumo~a.
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Agora, eu não sei o ·que el~ informou que não
_tinha cobertura, se foi uma EM que ela redigiu.

O SR. ANIBAL TEIXEIRA~ ,.,.., ~ muito rápido.

O SR. RELATOR (Carlos ChiareIIi) -Não, uma
não.

ReaJffieOte, nesta parte o ilustre Senador Itamar
Franco_ tem toda razão. Não foi uma unificação
total do orçamento, mas eu tive o cuidado de
incluir no orçamento aquele dinheiro que vai ser
dado às estatais. As estatais, que são deficitárias,
~~tão previstas dentro d_o orç~~ento, porque
sempre existe uma pressão no déficit público
exatamente_ dessas solicitações extemporâneas.
-Então, no oiçameilto está prevista a parte que
.será repassada a essas empresas, o que deu, aliás,
muito trabalho, porque até setembro eles não ti~
nham conseguido fazer o orçamento das estatais.
Mas, então, nós fize_mos tam_bém um jogo:
- -Olha, quem precisar de aJgum recurso do
Tesouro tem -que apresentar esse orçamento fechado.
- -E assini nós concluímos tudo, porque a Petrobrás, por exemplo, ela não demanda recursos elo

Ou '"n' .. E.f\1 que ela redigiu e que, somadas, não
dava o saldo. Quer dizer, então, o que estou tentando aqui mostrar é a sensação qae tive quando,
conversando com o Ministro dentro do seu gabinete, e passei a entrar no problema, ele c::omeçou
a me moStrar:
- - -- -- Ol.ha, as EM estão aqui, tem uma pilha de EM.
Agora, eu não levei isto para o Presidente. Eu
levei foi este mapa aqui, que o Presidente verifica
e diz sim ou não.
O SR. RELATOR_(Carlos Chiarelli) _-c- Não, mas
a _situação é um pouquinho diferente. Os expedtentes da Sarem são sobre autorizações já dadas,
não são sobre expectativas, pleitos, possibilidades
de_solicita:ção. Fala-se aqui em fato concreto: valores, méritos, quantificados, mapeados e escritos,

-o SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA -
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e é a Sarem quem faz isso. Então,- quero queV. 5' nos dê uma resposta cabal.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Estabelece até o valor, parece.

-

O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli) -Não, há
vários valores.
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRAHá um va1or, parece, de 39 bilhões. Eu não tenho

conhecimento específico dessas EM aprovadas
que a Sarem denunciou, nâo tenho.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarem) -V. S• nãO
tem conhecimento disto?

--urna~QUE:Stão de outra natureza: v. s• nos disse
o seguinte: que houve uma frase "fui traído"frase do Ministro. No Gabinete do Presidente .da
República havia uma infonnação que indicava
problemas quanto à cobertura para os processos
de autorização, que o Presidente deveria assinar.
lráfdo por quem?

· O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Efe me disse que foi traído por quem mandou
o _relatório para ele, porque o relatório, antes de
ChE:-gai- àS illãos- dele, já estava no Gabinete do
Presidente.

O SR. RELA.TOR (Carlos ChiareJii)- Quer diO SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA- . -zer;·o- Ministro lhe disse que foi trafdo.
Não.
0 SR. MÃRdO REINALDO DIAS MOREIRANão foi o que V. Ex' me disse?
O SR. RElATOR (Carlos Chlarelli)- Não tem
conhecimento do depoimento do Ministro Aníbal
O SR. ANIBAL TEIXEIRA -Foi.
que diz que, mesmo algumas EM tendo s!do aproO SR. RELA.TOR (Carlos Chiarelli)- E o Minisvadas sem a dotação específica (fls. 52, 29 de
tro lhe disse por quem foi traído?
março de 88). Não tem conhecimento ainda? De
nenhum desses documentos continuados, seguiO SR. MÃR06 REINALDO DIAS MOREIRA dos e sucessivos da Sarem, V. S• tem conheciPor quem preparou_ a expo~lção de mo_tivo_s.

mento, mas nos diz inicialmente que a Sarem

era quem controlava os gastos,· e que a Sarem
redigia as EMt E o Ministro nos diz que quem
redigia as EM era a Chefia de Gabinete. Até o
próprio Chefe de Gabinete, sentado aqui, disse
isso, e o Dr. Michal, inclusive, mêi:is uma vez. fez
essa referência. V. S•também nãó está a Par disso?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MORiõiRA-

Não.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -

Então,

como é que V. S• fazia esse controle? V. S• não·
sabe quem redigia. não sabe que procedência
tinha, nem as EM; diz que a Sarem controlava,
mas desconhece os documentos em que ela
apontava a falta de créditos orçamentários.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Não, o que eu disse foi o seguinte: que eu tenho
conhecimento da situação que o Ministro me trou~
xe. "O seguinte, olha: tein eSsaS- EM que o Presidente quer aprovar ou vai aprovar. Agora, para
isso preciso de um bilhão; Você pode me fazer
wn crédito aqui pela Reserva de Contingência
desse um bilhão?".
O SR. RELATOR (Càrlos ChiâreUi)- Então·:
V. 8' está me trazendo um outro fato. Além daqueles que já estavam autorizados e para os quais
não havia crédito orçamentáriO, V. S• foi cliamado
pelo Ministro para que aqueles que seriam submetidos ao Presidente, fosse encontrada para eles
uma cobertura, retirando-se da Reserva de Contingência. É isto? Este é o fato?

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - E quem

é que preparou?

-

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA

- No caso, foi a Secretaria Geral e a sarem.
Não sei se quem fez chegar Já foi a Sarem ou
a Secretaria Geral.
O SR. REIATOR (Carlos ChiareIIi) - Então,
o Ministro foi traído junto ao Presidente por um
documento preparado_ na Secretaria Gerã.l e na
Sarem?
-. O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Não sei. Ele só me disse isso: "Fui traído. Esse
documento, antes de me chegar para me orie~"~:tar
no ·assunto, já me denunciou. Agora, veja se tem
~~~ência téc~ca e orçamentária a isso".
O SR. RELA.TOR (Carlos Chiarem) -Gostaria
de fazer uma pergunta, para aproveitar: v. s• foi
quem indicou, porque o SecretáriO acaba de nos
dizer, no início do seu depoimento, que foi indicado por v. s• para ocupar esse Cargo?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Gostaria de

esClareCer isto. São coisas internas que não deveriam, a meu ver, sef citadas, mas já que foi levantado.~- A minha primeira indicação, na verdade, foi
o Dr. José Ribas, que é técnico do lpea e, na
época, estava exercendo funções no Ministério
-da Fazenda, na Secretaria do TesoUro, e' que é
o atual Secretário da SOF.
O Ministro entendeu, e tinha suas razões, que
não deveria convalidar essa indicação- me disse
isto. Eu, então, disse a ele: "Neste caso, eu indico
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRADr. Márcio Reinaldo". Então, a informação é
ESte é o fato.
corr-eta-:- Eu indiquei o Dr. Márcio Reinaldo, mas,
ho segundo turrlo da minha orientação.
O SR. RElATOR (Carlos ChiarelH)- S6 que
Eu gostaria de dizer a respeito dessa informanesse caso há uma pequena diferença, só um
ção que o Presidente da República tinha uma
detalhe, em função do Su1brasileiro; é que nós
estamos trabalhando aqui com atas de absoluta cópia da nota. Isto para mim é uma tota1 swpresa.
Eu realmente estou surpreendido com essa infordiscrição e discricional.idade do Poder Executivo.
rriação. No entanto, como já disse no iníciO do
Casualmente, o caso do Sulbrasileiro foi uma decisão do Congresso _Nacional O Congresso Na- ~epoimento, eu acho que não_ há neces~idade
cional pode mudar o Orçamento, como entender de nenhuma traiÇ:ao para que o Presidente saiba
adequado. Pelo menos, numa democracia é as· o que está acontecendo nos Ministérios, Sua Ex~
sim, que eu saiba, até prova em Contrário, sobre- · CeiêOcia tem maneiras de saber o que está acontecendo. Por outro lado, e eu já estou respondendo
tudo, em favor de quem tem pago tanto para
ã"iliSiflUação implícita nessa afinnativa, seria tota1ser brasileiro, como o Rio Grande do Sul.

-o
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mente descabido eu fazer uma nota ao Sr. Ministro
e levá-la pessoalmente ao Sr. Ministro,_-alertando
para os problemas; não havia nenhum sentido
dacrítica, simplesmente alertando para os problemas, a nota está aí para qUem quiser ver, e-eventualmente traí-lo encaminhando uma cópia ao
Senhor Presidente da Repúbliéa Se eu ou alguém
de rriinha equipe fosse fazer isso, era preferlvel
riãõ ter encaminhado a nota ao Ministro, mandar
direto ao Presidente. No título da nota está escrito:
"Nota ao Exm9 Sr. -Miriistro do Planejainento".
Era este o esclarecimento que eu gostaria de fazer.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Quando

V. S• inforni.avã. que havia ainda cobertura nessa
etapa fmal do exercício estava falando em cima
da reserva de _contingência?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Quando eu disse que havia cobertura?
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) - Sim. V.
S• foi chamado para verificar a pilha que havia
etc., esta hist<:'ria toda.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

O Ministro me perguntou se tinha -Cobertura dentro da Reserva de Contingência para suplementar
o projeto específico de auxílios aos estados para
se fazer o crédito. Eu disse: tem um saldo ainda
de 6 bilhões ou 2 bilhões, eu não me lembro
mais o número. Mas existia um saldo, na reserva
de contingência.

O SR. RELA.TÜR- (Carlos Chiarelli) -Apenas
nela e ...
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Ponto.
O SR. MENDES CANALE - Sr. Presidente,
apenas para complementar, já que comecei a fa.·
zer uma pergunta ao ilustre técnico a respeito
da suplernentação, e eu gostaria de voltar a perguntar ao Dr. Márcio s-obre aquele pedido de autorização, depois transformado em lei, em decreto
que o Executivo solicitava a abertura de crédito
suplementar de 105 bilhões de cruzados, se V.
s~ funcionou nesse çlecreto.- Veja SÓ, Sr. Presidente, Srs. Membros da CPI, usaram tairtO, mani·
pularam tanto á verba: de contirlgêncii:. que tinha
o fim e que tem, segundo a própria informação
do técnico, a finalidade precípua de poder atender
a parte de pessoal. Quando 800 e tantos milhões
de cruzado_s, ou, melhor dizendo, 88 bilhões e
300 milhões de cruzados nesse crédito_suplementar era exatamente para a parte de pessoal, e aí
não se utilizou a reserva de contingência para
se fazer a cobertura, mas foram buscar títulos
de resçons_abilidade do T escuro Nacional. Então,
se V. S• funCionou na elaboração dessa exposição
de motivos, na elaboração do próprio decreto,
ou, melhor dizendo, do pedido de crédito suplementar que foi enviado ao Congresso tiacional
e que nós já tivemos aqui a oportunidade de dizer
que o Congresso NacionãJ. foi ludibriadO na sua
boa fé, porque ele acreditou nesses recursos de
títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional
como se eles já tivessem gerindo recursos, dinheiro. Então eu pergunto a V. S': quandO dessa elaboração, esses títulos estavam, primeiro, autorizados? Segundo, já havia o seu lançamento, se autorizado estava? Terceiro, eles já zeravam recursos
em condições de seiVir de suporte para 105 bilhões de cruzados na abertura de um crédito acJi..
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ctonal suplementar para, fundamentalmente, pa-

gar o salário do funcion~Q~ En"@_o eu perguntaria
a V. S•, primeiro, se esses títulos haviam sido lan~
çados. Segundo, se lançados, se já haviam sidQ
autorizados, se já estavam zerando recurso~ para
fazer face a isto. Isto foi apenas uma forma de
burlar, para não dizer que a "guitarra" funcionou

e aí, então, holNe o pagamento, que até podia
ser, talvez, antecipado, para poder, depois, nacolocação desses titulas, poderem fazer caixa? Porque não acredito que pudessem eles_ zerar, com
tanta rapidez, caixa que viesse, assim, ao enco_ntro
da necessidade de atender, fundamentalmente,

88 bilhões e 3_00 milhões de cruzados, que eram
relacionados com o aumento de pessoal.
Eu gostaria que V. S•, como técnico, se funcicr
nau, nos informasse nesse sentido.
O SR. MÁROO REINA!.-00 DIAS MOREIRA -

Nós trabalhamos n[sto. Inclusive, Senador, nós
preparamos duas versões para este caso. No primeiro deles nós f12;emos uma limpeza total em
todas as possibilidades da reserva e fiZemos crédito em tomo de 80 bilh~s. não me lembro J?em...
O SR. MENDES CANA!.E -

85.

O SR. MÁR_OO REYNALDO DIAS MOREIRA

-Tenho certeza de que esse documento chegou
a ser assinado pelo Ministro Aníbal; passou pelo
Dr. Mtchal, foi ao Ministro Aníbal, foi ao Presidente
e o Presidente chegou a assinar, porque vi a assinatura dele no documento._Mas aí vem a pergunta:
como é que fica o problema d~ s~~ verde, dos
105 bilhões? Como é. que fica o problema do
césio? Bom, para o césio estavam separados um
bilhão e duzentos. Como- fita o problema, - sei
lá, tem alguns que _estão aí relacionados;

0- SR. MENDES CANALE - Se V. S' quer,
posso ajudá-lo. Sã_o 88 bilhões _e 300 milhões,
que é a parte de funcionários; 16 e 700 forar:.;para os pequenos produtores do Nordeste, ao __
combate do efeito danoso da seca verde, e 16
bilhões e 700 milhões destinados ao seguro-de-_
semprego, à merenda esc~lar,_ apoio ao pequeno
produtor, além da parte de apoio às vítimas da
poluição ambientcl de Goiâ,nia.
·
O SR. MÁRCIO REINALDC DIAS MOREIRA

-Quer diZer, então, parte disso ai, segUndo o
primeiro raciocínio burocrático, ficaria praticamente sem ser atingido. EP Presidenté disse para
o Ministro Aníbal:- Bom, mas nao vai atender.
Isso.. aqui ê um problema gravíssimo. Já que o
assunto está tão ruim aSsim, nós vamos ter que
colocar para resolver o problema pessoal, por que
não vamos resolver o proble111a da seca verde,
se eles estão adiando para o ano que vem? Esse
problema da merenda escolar também, e&távamos tentando que o MEÇ jogasse os encargos
para o ano de 88.
O SR. MENDES CANALE - Não discuto atê
quanto à necessidade de atender a essa despesa.
Eu queria mais era conhecer a r~rte técnica, inclusive saber se título de responsabilidade do TesOuro Nacional, se ele dá para fazer essa cobertura,
se a própria lei, volto a insistir, se o Decreto n"'
1.320 dá..

.
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O SR. RELATOR (Carlos Qliarellf)- Senador
Canale, se me permite, dentro da sua pergunta,
uma informação, com base no depoimento, na
manifestação, nesta CPI, na 14~ sessão, do Dr.

Mlchal, aqui presente, quando (oi acareado pelo
Dr. Lú:cio Veríssimo. Diz aSsim: "E ê absOlutamente pertinente a indagação de V. Er" Isto é,
o Miofs:tro_ levgu ao _Pre_sidente um_a Exposição
de Motivos,- Ministro a que me refiro é o Ministro
Aníbal_T~õce.ifa ~_autorizando~ liberação de re- -CUrsos de uma rubrica sem çrédito orçarn,entário,-com o argumento de que havia crédito na reserva
de contingência, e assim, inadequada, e que não
exime o autor da proposta sem crédito, isto é,
"o Ministro levou ao Presidente uma EM.- paJa'lr<1&. ®_Dr. Michal ~ autorizando a liberação de
recursos de uma rubriça sem crédito orçamentário, com o argumento de que _h,avia ç~dito na
reseNI.i d,~_con!ing~nc;i~." Conti'?ua S: S<:';
-
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menta do Dr. Márcio, ouvir a sua manifestaç_ão
sobre essa manifestação tão clara e objetiva do
Dr. Micha1 e acho que depois, dentro da acariáção,
-Ou0r a m~l~taÇão do ministro.
__
0 SR. PRESIDENTE (José lgnáciÕ Fer~ira) _
Na verdade, não temos como fazer a intervenção
de ambos no depoimento. De maneira que, tomado o depoimento e encerrado, prosseguiremos
na acariação. De maneira que lembro ao depoente a gravidade do que está ocorrendo e, sobretudo,
0 fato de que está sob juiamento.
O SR. MÁRCIO- REINALDO DtAS MOREIRA
-Eu diria o seguinte:· em Prlmelro lugar, acho
quEfthainá--la de lei de êxcesso é Um Iapso-até.
/\Cho-que dela,· na Verdade, saiu um Pedido de
crédito suplementar, onde nós praticamente pedimos autorização para colocar títulos do Tesouro
para c:;obrir despesas fiscais. _

É assim, Srs. Congressistas, que se gera
o déficit público neste País e foi ~ssim que
houve a necessidade .- ~-e. não me falha ~
memória- única na história, de se procedei _
a uma '1ei de eXcesso", já no final de 1987, ·
0_-SR. 'RELATOR (Cai-los Chiafelli) --_NãO é
par~ que se pudesse proceder ao pagamento
a autorizaçãó que está sendO Pedida. Aqui já estão
da_ folha d~func_i,on~li~mo da União, onde assentados ·os recursos parn abertura dos 105
....<?S Srs. aprovaram 1essa '1et de excesso'", por- milhõ'êS:
títulOs. Por isto veiO a mfrilia perqUe o excesso se_ refere ã exceSso de aireca~- gunta· aV. ·g, EsSes títulos já haviam sido autori-·-dação, o que não havia. A fonte dessa última · zadciS?
,--· ·
·
lei, que foi aprovada no final de 87, está Já
O SR f.\AR.ao REINALDO b!AS-- MdREIRA
escrita~ palavras do Dr. Michal: "títulos do
-Não,TésbUtO, fonte 44, isto é; ·déficit, injeção na
O SR. REW\TOR (Carlos Chiarelli) - ESses
veia, direta, déficit no exato montante do
quantO foi aprovado na lei. Não me re<:Ordo títulos já_estavam fazendo caixa?
de ter acontecido um fato semelhante, pagar
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA
a folha de pagamento do funcionalismo com - Eu creio que não, Senador.
titulas do TesoW'O, É exatame_nte porque a
O SR._ RELATOR (Carlos Chiarellí) - Então,
-reserva de contingência Que tem essa fmalidade foi utilizada para suplemen~r Qutras vê-se que é- uma irregularidade muito grande, Sr.
. rubricas e sempre ex post. Seria menos mar Presidente. POrqué não- ê possível que se possa
se tiv:esse suplementada antes, mas ex post pedir uma abertura de créditos primeiro, porque
esses títulos de responsabilidade do Tesouro Na"é grave, pois _sendo sup1ementada na mecional, não_ têm essa c.a.racteristica de operações
dida _das neç:essidades, ,Ora, acho que não
de créditos já realizados, mas vamos dizer que
preciso dizer aos Srs. a confusão que esse
fosse para mascarar, que é um dos pontos que
tipO de procedimento gera, principalmente
no final do ano, qucindo- se vai esgotando _ a Lei n9_ 4320 pennae.- Mas se eles não tinham
-o-orçamento e ·se cofre o risco, ainda 'inais gerado ainda esses recursos, como fazei' face para
pagar issO? COmO? E"' daí_ por que a exPressão
no iitmo em que as "liberações_ se processavam, de ficar realmente Sem saldo. Portan- minhã; qué O CongresSo- foi ludibriado, pOrque
não c:abia _8J1ÓS, representan~s. aqui, simadores
to,. a·afinnaç:ão nas páginas 136 e 137 no
e deputados, frmos ven1icar se de fato esse título
depoimento do Dr. Lúcio Verfssimo de que
de responsabilidade do Tescuro haviam ou não
não havia nenhum pr'oblema, agora estou
resumindo com as minbas palavras, para ser sido lançados? Porque acredit~mos primeiro, numa EM que ·o Sr. ex-Ministro Aníbal Teixeira leva
breve_~ minhas e do Dr. Micha1, continuo
e entrega; Com a sua resportsabilidade, ao Presisempre lendo- porque hayia saldo na ~ser
va de contingência é de um des_conhec:ir:nen- dente e O_Presidente então manda istO- ao Conto técnico. da matéria que me assomb:ra e, gresso NaciOnal, manda esta mensagem, Só para
de uma certa forma, explica como chegamos confirmar_ <i.cJuilo que eu disse, nós fainaS h.rdibriados. Porqüe ·achávamos que esses títulos já estaa essa situação_calamitosa do déficit público.
vam rendehdo recursos, os recl!rsos estavam em
-Esta é a manifeStação do Dr. .Michal que,:ape-- caixa para que eles pudessem sUplementar, para
hàS pót-dever processual, solicito a V. S• confifmar
que pudessem pagar o funcionalismo. Então,
-OtfEi.ão a·qUe~o.
·
uma irregularidade dessas de estarrecer.

neSSes

. - o SR.

MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA

O SR:~ENTE (José Ignácio Ferreira)Eu Pedíriâ-ab depoente Márcio_ Reyna1do que
O SR. MENDES CA.NA.LE - Se confirrrla, as
responde~-e a colocação que fói feita pelo Senaffiinhas perguntas, agora, passam a ser nãO ao dor <:arlos- Chiarem e que se respalda nO -texto
ilustre Dr. Márdo, mas ao Diretor da SOF, o éhefe, que lhe e.StõU exibindo agora. Está em·s-uas iriàos,
acho, q~e expó~ ~ssuntos dessa natureza; ·9osta- porque fóf um texto lido pausadamente e que
ríamos de ouvir o técnico que está mais direta- foi confuTrlado aqui pelo Dr. Michal, naturalmente
mente ligado ao assunto.
·
com uma anuência clara, mas sem intervir no
O SR. RElATOR (Carlos ChiareUi) - Qósta- . seu depoini_ento.
A .Pt:esidêitda soíiÇita_ de V. 8"' qUe se afenham:
ríamos de ouvir a palavra, não sei como orçienaportanto, à resposta ao que consta desse texto.
ríamos o processo, mas, logo_ depois do d~poi-Confiàno.
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ma ·vez-e- eu posso dizer a V. Br.', com toda a

O SR. MÁRCIO RE!NALDODJAS MOREIRA-

ise~çã~-~()~ qu~ a .c~missão...
OSR. MENDES ÇANALE- Não, poique tendo

Eu _creio que esta emissão desses títulos_ esteja
·autorizada partir dessa lei.

-Eu acho que...

esse pequeno exesso de arrecadação e tendo um

O SR. PRESIDENTE _(José lgnácio Ferreifa)O que V. 8' acha só _é importante quando se prende a um fato. :::::; quero saber de V. S• o seguinte:
diante dos seus conhecimentos técnicos, isto é
verdadeiro?

saldo na verba de_ contingência, V. S• não precisava se valer desses titulaS que, a9ora, nós voltamos a perguntar, Sr. Presidente, porque a minha
pergunta riãõ foi re.Sp6i1âida; esseS títulos estavam
lançados, estava autorizado o seu lançamento?

lú, é outra coisa
que não cabe. Então, Sr. PreSidente, é dificil porque, por mais que o Depoente esteja sob: _Juramento, ele não diz nem sim nem não.

V. S• confirma o que consta: deste texto, o-O ilega.
o que consta deste texto?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA

-Não. Eu diria o seguinte: nós estávamos diante
de um fato real, onde dois decretos-leis. diziam
que o pessoal da União estava sendo aumentado.
Tínhamos uma reserva de 6 bilhões e meio para
cobrir iss_o. E como o Senador aqui me mostrou,

só a despesa de pessoal ia a mais de 88, só neste
ponto. Se eu somasse toda a reserva que o orça-

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA

-Eu,_ para ser sincero,.eu acho que quem poderia
regpónder;com Propriedade, isto, seria o pessoal
da Secretaria do T esoú.ro; do Ministério da Fazenda, que faz geSHlo disSo e acompanha todo
esse processo.

a

O SR. MENDES CANALE -

V. S• não sabe

ou não sabia na época?

mento teve, a .,ui te inicial, a primeira lei e a segunda lei, não daria esses oitenta e _oito. A reserva
<JSR. MÁRCIO REINAL!X> DIAS MOREIRAde contingência, se não me fa1ha a mem6ria; deve
Eu imagino...
ter chegado a uns setenta bilhões, oitenta, por
__ O SR . .MENDES CANALE - Não sabia mas
aí. Suponha _que durante todo o ano nós não fez, na base deles.
tivéssemos usado um centavo da reserva de con0 SR,:/>\ÁI<CIO REINÀLbO DIAS MOREIRA _:
tingência. Creio que não teríamos con_diçOes de
ter coberto esse aumento. Caberia uma posição - ISto foi articulado com eles.
aí: era não pagar o pessoal. Isto é, deixar para
O SR. MENDES CANALE :- QUer diZer que
pagar o ano que vem era não ter dado o aumento
V. S• diz que não-sabia se os títulos estavam autoriquando baixo_u Q de_creto-lei. Mas, como disse
zados - ou sabia?
o Dr. Michal, iá que a decisão foi tomada e foi
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA decisão do GÓvemo, o problema estava aí. Agora,
Eu creló...
nos cabia descascar a banana, e não descascamos sozinhos. não; o Dr. Mlchal participou comiO SR. MENDES CANALE - V. S' sabia ou
go, Aníbal também, eu levei para ele diversas vezes não sabia?
esse problema; levamos ao Ministério da Fazenda.
O SR. MÁRCIO REII'iALDo DIAS MOREIRAQuando foi baixado o decreto-lei dos militares,
Eu não sabia...
eu fui ao Secretário-Geral Mru1soD e disse para
ele que, pela primeira vez na história, em muitos
o SR. MENDES C"ANALE- QUEirrl sabia eram
anos, vamos ter que pagar pelo menos desde os técnicos do Ministério da Fazenda?
quando eu me entendo como funcionário público,
~O SR. MÃR.CIO REJNALDO DIAS MOREIRA vamos ter que;, na União, pagar o pessoal com
Agora, para mim, orçamentariamente ...
o título da _dívida púbtica ou com emissão. O Maíison me disse: infelizmente, vamos ter que bancar
O:SR. MENDES CANALE ~Então, eles engaessa. Isso ele me disse em presença, inclusive,
naramV.S?
do Secretádo-Geral da SEDAP, que estava particiO SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRApando da reunião para resolver o problema do
Não. Para mim, orçamentariamente, o que me
pessoal civil.
autoriza a colocar_ esses títulos é essa lei.
Isso foi colocado numa reunião da Comissão
O SR. MENDES CANALE .:_Aí não tem nada,
de Coordenaçao de Finanças, qu_e__e~a integrada,
também, pelo Secretário-Geral da Fazenda, vtCe- até porque me causa riso e espanto, porque é
uin decreto de suplementação, V. s~. corno técniPresidente do Secretário-Geya1 da SEPLAN, o SeCO; falar para nós, aqui, que isto é uma autorizacretário da SOF, o Secretário do TesOuro. -Isso
ção. Onde é qUe está a autorização, implícita, astudo foi colocado. A única solução mesmo, que
sim, de uma forma que a gente, por mais que
era desagradável para qualquer um que está tecniqueira, não enxerga? E o que eu disse: V. S•, com
camente neste caminho ai, era, ou ter tomado
OS outros técnicos - para usar a expressão de
um empréstimo no Banco do Brasi_l, ou na Caixa
V. S• ~d~scascaram mal a "banana" e colocaram
Econôrnica, ou emitir títulos, colocar no over e
a casca no pé do Presidente, porque tinham reserpagar o pessoal. Era a única saída que nos restava.
va de Contingência - eram 70 e poucos bilhões
E~ digo a V. ~. Senador, que essa ~osição
- tinham excesso de arrecadaçdo que poderia,
de motivos fc: :::olo_cada, todas· as letras foram
multo béril, -chegar aos 105 bilhões, mas tinham
colocadas. Eu diria que na primeira lei que nós
que deixar a reserva de contingência para outros
fiZemos, nós falamos em execesso de arrecadacasos mais fáceis de manipulação._Af, então, a
ção, mostramos um quadro da receita, onde nós
"casca da banana" foi colocada nos pês do Presitemos, realmente, excesso em relação ao previsto.
dente. Então, voltando, V. s~ não sabia se esses
O SR. MENDES CANALE - Então, V. S• destitUles estavam ou não autorizados?
cascou ma1 a ''banana", porque poderia tê-la des-cascado melhor.
O SR. MÁRdO REINALDO DIAS MOREIRAEu_creio que eles...
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA

-A segunda lei, a mesma cOisa, e essa terceira
que nós mandamos, nós não falamos em nenhu-

O sR·:-ME.NõES~CANALE- Eu pergunto se
V. S• sabia ou não?

a

O SR. MENDES CANALE -

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

Eu estou dizendo: eu tenho uma limitação no
meu campo e acho que, aí, o Ministério da fazenda ... Se eu soubesse que V. S• iria me fazer essa
pergunta, eu teria pedido, lá, um parecer do Ministério da fazenda.
O SR. MENDEs CANALE -

Mas V. S• pode

remeter, depois, aqui, para comprovar.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas, o que

diziam a V. S' os técnicos da Fazenda?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIÁS MOREIRA-

Eu não sei se existe um limite, se tem um limite
de colocação de título, porque, geralmente, há
um limite global de colocação dé título e emissão
de papel-moeda, durante o exercício. Eu não sei
se esses 105 bilhões se compõem dentro desse
teto ou se entram como adicional. ESsa é a minha
dúVida sincera.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Sr. Presi~

dente, acho que a nossa primeira posiçao deve
ser de compreensão e até de compaixão para
com um servidor, um técnico_ apenas, QUe não
tem decisãp política, que recebe uma ordem para
definir em 5 minutos algo que vai criar um impacto de 100 bilhões no Tesouro Nacional. Nós devemos ter a maior compreensão com esse homem
porque ele não tem nada a ver com esse caso.
Não- podemos, absolutamente, querer enCurralá-lo porque, na realidade, não vem ao ·caso. Nós
não podemos, absolutamente, querer encurralar
- e, aqui, niio vai nenhum reparo aos compan_heiros - porque, na realidade, é apenas um
técnico. Mas a pessoa que recebe uma ordem
e_tem 5 minutos para executar, o que vai alterar
e aumentar a despesa do País em 100 bilhões.
Então, esse homem, realmente...

O SR. MENDES CANALE:.- se eXecUta é irresponsável, vai me perdoar o nobre colega.
O SR. MANSUETO DE LAVOR -

Perfeitamen-

te, mas existe ...
O SR. MENDES CANALE - Porque flão se
cwnpre, por mais que venha a ordem de onde
vier.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu creio,

apenas ...

O SR. MENDES CANALE -Nós não estamos
aqui encurralando ninguém, nós queremos, sim,
tomar conhecimento e saber da forma como se
elaborou uma mensagem que veio, aqui, para
conhecimento da Casa
OSR.MANSUETO DE LAVOR-Então, vamos

ser claros.
O SR. MENDES CANALE - A minha colocação, meu nobre colega, não é de encurralar quem
quer que s_eja.
O SR. MANSUETO DA LAVOR -Então, vamos

ser claros. Com permissão...

-
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O SR. MENDES CANALE- Ã mlilha posição,
aqui, é de que, inclusive reSsalvando essa parte
relacionada com o funcionário, um funcionário
não pode, só porque mandaram, fazer.
O SR. MANSUETO DE lAVOR__:_ Bom, então

me dê a palavra.
O Ministro da Fazenda determinou essa ordem:
cinco minutos. Se é o Presidente da República,
se ê o Ministro da Fazenda, quer dizer, essa responsabilidade vem de dma. Quero apenas_ dizer
isto. Eu apena-s estou ape!Jaildo para termos compreensão para ele. Ele não tem responsabilidade,
a não ser uma responsabiJ!dade meramente técnica. Caía fora ou não caía, mas tinha que executar.
Ainda mais, era ordem militar, era do Chefe_ do
EMFA - esse homem que, inclusive, defende
~ a

URP, u1timarnente. Realmente, defende.

Ficou bem claro isso. Agora, o que o SI'~ -ex-Direter da SOF-veio aqui faZer"?" Que é _que ~le velo
informar? O q\.te ele veio infoi:rnãr não-rOr propriamente isso. Velo informar se, efetivarnente, o Presidente assinou alguma exposição de motivos de
rubrica, sem o devido lastro orçamentá~~Então, eu queria, sim-plesmente, que o Sr. exDiretordaSOFrespondesse "sim", "não" ou "não
sabe". Era isso, a primeira pergunta é esta. Porque
foi essa a razão de ele vir aqui. Esse foi o problema,
inclusive invocado pelo ex-Ministro Aníbal Teixeira, que sabia, que era informante, e, até agora,
não respondeu.
Então, queria que V. S• respondesse.
O SR. PRESIDENlE (José fgnádo Ferreira) -

Nós temos que _ser breves, porque nós temos,
ainda, que terminar _a acareação.
O SR. MANSUETO DE- LAVOR - Por isso ê
que estou pedindo: "sim", "não" ou "não sabe".
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Olha, eu tenho certeza do seguinte, quer dizer,
não conheço qualquer exposição de motivos, que
o Presidente tenha assinado, sem fundos. Pelo
menos não tive conversa com o Ministro Anfba]
que tivesse me definido lsso;Tenho certeza de que toda exposição de motivos publicada no Diário Oftdal da União, criando
responsabilidade do Governo para com terceiros,
auxílio ao município tal, de 20 milhões, tinha lastro
orçamentário.

Então, eu tenho certeza... eu quero dizer, deixar
bem claro, aqui, para o Senador, que se o CongfesSO-aj)rovou. numa Comissão Mista, é porque
ele achou que deveria dar esse crédito para nós,
esse apoio, está certO? Ou endossar o que estava
feito, está certo?
Quer dizer, eu não escondi nada, eu tenho uma
maneira franca de ser- sou pouco mineiro nesse
ponto - e coloquei para o pessoa], claramente,
isso.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)V. Ex' continua com a palavra.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -

Sr. Presi-

dente. o Sr. ex-Diretor da SOF não sabe se, efetivamente, o Presidente assinou tais exposições de
motivos, mas o Dr. Gartenkraut sabe e veio docurrientaclo para isso. Então, a segun~ pergunta
já não é mclis_ a s~·s•, é ao Dr. Oarterikraut.
- OSR. PREsiDENTE (José lgnáclo Ferreira)Não, aí v. Ex!', então, esperaiia o encerramento
do depoimento dele, após a pergunta, ou as perguntas, do eminente Senador Marcon-des- Gadelha.
OSR.MANSUETODE!AVOR-Ah, sim, tudo

bem!
O"SR. PRESIDENTE (José lgnáclo Ferre1rÇ3) Concedo a paJavra ao nobre Senador Marcondes
Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presideti.te, só gostaria de retificar algumas coisas. Em
primeiro lugar, o Depoente, Dr. Márcio Reinaldo,
afinnou claramente que as EM que vieram, que
produziram efeito, tinham lastro orçamentário, na
reserva de contingência_. Não se pode distorcer
de"Ssa maneirà. Uma coisa que foi repetida quatro,
cinco _ou dez vezes de que havia lastro orçamentário.
O SR. MANSUETO DE lAVOR - A distorção
~ã?..-~- 9a minh~ pergun~. Estou dizendo que ...

O SR. MARCONDES GADELHA -V. Ex' está

insistindo que o depoente cumpra...

OSR. MANSUETO DE LAVOR- Eu não estou
insist;indo _em Qada, apenas estou dizendo_. nobre
__ senador, afiirriando é que _ele não sabendo alO SR. MANSUETO DE lAVOR - Então, V.
guém sabe, dos que· estão depondo aqui, e quem
S• não sabe, resumidamente, se o Presidente assisabe é o Dr. Michal Gartenkraut Não estou disto r~
nou alguma exposição de motivos de rubrica sem
cendo nada. Ele sabe, no depoimento anteôOr
lastro orçamentário. V. S• não sabe disso._
denUnciou isso e, agora, não só denuncia, mas
tr~ documentos. Então, vamos ouvt-lo. Eu tião
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRAestou distorcendo, estou apenas procurando ·saNão sei.
ber do atual depoente se ele sabe. EJe disse que
Eu só qUeria agradecer sua gentileza, Senador,
não sabe.
e dizer o seguinte: a certeza que eu tenho é esta.
E só dizer mais uma coisa ...
O SR. MARCONDES GADELHA -

O SR. MANSUETO DE lAVOR -
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V. S• não

tem certeza. Respondeu-me que não sabe.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA -

Não, eu tenho certeza que aquelas que foram
publicadas no Diário Oftdal e que passaram
a ter validade legal, tinham lastro.
Agora, uma outra coisa: essa exposiÇão de motivos que nós encaminhamos aqui para o ·conR
gresso Nadonal, eu, pelo relacionamento amigo
que tenho com os técnicos do COngreSso, cientifiquei aos técilicos que esSe ·era uni caso atípico
e que nós estávamOs nwnã "fria".

Ele disse

que sabe e aftrma. NóS podemos perguntar quantas vezes V. ~ queira.
O SR. MANSUETO DE lAVOR -Acredito que

houve uma dúvida.

D SR. MÁROO REYNALDO DIAS MOREIRA
-Deixe eu tentar explicar o que estou pensando.
Quer dizer, aquelas exposições de motivos que
foram publicadas no Diário Oficial, e aprovadas
pelo Presideilte da Repúbltca, essas estavam com
um lastro dentro do projeto específico, ou seja,
o crédito suplementar já estava dentro do previsto.

O SR. MANSUETO DE LAVOR _:__
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E qual

é

a "fria" que V. S• entrou?
O SR. MÁROO RElNA(.DO DIAS MOREIRA

-Agora, pode ser que o Presidente, dada a informação do Dr. Michal, tenha aprovado alguma exposição, que não tinha lastro, que o Ministro Aníbal segurou no cofre, ou em alguma gaveta, esperando que o crédito fÕsse publicado. É o que
estou pens~ndo, dado o contexto.
O SR. MARC:Ot'!DES GADELHA ~A segunda

coisa. que é preciso deixar claro é que a utilização
da reserva de c~ntingência não é um ato discricio-nário, não é um ato de arbítrio, é um ato que
tem base legal, tem sustentação na lei. Indago
de
s~. se isso é verdade. É preciso ficar bem
claro isso, a utilização da reserva de contingência
tem base legal, !lão é ato de a~ftrio.
Finalmente, é preciso deixar claro, que nesse
PrOjeto de Lei da Câmara, n9 47, de jniçiativa do
Presidente, o depoente tem todo direito de não
saber se os títulos de responsabilidade do Tesouro
já tinham autorização, ou se eles se encontravam
dentro ou fora-do limite para a emtssão de títulos.
Até porque iSso é respOnsabilidade da Secretãria
do Tesouro. Então, não tem nenhuma obrigação
de dizer aqui, com essa clareza que se exige, como
eJe se comportou até aqui. É preciso louvar a
franqueza, a maneira desabrida, despojada, corilo
o Dr. Márcio Reinaldo se pronuncioU aqui.
Finaimente, Sr. Presidente, se a aprovação do
Congresso tudo absolve, há que se ver que essa
matéria velo para o Congress()_Naçional.

v.

O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Gostaria

de fazer apenas uma pergunta
Tecnicamente, wna verba originalmente prevista pcira ·150 milhões, é aceitável que ela seja
suplementada, há o costume até alcançar a cifra
de 36 bilhões, que dá uma_multiplicação de 240
vezes o seu valor original? O Sr. recorda de outras
verbas que tenham tido esse tipo de suplementação? E normal e comum?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA

- Eu não teriho nenhuma lembrança. Mas, veja
bem, existem projetas que crescem ao infinito,
wna cotação de zero que cresce 1O bilhões.O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -Eu não
perguntei se não pode chegar, matematicamente
pode, é elástico. O que perguntei ...
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA -

É o mesmo caso da Eietfobrás, por exemplo,
que tinha no ano passado zero e cresceu para
dez bilhões em certo momento; fiZemos um crédito. Então, se formos verificar isto, o creséirnento
tende para o infinito. Mas, de qualquer forma,
quero dizer o seguinte: isso ai é umá...
O SR. RElATOR (Carlo5 Chiarelli) -

Estou

lhe perguntando não é de _um ano para o outro;
é no mesmo ãilo.
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

No mesmo ano.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- A EJetrobrás foi no mesmo ano?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA -

No mesmo ano. Tinha zero e hoUve um crédito
especial para ela.
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O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Nomesmo exercício?
- - - - -- O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

No mesmo exerCício. Agora, nesse caso específico aí, O fal caso, essa dotação ela sempre foi
grande no passado. Talvez quem esteja nesta área
orçamentária tenha mais convivência. Por exemplo, tivemos na época do Ministro Ve1oso, uma
centralização grande de fatos de recurs~os dentro
da Seplan, em termos de aUXílios, de apoios. etc...
O Ministro Delfim também não era de deixar
a bola ficar parada não; o Ministro Sayad já tinha
outro critério, ele não gostava _do poder, no meu
modo de ver. Era um cara que queria realmente
fazer uma política macro e esse ptoblema de gestão, lidar com prefeitos, governadores. não fazia
o gênero dele. Então, mandou realmente esvaziar
a Seplan e nós esvaziamos, quer dizer, descentralizamos, quer dizer, os ministérios que passavam
a ser politicas seria o Ministério da Educação,
na época do ministro Marco Maciel, era o ministro
do lnterior, era o ministro do Desenvolvimento
Urbano. Quando o ministro Aníbal chegou, já no
meio _de exercício, a coisa mudou. O ministro
Aníbal já chegou para fazer, para fazer, é essa
a sensação que tenho. Quer dizer, então estivemos no meio desse trajeto, uma mudança total
de comportamento, de estilo, etc... tentei adaptar-me, em termos disciplinares e funcionais, à
linha anterior quando trabalhava como diretor da
SOF e depois na linha do novo ministro e se
tivesse na função teria que adaptar à nova, às
novas ordens, que devem ser completamente di·
ferentes das que eu, no final do ano passado.
O SR. RELATOR (Carlos -Chicirelli)- MaS isso
é fator contributivo, como disse o Dr. Michal, para
a situação calamitosa_ do déficit

que os ordenadores de despesa dos Departamentos de Pessoal pagassem o pessoal, tanto do Executivo quanto do Legislativo, quanto o Judiciário.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) militares.

E dos

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA -

Que todo mundo pãgasse. Esta era o ordem que

porque já havia órgão que estava com a folha
pronta e com ordem de pagar. Então, era uma
situação angustiante. Posso dizer: cheguei aqui,
nesta Casa, tanto no Senado quanto na Câmara,
e fiZ questão de, com os técnicos e a1guns deputados e senadores, abrir o jogo, como estou fazendo
aqui, agora.

tínhamos. Como? Não tinha receita mais, não tinha tributo mais para aparecer no caixa,. Quer
dizer, então, o que fazer? Fizemos reuniões, e a
forma ...

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Um detalhe. Seu projeto original era de 85 bilhões. Entendi, num determinado momento, que V. s~ disse
que havia UI!Ja r~~rva de 6 e mais 70?

O SR. ITAMAR FRANCO- Pof favor, V. S•
disse uma coisa importante, que se perdeu com
as diversas intervenções. O Dr. Michal participou
dessas reuniões?

O SR. MÁRCIO REINALDO riiAS MOREIRÀNão, 70 fcii a reservá total, iio anO todo, mais
ou menos. Não tenho os números de cabeça por-que comecei o orçamento no ano de 1987 com
20 bilhões. Lembro-me que o Senador Roberto
Campos levantou uma critica, aqui no SenadO;
que estávafnos trabalhando ~om um número altamente perigoso. Então, a reserva de CCilfltingência
de 1%, 2%, era uma loucura para o orçamento
- da Urlião. Pouca gente deu crédito a isso, e acho
que é o homem que mais tem razão nesse_ assunto. Quando chegou maio, preparamos uma lei
de- excesso e- cOloCamos uma reserva de _c-Ontingência de 20 m.,ís r5'; depois veiO uma outra
lei com mais 29, quer dizer, 20 --+ 16 + Z9.
Quando -Chegamos em outubro, e vejam, se os
srs. olharem essa exposição de motivos, que o
Aníb~_ encaminha, está dito assim: "Dessa forma,
Sr. Presidente, ~s diposições do Deçr~to n~
94.665, de 23 de julho de 1987, que fixou os
limites para a realização de despesas com pessoal
e encargos sociais, os órgãos do Poder Executivo
ficam prejudicados"..Por quê? Porque em julho
cb~gamos à conclusão de que a situação estava
apertada, que estávamos preparando a última lei
de excesso e famas dar um valor definitivo para
_o pessoal, e que a turma "se virasse". Mais ou
menos igual aos Ministros da Fazenda e do Planejamento estão fazendo agora. Vamos_dar um teta
para vocês e '.'Se_ virem"; se gastarem m8is em
pessoal, corte ci iriãterial, as diárias, o que for.
Então, esse_decreto foi estabelecido _em julho para
limitar o quanto. Tínhamos essa sensação de que
realmente ia chegar a isso. Estávamos acreditando que o pleno macroeconômico do Ministro
Bresser, inflação Gilberto Gil, iá funcioncir, e não
estava funcionando. O Ministro lembrou aí - estava presente dentro da ESCOla SUperior âe duerra
- núll1ã pãlestra, e dizia sobre o orçamento unificado, fazendo propagaTida nossa, e o pessoal da
~ola disse assim: "Quanto é que vocês colocaram para aumento nosso de pessoal?" E foi respondido mais ou menos uns 6% a 7%, que é
o gatilho. QuaSe apanhamos lá. Por quê? Porque,
naquela época, o Banco do Brasil já tinha dado
47% por um acordo coletivo, a tasa da Moeda
já tinha dado um aumento que o Ministro Bresser
tinha autorizado; o Banco Central acorilpanhaVa
o Banco do Brasil; o Serpro fei- greve e levou,
e o Tesouro tev:e que tirar dinheiro da re~erva
de contingência para pagar o SERPRO, e os militares estavam furiosos· com isso. Diziam: "Bom,
comemos e também somos gente'' e desencadeou. e&&e processo, que, não sei se por causa
desse problema das estatais, o próprio Presidente
da Replúbica, ou sej_a lá quem _for, encarregou
o Bresser de negociar com os ministros militares,
e que o Aníbal, inclusive, não sabia de nada, e
acredito que o Dr. Michal também não soubesse.

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

PartiCipou.

-

O SR. ITAMAR FRANCO"= V. S' tinha conhecimento direitinho?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA

Inclusive numa delas _ele disse~ se_ vai acontecer
isto, eu peço demissão. Na presença da CCE,
na presença do Maílson e da ...
O SR ITAMAR FRANCO-Porqueele faz uma
crítica violenta a isso. Quer dizer que ele participou?
O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

Participou e disse <iue pedia demissão, na presença do -Maílson, do Calabi e de outro colega
do Banco Central e do Banco do Brasil.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas não pediu demissão não, não é?
O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA -

Não sei. Ag9ra, sei

d~e-r

o seguinte, Senador.

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA-

O SR. ITAMAR FRANCO - Quero saber se
· ell~ estava Presente. Sim ou não.

O SR. RELATOR (carias Chiarelli)- Pergunto
em função da manifestação do _seu .•.

O SR. MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA-

!ada. Estávainos no_s meados- de outubro corri

O SR. MÁROO REINALDO DIAS MOREIRA---

~u mesmo não sei. Eu me aSSUstO Viu, sencidor.
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EstãVa presente. Estava presente e teve uma reação. como estou dedarando. E nessa ·oportuni-O SR. MÁRCIO REINALDO DIÁS MOREIRA- -dade o Secretário-Geral, Maílson, mais o Calabi
Eu me assusto, por exemplo, quando tomo co- disseram: "Não temos outra solução, vai ser isso
nhecimento do votdcomo o Dr. Aníbal apresen· mesmo'.
tou hoje. É um voto que, em termos de déficit
é tão ou mais do que isso. Então, não sei. Agora,
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Mas, se aceno problema é 0 seguinte: _estávamos, realmente,
tecer isso o quê? Que o Dr. Gartenkraut disse?
tentando levar a situação de uma forma centro- Se acontecer IstO eu peÇo demissão.
mais ou menos Seis bilhões para chegarmos até _ Se colocarmos título do Tesouro para pagarmos
o final do ano. Essa era a ordem que tinha, tanto
o pêSSoal. Mas era o quadro. Já estávamos enfardo ministro_quanto do secretário-geral, vamos
cados, quer dizer, já estávamos no final do ano,
chegar no ano só com isso, não vamos gastar
não tínhamos como remanejar recurs_os de obras
mais nada. Vamos segurar mesmo. Tentei, induquaisquer para pessoal. Estávamos no final de
sive, segurar. Tanto que quando o ministro man-p_utubro. O pessoal civil, a SEDAP, negociando
dou que fizesse o projeto de 105 bilhões, fiz de
para que pudesse ter wn aumento de 47% para
oitenta e quando, mandou resolver o problema
todoomundo_ouaumentosvariáveisdosdiversos
pessoal, fiz um projeto e enxuguei tudo. Falei:
seguimentos. O Legislativo já sabia que tinha baisó vamos pagar o pessoal, o senhor leva este
xado um ato da Mesa, uma resolução, não sei
crédito de oitenta e cinco. Ele voltou com o doeu- _como é o ato, e o Judiciário também. Então, as
menta assinado e disse: "Olha, rasga, faz um oucontas estavam chegando, recebia o Secretáriotro, porque o Presidente quer resolver o problema
Geral, dizendo: "Olha, vou precisar de tanto".
x, y, z, porque não podemos deixá-los...
_____Quando se colocava na planilha, chegava-se nos
O SR. RELATOR (Ouios Chiarelli) _ E esta !l?meros quase _n~ casa dos 6 .. E _como é. que
foi a
1na pagar? Quer dizer wna das JdéJas que tinha
...
dado à época foi a seguinte: vamos fazer uma
O-SR: MÁRCIO REINAWO DIA$ MOREIRAemenda nesse decreto-l_ei e dizer que todo mundo
Você está com ordem de viabilfzar recursos para -- vai receber no ano que vem. Mas isso era inviável,

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)A Presidênda indaga dos Srs. s_enadores se já

devemos passar para a a<::areação.
O SR. ITAMAR FRANCO -
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Pediria, Sr. Presi~

dente, que o nosso prezado depoente deixasse

toda a documentação que ele ~m, em poder da
comissão.
O SR. PRESIDENTE (Josê lgnácio Ferreira)A Presidência agradece o depoimento de V. s~
e, se quiser permanecer conosco, nos d~rá prazer.

A Presidência prossegue na acareação e con:
cede a palavra ao eminente Relator Carlos Chia-..
relli.
O SR. RELATOR (Carlos ·cruarelli)- Uma per-

gunta imediata se impõe sobre a questão referente à contraàita praticamente referente à mani~

festação de V. 5', Dr. Micha1, por parte do cliretor
da SOF, à luz da sua informação e, mais do que
isso, da sua expllcitação do que houve com a
lei ora em debate. Inclusive, houve a_ informação
de que v. s• participou da elaboração da lei, _a
qual considera realmente danosa e contributiva
diretamente para o agravamento substancial do
déficit público.
O SR MICHAL GARTENKRAUT- Vou respon·

der primeiro sobre a_s exposições de motivos.
As informações relevantes estão nas notas, que
tem toda relação. As notas da Sarem foram elabo·
radas, respectivamente, em 29 de outubro, 11
de novembro, 17 de novembro .1$ d~ novembro.
Todas essas notas trazem uma relação de EMe
com número e data. lsso_significa que o presidente já assinou.
O SR MANSUETO DE LAVOR -Foram publi-

cadas no Diário Oficial?_

-

O SR MICHAL GARTENKRAUJ: ~ Eu_não te-

nho certeza de quais foram publicadas.
O SR MANSUETO DI;; LAVOR ~Algumas fo-

ram publícadas?
O SR MICHAL GARTENKRAUT -

Seria facil-

mente comprovável e eu poderia até me comprometer em encaminhar _e_s_~a: informação. Mas o
importante é que elas estão numeradas e datadas,
o que s6 ocorre após a assinatura.
Então, admito que o Dr. Márcio possa desconhecer o fato, mas nessas notas_ as_EM assinadas__
estão apontadas. O fato é que a própria Sarem
está dizendo_que se fosse liberar essas EM assinadas não haveria crédito. É_ isso_ o que a nota está
dizendo, o que todas as notas estão dizendo, _
O SR MANSUETQ DE_LAVOR -

Quer dizer

que o presidente__ assinava sem saber que. elas
não tinham cobertura ou os devidos fundos?
O SR MICHAL GARTENKRAUT -Eu entendi
a intervenção do Dr. Aníbal da seguinte maneira
e, como técnico, acho que tenho a obrigação
de expor o meu entendimento, o ministro explicava ao presidente que, embora não houvesse
crédito na rubrica específica, S. Ex• havia combi~
nado, já com a SOF, bloquear, na reserva de con~
tingência, a quantia correspondente àquilo que
o presidente estava assinando. Enten-di assim. O
ministro não tem obrlQ'ação de saber que esse
procedimento talvez não seja o mais recoinendável. Por isso mesmo, por todos esses motivos
expostos na nota já lida aqui por diversas vezes,
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encaminhamos essa nota alertando o ministro
O SR lTN4AR FRANCO- Dr. Mic:hal, voltando
para O fato de que, aproximando-se do final do aos famOsos 105 bilhões. Eu queria respOstas
ano, era muito perigoso proceder dessa manelra objetivas: V. S' foi contra ou foi a favor?
e que, por um descuido qualquer, poder-se-ia inO SR MICHAL GARTENKRAUT- De que Secorrer num ilfcito. Essa era a finalidade das notas.
nador? Desculpe.
QUanto à segunda parte da pergunta, Senador,
O SR. _ITAMAR FRANCO---=. Na mensagem dos
sobre a minha participação na elaboração do projetO de lei, digo_ qUe, uma vez, criado o fato da 105 bilhões, V. S" de acOrdo com o nosso prezado
necessidade de s~_ pagar o funcionalismo e l'!lais depoente, particfpou das reuniões. E, pelo que
todas aquel~s outras despesas de emergência que foi dito aqui, v. s~ foi contrário.
foram incluídas_, a partir daí não vejo nenhuma
O SR MICHAL GARTENKRAUT - Não, veja
irregularidade. o que eu estaVa discutindo, e foi bem. A expressão que eu usei, que foi citada pelo
daí que surgiu esse assu"'to, é que o problema Dr. Márcio, foi muito anterior ao fato que gerou
foi criado antes, quando exaurimos a Reserva de isto, esta necessidade. QUfm-do se discutiu apossiCOhtill.Qê"fic:i~!, Mesmo não dando para pagar os
billdad_e que isto pudesse acontecer, quer dizer,
86 õu Os 105, ®.ria pata pagar quase 80% da
um déficit que gerasse necessidade de pagamenc-onta. Então, o déficit não seria de 105, mas de - to de pessoal, _<:om fonte em títulos, acho que
yintebilhões. Se nãp desse para cobrir, teria que não me cabia ser contra, era um fato.
ser complementada com sobras de- outras rubri~
O SR. 1TAMAR FRANCO - Sim, mas V. S 9
cas. Acredito que se a reserva tivesse sido mantida
aí deu uma informação que é importante.
até o fmal, _as sobras de outras rubricas cobririam
. ·o SR. MfCAAL GARTE"NKRACIT- Contra não
a diferença. Acredito nisSo. O ponto levantado
tem cabimento. Eu -estàVa diante de um fato.
~i p9r oca~ã_o 9a minha acareação com _õ- Dr.
Lóclo Verissinlo e:esse; Não procede o argumento
O SR. lTAJV\AR FRANCO ~ Não foi o_ que se
d~ dizer que tem saldo na reserva, pois já naqUela
ouviu aqui do depoente. Nós poderemos até reépoca das notas se sabia que íamos predsar de
correr à taquigrafia, mas não é o caso.
mais cem bilhões para pagar o pessoal. Isso já_
Agora, queria saber de v. s· o seguinte: v. s~
sabíamos! Tecnicament~ correto seria parar de
sabe se esses títulos já estavam ou não lançados?
gastar naquele momento. No momento em que
Pelo que eu entendi, eu estava ali. perto de V.
se desCobriu que a despesa de pessoal ia ser
S•, poss_o ter ouvido mal, eu_ estava conversando
muito maior do que a prevista no orçamento,
com o Senador Mendes Cé!f\ale, V. S• disse que
tinha que parar de gastar o resto, porque tudo
esses títulos não tinham sidos lan_çados.
era déficit, porque cada centavo que saiu naquele
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Olha, a
moffiento_ era déficit.
Coloquei esses argumentos apenas para reba- emiSsão desses títulos nec:e!'lsita de urna autoriter os argumentos utilizados pelo Dr. Lúcio Veris- zação do Congresso.
siino nO" seu depoimento. Nada há de errado,
O SR. ITAMAR FRANCO - Sim, vamos por
a meu ver, no encaminhamento propriamente di- partes. V. 8' citou a Lei n"' 4.320, e ela ~ muito
to, do projeto -de lei ao CoriQre.Ssõ. Aliás. se hou- clara, no seu art. 43. V. S• conhece tão bem quanto
vesse a autorização do Congresso, para esses 105
eu.
bilhões anteriores. não haveria a necessidade de
Então, para emissão de títulos, precisaria de
se enCaminhar o projeto de lei, pois isso estaria autorização do Congresso. Mas para pedir, e o
coberto _..:..; não importa se por títulos ou não próprio Senador José Paulo Biso! lembrolJ_ bá
na conta; e o ExecutivO _estaria autorizado a emitil:' pouco, já no outro depoimento, para se_abtirem
eSse~ tituleis. A Jei só Joi _encaminhada ao -Con- _crédito orçamen~rios dependeria da existência
gresso porque foi acima do limite. Então, preci- de recursos. Estou certo?
saria de uma lei autorizando a emissão desses
O -SR. MICHAL GARTENKRACIT __:.: Posso restítulos.
, ·Estou entendendo as dúvidas dos senadores p_ond~r?
quanto à questão jurídica çle_ que a Lei n9 4.320
O SR ITAMAR FRANCO- Pode e deve.
prevê que para que o Congresso possa autorizai'
O SR MICHAL GARTENKRAUT- No entendié preciso que exista o recurso. Há um problema
circular ai, pois o recurso não existe, o que corres· mento da assessoria, esta emissão de títulos, que
penderia a uma emissão de títulos que ainda não- necessitava de autorização, correspohderia à fontinha sido autorizada pelo Congresso. Do perito te de recursos.
de vista técnico não há problema nenhum; é ape0-SR.ITAMAR FRANCO- E foi pedida essa
nas uma· solicitação de autorização do limite. E
autorização?
isso. é_ déJi<::it, exatarnente na quantidade dos títuO SR. MICHAL GARTENKRAUT - Eu não telos.
nho autoridade para dtscutir a questão jurídica.
A minha participação na elaboração do projeto
de lei, na realidade, foi que, em várias reurii6es
com o Dr. Márcio, nós procuramos soluções para
diminuir essa quantidade de títulos necessários.
Pedi ao Dr. Márcio- ele pode confirmar- que
procedesse a uma pesquisa na orçamento como
um todo, que procurasse sobras em todas as ru..
brlcas que pudessem ser canalizadas para essa
finalidade. E isso foi feito. O Dr. Márdo está cOnfirmando. Mesmo assim, evidenciou-se a nec:_essi~
dade da suplementação adicional.
É esse o comentário.

O SR. _ITAMAR FRANCO --V. S' tem_ autori- _
dade, acho que até tem autoridade. Afinal, foram
emitidos esses títulos?
O SR I'\ICHAL Gi\RTENKRAUT -

Não tenho

conhecimento, Senador, Não-sei. O meu e_ntendimento_ técnico. é que es_ses títulos não poderiam
ter sido emitidos porque não havia ainda autorização...

OSR.ITÃMÀR -FRANCO---=. É istQ que eu queria
~uvir

com a maior clareza de V. S•.
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O SR. MICHAL ClAATENKRAill- ... do Con-

gresso. Não poderiam. Isto é uma opinião técnica,
não é uma opinião jurídica.
O SR. ITAMAR FRANCO -Não, o problema

não é jurídico, o problema é técnico.
O SR. MJCHAL GAATENKRAill--' Este projeto
de lei, quando é encaminhado ao Congresso, pas-

sa por diversas c:onsultorias jurídicas, inclusive na
própria Presidência da Seplan, da Fazenda, e no
Gabinete Civil.
-O SR. ITAMARFRANCO-Está-daroquepas-

sou.
O SR. MICHAL GARTENKRAill -

Então. eu

acredito que deve ter passado por um ·crtvo bastante razóavel, do ponto de vista jurídico.
O SR. RELATOR (Carlos Ch.iarellt)- Sr. Presi-

dente, mas eles não deveriam ter sido emitidos
ainda, como é que se disciplinava a apliCação

dos recursos?
Porque à luz disso é que V. S• disse, na última
vez, que era uma ..lei de excesso", entre aspas.
O SR. MICHAL GARTENKRAill-=- Exato, por-

que excesso de arrecadação não havfa. Mas, veja
b_em, não há...
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sim, mas
não havia sequer arrecadação.
O SR. MICHAL GARTENKRAuT - Não é do
meu conhecimento que seja ilegal, ou algo de
errado, o Poder Executivo solicitar autorização ao
Congresso para emitir mais títulos dos C,Ue já estavam autorizados no Orçamento.
O SR. R.ElATOR (Carlos Chiarelii) -Mas onde

está o pedido de autorização? Eu acho que a
pergunta na-o é para o Dr. Michal, é para OMinistro.
Acho que nós estamoS invertendo um pouco o
processo. Acho que o ex-Ministro ê que tem que
explicar o levantamento da questão que foi feita
pelo ex-secretário-Geral Onae está o pedido de
autorização?
O SR. PRESIDENTE (JOsé lgnácio Ferreira)-

o~. Aníbal,

v. Ex' tem a palavra.

.

"O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Nesta matéria, o
que ocorreu é que em primeiro lugar, a hipótese
d~ que a reserva de contingência daria para pagar
o pessoal não é veridica. Com a modificação da
curva de inflação, as pressõ_es ocorreram e nós
tiVemos que tirar da ReseJVa de Contingência uma
série de coisas que estavam ocorrendo no PálS.
A observação do Senadof Roberto Campos,
que eu não conhecia, é multo válida. Nós trabalhamos com uma Reserva de Contingêricia muito
baixa Se estudarmos as séries de déficits públicos
no Brasil, vamos, exatamente, chegar á essa condusão. Com essa reserva muito baixa, todo .o
ano ocorre alguma emergência. No ano passado,
ocorreu o problema de Goiânia, ocorreu a seca
verde, ocorreram mais cinco ou seis fatos, que
sáo fatôs tidos como anómalos, mas que acabam,
pela lei de estatística, ocorrendo. Então, essa Reserva de Contingência foi também bastante trombada pela inflação. Tanto é assim.que ...
O SR. REI.ÁtOR (Carlos Chiarelli)- Dr. Arubal,

eu gostaria de saber se V. EJc1' poderia nos dizer
se esse desvio, aí, não está aJtamente induzido,
também, por esse crescimento de 150 milhões
para 36 bilhões dessa rubrica?

O SR. .ANfaAL TEIXEIRA - Eu expus, aqui,
o que alguns ministros usaram. O nosso valor
percentuaJ de utilização para esse tipo de atendimento a alguns estados é relativamente baíxo.
Eu_dlsse.que é 1.39. Foi, durante o ano de 1987,
contra_c_asos em que se aplicaram até 10,9%.
Então, quando eu fiquei sabendo que já. haviam
sido feitos os decretos para o aumento de pessoal,
em que se havia configurado a despesa sem a
autorização Jegis1ativa, eu fiquei preocupado e o
Dr. Márcio também me chamou a atenção sobre
isto. Fui ao Presidente e expus o problema. O
Presidente disse: - _então, você tem que fazer
rápido e pedir ao Congresso a autorização. Então,
nós preparamos uma primeira exposição de motivos, apenas cõtn Os 85% do pessoal. A verdade
é que já estava criada a despesa, um fato consumado. Levei ao Presidente e ele chegou a assinar
um,a _de 85 bilhões, e foi a primeira que nós fizemos, apenas com os problemas de pessoal, prevendo todo o problema de pessoal- cada Câmara, do Senado, dos Ministérios. E o Presidente,
então, disse: - "Aníbal, nós não podemos voltar
ao Congresso'~ p-orque eu alertei que era uma
coisa difícil, no momento da elaboração da Constituirite, conseguir esse consenso para a aprovação disto. Então, o Presidente me disse: -Olha,
é borrl você ver o que vai precisar mais, para
qUe nós possamos, realmente, não depender de
Y!Tla volta ao Congresso, e que a coisa fique dentro da lei. Foi nesse momento que_ eu pedi ao
Ds,_f1A_r_~i_Q_que flzesse o levantamento dessas oulídades, que ínclui a contribuição do Fundo de
Assistência ao Desempregado, que foi criado mas
não aeu recUrSO süfidente para isto, havia um
desemprego significativo, e outras rubricas. Então, foi dentro dessa circunstância que passou-se
Para--os f05 bilhões.

O SR. RELATOR (CarlOs Chiarelli) -Mas, enquanto isto-, continuavam sendo liberados auxílios
contra a Reserva de Contingência?
~ O SR. ANfBAL TEIXEJRA-_ Eu acho que, ness_e

interregno, o que foi liberado estava previsto dentrO da ReseJVa de Contingência. A Reserva de
Contingência foi blpqueada a partir da hora em
que se tomou consciência do problema desse
volume de recursos. o·sR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Mas há
uma Informação aqui, reiterada, de vários depoentes, de que na fase final do ano houve um índice
de autorizações extremamente significativas.
O SR. ANfBAL TEIXEJRA- Eu queria lembrar
que, em primeiro lugar, eu levava ao Presidente
todos os pleitos, recebia do-os Presidente e eu
admiriistrava esses pleitos~ Só o Presidente, então,
ê que, mediante wna exposição de motivos, autorizava. O Presi~nte, antes, fazia uma opção sobre_
esses pleitos. Eu, inclusive, que tenho fama de
gastador, tenho, aqUi, duas delegações de competênda do Presidente para aplicar 1 bilhão e 500
e.1 bilhão .. Eu nunca apliquei, nunca usei essas
EM aprovadas pelo Presidente. Na verdade, eu
nunca aprovei. E quem tinha responsabilidade
como gestor desta parte final, para ver se real- merife hã-via cobertura orçamentária, era o próprio
~chal Gartenkraut, que era o responsável pela
administração~ era o .Coordenador de Despesas,
que é a figura que faz aamarraç6o final, necessária
à ~çDo dos empenhos e a liberação dos re-

cursos..
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O SR. MENDES CANALE - Sr. Relator, eu
lembro s6 a V. Ex" para que o depoente não perca,
exatamente, a pergunta fundamental de V. Ext,
porque o nosso ex-ministro é minucioso e com
isso ele vai_ fazendo exposições e saindo fora do
fundamental, que é em relação aos títulos do TeSOW'O, aos lançamentos desses títulos, que foi
a pergunta fundamental. Depois entraram outras,
eu sei, e V. Ex" está sendo obrigado a fazer uma
exposição mais larga sobre o assunto. Estou ap~
nas lembrando ao nosso Relator para que V. Ext
possa se ater à pergunta por ele formulada, que
para nós é de fundamental importância.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA item V aqui esclarece bem:

Acho que esse

"Item V- Os recursos necessários ao
atendimento_ das despesas decorrerão da
emissão de titules de responsabilidade do
Tesouro Nacional."
O SR MENDES CANALE- Ai é que eu acho
a falha técnica. Para fazer face às desPesas desta
lei, "fica autorizado o lançamento. Aí sim, mas não
houve.Aí é que está o equívoco, porque não howe
autorização. Aí V. Ex" mesmo está_ lendo e, pela
leitura, v.~ afirma que é a desPesá. e1~d'aZ -face
a essa despesa, é o suporte, mas não houve essa
autorização, ela não está implícita aí.

O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Houve a despesa
antes da autorização.
O SR. MENDES CANALE- ExatanÍente ..
O SR ANfBAL TEIXEIRA- Pare_ce que é esse
o problema. Claro, foi ·a "fria" que nós re81mente
sentimos. Quer dizer, houve a despesa, a assinatura de um decreto de aumento de pessoal sem
a cobertura.
O SR. MENDES CANALE - Não, mos veio
o pior depois, Minístro. O pior é que se fez urna
suplementação para cobrir essa despesa feita e
o supotte para essa _despesa foi com títulos ~e
não estavam autorizados. E aí veio á pergunta
do Relator a V. Ex', que nós íamos fazer ao Dr.
Jll\ichal, mas que o nosso Relator achou que
essa resposta cabia ser dada por V. Ex", para dizer
se esses titules estavam autorizados ao seu lançamento, que, aliás, foi pergunta que eu fiz a V.·
Ex' da outra vez, que não ficou clara. Por isso
-eu lembrei novamente aqui o nosso Relator de
fazer com que V. ~ possa se cingir de fonna
mais direta, assim, à pergunta que ele fez em
relação ao lançamento desses títulos do Tesouro
Nacional.
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- Confesso que con-

tinuo sem uma resposta. Se eles estavam já emitidos eu realmente não tenho uma resposta, e acho
que a Secretaria do Tesouro-é que ·realmente teria
essa resposta. Como eu não tenho mais acesso
ao Governo, acho que isso -devia ser conseguido
através da Secretaria do Tesouro.
O SR.' RELATOR (Carlos Chiarelli) -Sr. Presidente, tenho a nítida impressão de que capia _colher sobre esses aspectos e as evidentes posições
de entrechoques, de desinformações e os esclarecimentos, nós já temos recolhido, da minha parte
pelo menos.
Agora, há um aspecto aqui que precfsa ser eluddado. Hoje pela manhã, o Ministro Aníbal Tei~
xeira nos trouxe um decreto aprovado pelo Presi-
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dente e nunca publicado, que se refere a medidas
de combate ao deficit público, e nos disse que
esse decreto não foi publicado, apesar de assi~
nado pelo Presidente, está aqui o decreto, porque

a área da Fazenda, com o apoio da Secretaria
Gera1 da Seplan, no caso V. E•, teria inviabilizado
a publicação desse decreto.

O que V. E• tem a dizer?
"Institui o Grupb Executivo de Redução
do Défidt Público e dá outras providências."

Parece-me extremamente importante esse _fato,
primeiro, porque não se viabiliza concretamente

uma norma assinada pelo Presidente da Repú-

O SR. RELATOR (c.mos Chiarem) -

O SR. M!CHAL GARlENKRAUT- A não ser
o fato de que nesse ci~C::réto está previsto que
o Secretário-Geral pr~~idifá - Secretário-Geral
da Seplan - esta Comissão. Inclusive, como era
ufna Cor'hissáo que l'!":e cabia presidir, ficaria
constrangido de tentar fazer qualquer tipo de gestão neSSe aspecto.
O SR-RELATOR (Carlos Chiarelli)- Um fato,
uma outra manifestação do Dr. Anibal a seu respeito que está - e acho que ela não pode ser,
mesmo com o adiantado da hor~ - excluída:

blica; segundo, porque aqui se está discutindo
o déficit público desde o início; e V. S• diz que

o Ministro fez um projeto de lei; e implicou a
sua estratégia administrativa em gastos de tal ordem que deu uma injeçáo na veia do déficit público; o Ministro diz que fez um decreto -para combater o défi<:it público e que não conseguiu que
esse decreto, mesmo assinado pelo Presidente,
se transformasse em norma, porque V. S• agiu
com muito poder, pelo visto, junto à Fazenda e
a outras áreas de força do Governo, para impedir
·que safsse esse decreto concretamente.
Então, é preciso elucidar esse fato.

Então,

Y. S' não tem nada a ver com esse decreto.

"Quase ao sair da Seplan descubro que
á ·mlilha a:Ssessorla-]UrídJcã recebeu das

Obrigado,

mãos do Dr. MichaJ um novo decreto que
cria um prejuizo de 3 bilhões anuais para
o Pais.
Thiiibém no caso não há de falar em interesse púb\k.o e sim de manifesto interesse
- ·privado de grandes empresas fornecedoras
de bens de_ seJViços e corporações, como
- é de conhecimento geral. O Sr. Michal tem
que explicar a essa Comissão quem fez _esta
lesiva aos interesses nactonais que
representa 450 bilhões em déficit anuais ao
País."

Senador.
Esse decreto está datado de junho. A exposição
de motivos deve estar com data, não é, Senador?
23 de junho.

Essa ê urna passagem do depoimento d<? Dr.
Aníbal Teixeira, que me pareCe-bem eXplicito nesse particular sobre es~e projeto de decreto de
reajuste.

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

O SR. RELATOR (<:arlos Chiãrelli)- AsSinado

no mesmo dia 23 pelo Presidente. Rubricado. __
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Pois é!

·mmUta

O

SR ALEXANDRE COSTA....:. Sr. Relator, V.

EX' tem a minuta· desse. lei, ®sse projeto?
O SR. RELATOR (<:arlos Chiarelli)-Tem aquj,
depois se quiser ler...

Nesta data, eu me encontrava justamente naquela primeira viagem que eu citei aqui em resO SR. MICHAL GARTENKRAUT - Posso responder?
posta ao eminente Senador Maurício Corrêa. Viagem à PoJónia, representando o Ministro Aruôal,
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Pode.
a cônvite do Governo Polonês.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -Esse assunTomei conhecimento da existência desse deto... creto, inclusive, assinado, quando _cheguei de viagem e fiz um relatório de viagem ao Ministro Aní·
O.SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - Já foi
bal. Ele me disse, foi ele mesmo que me deu
notificado pela Folha de S. Paulo com bastante
conhecimento desse decreto. E disse-me
ainpreclsão, tomando depoimentos de pessoas que
da não estava publicado. E_u não sei quais as
participaram desse episódio. A minuta de decreto
razões que frzeram com que o Gabinete Civil, e
foi-me entregue em meados de novembro pelo
em última análise o Senhor Presidente da RepúDr. Calado, então Secret::lrio-do Tesouro Nacional.
blica, decidiu não publicar esse decreto. Eu não
EstaiTecido com a proposta, S. Sa me disse o
tive qualquer participação nesse episódio- qual·
seguinte - aproximadamente palavras textuais
quer - até porque, na matar parte do tempo,
deS.Sa.:
quando as dedOOes já estavam tomadas, eu esta"Veja bem o que estão tentando fazer. V.
va fora do País.
S• precisa .!Je preparar juridicamente, porque,
Posteriormente, vim a saber que o Ministro
se isso vier, nós precisamos fazer frente cOnBresser -· e isso é uma infCrinação públicO:, ele
tra essa medida."
declarOll isso à Imprensa, naquela época -tinha
_O Dr. Cafãdo poderá testemunhar, coisa que,
ponderado ao Sr. Presidente que o decreto nec:esaliás, já fez através da imprensa. Eu fiZ o _que
sitBva de algumas mudanças. Porque do jeito que
achei que deveria ter feito. Tirei duas cópias, encaestava redigido ele colidia em parte, superpunha
ffilnliei uma cópia à ConsuJtoria Jurídica da Sealgumas tarefas com a Comissáo de CoOrdenaplart~ pedindo um parecer. Aliás, a cópia que foi
ção Financeíra recém- irisiitilída no âmbito do
ent,regue ~f comissão -já verifiquei ..:.... tem uma
Ministério da Fazenda" com a colaboração da Sefolha de encaminhamento do meu chefe de Gabiplan; o Secretário-Geral da Seplan era o vice-prenete, Dr:-Flávio Freitas Farias, solicitando ao Dr.
sidente desta Cóinissão, vários membros, vários
titulares da Seplan são titulares dessa Comissão. . Paulo Lacerda, Consultor Jurídico da Seplan, um
parecer: "Solicito informar sobre a proposta aneEntão, posteriormente, fiquei sabendo que o Mixa". A outra cópia foi encaminhada ao chefe de
nistro Bresser tinha ponderado isso ao Presidente.
minha assessoria, Dr. Everardo Maciel, que, apaE realmente não tenho mais nenhuma informarentemente, Pelo depoimento do Dr. Aníbal Tei"
ção a dar sobre esse assunto.

que
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_xeiré),_não entende nada de orçamento, e analisada por s.-sa. Ambos pareceres são fulminantes,
o qt..Je era exatamente o que o Secretário-Geral
queria, estar de posse de argumentos jurídicos
para fulminar essa proposta. Entre outros absurdos, V. Exl6 vão verificar que a proposta prevê
algo que, aproximadamente, pode ser resumido
da seguinte maneira: existe um artigo no decreto
que diz_que, se porveotura, alguma vez no futuro,
for deCretado um congelamento, ele não vale para
esses contratos. Ota, esse é_o maiof absurdo que
já vi em toda minha vida, em termos de legislação
sobre esse assunto. Na realidade, todo o mistério
sobre esse assunto se resume nisso. Gostaria,
agora sim, de negar enfaticamente - estou sob
juramento, as minhas palavras estão sendo gravadas, vão ser taquigrafadas e transferidas para o
Diário do Congresso Nacional - que tenha
pedido a _quem quer que seja que escondesse
esse fato do Sr. Ministro. Eu verifiquei no depoimento dó Dr. Aniba1 que S. EX' apresenta como
testemunhaS- desse fato o Dr. Paulo Lacerda, então ConsuJtor Jurídico da Seplan, um homem
que me-parece corretíssimo, e o Dr. Geraldo Vieira, Consultor de carreira que estava na Consultaria
Jurld.ica da Seplan desde outras gestões e especializado nesse assunto, além de autor do parecer.
Eu sei que não vale como ·testemunho, mas eu
conversei com os dois. Converset com o Dr. Paulo
ainda hoje. Ambos negam isso. Penso que é um
caso curioso. C'rto as mesmas pessoas como testemunhas para negar o que foi dito.
O SR. ALEXANDRE COSTA-Mas o Dr. Anlbal

não atribuiu a v. Sa. a autoria.

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Estou "falando agora sobre a solicitação de segredo sobre
esse assunto.--Ê o que estou negando. Também
eStou rieQando a autoria, evidentemente.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) - O Dr.
Aníbal diz que "isso"- isso é o texto-foi entre-·
gue sub-repticiamente à minha Assessoria Juridica, com o pedido do Dr. Michal para não falar
nada comigo sobre i_sso. Aqui está a demons"
tração de quem é o batalhador contra o déficit
público, a referência expressa a V. S•.
O SR. MICHAL GARTENKRAdT -

Eu tinha

conhecimento desse depoimento.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarem) -

E nega

os fatos?_
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Nego erifati-

<:amente. -- ---

O SR. CHAGÁS RODR!G.UES autor da proposta?

Que~ é ~

O SR. MICHAL GARTENKRAUT ~ Não tentro
conhecimento.

·o SR. RELATOR

(Carlos ChiareUi) ..:_ O Dr.

Calado lhe disse: "Vejam o que estão tentando
fazer". "Estão" pressupõe "eles", sujeito oq..rlto.
Quem são "eles"? Quem são os que estão tentando fazer este decreto, este projeto de decreto?
Quem são "eles", no caso, que chegam assim,
passam pelo Secretário do Tesouro Nacional de
maneira a tomá-lo atento e preocupado, conseguem chegar com·o expediente até oS altiplanos
da Seplan, têm tanta força que é preciso o Secretário do Tesouro combinar com o Secretário-Geral para se prepararem a fiin de enfrentar uma
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proposta que V. 5' nos diz que é absolutamente
despudorada. V. St concorda com o termo?
O SR. MICHAL GARTENKRAtiT -

Penso que

a proposta _é muito ruim- e, de fato, se aprovada,
seria lesiva ao Tesouro nacional. Mas não tenho

conhecimento de quem rediQiu o documento. Na
realidade, para mim, é absolutamente irrelevante.
Portanto, nem solídtei essa informaçao ao Dr.
Calabi. Tenho certeza de que não foi S. S•.
O SR RELATOR (Carlos Chiarelli)- V. S• não
teve sequer o interesse de perguntar de onde veio
a proposta? Como é que ela chega assim? AJiás,
ganhou número. Passou a ser um processo. É

um documento oficial.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Desculpe,

Sr. Senador. Ela chegou a mim -

aqui cabe

um esclarecimento - corno uma cópia xerox,
totalmente ap6crifa, não numerada e não datada,
e sem assinatura. Ela se transformou num doeu~
mente oficial no momento em que eu encaminhei
para o parecer jurídico competente dentro da Se~
plan. Então, ela recebeu número dentro da Seplan
e foi carimbada. Foi tratada como um prOCesso.
Aliás, se eu quisesse fazEi( alguma coisa sub~rep~
tlcia, seria a última que faria.
O SR. PRESIDENTE (José lgnádo Ferreira)-

Dr. Michal, a pergunta é a seguinte. Parece que
é a espinha dorsal desse eplsódlo. Quem elaborou
essa minuta? V. S• a recebeu das mãos do Dr.
Calabi. S. S•, certamente, lhe terá informado. S.
s~ não iria lhe dizer que o documento nasceu
do nada. S. S• deve ter identificado, individuado
o autor da minuta. Essa me parece ser a pergunta
que lhe deve ser feita e eu a faço agora.
OSR.MICHALGARTENKRA.UT -Sr.Senãdor,
eu não tenhO conhecimento. Não fiz essa per~
gunta ao Dr. Calabi, achel que não intertesava.
Mas gostaria de esclarecer o seguinte. Este é um
assunto-complexo que estava sendo estudado a
nível técnico, reunindo técnicos de vários Ministé~
rios, Seplan, Minlstéflo da Fazenda, Sedap, Gabinete Civil, eventualmente, outros participaram, havia, praticamente, reuniões contínuá.s-·pãra ·aniili~
sar esse assunto. E o que o ca:Jabi me disse é
que ele recebeu essa proposta no contexto desse
grupo, que recebia, literalmente, dezenas de pro~
postas para se resolver esse problema dos reajustes e que, sem querer esticar o assunto, data,
ainda, daquele problema do início do ano.
Então, havia uma discussão quase permanente,
que se iniciou na Seplan, integrou membros da
Secretaria do Tesouro e da Sedap, depois passou
a ser coordenada pelo Gabinete Civil, com partlci~
pação da Consultaria Geral da RepúbliCa, havia
uma quantidade de técnicos relativamente gran
de, que estava trabalhar.do no assunto. EJe me
disse que isso era uma das dezenas de propostas
que apareceram lá, para solução do pro~lema.
O SR. MENDES CANALE -

O Ministro não

mudou?
O SR. MICHACG!íRTENKRAUT- 56 mandou

essa e considerou a mais absurda.

O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)E_ com o ressalto das apreensões e do a1arma

que ele lhe tocou, não é verdade?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

te.
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O 'sR. P~IDENTE (José lgnácio F_erJeira) -:Quer dizer, então era tão importante que mereceu
um enfoque especial, inclusive uma deferência.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Mas, veja
bem, era importante pela ruindade, pelo absurdo,
está certo? Não por quem teria feito. Esta Comissão analisou dezenas de propostas.

O SR. PRESIDENTE (José [gnácio Ferreira)-

Dr. Michal, mas veja, s_e são dezenas, bastaria o
Dr. Andrea Calabi jogá-la na cesta de lixoA
Então, a pergunta é a seguinte: por que ele
fez ressair .. das demais propostas, e.ssa, e pediu
que -examinasse, Verberando, inclusive, o seu con~
teúdo? Quer diZer, afguma coisa de especial essa
proposta continha, a partir da sua origem, uma
vez que a sua substância já era execrável.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Essa
gunta teria _q':le ser feita ao Dr. Calabi.

O SR. MENDES CANALE

~

per~

Não, acho que

a V. S' mesmo, porque V. S' recebe um processo,
sem assinatura mas ~ntregue pelo Dr. Calabi. Aí,
V. 8' numera, segundo dizeres ai, que ouvi, e dá
andamento.
Então, V._ S•, aí, oficializou. Se ele disse que
era tão ruim ...Se me chega uma coisa apócrifa,
rum, vou dar prosseguimento?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Não é pros-

seguimento no sentido que o senhor está usando,
Senador.
O SR. MENDES CANALE- Qual é o sentido?
OSR.MICHALGARTENKRAUT -Encaminhei

o documento para receber um parecer da Consul~
toria Jurídica. Acho que o Secretário~Geral ou
qualquer autoridade, enfim, tem todo o direito
de fazer isso e fazer isso de uma maneira limpa,
clara, sem nenhum elemento que possa ser con~
siderado sub~reptldo.

O SR. MENDES CANALE -

Não, não estou
f.;tl~ndo dessa man~ira, mas se ele chega na c;redi~.
bilidade do Dr. Calabi, V. s~ recebe. V. S• dentro
de $U8 credibilidade junto ao consul.tor, passa e
ele passa a estudar um docurnento dessa 'natu~
reza, que não diz a origem. É um negódo sério
__na administração.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli)- Eu colo-

caria este detalhe: há um parecer de nove páginas
da Consultaria Jurídica. O processo ganha núme~
ro de processo; há despachos, aqui, assinatura
do Consu1tor- de um Consu1tor chefe, de outro
Consultor redator - encaminhamento, numera~
ção...
Gostaria de entender um detalhe, Dr. Michal,
é que isso entra no contexto desta análise em
cima de um depoimento do JV\inistro, aqui presente, e isso precisa ser esclarecido, que vincula
a s_P.Ja: atuação. Não estou afirmando nada, estou
vinculando os depoimentos, dizendo que havia
manifesto interesse prfvado de grandes empresas
fornecedoras de bens e serviços e corporações,
pOr isso, pois berri, isso foi _entregue sub~repti~
damente a minha assessoria jurídica, com o pedi~
do do Sr. Michal para não falar nada comigo.

e.-

.o SR. MICHAL GARTENKAAtiT -

Eu nego

isso.
Exatamen-

O SR:-REtATOR (Carlos Chiarelli) - Quer di~
zer, em face de uma separação - não é nada

cl~ interesse_ público, é de_ interesse privado, mas-

de grandes emPresas e éorporações - e se lhe
faz essa acusaç_ão, V. Ex" torriã es-saS providências:
Mas estou um pouco surpreso·, Dr. Michal, e
gostaria, até, de insistir nisso, porque acho importante, à luz inclusive, do seu esforço para escla~
recer a questão. É que V._s~ Coiül"ece esse depcii~
menta do Dr. Arubal.
OSR.MICHAL GRATENKRAtJT- Conheço.

_ O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) __:_ V.s' sabia

que, hoje, haveria a acareação. v. s~ é um homem
inteligente, sabia perfeitamente que era quase cer~
to que _esta pergunta entrada em pauta. Mas V.
s~ não tõmou a iniciativa a-e-k ao Dr. Andrea Calabí
e perguntar a ele, em face da obviedade da pergunta que decorreria, de onde nasceu este expe~
cliente que ele lhe entregou e para o qual ele
lhe alertou, dizendo o que estão tentando fazer.
Ee lhe disse que se tratava de um assunto sério.
V. S• -diZ:_ "Não. Eu protQcoliz_ei e. mandei tomar
· as providêncías, porque êra muito rilini, haviam
dezenas de outras propostas".
Bem. Mas as pr()pÕstas boas não são então_
processadas; a ruim é que se f~ um estudo e
se faz um PrOtocolo. Ent.fO, 'essa questão me parece extremamêhte preocUPante éiChô QUe é de
~o o seu interesse dizer porque não foi ao Dr.
Cálãhl para nos clizer hoje: "O Cãlabi recebeu
de fulano de tal," e nós teríamos uma coisa eluci~
dada. Inclusive, quero perguntar depois ao Dr.
Aníbal, que fundamento- tem ele para dizer que
houve atos sub~reptídos, porque está se falando
aqui em 3 bilhões de dólares. VOlta e, meia se
lança um número na Comissão: 600- bilhões de
dólares num dia - decretos que foram vigoran~
tes, 3 bilhões de_ dólares nessa proposta de decreto e, depois~ é uma dificuldade para encontrar
o pai da criança, nunca se corisegue encontrar

e

aqui.

Já houve o problema dos decretos~Ieis que, _
afinal, hoje, surgiu o pai daqueles. Alguém afirma:
''Fui traído." Pergunta~se por quem e não se sabe
quem. Aqui não se sabe também quem foi o autor
da proposta Acho que é do intere.sse de todos
elucidar este fato- do_s_e_u interesse, do interesse
da apuraçãõ -dã -Con11Ssâo, e é PrecisO que- o Dr.
Arubal Teixeira aqui, Tale támbém, porque a mani~
festação do Dr. Michal Gart€:nkraut _é ni.uito clara,
Dr. Aruôal. Ele está dizendo que -não é verdade
o que V. Ex• disse aqui que é verdade, sob juramento. E quero lembrar que ambos estão sob
juramento e estavam na _situação anteder.
Então, vamos ser bem objetivos: alguém está
mentindo aqui. Eu gostaria de colocar esse fato,
porque hós não podémoS ficar neSSe pingue~pon~
gue permanente. Alguém está mentindo, e esse
é um outro tipo de delito que não é a finalidade
da CPI, mas havendo esse tiPo de procedimento,
é um delito que tem que ser catalogado e dassi~
ficado.
O SR. OiAGAS RODRIGUES- Nobre Relator,

sem entrar no mérito, é normal que o Secretário
do Tesouro se dirija ao Secretário-Geral de _outro
ministério à revelia de ambos os ministros. Isso
é normal, Exl'?
O SR. MICHAL GARTENKRAúT -

Perfeita-

mente normal, Senador. Agora, respondendo a
pergunta do Senador CarlOs thiafelli, conversei
com Andrea Calabi estes dias, mas continuo
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achando que, primeiro, é uma informação absolu~
tamente irrelevante para o que está se discutindo
aqui.
OSR. RELATOR (Carlos ChiareUi)- Dr. Michal

GartenKraut..
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Ell gostaria
de tenninar, e vou tenninar rápido.

o SR. RELATOR- (Canos Chiarelli) - Não, a
relevância da informação nós valorizamos. Então,
V. S• a tendo ou a tendo obtido nos transmita
e n6s vamos dar a importância.

O SR. MICHAL GARTENKRAliT -

Foi

exala-

mente por esse motivo que eu não a obtive. Eu
a achei irrelevante e não a obtive, e mesmo que
a obtivesse, acho que não estou aqui autorizado
a falar em nome do Dr. Andrea Calabi. É a ele
que deve ser feita a pergunta. Eu não vou fazer
a investigação, porque cabe à Comissão.
O SR. PRESIDENTE (José !gnácio Ferreira)V.S•talvez deva ter uma visão clara do depoimento

que está prestando. V. S• está acareando, está

prestando um depoimento sob juramento e os
fatos que lhe chegaram ao conhecimento per
ciência_ própria ou até por ouvir dizer; indagado
sobre e1es, V. 8' jurou que diria a verdade sobre
o que soubesse e sobre o que lhe fosse perguntado.
O SR. MICHAL GARTENKRAliT -

Perfeita-

mente, Senador. Eu não sei, não perguntei _aoCalabi e ele não me disse, porque achei irrelevante
a informação. Posso ter errado, mas é o· fato:
eu não sef quem é -o aUtor. Se soubesse, diria,
apesar de estar falando _em nome de outro.
O SR. RElATOR (Carlos Oliarelli)- Evidentemente, Sr. Presidente que face em dessa situação,
vamos ter que ouvir o Dr. Calabi. Acho que se
toma imperativo esse fato, mas é um detalhe complementar.
O SR. MICHAL GARTENKRACIT -Agora, nãO
s6 o Dr. Calabi como o Dr~ Paulo Lacerda e o
Dr. Geraldo.
O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -

QUanto

a isto, V. S! deixa que nós orientamos. V. s• não
teve o cuidado de nos trazer a informação_ que
nós precisamos. Agora, para nos _orientar onde
é que nós vamos buscar inforinaÇões nãõ se pn!ocupe que nós tomaremos essa providência.
Agora, o Dr. Aníbal Teixeira é que precisa se
manifestar, porque aqui há uma posição muito
séria. V. EX' disse que houve um ato clandestino
e atribuiu expressamente, até vinculando a interesses privados, e o Dr. Michal Gartenkraut, que
rejeita e repudia esse fato.
O SR. PRESIDENTETJósé Ignácio Ferreira) -

Concedo a palavra a V. Ex.•
O SR. ANfBAL TEIXEIRA- A existência dessa
minuta, que é inclusive feita no papel especial,
porque é um papel usado pelos ministérios, para
preparar os ates que serão assinados pelo presidente da República. Então, essa parte é uma parte_
impr~ssa. Essa minuta chegou de uma forma inusitada, porque eu acho que normalmente _o Dr.
Calabi devia encaminhar isso através de um oficio~
mandando fazer esses exames, já que foi ele que
recebeu.
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Eu acredito na informação que está me dando
õ- Dr~ Micha], de que o Dr. Paulo Lacerda não
ouviu esta referência de que o assunto não devia
ser levado, não devia, não precisava ser levado
ao meu c_onhedmento. Que essa informação me
foi dada e ele pode, pelo Relator que me disse
que não havia a necessidade de_ mo_stcar isso.
Geraldo Ribeiro Vieira, pessoa qu_e eu conheci
praticamente no dia em que ele foi a minha ·casa
para mostrar esse assunto. Então, realmente, eu
quero dlz.er que eu posso ter sido até exaltado
mas, efetivamente, provocado inteligentemente
pelo relator desta comissão, eu tive um desabafo
e disse que não zelava pelo déficit muito bem...

dações Industriais da Par8.J."ba; ela _faria _um_ oficio
dizendo ao_ Governo, que sugere essa minuta, que
deveria ter uma origem. A origem aqui parece
até governamental, pois eles usam papel timbrado
do Governo. E ess~ parte da minuta é impressa.
Mas, eu quero apenas retirar essa expressão mais
forte _em relação... Eu nãç acho que o Dr. Michal
chegasse a esse ponto de representar esses interesses. Mas que efetivamente ele fo~ ao menos,
sobretudo assim, co-responsâvel em fazer drcular
essa minuta, eu acho que joi, por que, se realme~te e_léi não pre_stava, não havia porQue entregar
à AsseSsoria Jurídica. E se o pareceifoSSe faVorável, seria da~o _curso a ela?

.o SR. RE.lATQR (CaiLo• Chiarem)- Dr. Aníbal

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Parece óbvio que tenhamos que ouvir posteriormente o Dr. André Calabi, a comissao não tem
objeções, e esta provf~ência será tomada.

Teix_efra, um momentlhho, agora, que eu vou colocar as coi5as nos seus devidos termos. V. Ex',
o Di, Micha:I Gartenkiiiu(todos os depoentes que

aqui vêm, podem ser interrogados, podem ser
O SR. ALEXANDRE COSTA- Quer dizer que
insistentemente interrogados, podem ser até can- V. fr não ãcusa o Dr. Michal?
sativamente interrogados. Agora, pelo amor- de
O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Eu digo que ele
Deus, não atribua a responsabilidade das suas
afirmações à pergunta qUe- eu lhe fiz. A resposta tem a responsabilidade de esclarecei", e ele esclareceu que foi o Dr. CalabL
foi sua, a manifestação foi sua, não flz nenhuma
O SR. AlEXANDRE COSTA- Se fosse para
inúu.ção, não tive a menor- idéia da existência do
documento alfa, nem beta, nem gama. Quem -o- jurídico, e o juridico desse pare<::er favorável,
trouxe esse documento para V. EX', quem relatou o que teria isso derhais? Porque o julgamento
essa história de que houve uma entrega sub-rep- desse grande prejuízo seria de_ V. ~ Talvez o
tída fõi V. Ex'; quem dfsse que a Assessoria Jurí- Jurídico não ache Isso.
dica lhe havia dito que recebera a sugestão, ou
O SR ANÍBAL TEIXEIRA - O Jurídico achou
a solicitação, ou ·a recomendação do Dr. Michal, que o prejuízo era de 2 bilhões e 500 milhões.
para não lhe falar no assunto? Vamos botar os
O Si<: AlEXANDRE COSTA~ V. Ele não pode
pingos nos ii. Se V. E:icl', agora, queira se retratar
do que disSe n-o depoimento anterlor corrúelação lançar essa hipótese. E se o Jurídico desse favorável?
---às recomendações que teria feito do Dr. Mlchal
e à ação do .Dr. Michal neste caso, é um outro --- O.SR. ANfBAL TEIXEIRA- Se nós mandamos
assunto.. Façã-o se _à quiser: Agora, assuma o
_um documento circular na expeCtativa de uma
encargo e os ôn'::'-5 dessa sua manifestação.
resposta, _erifão, acho que realmente foi, pelo meO SR ANfBAL TEIXEIRA - Eu telefonei para nos, uma certa ingenuidade entregar um doeu~
mento apócrifo ao Juridic-o-do ministério, da reso Dr. Paulo Lacerda, ele disse que não assistiu
ponsabilidade do M~istério .d~ _Pianejamen~.
essa afirmação, mas que eu conversei durante
muito tempo com o relator, sozinho. O Dr. ·aeO SR. ALEXANDRE COSTA - V. IS><' iànçou
. raldo Ribeiro Vie_ira. Agora, a minha expressão; urtiã hipótese, procurando sempre uma maneira
-_o <jue eu queria dizer; a minha expressão, Sub-rep- de acumular responsabilidade. E se Q Jurídico
ticiamente, que o ministro estava disponível para
fosse favorável? Eu conclui que V. Ex•Oão aCUsou,
_um "tipo- desse entendimento. "Olha, estão que- a não ser que V. Ex~ diga que acusou o Dr. Michal.
rendo fazer isto". Nós havíamos trabalhado em
Pois não pode haver acusações pela metade.
cima de um decreto que regulamentava os contratos. O Dr. Michal sabe disso. Então, achei estraO SR._ PRESIDENTE (José Ignácio F_erreira)nho que chegasse esse documerito à Con-sU!toria Dr. AnibaJ, V. EX~' disse, claramente, que não se
Jurídica. Apenas eu acho, realmente, que deveria tratava, nesta minuta, de interesse público; diz,
ser eXplicaâO qual foi a origem desse docUJnento. -"também, no caso não há de falar em interesse
Eu acho que isto é o essencial. O Dr. Michal está público e, sim, de manifesto, quer dizer explícito,
dizendo que foi o Dr. Calabi. Achei realmente es- claríssimo, manifesto e interesse privado de grantranho que um documento dessa envergadura des empresas fornecedoras de bens de serviços
chegasse mais ou meribs conlO -saiu na Veja ; e corporações, como é do conhecimento geral".
era um documento "que andava por aí. O docu- O Sr. Michal tem que explicar a esta Comissão
mento não _anda por aí. Então, realmente, quero quem fez esSa minuta _lesiva aos interess_es naciodízer que, na minha exaltação, não pus em -dúvida nais. Isso é V~_Ex' que está dizef!~Pnenhum aspecto moral do Dr. Michal. FaçO ques0 SR. ANfBAL TEI)<EIRA- Sr. Presidente, isso
tão de dizer isso, mas; talvez, tenha ficado exaltado
e dito assim nesses termos tão vée"rrlen- -aí é o texto do parecer do jurídico a frase fmal
tes. Efetivamente, um documento dessa respon- é minha, mas a parte que o s_enhor leu, ''também
sabilidade, do qual nãO se descobre a autoria, no caso, não há que falar em interesse público,"
nos deixa perplexos; decretos que não são assina- é _o parecer do jurfdico. Mas, em seguida, é a
dos, decretos que nãe têm origem de quem os minha afirmação.
fez, e este aqui podia ser também uma coisa desse
O SR PRESIDENTE (José lgnácio Ferr~ira) tipo. É, realmente, surpreendente que não se te- EITf segUida o senhor poderia ver: "Aqui está a
nha a origem desse documento_. Eu acredito que demonstração de quem é ·esse batalhador contra
podia ser, por exemplo, da Federação das Asso- o déficit público. O Sr. Michal tem que explicar

para esta Comissão quem fez -essa minuta lesiva
aos interesses nacionais." V. Ex' mantém isso?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA-Mantenho, embora
ache que_o Dr. Michal tenha dito. Agora quer
o Calabi.
O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira) -

Eu aproveitaria para perguntar....
O SR. MICHAL GARTENKRAUf -
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··
Eu queria

lembrar que _citei como testemunho não só o Dr.
Calabi, como também o Dr. Ever_aldo Madel, que
é o chefe de minha Assessoria, que também fez
wn parecer fulminante contra o decreto, e que
pode testemunhar a respeito do meu comportamento.

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente,

o Dr. Aníbal deu duas testemunhas disto, e já'
confumou aí que telefonou para a testemunha,
e a testemunha disse que não pode servir de testemunha, não pode atestar o testemunho.
O SR. PRESIDENTE (José Jgnácio Ferreira)Sabe o que é, eminente _Senador Alexandre, é
que na verdade o testemunho é sobre a voluntas,
sobre o subjetivismo do Dr. Micha1 quer dizer,
ele teria entregue, planejando um estudo à solapa,
sem qua1quer conhecimento do ministro, segundo a aferição anterior. Agora, o sr. minfS!ro enfoca
esta questão de outra maneira, dizendo_ que pode
ser que não etc. Mas, de qualquer maneira-é _ape-nas um problema do que era subjetivo.
O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas veja V. Ex>,
Sr. Presidente, indo ao juildico, de qualquer maneira teria que vir ao minfstro; Como isso poderia
se concretizar? Nunca se tivesse que passar ao
ministro. Quanto a essa posíÇ:ão de solapa, não
é veridica, não é verdadeira. Que se dissesse que
se poderia concretizar esse ato, sem quE: ele passasse às mãos do ministro, a solapa, ainda poderia
ser atribuída, mas, sabe multo bem V. Ex" que
não é possível. la para o jurídico e do jurídico
iria à mão-do ministro para que o ministro pudesse
encaminhá-lo a quem de direito: Agora, à solapa
não se explica, absolutamente.
O SR. PRESIDENTE (José lgnãcio Ferreira)-

E diz mais, nem tão Zeloso assim, diz o Dr. Aníbal
e eu indago de V. Ex', e nem tão zeloso assim
é o Dr. Michal do déficit público e acentua: "não
foram poucas as vezes em que ele insistiu em
apertes de recursos para cobrir comprometimentos internacionais, principalmente, na área de eletriddade':._
Dr. Michal, a quem beneficiaria ess_e aperte de
recursos 11a área de elebicjdade?
O SR. MICHAL GARTENKRAur--'-- Eu tenho

impressão que o Ministro deve se referir a contrapartida do Banco- Mundial e a suplementações
de recursos, que estão previstas em decreto do
Senhor Presidente, em ressarcimento da Companhia Fwnas de Eletricidade, pela construção das
usinas nucleares. Está previsto,- o ex.;-S_ecretárfo
da SOF pode confirmar isso aqui, - em decreto
e exposições de motivos aprovados, pelo Senhor
Presidente, que o TeSOuro aportará esses recursos
a Flimas.Ademais, que a contrapartii:la dos recursos do Banco Mundial para o programa de recuperação do setor elétrico serão canaJizados atra..vés do Orçamento geral da União, _como é normal.
De modo que, na qua1idade de Secretário-Geral
e membro do ConSelho de Administração da EJe-

tribrás, indicado pelo Ministro AÍlíbal, como repre~
sentante da Seplan, eu cuidei, junto à SOF, para
que esses recursos fossem canalizados, corno
prevê-a legislação.

SR. MENDES _CANALE - Eu até que fiz uma
fnterferênda diante da ·colocação que V. S• teria
feito.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreira)Dr. MichaJ, aproveito para perguntar, e taJvez 1
minha pãrte seja- a últ:fma pergunta: com que recursos orçamentários, -:-isto eu perguntei ao exsecretário da SOF, e ele passou pela pergunta,
como gato sobre as brasas - com que recursos
orçamentários foram pagos os r_eajustamentos
decorrentes do decreto de abril? Aquele que re-troagiu a vinte e quatro de novembro de 1986?

talvez não devesse entrar em especUiãções baseado em hipótese; M _ não tenho conhecimento
de nenhum pagamento que tenha sido feito baseado no Decreto n? 94.233.

O SR. MICHAL GARTENKRAUf -

Senador,

não -e_ do meu col)heçimento que algum pagamento, __em fu11ç?o_ desse clecr~to, tenha sido feito
na Sécrcitad_a de Planejamento. Não é. do meu
conhecimento. ~
A imprensa noticiou que outros ministérios aplicaram o decreto, principalmente os ministérios
que possuem contratos em larga escala. Gomo
esses ministérios fiZeram os pagamento eu não
sei, não é do meu conhecimento. Uma coisa é
certa, eles só poderiam ter usado a verba orçamentária, o crédito orçamentário que estava previsto no Qrç:amenio da União.
Mas eu não estou dizendo que eles fizeram isso,
estou dizendo que não tenho conhecimento da
aplicação.
--O SR MENDES CANALE .:.._ A Sua hipótese
está calcada numa ilegalidade, porque, na hipótese de se fazer um pagamento assim, não é legal.
O SR. MICHÁL GARTENKRAUT - Semi:doi",
eu não tenho -conhecimento c-omo se: proc:essou
esse pagãmento.
Pois é, mas V.
admitiu uma hipótese: o pagamento efetuado
cortr'a verba orçame-ntária. Entáo, VeiO_ a idéia
de uma intervenção. É ilegal.
o SR._--MfCHAi. GARTENKRALIT ___; EU entendi.
Mií_S;_ifn.plícita na minha hipótese está a idéia de
que-os-contratos devem ter sido regodados.
O SR. MENDES 'CANALE -

s~

O SR. MICHAL GARTENKRAUf- Realmente

O SR. RELATOR (Carlos Chíarelln- Dr. Antô-

nio Carlos, há Um aspecto estranho aí. V. S• diz
que não tem conhecimento sobre o ocorrido nos
outros ministérios, mas V. Sf também nos informava, se referia·_-ae--Certa forma _crítica, quando
-Se falava sobre a Seplan, que a Seplan tem que
ter uma visão globaJ de todo o Governo. O minis_tro da Seplan tem que ser um homem que tenha
uma visão_da administração.

o SR. MicliAL GARTENKRAUf -s~in dúvida,
mas a visão global se refere ao orçamento como
um todo e não a detalhes de pagamentos de
contratos. Um órgão como uma autarquia ligada
á um ministério possui dezenas de milhares de
contratos. Não caberia à Seplan tornar cónhecimento do que está acontecendo em cada um.
O SR. RELATOR (Girlos Chiarelli)- Não, mas
não são os contratos individualizadamente, é a

estratégia e a política de pagamentos decorrentes
do decreto.
V. S• diz qye a Seplan deve ter a obrigação
de. ter wna visão global da adrl).inistração_ e até
fazia, hoje à tarde, essa co~tação_ajuízo.crític_o.
Então, a pergunta formulada não foLo col)trato
"A", "B" ou "C', fói o critérfo Usado, a legaJidade
e·a -origem ·de recursO Para o pagarriento, em
outras áreas desses reajustes decorrentes do _decreto. É essa a questão. s·e-algUérri lhe pergUntar
se o Contrato n9 2938 dO Iriinistérfo tá!, eu concordo que seria inviável re5pondei. Agora, sobre
a estratégia global, sobre a condução do processo, sobre a viabilidade; ai...
-

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Agora entendi melhor a pergunta, Senador.
A -Seplan
participou de, praticamente, todas as reuniões em
que esses assuntos foram tratados. Na realidade,
o que nós estamos assistindo é mais um _dos
- O-SR. MENDES CANALE - Sabe V. S• que
problemas causados na economia por um congepara pagamento - nós- já falamos isso e ainda
lamento, seguido de um descongelamento. É wn
_há pouco repetimos - s6 crédito especiaJ. De
problema de difícil solução, não há dúvida alguexercido anterior, isso é primário. Eu-não preciso
ma. As opfniões se dividem. Existem entraves Jurífalar aqui, prinCipalmente para técnico. O pagadicos para se resolver problemas que aparentemento de exercício anterior, pago no exercício
mente, do ponto de vista técnico, merecem um
segllinte, desde que não esteja arrolado nos restos
- amparo. É um problema muito complicado. Quea pagar, são créditos.
ro testemunhar aqui que a consultaria jurídica,
_O SR. MICHAL GARTENKRAar- Eu sei disso.
que é um órgão do gabinete do ministro da SeNão s·e trata de pagamento_ do exercido anteplan, participou, desde abril, praticamente desde
a minha_ posse, de todas as_ gestões feitas junto
rior.-,.OSR. MENDES CANALE- Corno que não?
às diversas consultarias jurfdic_as de outros ministérios, inClusive às autarquias _e empresas estatais.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Se_ o conO Dr. Paulo Lacerda conduziu um trabalho realtrato foi repactuado - um momentinho - tratamente grande e_digno de nota. Infelizmente, até
se de um pagamento deste exercício. Ele tem
]]oje, não econtramos uma solução perfeita para
a v~r _com índices do_ exercício passado, mas é
esse assunto.
um p.;lgamento deste exercício.
O SR. MENDESCANALE -Com base rro exerdcio- ã:nterJor?
O SR. MICHAL GARTENKRAUf -

Não, com

base_ em repactuação de contrato.
Veja bem, estou fazendo aqui uma hipóteS€_
s6 pafa responder à sua indagação.

o SR. RELATOR (Carlos ChiareUi) -'O Ministni

Aníbal Teixeira disse que não tyo_uve pagamentos
na" ~rea da Seplan.
Q SR. MICHAL GARTENKRAUf -

Não tenho

conhecimento de pagamentos feitos em conseqüência desse decreto.
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O SR. RElATOR (Ca'rloS t-hiareDi)-Os decre-

nhuma inconstitucionalidade, apenas o senhor
presidente exercendo uma prerrogativa do Poder
Executivo que é a de executar da melhor maneira
possível o orçamento aprovado pelo Congresso.

tos não foram aplicados na Seplan?

O SR. MICHAL GARTENKRAUT do meu conhecimento, não!
OSR. RElATOR (C:Or!os Chiareili) -

Que seja

Ó SR. ITAMAR FRANCO-Ministro, V. Ex' confirma _o que_ _eu acabei de ler. São palavras de
V. Ex!', resumidamente: Deu para o presidente
assinar _uma coisa que tem 14 ilegalidades numa
páQlná.
-

Havia al-

gum parecer nesse sentido que servisse de orientação?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Não tenho
conhecimento disso,_ a não ser que o Senhor mirUstro tenha determinado diretamente ao diretor
de Administração, que éo'qtiem-'-'ti:nha a delegaÇão
para assinar os contratos de limpeza, transporte,

vigilância, 'etc.

·

MichaJ, tenho
algumas perguntinhas a fazer a V. 8' e ao Ministro
Aníbal Teixeira.
Gostaria de Vohar a um ponto que é imporl:i::tnte.
Diz o Ministro Aníbal:

o SR. ITAMAR FRA!'Ito ·:_ Dr.

"Eu disse aqui que o forte do Dr. Michal
ou da equipe dele não era o orçamento. Eles
conseguiram fazer 14 ilegalidades. que vou
passar à comissão, em um único decreto.
Acho que é récorde nacional. Vou passar isso
para a comissão para que V. fXi" vejam que
não era o forte _dele. Realmente não era o
forte dele. Deu para o presidente assinar uma
coisa que tem 14 ilegalidades numa página
e meia".
Dr. Mf.chal, V. 5' concorda que existam as 14
ilegalidades assinaladas pelo Ministro Aníbal? Re--firo-me ao Decreto n9 95.523.
0 SR. MICHAL GARTENKRAUT- Gostaria de
dividir a minha resposta em duas partes: em primeir_o lugar eu não participei -já disse isso da elaboração desse de_creto. No entanto, como
técnico, tenho obrigação de dizer aqui Que não
sei onde estão as 14 ilegalidades. Provavelmente
o Senhor ministro se refere a uma nota da SOF
- aliás feita a meu pedido, logo após a edição
do decreto - que aponta dificuldades de ordem
operacional, já que algumas rubricas que foram
contidas num artigo do decreto, poderiam ser
entendidas como contidas- contidas no sentido
de contenção por um outro artigo do mesmo
decreto. Um-outro artigo desse mesmo decreto
previa que as equipes da Seplan e da Fazenda,
num determinado prazo - que evidentemente
já se _esgotou - iriam detalhar todos os pormenores dessa contenção. Os problemas que a SOF
levantou, são problemas operacionais legítimos.
Mas não configuram nenhuma ilegalidade, muito
menos uma insconstitucionalidade. O que está
escrito no decreto tem de ser lido da seguinte
maneira, do ponto de vista técnico; o presidente
que é o último responsável pela execução do orçamento está mandando aos ministérios todos, inclusive Seplan e Fazenda, uma ordem no sentido
de indisponibilidade até segunda ordem daquelas
rubricas que estão relacionadas no decreto. Não
há nada de ilega1 nisso, alguns recursos, algumas
rubricas contém recursos vinculados e aí é que
a SOF ponderou, porque como se trata de recursos vinculados à contenção teria problemas operacionais. Mas na minha opirtião são problemas
operacionais de pequena monta, já que o decreto
não altera e não podêfia alterar uma lei, a lei
de mefos, ele apenas está contendo, até segunda
ordem, a liberação dos recursos daquelas rubricas
que estão relacionadas. Nenhuma ilegalidade, ne-

·

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Essa informação
eu recebi da SOF, que existiam irregularidades,
ilegalidades e até inconstitucionalidades em alguns itens. Passei esse documento p<Hja a comissão. Por isso que achei importante.

O SR. ITAMAR FRANCO - QUer dizer que V.
_ ~_confirf!la essa informãção que deu à cOmisSão, soDI'e as 14 ilegaiidades e não consideraapenas dlficuldaçles d_e _ordem operaciOnai? De pequena moi1ta Como- disse Dr. Michal.
-

-o

O SR. ANÍBAL TElXEIRA - Não considero.
É matéria da maior profundidade.
O .SR. ITAMARFRANCO ,..--- Nobre relator, veja
que V. Ex' tem o ministro reafrrmando o que disse
e a __ expJicação do Dr. Michal. Antes de passar
a outra pergunta, não sei se V. f:xl'_ quer faZer
alg11ma inteiVenção ou já posso passar para outra
per .11.mta?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Poss-o fazer
um adenda?

- O SR. ITAMAR FRANCO- Diga.
OSR.MICHALGARTENKRAUT -Aexpressão:Deu para o presidente assinar, é uma expressão
que não cabe, de forma nenhuma~ o senhor ministro hâ de testemunahr isso, eu nunca tive um
despacho com o senhor presidente da República.
Na~ poucas vezes em que estive com o Senhor
presidente da República, salvo em solenidades
públicas, estive junto com ·o ministro, convocado
pelo presidente. Até gostaria de lembrar que nem a
reunião em que estavam presentes _o ministro
Bresser _Pereira, o min_istro Aníbal Teixeira e eu,
o então secretário-geral da Fazenda, Mw1son da
Nóbrega, o secretário do Tesouro André Calabi,
houve _uma exposição detalhes do plano ec_onômico, uma discussão que se seguiu de um pedido
do Senhor presidente da República, formulado
verba1mente, diretam.ente, ao Dr. Calabi e a mim,
para: que procedêss_emos,- citou nominalmente,
Calabi e Michal - a uma verificação das contas
do déficit público. Deu até um prazo para que
es.sa conta fosse encaminhada para ele. Pois bem,
gostaria até que o ex-ministro testemunhasse isso.
FIZ esse trabalho em conjunto com o Calabi e
o encaminhei através do ministro Aníbal. Não é
correta a informação de que eu levei coisas ao
presidente, sem o conhecimento do ministro, de
que eu fazia intrigas e levava o presidente a assinar
coisas; isso é totalmente inverídico.
_86 aproveitando, Senador, num determinado
trecho do -depoimento dO ex-ministro tenho a impressão, de novo, mal-assessorado, mal-informado. ele afirma que eu queria despachar com o
presidente da República. Isso está nas páginas
116 e, repetido na página 184, na segunda Parte
do depoimento do ministro. Eu nunca fiz esse
pedido. Lembro-me que, o próprio ministro e o
Dr. Lúdo Veríssimo, no irúclo da gestão, devia
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ser maio ou junho, conversaram comigo a respeito da dificuldade que era despachar com o
Senhor presidente da República, todos os processos da Seplan, tendo o ministro apenas um despacho semanal. Ponderei ao ministro que, como
estava no Palácio, na gestão do João Sayad, tinha
conhecimento disso, que o ministro Sayad costumam deixar o material com o presidente, para
que ele pudesse despachar durante as horas vagas para despacho ou, eventualmente, no final
de semana.
Eu me prontifiquei -a fazer um cantata com
a Subchefia do gabinete civil, que cuida da agenda, no sentido de resolver esse problema. Tratava-se de conseguir mais um despacho para o
ministro com o presidente e, evenb.lalmente, conseguir uma sistemática que-pudesse facilitar os
-despachos do senhor ministro com o Senhor presidente.
Nunca me passou pela cabeça, nem poderia,
não teria cabimento, o se.cretário-Geral despachar
com o Senhor presidente da República. Só no
caso de ausência do ministro, quando o secretário-Gera] assume o Ministério. No meu caso partiw
cular, eu não teria nem essa condição, j_á que
não poderia, pela Constituição atual, assumir.
Desde o iníCio, falei ao Dr. Arubal dessa condição. Disse a ele que não teria nenhum constrangimento para que, na ausência dele, urna outra
pessoa de confiança dele fosse nomeada ministro. Ele me diSse, então, que, nesse casO~ rla ausência dele, ele noffiE:arla"; COmo o- fez.. o Dr. Geraldo Alencar, para assumir o cargo de ministro
interino.
·
De tnodo que tenho a impressão de que essa
informação, provaJmente, deve ter sido mais um
passo nesse jogo de intrigas que assessores e
membros tentaram fazer entre a minha pessoa
e a pessoa do senhm ·ministro.

O SR. PRESIDENTE (Itamar FranCO)- Senhor
ministro, V. f:xl' tem algunia coisa a- observar â
fala do Dr. Michai?
O SR. ANfBAL TEIXEIRA nada a observar.

Não, não tenho

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) Concorda
com o que ele fa1ou? _
O SR. ANfBAL TEXEIRA- Eu tenho um reparo, porque, rea1mente, ele disse: "EU-posSO COnseguir despachar isso com o presidente, e que o
sistema poderia ser esSe de deixar isso no" Palácio
para ser despachado."Eu não concordei, porque,
efetivamente, o importairte era que, dentro de cada matéria, pudesse dar ao presidente as informações necessárias. -

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco).,.- LOgo
no início do depoimento, na acareação de V. Ex',
foi dito que em relação ao PAG houve uma conexão, - a palavra é minha, - entre o Dr. Murad
e o Dr. Michal. V. ~ confirma que o Dr. Murad
e o_ Dr. Mlchal conversaram, tentaram impedir
oPAG?
-

O SR. ANÍBAL TEIXEIRA- Fiz referência, aqui,
a alguns reparos que o Dr. Murad fez ao PAG,
_e que tenho a impressão que foram ...

O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -

Mas,

V. f:xl' teria dito que esses reparos foram feitos

pelo Dr. Murad ou pelo Dr. Mlchal?
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O SR. _MICHAL GARTENKRACIT - Eu montei
O SR. ANfBAL TEIXEIRA-Esses reparos eram
semelhantes àqueles que o Dr. Michal havia feito. _ wn sistema de informática, no Palácio, e o gabinete do Dr. Jorge Murad era suprido de informaEntão, preswno que eles tenham conversado, o
ções econômicas. E o funcionamento desse sisteque seria natural, numa administração, converma quase se perdeu com· a minha saída, dado
sarem sobre esse assunto. Mas, realmente, as obque não havia um apoio técnico de outras pessoas
jeções que apareceram foram desfeitas, e ficou
provado que, realmente, eram mera sabotagem que conhecessem o sistema. De modo que eu
do Programa de Ação Governamental, e que limi- fui charrtadO lá Várias veZes, porque o Sistema
tinha caídO, pOrque não havia mais entrada de
taria muito esse tipo de limitação, esse tipo de
informação. Eram informações, inclusive, que
improvisação que, realmente, faz o déficit público.
fluiam do Banco Central diretamente para a Presi~
Você está em seu gabinete, recebe um telefonema
dência. Nessa_época o Presjdente queria acompade Nova Iorque ou de Washington, dizendo que
nhar de perto a evolução das reservas internatem que alocar vintebilhões de cruzados senão
cionais. Eu fui o responsável pela montagem dessai quinhentos milhões_ de dólares. Isso sem ter
se sistema, além de outros que permitiam ao Preprevisão _orçamentária, sem ter coisa alguma.
sidente acompanhar praticamente em tempo real,
Num planejamento bem feito, ele faria como está
a: evolução das reservas internaciOnais. Então, váno PAG, e se evitaria esse problema. Quer dizer,
rias vezes eu fui chamado para tratar de assuntos
terfamos condições de ter um País administrado
sem esse tipo de interveniência, que apesar de
desse sistema. Esse sistema também servia como
serem de pessoas que possam emprestar esse
ag.enda eletrônlca dos_compromissos do Senhor
Presidente, os compromissos que a secretaria
dinheiro ao País, não são desejáveis do ponto
particular cuidava na agenda, enfim, era wn sjstede vista da própria soberania nacional.
ma computacional utilizado pela Secretaria Parti~
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) - Dr.
cular.
Michal, creio que foi a primeira vez que V. 5' se
A única vez em que O Dr. Jorge Murad me
referiu a isso, rrias, V. S• disse que o Dr. Jorge
chamou para fci!ar de um assunto referente a SeMurad, se não for V. S• me cOrrija por favor, o
plan, ele tratou do assunto que foi descrito aqui
chamou várias vezes, é verdade?
pelo ex-Ministro. Ele, da mesma maneira como
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Verdade.
fez_com o Dr. Aníbal, me pediu que eu tentasse
Notei isso. Correto.
-wna maneira de trabalhar, de conciliar com o
Dr~ Aníbal e que a gente levasse a cabo o trabalho
O SR. PRESIDENTE (Itamar Francó) - Para
que precisava ser feito na Seplan.
quê? para falar sobre o PAG, para falar sobre o
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Então.
ministério do Planejamento, enfim, o que levava
vamos deixar bem daro aqui o que V. S• disse
o Dr. Murad, e como disse á a primeira vez que
que:· a uruca "vez em que se conversou- sobre o
V. EX' se_ referiu a isso, o chamoU· várias vezes,
problema da 8eplan ...
porque quem chama uma vez tudo bem, mas,
várias vezes, deveria haver um motivo, uma seO SR. -MICHAL dARTENKRAUf - Uma vez.
qüência, algum interesse, algo que precisava ser
esclarecido, sobretudo em se tratando do secre- Q SR. PRESIDENTE (Itamar FranCo)·- As outras
tário particular da Presidência da RePública.
vezes V. s~ dava uma assjstêncici de ordem económica no setor de informátiCa, mas já como SecreO SR. MICHAL GARTENKRAUT- A única vez
tário~Geral dá gabinete do Dr. Murad. Já era V.
em que ele me chamou para tratar de as_suntos
relativos à Seplan, todaS as outras foram Para ---s•- não quero entrãr ri.o detalhe técnicO quenão seria o caso agora -, V. 5' já era o Secretátnnar de assuntos pendentes que deixei no Palário-Geral, não?
cio, não tinham nada a ver com a seplan absolutamente nada.
O. SR. MICHAL GARTENKRAUT- Sim.

OSR.PRESIDENTE(ltamarFranco}-Assun-- -- -Q:SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)-:- Era
tos pendentes?
"-o-S-ecretário-Geral e Por urna deficiência qualquer
o SR. MICHAL GAR'tENKRAUT -Eu vim para do processo_de informática do gabinete do Sea Seplan diretamente da Assessoria Téc:rUca.
nhor Presider.te_da República, particu1armente da_SeFretaria do Senhor Presidente, V. 8'_ teria de
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) -Sim.
sUprir deficiências. Mas o ministro acaba de dizer
MasV.S'esteveláumavezsóparatratarassuntos
qUe tem conhecimento-de uma conversa de V.
sobre a Seplan?
·
s~ com'o Dr. Jorge Murad sobre o plano de ação
O SR. MICHAL GARTENKRAUr" _ Uma vez
governamental, e V. St informa, agora, de que
só sobre a Seplan. E as outras veZes assuntos
houve apenas urna conversa, no sentido de haver
pendentes.
wn entend4n.ento, wna conciliação entre V. 8'
e·o ·nobre Ministro aqui presente. Ele coiwersou
O SR. PRESIDENTE: (hamar Franco) --Eu
-Sobre o PAG com V. S'?
gostaria que pudesse esclarecer que assuntos
pendentes seriam esses? A não ser Que sejarTI
O SR. MICHAL. GARTENKRAUT -:- Não.
de ordem particular.
- - --O SR ANÍBAL TEIXEIRA- Os argumentos
O SR. MICHAL GARiENKRAUT ......: Não. Não
que foram levantados pelo Dr. Murad eram semeeram de ordem particuJar. nenhum assunto de
lhantes aos argumentos do Dr. Michal. Não ouvi
ordem particular.
·
conversa e não posso dizer que houve essa conO SR. PRESIDENTE (Itamar Franco) ~ Longe

de mim entrar no caráter particular. Se não sáo
de ordem particu1ar, eu insistiria para saber quais
seriam esses assuntos._
.
.

I

vers~

O SR. PRESIDEN"TJ: (Itamar Franco)- V. E><'
ch.egou a falar - usarei uma palavra forte . ern sabotagem.

~Novembro

de 1988

O SR. ANfBAL TEIXEIRA_:. Efetivamente, acho
que o PAG foi muitõ sabotado.
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- Quem
sabotava? O Dr. Michal, por exemplo, seria um
dos elementos que ativavam essa sabotagem?

O SR. ANfBAL TEIXEIRA - Pelo menos não
desestimulou essa_ sabotagem. Ela era dada de
forma permanente por aquelas pessoas que não
queriam viabilizar o programa de ação governamental. Porque como era uma incumbência que
foi dada pelo presidente, era um desafio e, sobretudo, era a1gurna coisa que iria dar um ordenamento, no meu entender, à economia brasileira.
Realmente, eu senti essa sabotagem. É muito subjetivo esse conceito. Eu sentia que não havia calor
humano, as pessoas não se empolgavam por
aquilo que nós estávamos empolgado_s. Então,
é um problema subjetivo. Talvez tenha usado uma
expressão forte demais para -dizer isso, mas eu
me sentia sabotado, porque não havia cooperação para que as coisas realmente andassem, pelo
contrário, só havia críticas e observações tendenciosas e noticias fabricadas na imprensa. De forma que eu, realmente, me sentia sabota~o.
O SR. PRESrDENTE (Itamar Franco) .:_A pala-

vra até que não é forte, mas V. Ex' identificava
que Isso partia do próprio organismO que V. ex'
dirigia?
O SR. ANÚ3AL TEIXEIRA -Infelizmente partia.

O SR._ PRESIDENTÉ_fltamar FrancO) ~- Dr.
MI.chal, v. s~ que falar alguma coisa _sobre isso,
ou posso passar para outra pergunta?
O. SR. MICHAL GARTENKRAUT :::.: Já

aei um

exemplo de corno foi a minha participação no
PAG. Acho que fiZ a minha obrigação, ao ler...
O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)

~Mas,

aí não é apenas do PAG. Veja que S. Ex', o senhor
ministro fala de urna forma genérica, não fala
apenas em relação ao .PAG.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Eu entendi

que era erri iela!;:ão ao PACi, mas se- }Javia uma
forma geral, eu realinente -não ser - - O SR. PRESIDENTE (Itamar Franco)- V. S•.

Dr. Michal, era um homem nomeado por S. Ex",
o senhor presidente da República, de acordo com
a estrutura da Seplan. Aqui, não importa se era
ou não o homem preferido para dirigir como secretário-geral do Ministro Anibal Teixeira. Desde
que ele concordou com sua permanência,-facitamente ele havia concordado.
Quem o mantinha? Eram os altos interesses
do País, o_s altos intere~s da Nação? A sua condição de técnico renornado é que o fazia permanecer na Seplan? Ou era o próprio interesse do
senhor presidente da República, o próprio interesse_ do Dr. Jorge Murad? Eu gostaria que V.
$!me esclarecesse aspecto, porque ele é bastante
contraditório dentro_ da estrutura organizacional,
nos choques constantes entre o seu secretário
e o_senhor ministro, que não podia demiti-lo, (Jue
caberia a Presidência da República fazê-lo? E a
sua presença na Seplan? V. S• não era o homem
que poderia substituir o ministro, pela sua condição e_com muito respeito digo isso--.:.de brasileiro
naturalizado. Quem o mantinha? O quê, e quem
o mantinha?
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O SR. MICHAL GARTENKRAUT --Senador,

essa é uma decisão de_ foro íhtimo. Eu, várias
vezes, pensei em sair. Acontece que eu sou um
técnico da Casa. Montei uma equipe, estava trabalhando com a equipe da Casa. Todas as vezes
que eu pensei em sair, reunia os meus auxiliares,

todos, com exceção de um, técnicos do lpea, e
analisavamos a situação: se devíamos sair ou não.
Isso aconteceu várias vezes, Senador. Até que a
última decisão foi de sair, e o fizemos antes do
pedido de demissão do enhor ministro.
As questões que entram nessa consideração

são muito complexas. Sendo um téchico da Casa,
eu recebia insistentes pedidos dos técnicos para.
que não saísse, para que não cedess_e, porque

o clima era visto, pelo pessoal da Casa, corno
um clima de confrontação, e uma saída minha
seria vista como uma Capitulação

a ésse tipo de

estratégia. Conversei com genté de dentro da Ca-

sa, conversei com alguns amigos de fora da Seplan. Não houve uma s6 pessoa que me aconselhasse a sair, uma sequer.
O SR RELATOR(Carlos Chiarelli)- Uma das
razões que estimulava a sair seria o noticiário crescente sobre a ocorrência das intermediações e
de irregularidades administrativas dentro da Seplan e com as verbas da Seplan? V. S•;- seguramente, tinha conhecimento por meio da divulgação pública?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perleitamente. Isso era uma das razões.,. Eu extemei isso
a várias pessoas dentro ·da Seplan, pessoas inclusive que já passaram pela comissão testemunhan-

do.
O SR. RELJ\TOR (Cã.rlos Chiarelli) ~_\".__S•, então, sentia que havia esse clima dentro da Seplan?
O SR. MIOfAL GARTENKRAUT- Qual clima,
Sr. Senador?
- · -O SR. RELATOR (Cicios Chiarelli)- De irregularidades administrativaS, de concentração de poder, inclusive, em parte, de maneira bastante objetiva, expresso por V._S•, quando diz que_ liberava
verbas sem cobertura orçamentária, coisas dessa
natureza.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Não, ai precisamos fazer as observações com cuidado; Eu
nunca vi uma prova de irregularidade do tipo dessas que safam na imprensa, denúncias de corrupção.

O SR. RErATOR (Carlos Chiarem) viu uma prova?
-

As autorizações, por exemplo, sem cobertura orçarileritáiia.
O SR. MICHAL GARTENKRAliT - Isso já foi
acontecendo mais para' o final do ano.
O SR. RElATOR (Carlos Chiarelli) -

Mas V.

8' estava lá. Era quando se avolumavam, também,
as denúncias. O que quero perguntar não é se
V. S•, e já o disse antecipadamente, tinha alguma
prova ou fez algum flagrante, tinha alguma constatação, V. S• inclusive se antecipOu dizendo que
não. Nã~ _t~~e rl_':~uma consta_tação, não_pr_ovou
nada ou nada veio ao conhecimento? A pergunta
é se esse clima, indusive um clima confronto
-falou-se _aqui em calúnia, em sabotagem, choque de poder, digamos assim, disputa- se tudo
nãO seria um elemento_ que criaria uma cultura
que poderia ou estimu1ar, ou ser propícia a ocorrências de irregula-ridades administrativas: É issO
que estoU- perguntando. É a sua _avaliação como
um homem de dentro.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -Incomodava-me muito esse clima, na medida em que as
minhas funções_de secretário-geral eu não as podia exercer com a qualidade técnica desejada.
Achava, na época, e continuo achando que em
condições normais, numa situação desse tipo, o
secretário~geral deve sair, o secretário-geral que
não ganh~ a confiaça do Ministro, deve sair.

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli) -Se não
consegue corrigir dE~ve s~r?
O SR•. MICHAL GARTENKRAUT -Eu insisti,
alguém pode achar que eu insisti demais, talvez;
iftSlsti b8starif.e, o ministro é testemunha- que diversas vezes nós tivemps conversas a esse respeito, e confirmo o depoimentá dele, inclusive o seu
comentário de que_eu não era candidato _em Minas e, portanto, não tinha nenhuma razão para
briQar com ele. -De modo -que, particularmente,
nós dois fiZemos um esforço de convivência, mas
reaJffiente não foi passivei.

O SR. ITAMAR FRANCO- Onde é qUe V.-S'
está hoje trabalhando?
. . O ·SR. MICHAL GARTENKRAUT - No Ministério_ da Fazenda. Eu sou hmcionário do Ipea e
estou servindo..,
-

_ O$R. ITAMAR FRANCO---:- Eu sei urri pouco
da sua vida profissional muito rica. V. S' está no
Ministé!'lo da F~-~n~a,__exercendo qual furção?

Nunca

O SR. MICHAL GARTENKRAliT c:_ Assessor
~ lninistro e secretário~geral adjunto.

O SR..MICHAL GARTENKRAUT- Tornei conhedmento_das denúncias pela imprensa. Algumas "denúncias que me chegaram passei à Divisão de Segurança e, obviamente, incomodou-me
muito estar presente na Seplan no momeiltO_erri
que denúncias desse tipo eram tomadas públicas.
Então, eu respondo afli'ITiativamente de que esse
era um dos motivos que me deixavam muito desconfortado. Mas não posso responder da mesma
maneira sobre a pergunta se eu percebia esse_
dima de corrupção dentro da Seplan.

OSR. ITAMAR FRANCO- V.S•tem sido designado para missões no exterior?

O SR. RELATOR (Carlos Chiarelli)- Não lhe
perguntei sobre clima de corrupção, perguntei
se o clima de desorganização administrativa, o
ritmo frenético foi wna expressão que v. s• usou.

O SR. MICHAL GARTENKRAUT mente. Acabo de regressitr de __uma.
O SR. ITAMAR FRANCO dessas missões?

Perleita-

V. S• é õ chefe

O SR. MICHAL GARTENKRAUT -Essas missões_não têm um chefe. São missões técnicas,

O SR. ITAMAR FRANCO _,_ Mas deve "te-r
guém responsável.

ai~

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- A irríprensa
tem noticiado que sou o chefe, mas não há uma
designação de chefe.
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O SR. ITAMAR FRANCO ----=--Quand_o uma missão brasileira se desloca para o exterior , há sempre um responsável, não vamos chamar de chefe,
há sempre um responsável. V, S• seria esse responsável?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Eu tenho
a -impreSSãO de que, pelo fato de ter sido secretário-geral na_Seplan, e os outros membros da missão são_ dois Secretérios atuais da S_eplan, e um
outro assessor do ministro, chefe de Departamento_EcOnômico do_Banco Central, naturalmente
estal;teleci uma certa liderança sobre o grupo, mas
o Ministra Maílson disse expressamente, na primeira viagem que fiZemos, que esta missão não
tinha chefe - isso é -âeclarcição dele._ - O SR. ITAMAR FRANCO --:- Sim, o ministro
diss_e que não tinha chefe, mas pelo que entendi
V. S•, pela sua hierarquia, era o responsável. Essa
missão de v. s~ e de outros elementos, se refere
à dívida externa?
OSR.-MICHAL GARTENKRAUT- Não. Senador. Essa missão tenl_ a vei" muito_ de longe com
dívida externa.
O SR. ITAMAR FRANCÓ o quê efttão?
-

Tefri a ver Com
-

O SR. MICHAL GARTENKRAUT- Ela se refere
a um contato técnico com membros do corpo
técnico do Fundo Monetário lntemaclónal e do
Banco_ Mundial.
O SR. ITAMAR FRANCO --_E_ntão; não tem
nada a ver com o Banco Mundial ...

O SR MICHAL GARTENKRAUT- Não. Com
o Banco .Mundial tem.

O SR. ITAMAR-FRANCo-.....::.v: .9 jã .diSse qúe
com o Federal Reserve nada e com o Fundo
Monetário Internacional?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT mente.

Perleita-

O SR. TrAMAR FRANCO __:_v_ S• t~riJ ~partici
pado desSas reuniões cOm o FUndO -MõTieiárlo
Internacional? Está a par dessa missão que vem
ao Brasil agora?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT - Eu n~o estou a par se a dedsªº de mandar uma missão
já foi tomada, mas estou aberto a qualquer tipo
de_ esclarecimento.

O SR. ITAJ'v\AR FRANCO --Veja que .Posição
singular de observação do senador: o ministro
in~iciado pela polícia federal, seu secretário-geral,
seu substituto, seu homem de. confiança, porque,
afinal de contas, apesar de não poder assumir,
por questão de brasileiro naturalizado, e aí vejo
a hipocrisia - e volto a dizer mais uma vez aqui
- da administração pública brasileira: um homem brasileiro naturalizado, e sempre falo nisso
com muito respeito, não pode assumir a Secretaria do Pa1nejamento, o Ministério do planejamento, mas pode negociar, lá fora em nome do
Brasil, pO_de participar de reuniões com o Fundo
J'o"\onetárlo Internacional, pode partfcipar de reuniões com o· Bird. Não é estranho a V. SP - e
aí vai a pergunta- que o ministro seja O ministro
indiciado. Se vai pronunciado ou não pelo procurador-geral da República, eu não sei, porque o
Governo a toda hora ameaça com um dossiê,
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mas não o mostra. Diz que vai processar o Ministro
Bresser, mas não vejo se vai mais processar.Infor~
ma, que indiciará o ministro, que vai indiciar não
sei quem, mas não sei se vai indiciar ou se não
vai. V. 8' não tem, no seu íntimo - já que se
fala tanto em foro íntimo e respeita-se muito o
foro íntimo- wna Certa tristeza de ver o ministro
- veja V. S• que eu e o Ministro An1bal temos
as maiores divergências políticas, mas sempre
o respeitei, e S. Ex' sabe disso, e não trouxemos
nada das fronteiras de Minas para dentro desta
comissão. Reafli'ITlo isso aqui e o ministro é testemunha disso - mas V. S• não acha que é uma
coisa estranha neste País que o secretário-geral
possa ser responsável por uma missão brasileira
no estrangeiro, enquanto o seu chefe, aquele ho~
mem que, durante multo tempo, trabalhou a seu

lado, sabotando ou não, desentendendo-se ou
não, entendendo-se ou não, seja indíciado na polícia? Como V. 5' recebeu uma missão tã-o impor~
tante? Que força é essa, Dr. Michal?. Àlém dos
seus conhedmentos, da sua inteligência, do seu
grau de pós-graduação, que força é esta? Num
momento em que o própdo 'relator lembrava que
havia irregularidade na Seplan, que está Se te!ltando provar nesta comissão, que força é essa que
o leva a esta missão, enquanto outras forças levam
o ministro para o seu indidamento? lsso não o
toca? V. s~ não sai em defesa do ministro, não
grita alto que este Ministro é honesto, que este
ministro foi correto, que ninguém rOuboU-na Seplan? 86 para Complementar a pergunta, V. S'
foi chamado à polícia federal alguma vez?-

0 SR. MICHAL GARTENKRAUT ~Não, Sr.
Senador.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Quer dizer que a

polícia federal, no inquérito da Seplan, nãO ouviu
o seu secretário-geral?
O SR.MICHAL GARTENKAArrr.:::.:·Não fui cha-

mado à policia federal. Acredito que i-tão seja cuJpado por causa disso.

Jl10S lá com a missão técnica reunida com uma
outra missão técnica, que também não tem m_andato para negociar.

O SR. MENDES CANALE- Não é para nego_ciar, mas é inegável que é importànte, senão V.
s~ não iria lá.
O SR. Mlo-IAL GARTENKRAUT- Sim, mas
não a ponto de se perguntar que a força é essa
que teria que me segurar para eu poder executar
ess_a tarefa

o SR. MENDES CANAI..F--" Não estoú"pérguntando qual é 8 forÇa. Estou perguritando qual
é a importância que V. S• acha que existe e que
acho que é importante. Não estão mandando nin-guêri:t passear. Se V. s•- vai lá, vai numa missão
técnica junto aO Banco Mundial - penso que
é U!'Jl~ _missão importante. Não p_ode ser diferente.
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Agradeço

a sua opinião. Mas o importante é que ela não
é uma m~o negociadora Gostaria de salientar
isso, não por motivos diversos, mas simplesmente
porque _corresponde à reaUdade. Isso foi-nos dito
expressamente pelos dois ministros na recomenM
dação que recebemos antes de viajar.
Eu ·respciilderia à sua pergunta, Sr. _Senador,
dizendo que a força que me mantém nessa missão chama-se Dr. Maílson. Foi_ S._~ que"m me
designou para e_ssa tarefa. Convidou-me para o
cargo, disse que respeitava muito o meu trabalho.
Gostou de tiãb~har juntO-comigo e Que gostaria
que eu trabalhasse Junto_çqm ele nessa área.

o sR. ITAMAR FRANco=-sr: Michal. é ailitima pergunta Vou ler, aqui, algumas frases e V.
8' vai se recoretar PosSivelmente delas.
''A coiTI.lpção encontra campo fértil na própria
natureza ·do Estado braSJ1elro e nã sua organização~ estruturação". Foi V. Ex' ·quem diSse fsSo
à comissão. Recorda-se?' · · ·

O SR.MICHAL GARTENKRAt.rr- Ainda não.

O- SR. MICHAL GARTENKRAUT - Perfeitam~ti..
·-~·•·;
O.SR. ITAMAR FRANCO.:....: Nessa sua lrnse,
bem colocada, bem clara, os_ adjetivos e os s~s 4
tantivos bem colocados, V. Ex" poderia dizer (Jue
no Estado brasileiro há. corrupção?
O sk: MicHAi. GARTENKRAili" - Não gostá=
ria de afirmar, porque não tenho provas.

O SR. ITAMAR FRANCO -·usou· o adVérbiode tempo "ainda não". Sr. Michal, a última per-

O.SR. ITAMAR FRANCO- V. 5' tem unia fráse
afirmativa.

O SR ITAMAR FRANCO___: O ministt'o-"roi iildiciado, não foi?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT ..:C Foi.

O SR ITAMAR FRANCO- O seCretário-geral
não foi chamado?
-

gunta...
O SR.MICHAL GARTENKRAUT- Gostaria de

responder à sua pergunta, Sr. Senador. O.uantO
ao fndiciamento do ministro, eu, realmente, sinto
muito, mas não tenho nada a ver com e-ssa estória,
absolutamente nada. Se é uma questão de foro
íntimo, eu fiquei com pena do mirUstro.
O SR. ITA.Mi\R FRANCO- Está coin-ffiuita
pena do ministro?
-·
-- --

·o

SR. MICHAL GARTENKRAUT- Estou.

Quanto à questão da missão, eu queria esclarecer,
porque é importante, que é uma missão técnica
que não negocia, uma missão técnica que não
tem toda essa importância que, implicitamente,
o Sr. Senador está atribuindo. Eu não recebi nenhuma tarefa de negociar lá fora, seja Com -o
Fundo Monetário, seja com o Banco Mundial. Fo-

O sR. MICHAL GARTENKRAúT-EStoiidizen-

do urna_ Ç_Qi,s_a__c_ompletamente diferente. Estou dizendq_ que a maneira de se organizar, principalmen~ 9 Poder Executivo- e ai refiro-me especificamei:ite ao Decreto-Lei n 9 200, esPero que a
Cons~_tüinte muc_le_ essa __situação ~. ela permite
--veja- bem, estou falando sobre uma hipótese
- , facilita inclusive as próprias acusações.llícitos
des~~"!iPD são muito difíceis de provar. _
_ _
O SR. ITAMAR FRANCO- Veja que é_ impOrtaiite, não há má-fé na pergunta que está sendo
feita a V. S• Achei a sua afirmação muito importante e. tive o cuidado de reler todo o seu depoimento, Então, ele permite e facilita. V. s• deve
ter verificado Isso, porque o verbo facilitai-, utilizado por V. 5', não pode ter sido lançado ao acaso.
"O Es~-do brásilelro nas~ organização e estruturação :é wn campo fértil-à corrupçã._o".
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Quando eu pergunto é porque V. S' faz uma
frase afirmativa, quer dizer, não estou perguntando se há corruptos. EstOu perguntando apenas
-se nessa-esfii.ifi:iraãtUai do Estado braslleiro, vou
fazer a perguhta de forma diferente, na atual estrutura do Estado brasileiro se a corrupçâ"o existe?
O .SR. J'I[CI:W- GARTENISRAUT -

Não vou

afirmar sern pi'ovas. Apenas esto_u dizendo que
a estrutura centralizada, a estrutura que não prevê
processo..._ _
____ -=----'----'---=--~

O SR. ITAMAR FRANCO- Não há urna.centralização excessiva?
O SR. MICHAL GARTENKRAUT -

Há.

O SR. ITAMAR FRANCO - Não há um processo discricionáriO das mais altas autoridades?
Então, se há tudo issO e V. S' constata, pode
então dizer-nos se há ou não corrupção no EStado.
.

O SR. MICHAL CARTENKRAUT - Não é isso
que eu disse, e não era isso que eu queria dizer.
O SR. rTAMAR FRANCO ---:-_Quero saber, porque aqui está liluito ãfirniativo. Por isso é qUe
tive o trabalho de, nesta madrugada, reler todo
o seu depoimento e deparar coro aquela sua afir~
mação logo de início, porque às vezes, num pronunciamento, do iníclo nós passamos rapidamente para ver o. debate.
Sr. Presidente, vou terminar, lendo o que disse
o Dr. Michal, e vou terminar com uma pergunta
ao minlstr.o, pedindo que S. E:<-' preste atenção,
por__favor.

''A conupção encontra campo muito fértil
· na natureza do próprio Estado brasileiro, na
sua-~rganl~ação e estruturação. Como exemplo••

Veja que é V.:s,- @e dá o exemplo. E quando
se fala em exemplo, e V. S' tem viãj.3do rriUitO
a_os Estados Unidos ~abe que a expressão "como
~er1_1_plo", si~i~c;a-apresen_~r -~exemplo, mosfr_ãr úma prová; dar um fato.
". ...- poderíani.os citar a excessiva central!-· :--zação de recursos em poder da União."

v:·s, concordou com iSso. E aí vem!
;;... f~endo cOm que Íransferênda aos es~
tados _e municípios e outras instituições, seji!tm analisadas e fruto de decisões discricionárias do Poder Executivo."
·com o qUe V~ S• também concordou.
Não é incrível que uma frase dessa de _um homem inteligente como V. 5' tenha apenas jogado
para dizer: é um Estado. E não é o Estado, não
é a Nação Americana, não é a França, não é
a Ubia, é o Estado brasileiro, é V. 8' que disse
que é o Estado brasileiro.
Sr. Ministro, li para V. Ex' que concordaria que
há corrupção na esfera da administração pública
br<iSileira. Não estou dizendo em relação à Seplan.
O SR. ANisAi. i"EIXEIRA~AchO que há coisas
que facilitan1- a .conupção, a burocraCiã _facilita
a desinforma.ção: Naquele decreto que não foi
publicado pus uma coisa que parece tola, mas
que é fundamental; inibir a pressão de pessoas
que têm débitos, que têm créditos "COm o governo
e que são realmente fatores de pressão para obter
esses créditos. Então, a proposta era até que se
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fizesse _uma programação desses créditos para
que essas pessoas pudessem saber quando é que
vão receber e até fazerem um abatimento, que
tenho certeza de que fariam.
Acho que essa corrupç!o é natural de tôdo
Estado, de todo governo, mas acho que no siste-ma brasileiro ela frutifica, porque a burocracia
não dá realmente acesso das pess_oas ao governo,
e o centralismo exagerado - ness_e ponto, con·
corda com o Dr. Michal. Realmente quando o
poder se concentra muito ele acaba sendo um
fator de negociação, de barganha, para a· dlstri~
buição desses recursos. Acho que _o Estado -braSíJeiro tem deficiências que facilitam a -corrupção.
O SR. ITAMAR -FRANCO _ Mas se -facilitam
a corrupção _ v. Ex' foi ministro e 0 Dr. Mlchal

r.
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oi secretário-geral - , então não é possível que
só V. f:xi' e o Dr. Mfchal tenham notado uma facilidade e não tenham notado um fato, inclusive V.
Ex" está sofrendo as amarguras de um indici
.. a-
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que ampliar o seu sistema de participação para, ele abriu a guarda antes da hora. O certo, nessa
realmente, conseguir irUbir esse tipo de ação. Fiz . negociação, era manter uma postura dura como

um esforço grande nesse sentido.
Disse aqui que o número era assustador: fiz
~O m~ correspondências, cartas, manuais, dei
isso à comissão contra a intermediação. No entanto, hoje sou vftima, sou o indiciado em intermediaçao no _Brasil. t pitoresco até esse fato, não
conheço ainda todo o processo_ que se formou,

apenas pelas notícias que saem nos jornais, mas
é um~ coisa curiosa Enquanto isso, o Dr. Michal
va(negociar a dfvida externa. Faço votos que ele
consiga bons resultados, que possa ter realmente
sucessO profissional. Não ponho dúvida- e quero- até- fazer aqui ·uma referência especia1mente
a _issO- tro~~ ãqui um livro que escrevi qUando
era diretor do InstitutO Nacional de ImigraÇão e
Colonizaçao, chama-se Imigração e Desenvolldm.ento. Nesse livro, assinalei aqui, estâ a minha

luta contra colocações discriminatórias em relação a determinados grupos raciais. Havia isso,
infelizmente, na_ épo_ca, no ltamaraty, especialmenta. Seria isso apenas no ministério dirigido _~mente contra 05 japoneses e _os judeus.
por v. Ex•?
A minha posição aqui é clara para mostrar que
O SR. ANíBAL TEIXEIRA - Não! Eu disse O não tenho discriminação por uma pessoa ser ou
que ocorreu. Realmente, sem querer, acendi to- nãonaturalizada,pelocontrário,achoquesedevia
dos os holofotes no Ministério do Planejamento, facilitar ao máximo a integração dessas pessoas.
porque vendo um fato que surgia depois da minha Entretanto, no caso particular do Dr. Michal, há
campanha contra a intermediação, pedi que a
uma _série de fatos que me preocupam um pouco.
polícia verificasse todas as verbas que foram distrl- 0 Dr. Michal compareceu a uma reunião de banbuídas na minha gestão. E hoje eu disse a esta cos internacionais e fez uma declaração que suscomissão que gostaria que se fizesse uma análise -Citou até vários requerimentos da Câmara. Essa
dos outros ministérios, sem estar acusando nindeclaração é:- "GOverno tem postura irrioral" guém, pois freqüentemente o Ministro não sabe disse Michal. Então, isso suscitou muito problema
das coisas. É aquela frase:_"Os príncipes nunca aqui, na Câmara, porque administrei inclusive is~
sabem por quanto são_ vendidos". Então, que se so,ftzumacorrespondênciarespondendo_ereafirfizesse Isso, examinando_as prestações_de contas
mando a minha _confiança no patriotismo do Dr.
das prefeituras, naturalmente umas cem prefei~ Michal. Depois, aparece um rato que agora, tamturas de cada estado maior. E iria se constatar bém, me cria 1,1ma série histórica que me preoque na prestação de contas dessas prefeituras cupa um pouco. Quer dizer, assistindo ao depoihá rea1mente recibos de intermediação.
menta de Funaro, 0 Deputado Fernando GaspaAcho que esse fato é a prova de que o estado rian, que preside a Comissão de Fiscalização e
realmente deixou pela bwucracia, pela ralta de Controle da Câmara, diz que um dos integrantes
organização e por uma- série -de outros fatores
dessa missclo brasileira era o Dr. MichaJ,_ex-as~
que tomou vulnerável esse tipo de ação. É um
se~r de Jorge _Murad, na secretaria particular
raciocínio meu que _em alguma coisa coincide da Presidência da República. E essa missão, secom o raciocinlo do Dr. Michal, porque se efeti_va· guildõ Odepoimento, esse paralelismo de negomente esse dinheiro fosse pulverizado mais Pelos ciações é que teria levado o Ministro Funaro a
deixar_ o ministério. Então, só digo o seguinte:
municípios que pelos estados, obviamente, esse
dinheiro seria mais bem aplicado. Diria mais: po- eu, por exeinplo, concordo inclusive com multas
dia-se chegar até à comunidade. Temos inclusive das teses do Dr. Michal sobre a necessidade de
um convênio da Seac - vou repetir isso aqui enfrentar ess_e problema da dívida com um senso
-em que também a comunidade assina, porque
mais aberto, mais realista. Mas acho que ele não
o prefeito recebe uma verba de sessenta mil cruza- seria uin bom negociador, porque já admi~'-;1 que
dos para fazer uma ponte e a comunidade, que a po_sição brasileira é fraca. Ele usou uma ~resvai entrar com a mão-dé-_obra, assina também ~o até .um_po_UCÇI_Inadequada: imoral._ Então,
um convênio. Então, há uma fiscalizaçãO de cima
uma pessoa _CJJ,l_e se propõe_ a fazer a def~sa da
para baixo que é muito formal, às veles.
causa de uma nação ou de uma pessoa, mas
Acho que 0 Tnblmal de -ContaS -teria que Se- que_ já publicamente admite que es&a posição é
aperfeiçoar no sentido de ser também um Tribufrágil,- realmeilte não será um bom negocyidor.
na1 de custos, porque é muito importante verificar
EnqUantO vou respondendo meus inqÜérltos
o custo das obras e nessa análise de baixo pam
na polida; enquanto corro o risco de ser sentencima, quer dizer, da própria comunidade. E até
ciaclo até oito ario~ de prisão, por causa de 1
curioso, porque às vezes o piefeito sofre. Recebi
milhão e 430 mil cruzados de um projeto, eu
uma reclamação de que dos cinqUenta sacos de
que doei à universidade trinta milhões de c~cimentos só chegaram 48, pofque contei e faltados, ·conseguidos quando estava cassado; veJO
vam dois sacos de cimento. Provavelmente, 0 sa- . o Dr. Michal com muito sucesso, com m~ita luz
co deve ter arrebentado no meio do caminho,
para a negociação da tlívida, mas também _com
mas a comunidade acusou o prefeito, quer dizer,
alguma preocupaçãO, sinceramente, nã?~ J?elas
sem querer até criei uma sarna para os prefeitos.
qualidades - sei que o Dr. Michal as tém Mas acho que isso é positivo. A sociedade tem - mas porque a poSição dele é uma posição frágil;

o Ministro Funaro tinha, porque quem está numa
postura dura tem depois condições de recuar e
recuar menos. Se vo-cê- já parte do pressuposto
de que está sem razão, você não é um bom negociador. Então, nessas missões internacionais
acho; principalmente na P.arte da negociação da
dívida, que o Dr. Mfchal já informou que não vai
tratar desse assunto, o Dr. Michal- em que pese
o respeito que tenho pela _sua competência não seria um bom negociador para os problemas
da dívida externa brasileira.

O SR. PRESIDENTE (José lgnácio Ferreíra)V. 5' tem a palavra.

O SR MICHAL GARTENKRAUT - Quanto a
esse assunto gostaria de lembrar mais uma vez
que a missão da qual participei e continuo participando não é uma missão de ne:gociação, é uma
missão para discutir números. rião para negociar
nada, mas para apresentar projeções técnicas, si~
mulações de modelos macroeconômkos, com
uma_contraparte que também não tinha mandato
para negociar.
A respeito do episódio lamentável em que me
envolvi, ao fazer uma palestra, convidado numa
reunião que não era de bancos internacionais,
pelo contrário, era uma reunião promovida pelo
Cty Corp para os s_eus clientes brasileiros, portanto, diretores financeiros de estatais, de órgãos do
Govemo, de iniciativa privada etc., a imprensa veiculou essas informações, que são falsas; eu não
declarei isso, felizmente, e o Dr. Anibal deve saber
isso, está sofrendo na carne, fica muito difícil desmentir ffianchetes de primeira página. A postura
que adotei, inclusive, orientado por ele mesmo,
conversei sobre esse assunto com ele, foi de não
declarar nada, foi de não mentir, não coment:M
esse assunto. A Seplan recebeu, um pouco depois, um requerimento de informações a respeito
desse assunto, encaminhado pela Mesa do Con·
gresso, via Presidência da República, solicitação
essa que havia sido proposta pelo Deputado Paulo
Ramos- estou de posse de cópia do aviso que,
na verdade, não está com a assinatura do ministro,
mas eu sei que o_ ministro assinou exatamente
essa versão -onde ele responde, ençaminhando
ao Ministro Co$:8. Conto O p'eâfdo de informações
que foi feito pela Mesa da Constituinte. Vou entre~
gar cópia desse aviso.
Esse aviso, obviamente, já chegou aqui, pode
ser encontraQo nos arquivos do Congresso e diz,
entre outras coisas, o seguinte: "as noticias veiculadas pela imprensa, a propósito da cOnferência
realizada pelo professor Michal Gartenkraut. não
correspondem à verdade dos fatos, ao contrário,
sã_o distorcidas, desencontradas. Em nenhum
momento o professor Michal Gartenkraut fez aluSão crítica ao comportamento do governo brasileiro, no tocante à administração da dívida externa,
mesmo_ porque, eventualmente, tem representado os interesses nadoHais em virtude da sua condição de membro da Comissão Especial, instituída.por decreto do excelentíssimo senhor presi~
dente da República, para empreender as negociações concernentes à matéria, sendo deste modo
inteiramente solidário com o posicionamento que
tem sido assumido pelo Governo.
Corria oPortuno; Vale assinalar que o professor
- Michal Gartenkraut não prestou declarações à im·
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prensa, o que significa dizer que as matérias veicu-
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É urna ponderação_ que faço e peço desculpas encarregada da negociaçãO da dívida externa, ccaté por tocar neste assunto pofque é de juízo missão essa que, diga-se de passagem; nunca
de valor e que, contra a minha vontade, trago se reuniu, que seja do meu conhecimento, e _exee aí existem vários itens em que o ministro justifica
aqui. Acho que o Governo pode usar o Dr. MichaJ cutei apenas uma tarefa nessa qua1idade, que foi
a minha posição. Então, eu entregariã uma cópia
noutras coisas, mas realmente nesse problema a de acompanhar o Ministr_o_Bresser numa reudeste aviso à Comissão.
Ua divida externa ele estaria com dificuldades em _ nião anu.,J do Banco Mundial eFundo_Monetárto,
relação a esse posicionamento. Não me move em 1987.
O SR. PRESIDENTE (Jesé lgnáclo Ferreira) - - qualquer preconceito que possa justificar essa po- V. ~ tem alguma coisa a acrescentar?
sição a nãó sér declaração do Dr. Funaro, que
O SR. ITAMAR FRANCO....:.._ Sr. Presidente, não
teil~o !lada mais a perguntar.
O SR. ANisAL TEIXEIRA_- Fii questão de, foi um_ ~roblerna de paralelismo da negociação.
O SR. PRESIDENTE (José Ignádo Ferreira)no final, inclusive, fazer uma referência especial
O SR. MICHAL GARTENKRA.UT- Eu gostaria V. Ex' tem alguma pergunta a fazer? (Pausa.)
ao Dr. Michal. Apenas estou preocupado, porque
A Presidência quer agradecer a presença de
o Dr. Funaro se irritou com negociações paralelas de esclarecer uma afirmação que já fiz aqui, mas
que criam uma série histórica multo preocupante. parece qu~ n~o. foi ~ern entendi~a._ Eu nã~ ~ve todos e, dado o adiantado da hora, vai encerrar
Acho que esse problema enfraquece a posição nenhuma partic1paçao_ na ne~~1açao da díVIda a reunião. E hoje não temos nada aprazado para
externa durante a ge~tão do_Mi~'~':' Fun_aro. N.e- esta Comissão, e certamente a _ComiSsão fará
do Brasil na negociação da dívid~
nhuma, nenhuma. Nao s6 nao VIaJei para ~egoaar __ urna reunião que se auto- cOnvocará, mas no dia
Um julgamento de valor que faço, não porque
c~m .O Fed~ Res:~~e, ~u algo parecido, rn~ de amanhã, para avaliação do seu desempenho
o Dr. Michal possa ter _qualquer comportamento nao tive qualquer partic1paçao nessa área durante .. t'
t data
· --··contra os interesses nacionais, mas porque ele a gestão do Ministro Funaro.Assirn queoMiriistro a e a ~esen .~:
Bresser tomou posse, S. EX" por iniciativa dele,
Está encerrada a reumao.
não será um bom negociador já que tem posições
conhecidas _corno rn~is l_Q:>erais ~m relação ao
me convidou na qualidade de_ Secretário-Geral
(Levanta-se a reunião ~-zelo horas e IS minuda Seplan- a fazer parte- da Corriissão Especial tos.)
tratamento da dívida externa.

ladas resultaram de interpretações realizadas por
terceiros, sem a necessária autorização do autor
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1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Leitura de projetas

SENADOR DIRCE{! CA!IIYEIRO -5a!ário

mínimo conStitucional.
SENADOR JARBAS PASSNIINHO-,- Retirci.da de verbas do FLnam para o Finar. Res~

posta as acusações feitas pelo Deputado Luiz
tnác:io Lula da Silva à sua pessoa.

SENADOR AUREOMELLO-Morte do Dr.
Rômulo de Almeida.

- Projeto de Lei do Senado n"' 93/88, d~
autoria do Senador Francisco Rqllembcerg,
1.2.4 - Requerlrnentos
que altera o art. 116 da I,.ei n"' 1.711, de
- No 200/88, de urgência para o Projeto
28-J0-52.
_-de Lei dQ Distrito Federal n9 _2/88~ _DF.
-Projeto de Lei do Senado_ n9 94/fle-,Ç_om;
~~ N~,-201/88, de autoria do Seriador Humplementar, de autoria do Senat;lQr C:id Sabóia
- berto Lucena, requerendo a criação de uma
de CarvaJho, que dispõe sobre a relação de
Comissão Especial Mista, para elaborar projeemprego protegida contra despedida arbitrátes de lei complementar e ordinária previstos
ria ou sem justa causa e _dá outras providênna Constituição.
cias.
- Projeto de Lei do__ Senado n9 95/88, de
L2.5.- Comunicação
autoria do Senador Maurício Cor_têa, que dis- ·
Do Senador José Agripino, de que se
põe sobre a escolha e nomeação do Procura-.
ausentará do País,
dor-Geral de Justiça do Distrito Federal e TerMensagem n~ 25Q, de 1988 (n9 4 75/88, na
ritórios.
~ orig erri); -relativa à proposta para que seja auto1.2.2- Comunicações da Presidência
rizado o Governo dt;l União a contratar opera- Re<:ebimento do Ofido ri• S/16, de 1988
ção de crédito ex.terno no valor de LIT
(n"' 1-84/88, na origem), do Prefeito de Belém,
22.645371~000,00 (Vinte e dois bilhões, seisEstado do Pará, solicitando a retificação da
centos e quarenta e cinco milhões, trezentos
Resolução n? 148/87, que autorizou aquele
e setenta e uma liras_ ita1ianas). Aprovada nos
Município a contratar operação de crêdlto no
termos do Projeto de Resolução n9 175/88;
valor correspondente a 440.996,24 OTN.
oferecido pelo Senador Jarbas Passarinho, em
-Deferimento do Requerimento n? 192/88,
parecer proferido nesta data, tendo usado d_a
de autoria do Sen~doi Nclscm Wedekin, lido
palavra os Srs. Itamar Franc:o. Jarbas Pas~
em sessão anterior.
--·- rinho e Jutahy /'>1agalhâes.
Redação final do Projeto de Resolução rt'
1.2.3- Discursos do Expediente
175188. Aprovada. À promulgação.
SENADOR UJJZ WANi4 - Homenagem de
Mensagem n? 255, de 1988 (n"' 488/88, na
pesar pelo falecimento do Qr. Rômulo de Al011_9-em), relativa à Proposta para que seja autc).:"-meida.

rlzado o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de LIT
81.561:400.000,00 (oitenta e-um bilhões, quinhentos e sessenta _e um milhões e quatrocentas mil liras ita1ianas). Aprov&da nos termos do Projeto de Resolução n9 176/8_8, oferecido pelo Senador Jutahy Magalhães, em parecer proferido nesta data, tendo usado da
palavra o Sr. Itamar Franco.
Redação fmal do Projeto de Resolução n?
176188. Aprovada. À promulgação.
1.3.1 -_Matéria apreciada após a Or-dem do Dia

-Projeto -de Lei do _Distrito Fed~ral rt' 2Jae,
em regime d_e urgência, nos termos qo Requerimento n" 200/88, lido no Expediente. Aprovado, após parecer proferido pelo Senador
Maurfcio Corrêa
__
_
__
_
-Redação_final do Projeto de ~ei do Distrito
Federal n"' 2(88, em regime de urgência. Aprovada. ~ SS!nção.
1.3.2 -,Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR FR/IJ'iGSCORO~ERG
Onqüenta anos do Instituto Na_cipoal do Câncer.
SENADOR JUTNiY MAG/Il.HÃES- !"aiecimento do Dr. Rôrnulo de Alm~Qa. Refqrma
tributária Preconizada pela noVa Constituição.
SENADOR MARCO MACIEL - Zonas de
Processamento de 'Exportação (ZPE). · ·
SENIIDOR RUY B/IRCEVJ? - Morte do
Dr. Rômulo de Almeida •
SENADOR ALFREDO OIMPOS- Debate
pfomóvido pela Federação das Associações
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDI;RAL
PASSOS PORTO
Oiretof"-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Administrativo
JOSECLER GOMES MOREIRA
Diretor Industrial
UNDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

dos Agentes de Inspeção do Trabalho doBrasil, sobre o tema "A inspeção do trabalho e
a nova ordem constitucional".
1.3.3 - DesJgnação da Ordem do Dia
da próxima sessão.

1.4.- ENCERRAMENTO
1.3 -

ORDEM DO DIA

Requerimento n9 189, de 1988, de autoria
do Senador Ronan Tito, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição nos Anais do
Senado, do discurso proferido pelo Senador
Francisco_ Rollemberg durante a solenidade
em comemoração ao Dia da Bandeira. Aprovado.

Projeto de Lei da Câmara n~ 49, de 1988
(n9 796/88, na Casa de origem), que inclui
a categoria funciona] de [nspetor de SegurançaJudiciária no Grupo-Atividades de Apoio
Judiciário do Quadro Permanente da Secre~ _
taria do Supremo Tribunal Federal, fixa os respectivos valores de vencimentos e dá outras

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

ASSINATURAS
Semestral

........................................................ Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

Cz$ 16,00
Tiragem; 2.200-exemplares.

providências. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Jutahy Magalhães. À sanção.

PrOjeto de Lei da Cârri~ra- n9 l67, de 1985
(n9 3.622/84, na Casa de Origem), que autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal de Gurupi, no Estado de
- Goiás, e dá outras- providê.ncias. Aprovado.
À sançãO:. __ _
_
-

Projeto de Lei da Câmara n9 36, de 1988
(n9 396188, na Casa de origem), que autoriza
o Poder Executivo _a instituir a Fundação Uni-

versidade Federal do Planalto de Araxá. Aprovado, após parecer proferido pelo Senador

Itamar Franco, tendo usado da palavra -o Sr.
Ctd Sabóia de CarValho. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara

n~

43, de 1988

(rl9 418188, na Casa de origem), que dispõe

sobre benefícios fiscais -na área do Imposto
de Renda.~ outros tributos, concedidos ao des-__
porto amador. Aprovado com emendas,
após parecer proferido pelo Senador Iram Saraiva.

Redação fmal das emendas do Senado ao
Projedo de Lei da Câmara n~ 43/88. Aprovadas. A Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n9 '86, de 1988,
de aUtOria do Senàdoi' Carlos Chiarelli que
dispõe sobre o salário minimo e dá outras
providências. Aprovado. após parecer proferido pelo Senador Nelson Cameiro,_teri.do usado da palavra os Srs. Chagas Rodrigues, Jutahy Magalhães, Leopoldo Peres e Edison Lobão.
_
_
Redação fil1ai do Proteto de Lei do Senado
rt' 86/88. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
2 - DIRETORIA GERAL DO SENADO
FEDERAL
Termos aditivos nçs 130 a 132/88.
3 - MESA DIRETORA
4 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
PERMANEI'ITES

Ata da 66"' Sessão, em 24 de novembro de 1988
2•Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência dos Srs_ Francisco Rollemberg e Wilson Martins
ÀS 14 HORAS E 30 M!NaTOS, ACHAM-5E~
PRESENTES OS SRS. SENADORES,
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez - Carlos De'Carii - Aureo
Mello - Odacir Soares - Olavo Pires - Jarbas
Passarinho - Alexandre Costa - Ecllson Lobão
-Chagas RodrigUes- Álvaro PacheCõ - Afonso Sancho - Cid Sabóia _de CarvãnlO - José
Agripino- Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha
-Humberto Lucena- Raimundo Ura- Marco
Maciel - Ney Maranhão ....;. Luiz Piauhyiino -

Guilherme Palmeira - Divaldo Suruagy - Rubtm__S _Vilar -:- Ffandsco Rollemberg - Lourival
Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães Ruy Bacelar- José lgnácio Ferreira- Gerson
Catnãta- João Ca1mon .....:.- Jamil Haddad Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Carhpes:.._RonanTitõ-SeveroGomes-Mauro 'Borges -Iram Sarawa---Gonzaga JaimePolripeu de Sousa -_Mauddo Corrêa- Meira
Filho - Louremberg Nunes Rocha- Mãrcio Lacerda -Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi
--Wilson Martins -Leite Chaves - Affonso Ca-

m~go - José Richa - Dirceu Cariieiro - Nels_on Wedekin - Carlos Chiarelli - José Paulo
Biso!.
-..----

o sii PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
lista de presença acusa o çomparecimento de
5fi Srs. Senadores. H~vendo_ número ~~gimental,
declaro abe~ a s_essão.
Sob a proteção de Deus inicic;~.mos nossqs trabalhos.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos
pelo Sr. Primeiro Secretário.
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São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
n• 93, de 1988
Altera o art. 116 da Lel n9 1.711, de
28-10·52.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ O art. 116 da Lei nç 1.711, de 28 de
outubro de 1952, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 116. Após cada qüinqüênío de efe·
tive exercício,ao funcdionárlo que a requerer,
concdeder·se-.â licença especial de 3 (três)

meses, com todos os direitos e vantagens
do cargo que ocupa
§ 1~ Não se concederá licença especial
se houver o fundonário, em cada qUinqüê~
nio:
I - sofrido pena de suspensão, ainda que
convertida em multa;
n- faltando ao serviço injustificad~mehte;
e
m- gozado licença:

gem ou dedic;ar-~~ demoradamente ao ócio, se
for o caso, e ainda assim lhe sobrará tempo e
tédio, a desconstituir o principio que inspirou a
licença como prêmio.
A nosso ver, e por isso o presente projeto de
lei, bastam 5 (dnco) anos para que o servidor
venha a conquistar o direito à li~ença, m~ntidos,
todavia,_ os pré-requisitos do zelo administrativo.
E, iQualmente, bastam-lhe 3 (três) meses de afastamento, pe-ríod9 que repre~nta o triplo do tempo
de férias. ·
.
.
_
Aliás, essa coriduta_ é assente em muitos estados âo P.aís e de forma alguma estranha a muitos
órgãos dã própria administração federal.
Igualmente, precOniza-se seja a licença caracte-.
rizada c:orretá.mente ~como prêmio- e propicie
ao funcionário que o deseje a_ possibilidade de
converter 1/3 (um terço) do período_em vantagem
pecuniária.
_ Sala das. S_~s9_es, 24 de novembrÇI de _1 988.
-Sena dOi' Francisco RoDemberg,"PMDB-SE.

3547

dos dei-riais çl.ireitos financeiros ass_egurados pela
legislação er:n vigor.
§ 1ç O empregado que, por decisão judicial,
fizer jus à reintegração, poderá optar pela indenização de que trata a presente lei. _
§ :29 O empregador, devedor ç!.a indenlzação,
poderá optai pela reintegraçãO do empregado
despedido, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior.
Art ~ Havendo_ redução salaria1, em decor- .
rên<::i~_de ç:onvenção ou ac_ordo coletivo, na forma
do que dispõe o item Vl do.art.. 7? da Constituição,
o empregado discordante poderá optar pela indenização de que trata a preseilte lei,_formalizando-se, posteriormente. o seu desligamento da empresa empregadora.
Art 3? Esta lei entra em vigrn: na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições ~m contrário.

Justificação

O item do art. 79 da Constituiçfu:> Federal prevê
LEG!SV.ÇÃO CITADA
a fixação, por lei complementar, de indenização
lE1 N• 1.711,
compensatória, dentre outrçs~ direitos, para as
DE~28-1Q.52
desPedidas arbitrárias ou sem justa q~Úsa ••
a) para tratamento· da própria saú;de por
Dispõe sobre o estatuto dos funcioTrata-se de matéria de_ ~levante sig~ficação,
prazo superior a 90 (noventa) dias, conseque necessita. de;:._ imediata regulamentação.
nários públicos dvls da União
cutivos ou não;
__
Com essa finalidade, apresentamos aos nossos
b) por motivo de dp~nça em pessoa da
ilustres pares o presente projeto de lei complefamília, por mais de 60 (sessenta) dias, conm.entar, o qual, como os aperfeiçoamentos que,
secutivos ou não;
_
SEÇÁOVID
certamente, lhe serão introduzidos, muitQ contric) para o trato de inte_resses parti<::ulares;
Oa Licença Especial
'buirá para o necessário equilíbrio entre o Capital
e
e o Trabalho~ escopo maior do dispositivo consti~
Art. 116. Após cada decênio de efetivo exer~
d) por motivo de. afastamento do cônjutucional que se pretende regulamentar, a fim
dcio, ao funcionário que a requerer, concederge, funcionário ou militar, por mais de 90
se-á licença especial de seis meses com todos de que pOssa ter aplicação imediata.
(noventa dias).
Por outrO lado, alérr1 de fac._Uitar a9 empregado
os direitos e vantagens do seu cargo efetivo .
9
.§ 2 É facultado ao funcionário convera opção entre a reintegração no trabalho e a indeParágrafo único._ Não se concederá li_cenç:a
ter 1!.3 (um terço) do período de licença espeespecial se houver o funcionário em cada decênio: __ niiaçãO, o Projeto visa a proteger os trabalhadores .
cial em vantagem pecuniária, ca1cu1ada soque, eventualmente, venham a sofrer redução saI_- sofrido_ pena de suspensão;
bre a respectiva remuneraçã.o."
li- faltado ao_ serviço injustificadamente... 0/e- larial, mesmo que esta advenha de convenção
ou acordo coletivo, conforme previsto no item
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua
tado)...
VI do a.rt. 7~ da Carta Magna que, tão suspiciosa- _
publicação.
____ _
I1l -gozado licença:
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões em con.:.
a) para tratamento de saúde por prazo superior mente, entrou em vigor no dia 5 de outubro de
trário.
--Fl 6mes_es ou 180 dias consecutivos ou não; ~ •. 1988.
-Sala dãs -sessões, 24, de novembro de 1988.
b) por motivo de doença em pesSoa da familia,
Justificação
-Cid Sabóla de Carvalho. Senador.
por mais de 4 mese_s ou 120_ dias;
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
c) para o trato de interesses particulares;
LEG!SV.ÇÃO CJTADA
União foi introduZido no ordenamento jurídico-add) por motivo de afastamento do cônjuge,
CONS1ITOIÇÃO DA REPÚJ3UCA
9
ministrativo em 1952, ·através da Lei n 1.711,
quando funcionário ou militar, por mais de três
FEDERATIVA DO BRASIL.
daquele ano.
.
meses. ou.ncwenta dias.
Embora a maioria dos institutos daquela lei até
Art. 117. Para efeito_ de aposentadoria será
M."·:;~···
direit~;·-dos tr;;b~I;"d-;;~-~·;~:·
hoje se mantenham intoc_ados, um deles precisa,
contado em_ dobro o tempo de licença especial
com u~ência, de reformulação e modemiz_ação: .qUe o fun~lo~ári<? não houver gozado.
nos e rurais, além de outros que ~sem à melhoria
<:l.e sua conclição social:
_
_
é o que se reporta ao art 116, relativo a licença.. ·
prêmio.
l - rel8ção de emprego pá:>tegida contra desO tempo necessário à aqüisiçãO do direito à
pedida arbitrária ou sem justa cau~a1 nos termos
PROJET()DELEI DO SENADO
Hcença-prêmlo é de 10 (de_z)_anos. As condições
de lei complementar, que preverá indenização
n• 94, de 1988- complementar
silo a de ser funcionário exemplar, sem faltas ao
compensatória, dentre outros direitos;
serviço e. que não tenha gozado qualquer das
n- segui-o-desemprego, em C:aso de desemDispõe sobre a relação de emprego
várias modalidades de licença,
protegida conba despedida arbitrária ou prego involuntário;
A contrapartida a esse comportamento exemUI -fundo de garantia do tempo de serviço;
--sem justa causa e dá oubas providênIV - saláriO minimo, fixado em lei, nadonalplar é a concessão de 6 (seis) meses de afastacias.
mente unifiCado, capaz de atender a suas necessimento.
De logo se vê: é excessivamenteJongo o períodades vitais básiCas e às de sua família com moraO Congresso Nacional decreta:
.
. : ~
do para que o servidor venha a. adquirir o direito.
Art. J9 Ocorrendo despedida ·arbltrána .ou dia, alimeri.tãçã.o, educa~ão, saúde.. lazer, vestuá~ ~
sem justa causa, como tal considerada judlc~al~__ rio, higiene, transporte e previdência social, com
E também é <::!aro que o período de li<::ença é
por demais extenso.
mente, será o trabalhador reintegrado no empr~ reajUstes péríódicos que lhe preservem o poder
Seis me&e&.são meio ano. Considerçmdo-se os
go ou indenizado com o valor equivalente ao do- aquisitivo, sendo vedada sua Vinculação para
meios de transporte atuais, o funcionário pode,
bro do salário ou da remuneração, para cada ano qualquer flril:
em muito menos tempo, realizar uma longa via~
de serviço prestado ao empregador, sem prejuízo

..gã--;
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PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 95, de 1988
Dispõe sobre a escolha e nomeação
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Tenitórlos.

O Corfgresso Nacional decreta;
Arl 1~ O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e territórios será escolhido pelo go-vernador do Distrito Federal dentre os nomes integrantes de lista tríplice formada pelos integrantes
da carreira.

Parágrafo único. A lista tríplice será encaminhada ao Governador até 30 (trinta) dias após
a vacância do cargo.
Art. 2 9 O mandato do Procurador-Geral de
Justiça do Distrito Federal e territórios será de
dois anos, p·ermitida a recondução.
Art. 3 9 O nome escolhido para o cargo ·cte
Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal
e territórios será submetido à consideração da
Comissão do Distrito Federal do Senado, a qual,
após argüição pUblica e mediante voto sécreto,
o aprovará ou rejeitará.
§ 19 Se for rejeitado o nome proposto, outro
será encaminhado à Comissão do Distrito Federal
do Senado, até que esta profira a,sua aprovação.
Art. 49 O Procurador-Geral de JustiÇa do Distrito Federal e territórios poderá, a qualquer tem~
po, ser destltufdo do cargo pela comissão do Distrito Federa] do Senado, ou por este.
Art. 5 9 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação
A competência para legislar sobre a escolha
do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal
e territórios pertence ao Senado federal. É o que
se depreende das normas seguintes da Constituição Federal:

de seu Procurador-Geral, que será nomeado
pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
-Como se verifica do texto dessas normas, além
de deferir a COnstituição ao Poder Legislativo da
União a competência de legislar sobre o Ministério
Público do Distrito Federal e territórios, fixa ela
alguns pontos fundamentais do processo de escolha e nomeação do Procurador-Geral de Justiça
- que é o Chefe do Ministério Público ......:. do
Distrito Federal e territórios:
19) a escolha do Procurador-Geral se fará em
Usta tríplice de nomes, formada pelo Ministério
Público do Distrito Federal e territórios;
29) ~_nomeação do Procurador-Geral de Justiça será feita pelo Chefe do Poder Executivo, isto
_ é, o Governador do Distrito Federal (quando a
_Constítuição quer que seja o Presidente da República o autor de qualquer ato, ela o diz expressamente, como o fez nos §§ )9 e 29 do mesmo
art 128);
39) O Procurador-Geral de Justiça pode ser
destituído a qualquer m~!Tiento por deliberação
da maioria absoluta do Poder Legislativo. Embora
esse Poder pertença, no Distrito Federal, à Câmara Legislativa, no -caso do Ministério Público do
_ Distrito Federal e territórios a competência pertencerá ao Senado Fedefal.
Assim.! esperamos que, aprovando este projeto,
o Senado contribua, tempestlvamente, para dotar
. a nossa ordem jurídica, ora renovada, de uma
lei importante_ e_ necessária;· e que, sem ser tecnicamente _complementar, complementa a Constituição.
Sala das Sessões, 24 de novembro de l 988.
- Senador Mauricio Corrêa.
O SR. PRESIDEI"ffE (Dirceu Carneiro)- Os
projetes lidos vão à publicação.

O SR- PRESIDEriTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência recebeu, do Prefeito de Belém, Estado
do Pará, o Oficio n' S/16, de 1988 (N' 184/88,
na Origem), soliCitando a retificação da Resolução
XVII- organização judiciária, do Ministé-' _p 9 148, de 1987, que autorizou aquele Município
rio PúbllcO -e da Defensaria Pública do Distrito· a contratar operação de crédito no valor correspondente a 440.g96,24 OTN..
Federal e dos territórios, bem como organiNos termos da Resolução n~ 1, de 1987, a Presização administrativa destes;
Art. 48 Cabe ao Congresso Nacional, dência designará, oportunamente, o Relator da
com a sanção do Presidente da República,
matéria.
não exigida esta para o especificado nos arts.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneirO)·.:..__ A
49, 51 e 52, dlspor sobre todas as matérias
Presidênc~a Comúnica aó Plenário o deferimento,
de competência da União, especialmente sonos termos do art._50, § 29, da Constituição Fedebre:
ral, do"'Requerimentó de Informações n9 192, de
1988, -de autoria do SeOador Nelson Wedekin,
IX- organização administrativa, judiciálido na sessão exttaordin_ária de 22 do corrente,
ria, do Ministério Público e da Defensada Púe que diz respeito à medida provisória n9 _l 7, de
blica da União e dos territ6rios e organização
1988.
.
judiciária do Ministério Público e da DefenFoi encaminhado expediente ao Ministério da
sada ~lica do Distrito Federal.
Fazenda.
Art. 128. O Mrriistério PúDUco abrange:
O SR. PRE$IDEN1E (Dirceu Carneiro)- Há
1- O MinistériO Público da União, que
oradores inscritos.
compreende:
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Baced) O Ministério Público do Distrito Fede-_ I_ªr. (Pausa)
- S.__go n_ão está presente.
ral e territórios,
-Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Via§ 39 Os Ministérios PúblicOs dos Es: na
tados e o do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carO SR- U,IIZ VIANA (PMDB - BA Pronuncia
reira, na forma da lei respectiva, para escolha o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena"Art. 22. Compete privativamente à
União legislar sobre:

dores, é com pesar que transmito ao Senado o
falecimento, ontem, de Rômulo de Almeida, que
no momento era Diretor do BNDES, mas este
não é o seu título.
Contemport!ineo meu nã Faculdade de Direito,
descedente de uma das mais ilustres famílias de
Santo Antônio de Jesus, Rômulo de Almeida formou.;se no Rio de Janeiro em 1933_,__ para põuco
depois dedicar-se aos problemas eConómicos do
Brasil. Nesse setor foi ele, realmente pelas qualidades de inteligência, de erudição, de integridade,
um dos grandes servidores do País.
Embora tivesse combatido o Governo Getúlio
Vargas, na fase de 1933134, Rômulo de Almeida,
no segundo Governo Vargas, seria nomeado Oficial de Gabinete do ilustre Presidente, tendo, então, sido designado para o setor dedicado aos
estudos econômicos- daquele Gabinete. Nessa
função ele se destacou como um dos mais ativos,
mais probos e mais honrados servidores do Ga.
vemo Vargas, cabendo a ele autoria e a redação
do projeto que criou a Petrobrás - um projeto
que, realmente, não foi fácil e que transitou no
Congresso entre grandes debates, grandes contestações, mas afinal para dar azo à criação ou
ao surgimento no Brasil da Petrobrás, que é, creio
eu. a maior empresa de toda a América Latina.
Mas, estivesse onde estivesse, eJe era aquela
mesma figura compett:nte, modesta e, por que
não dizer, sempre pronta ao diálogo. Nesta condição foi várias vezes· convocado pelo seu Estado
natal, a Bahia, para ocupar várias posições, tendo
sido no Governo Antônio Balbino a figura principal
da Comissão de Planejamento Económico, que
ainda hoje tem a sua marca, o seu lugar na vida
económica do Estado da Sabia. Daí passou a
ocupar a Secretaria da Fazenda, no Governo de
Juracy Magalhães, c::Je 19.54 a 1958 - fase em
que se elegeu Deputado Federal coino Representante da Bahia. Assim, filiando-se inicialmente
ao PTB, veio, por fim, filiar-se ao PMDB, do qual
era hoje Presidente de Honra na Seção da Bahia.

O Se. Afonso Sancho- Permite-me- V. Ex1'
um aparte?
O SR. LUlZ VIANA- CorTI muita honra.

O Se. Afonso Sancho- Nobre Senador Luiz
Viana, desejava juntar as nossas homenagens ao
ilustre morto. Conheci Rómulo de Almeida logo
no início do segundo Governo do Presidente Getúlio Vargas, quando ele foi designado para·estruturar e, finalmente, ser o Presidente do Banco
do Nordeste. Aquela competência de que V. Ex~
fala no seu pronunciamento era palpável, porque
Rômu1o de Almeida era um homem digrio, caj:>az,
competente, modesto, respeitável. Lembro-me
muito de que, naquelas reuniões que havia, ele
dizia: "Neste Pais, tudo se faz após uma reunião:·
E ficou gravada em minha memória a sabedoria
do morto de hoje. Junto a essa.s homenagens
a da famíJia.cearense ao ilustre morto.
O SR. LOIZ VIANA - Agradeço a V. Ele' e
diria que v. Ex· não fala em riome apenas do
Ceará, mas em nome de todo o Nordeste.
Como Presidente do Banco do Nordeste, Rômulo de Almeida serviu com grande dedicação,
sobretudo com grande c;ompeténcia. Entretanto,
foram muítos os cargos, funÇOes-·e-comissões
que ele desempenhou ao longo da vida, foi até
mémbro da Aliança para o Progresso.
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O Sr. Divaldo Suruagy -

Nobre Senador

Luiz Viana, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. LCIIZ VIANA - Com muita honra,
nobre Senador Divaldo Surn!;l._gy.

O Sr. Dlvaldo Suruagy- Concordo plenamente com V. Ex', quando afirma que o Senador

Afonso Sancho tem autoridade para falar em nome do Nordeste. Gostaria, contudo, de particularizar o que Alagoas deve à inteligência, à visão
e à capacidade de trabalho de Rômu1o Almeida.

O Pólo Cloroquímico de Alagoas teve em Rômulo
de Almeida o seu grande teórico, o seu grandeideafízador. Estava iniciai1dõ o- .meu primeiro governo, quando fui buscar a experiência, a capacidade de trabalho e o talento de Rôr:nuJo de Almeida para ser o grande orientador na implantação
do Pólo Ooroquímtco de Alagoas. Enfatizo, neste
momento effi -que V. Ex.', acertadamente, homenageia um dos melborea homens públicos que
o Brasil já teve, um dos maiores nordestinos destas últimas décadas, enfatizo que ess_e homem
marcou profundamente a sua presença em Alagoas.
O SR. LOIZ VIANA - ReaJmente, tudo o
que dissermos sobre Rómulo de Almeida no_ seu
trabalho, na sua dedicação à vida e5:onôrnica, ao
progresso e ao desenvolvimento não apenas da
Bahia como de todo o Nordeste, será, talvez, pouco. Quando..estive no G_ov:e.mo _d,a Bahia, foi RêmuJo de Almeida Presidente .de urn., empresa de
planejamento - a ClAN ~. à qual tive a oportunidade de recorrer, contratando-a para que nos
ajudasse na elaboração e na Implantação do Pólo
Petroquímica da Bahia. O tr,!lbalho·que ele realizou e que está pubUcado, serviu de norma e de
orientação para que se instalasse_na Bahia o Pólo
PetroqUímica, que hoje é, sem dúvida alguma,
o grande sustentáculo de toda a economia baiana,
e deve-se a Rômulo de Almeida uma grande tarefa, um grande trabalho, uma__ grande dedicação.
Conheci-o, a.C'sim, durante longos anos, e sempre pude percr.ilier nele - isto que é importante
e o que quero acentuar --que o que menos
o movia, o· C: 1ue menos o interessava eram os
aspectos ma:eriais da sua vida, a recompensa
material do seu trabalho. Ele queria apenas fazer
um bom trabalho, dar uma boa colaboração e
servir não somente à Bahia como também ao
Nordeste.
O Sr. Jutahy Magalhães Ex!' um aparte?
•
O SR. LCDZ VIANA dor Jutahy Magalhães.

Permite-me V.

Pois não, nobre Sena-

O Se. Jutahy Magalhães - V. Ex', com a
autoridade que tem, fala em nome da Bahia ...
O SR. LOIZ VIANA -

Grato a V. Ex'

O Sr. Jutahy Magalhães - ...e nos traz essa
triste notícia do falecimento do nosso amigo e
companheiro, esse ilustre baiano que prestoU tantos serviços ao País e à Bahia. Pretendia também
fazer um pfonuncia:meritOSobre o assunto. rnaa
V. _Ex., i::orrlO eu já disse, fala em nome de todQs

nós.
O SR. LOIZ VIANA- Obrigado.
O Sr. Jutahy MagaUtães - O Dr. Rômulo
de Almeida foi, além de tudo, professor, como

V. Ex' sabe. da Faculdade de Qências Económicas, Furl'dação Getúlio Vargas e de vários Ór-gãos; participou de_ inúmel;'as conferências internacionais, e, lá. na Bahia, foi candidato a vice-govemador na chapa com o me_u pai, quando foi
candidato a governador, em 1958. Não teve a
felicidade de ser eleito, mas prestou inestimáv:eis
serviços à.Bahfa rl~ Se:cretaria do Gc>Vemo Juracy
Magalhães. Na área económica, V. Ex•, c:omo governador ilustre que foi também do nos_s_o estado,
sabe o quanto Rômulo de Almeida fez para a
criação_ de empresas de economia em prol do
desenvolvimento do nosso estado, Também foi
responsável, na área nacional- como V. Ex' beln
frisou - pelo projeto da Eletrobrás, da questão
do Banco Nacional de Desenvolvimento_ Econômico, do Banco do Nordeste.. Ultimamente prestava relevantes serviços como Diretor do BNDES
e. como Presidente de Honra do nosso partido
na Bahia. A figura humana de Rómulo de Almeida
era _das _c_Ql_s_as_mais agradáveis de conviver. Com
aquela simplicidade e humildade, não parecia ter
ex-er-ddo tantos cargos importantes na Bahia.
Quando chegava aos ambientes, não parecia uma
autoridade, parecia o homem mais humilde daw
quela _s_olenidad_e, daquele encontro, pela simplicidade com que tratava todos que com ele conviviam. Por isso, a falta de Rómulo de Almeida será
muito sentida na Bahia. Foi um dl.oque para todos
nós, baianos, essa notícia porque, há poucos dias,
tive s.atisfação de participar com ele do comício
de enC:eiTamento- de uma campanha política na
Bahia. Ele estava em plena saúde, c_om total lucidez das suas idéias, fazendo pronunciamento em
praça pública, defendendo as questões que entendi<;!! devi~ ser defendidas. Uno-me "-V. Ex" nesta
manifestação de pesar pelo passamento de tão
grande figura nacional e um baiano --:los mais
ilustres.

ª

O SR. LOIZ VIANA - V. Ex• acaba de sublinhar aspectos fundamentais da personalidade de
Rômulo de Almeida. Era relmente sempre um
prazer ter a opOrtUnidade de conviver, de conversar e de traba1har com RômuJo de Almeida,
porque ele enão se irrogava o papel que devia
ser o seu. Eré;!. sempre um homem modesto, mas
competente e a que todos se rendiám pelo seu
ar9umento, sobretudo pela sua integridade.
O Se. Chagas Rodcigues Ex- um aparte?

Permite-me V.

O SR. LUIZ VIANA - Tenho a honra de
-ouvir o nobre Senador ~g:aS ROdrigues._
O Sr. Chagas Rodrigues-- Nobre Senador
Luiz Viai:ta~V. Ex' fala com autoridade de grande
homem público e de filho da Bahia. Nesta oportunidade,_ lamento profundamente o passamento
-do ilustre ~<?_mem público que foi Rómulo de Almeida. Tive oportunidade de conhecê-lo na antiga
Câmara-aos Deputados, ser seU colega, e admirei
de perto suas virtudes, seu superior espirita público. Rômulo de Almeida era um homem extraordinário, porque, economista, professor de_ economia, técnico, administrador, aliava a tudo isto uma
profunda sensibilidade político-social. De modo
que a Bahia, como reconheceu V. Bc', muito deve
a_ esse extraordinário Político, professor, economista, estudioso. Não só a -Bahiã~ mas tOdo o
Nordeste, como já foi dito aqui, e todo o Brasil.
Assim, aproveito _o discurso de V. Ex' para expres-
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sar a minha profunda tristeza em face _dessa notícia, e dizer que toda a Nação bras~eira perdeu
hoje um dos seus mais eminentes homens públicos. Além de todas essas qualidades, como também aqui já foi sublinhado, ele era um homem
de profunda sensibilidade e de uma honestidade
a toda prova.
O SR. LOIZ VIANA- Agradeço a V. Ex' esse
perftf tão nítido, tão justo e tão exato que acaba
de fazer do eminente baiano ora desaparecido.
O Sr. NelsQn Carneiro -

Permite-me V. Ex-

um aparte, nobre Senador Luiz Viana?
O SR. L(JIZ VIANA - Tenho a honra de
ouvir o nobre Senador. Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro ~ NObre Senador
Lui.z Viana, V. Ex~ e os que o apartearam já tra):aram o perfil e perpetuaram a presença de Rômulo
de Almeida na vida pública do País. Quero recor-dar um tempo muito distante, quando ainda estu-dante. Lembro-me que foi dele o primeiro trabalho sobre o voto universitário. E1e _o divulgou e
o foi defender, juntamente com outros colegas,
inclusive eu, na Faculdade de Direito de São Paulo. Desde moço, ainda estudante, ele já se revelava
o homem público- que o tempo demonstrou através dos anos. V. EX' faz o perfil de um homem
qUe desde moço, desde a Fa<:uldade, ja tinha
as características que o -credenciayatn para ser
uma- das mais brilhantes figuras da -sua geração,
de nossa terra e deste Pais.

O SR. LWZ VIANA -

Grato

aV. Ex"

O Se. Dlreeu Cameico - Pem1ite-me V. ~
um aparte, nobre Senador Luiz Viana?
O SR. LWZ VIANA - Ouço a palavra do
nobre Senador Dirceu Carrieiro. -' - ~ - · - ·
O Sr. Dirceu Carneiro- Também gostaóamos de participar desse sentimento de que_ estamos todoS tomados, tantos quantOs conheceram, privaram, participaram eco-dividiram a sabedoria
do nosso meStre Rôrhulo de _Almeida, quanto
aqueles que talvez não tiveram a oportunidade
de conhecê-lo mais de perto como· pessoa, mas
que conheceram a sua obra, usufruíram da sua
produção intelectual, das suas teses econômic:as
e dos seus trabalhos técnicos. Acrescentamos,
nesta intervenção, primeiro, reconhecendo a personalidade do nosso orador, Luiz Viana, uma das
figuras exponenciais da política brasileira, tanto
do ponto de vista intelectual como do de figura
histórica do nosso País, e a adequação total para
esta saudação, para este pronunciamento no Senado Federal; ~m seguida, reconhecendo neste
pronunciamento de V. E;c. um regist:i'o maior do
sentimento de todos nós que participamos de
debates com Rômulo de Almeida, na formação
das teses económicas do MDB, antes ainda de
ser PMDB, nos seminários e nos encontrOs, onde
sempre o sentimento da divisão da renda, do fortalecimento do mer<:ado interno e de um~_dinâ
mica económica que favorecesse o povo e a sociedade, de modo amplo, tinham sempre em Rómulo de Almeida a figura exponencial. De modo
que, ao saudar, com profundo sentimento, este
passamento, deixamos registrado também, em
nome de Santa Catarina, que usufruiU tanto dessa
sabedoria, quer do ponto de vista político, quer
do ponto de vista técnico, e dizer que sentimos
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muito esse desaparecimento físico. Por outro Iado, a presença histórica de Rômulo de Almeida
já está consagrada, portanto, não vai desaparecer

da memória dos brasileiros. Neste relato, nesta
expressão, deixamos registrado este nosso sentimento.
O SR. LUIZ VIANA - Agradeço ao nosso
eminente Colega, Senador Dirceu Carneiro, a sOlidariedade.

O Sr. Ruy Bacelar- Permite-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador Lulz VianaT
O SR. LWZ VIANA Senador Ruy-Bacelar.

Ouço, agora, o ilustre
--

0 Sr. Ruy Bacelar - Senador Luiz Viana,
V. EX' presta Uma jUsta -homenagem ao effilnente
baiano e grande brasileiro Rómulo Barreto de_Almeida. V. Ex.' e os nossos eminentes pares já
traçaram a sua biografia, já falaram sobre o seu

passado e o seu presente. Rômulo Barreto de
Almeida prestou eminenteS serviços à Sabia e
ao BrasiL Combateu, desde cedo, a ditadura, mas
também, logo depois, ajudou o Governo de Getú~
fio Vargas. Foi um dos idealizadores _do projeto
que__criou a Petrobrás. Foi deputado, secretário
várias vezes, candidato ao Senado pela Bahia,
candidato a vice~govemador. Além de suas virtudes, Rômulo Barreto de Almeida _era um grande
idealista, um grande sonhador, sempre desejou
o desenvolvimento e o progresso _do Brasil e uma
melhor distribuição do produto desse desenvol~
vimento e da riqueza nacional, para que pudéssemos ter uma sociedade mais justa, mais solidá~
ria Neste momento associo-me às palavras de
V. Ex' nesta justa horrienagem que presta pelo
passamento de nosso ·conterrâneo Rômu1o Barreto de Almeida. Muito obrigado a V. Ex"

bem os pequenos problemas de cada região da
Bahia, de cada região do nosso estado. E- esse
trabalho ele o fez inteiramente desinteressado;
não era desses que trabalhavam pensando na
recompensa de amanhã, pensando em ser ·deputado, seri:ãdor ou governador. Não, ele o fazia por
espírito público. Esse é um traço extraordinário
sua personalidade. Quero, portan~
e ãdmirável
to._ deixar ~qui_ com p~S<!f, não em meu nome,
ma-s estOu -certo que falo em nome da Bahia,
em nome de--todos os baianos e, também, em
nome -do Brasil, pela grande perda que acabamos
de ter.
--_O Sr. Pompeu de Sousa- Permite~me V.
Ex" um aparte?

aa

---o SR. LWZ VIANA -Tenho muita honra
em ouvir V, Ex'
O Sr. Pompeu de Sousa- Eu ouvia os dis~
cursos que aqui se pronunciavam e não poderia
deixar de aqui vir para dizer apenas uma breve
palavra, uma vez que a exaltação da obra de Rômu1o de Almeida, a biografia riqtússima de um
homem pobre, foi já brilhan~ernente desfilada aos
nossos ouvidos, para os nossos Anais. A mim
me cabe apenas dizer que aquele professor eminente, _aquele grande professor de E_conornia foi,
adma de tudo, ao longo de tõda a sua vida, um
professor de dignidade e de amor à vida pública.

O SR. LCIIZ VIANA- V. EJr disse bem, acentuando a pobreza de Rômulo de Almeida. Realmente, tendo passado por vários postos, em que
muitos enriquecem facilmente, sem que saiba~
mos bem nem comÇ> nem por que - convivem
naquele meio das finanças, da economia, partici~
pam, dando pareceres que são determinados mo·
mentes decisivos para se fazerem fortunas até
honestas -ele jamais se locupletou. Apesar de
O SR. UIIZ VIANA -Agradecendo a V, Ex' _uma vida que não fc.i curta, desaparece aos seten~
ta e quatro anos, acho que não deixa nada; talvez
a solidariedade às palavras que profiro sobre Rêr
mulo de Almeida, eu, para concluir, Sr. Presidente, um pequeno e modesto património. Mas o patridesejaria acentuar a globalidade dos conheci~ mônio moral que ele deixa é realmente imenso
---mentes, da personalidade, dos trabalhos, do inte- e-permanente. -resse de Rômulo de Almeida. Tendo-se dedicado
O Sr. Ronan Tito -V. Ex" me permite um
aos mais altos problemas da economia brasileira, aparte, nobre Senador?
da qual basta citar a criação da Petrobrás, a partfd~
O SR. LWZ VIANA- Pois não.
pação na criação do Banco Nacional do Desen\IOlvimento Econômlco; nem por isso Rômulo de
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Luiz ViaAlmeida deixava de ser um profundo conhecedor na, RômuJo de Almeida é uma legenda. Os hodos problemas que talvez pareçam menores.
mens públicos que se dedicaram à sua pátria
No curso deste ano, em duas oportunidades, podem passar pela Páscoa, mas continuam vivos
tive ocasião de participar com Rômulo de Almeida pelo trabalho, por aquilo que fiZeram durante a
de seminários que se realizaram no sul da Bahia, sua vida como um todo. O que Rômulo de Almeiseminários nos _quais eram colocados os proble~ da deixou_ é w;namarca indelével na história deste
mas da região cacaueira. Pois bem, Sr. Presidente, País. Gostaria que a Mesa do Senado soubeSse
ninguém colocou melhor, estava mais erúronha~ que o Senador Luiz Viana falou em nome da üdedo, conhecia com mais detalhes ·os problemas rança do PMDB...
daquela região, as perspectivas, o que podia ser
O SR. LUIZ VIANA- Grato a V. EX'
feito para dar nova fisionomia ecoil.ômica- no rnbmemo em que o cacau deixava de ter a impor~
O Sr. Ronan Tito - ...e que o registro da
tância que teve, Rômulo de Almeida. Não foi aí sua fala é o registro da Bancada, Obrigado a V.
que o conheci. Como já dtsse, trabalhei com ele,
EX''POf cumprir tão bem esta missão.
poderia dizer, ombro a ombro, cotovelo a cotovelo, durante os anos em que servi corno gover~
O SR. LUIZ VIANA - Eu agradeço a V. Ex'
nadar da Bahia e ele diretor da CLAN, que era que, para mim, de uma maneira tão expressiva,
uma grande empresa de projetas; foi sempre uma
conclui o meu discurso, com a solidariedade do
figura marcante, presente, dedicada ao trabalho
PMDB. Grato a -v. EX' e grato ao Senado pelo
que desejávamos fazer para implantar na Bahia pesar de todos. pranteando o desaparecimento
um pólo petroquímica, Mas, se isso era o grande, de um grande brasileiro.
ele também conhecia, estava atualizado, sabia
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Luiz Vtana o
Sr. Dirceu Cdmeiio deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Francisco
Rolfemberg.

·

O SR. PRESIDENIE (Francisco Rollernberg)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro.
O SR. DIRCEU CARI'IEIRO (PMDB -

SC.

Pionuncia o seguinte discurso. Sem reviSão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Minis~
tro Paulo Brossard, aqui conosco hoje, os nossos
respeitos.
Vou tratar, hoje, do inciso IV doart 71 da Consti~
tuição brasileira, que diz respeito ao "salário mínimo, fi_xado em lei, nacion~mente unificado, capaz
de atender a s1.,1as necessidades vitais básicas e
às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinCulação para qUalquer fim".
Sobre o saláriO mínimo, exatamente no momento em que se reúnem forças económicas e
políticas do País para tratar de um Pacto, em que
estão encontrando dificuldades e certa inércia
própria da natureza dos componentes que se sentam à mesa para discuti-lo, especia1mente porque
alguns dos seus promotores são usufrutuários da
inflação desControll.ida, que não é nada mais nada
menos que um processo de acumulação de capital perverso, porque expropria de toda a sociedade
ou da grande maioria da sociedade, para transformar-se em processo acumulativo para poucos
porém poderosos, ágeis e fortes, é_ evidente que,
quando essas forças se sentam à mesa, o Pacto
para controlar a inflação se arrasta preguiçoso
e lento.
Vimos também os tr_abalhadores que devem
participar com mais ari'tplitude, numa representação que, vez por outra tímida, não assume defi.
nições mais claras, e, portanto, é mais um elemento de enfraquecimento.
O Governo, com as· dificuldades que todos conhecemos, passa pela capacidade administrativa,
que passa pela legitimidade, e tem na questão
da credibilidade um ponto crUcial. Portanto, dificil~
mente poderá ser avalista d~ _um pacto, de um
acordo com o rúvel de credibilidade que tem.
Vejo o COngresso e os Partidos políticos bastante afastados. Ouvimos, inclusive antes do pe~
riodo eleitoral, alguns pronunciamentos dos parti~
dos pollticos, mas uma pouca correspondência
na prática político-partidária de atuação mais efetiva neste aspecto do Pacto,
Por Outro lado, encontro urna oportunidade ex~
celente para que este Pacto realmente_ seja um
elemento congregador e estabilizador da sociedade económica do nosso País·. Mas, para que
isso aconteça, é preciso que os participantes desse Pacto não sejam apenas voluntários que, ao
se sentarem à mesa e acertarem um acordo,
dêem certo resultado,_ e, ao se sentarem à mesa
e não tiverem acordo nenhum, esse resultado seja
sem'elhante. Isso é um pacto froux_o. Não enverga
a necessidade que ele tem para formar a sua
força de coesão e persistir diante da diversidade
da economia que enfrentamos.
O Pacto, para valer, é preciso que aquelas forças
políticas e económicas que não se sentarem ao
redor da mesa para assiná~lo percam e aí nin~
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guém ~i querer perder. Haverão todas as forças
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temos uma inconstitucionalidade instrumentaJ:
usOU~se o decreto, quando dever-se-la ter usado
devem respeitar.
e só ..se: poderia usar a lei. E~ segundo lugar,
9 próprio decreto revela e reconhece que foram
A oportunidade da fJXação do ~!ária mínimo
por lei, portanto passando pela Câmara dos Deputomados_corno referênct.;= para a fiXação do valor
tados e pelo Senado Federal, seria o momento
atual do salário mínimo - este que decorre do
oportuno para que o salário fosse o elemento
decreto de 31 _de outubro- cinco fatores: alimen-.
tação, habitação, vestuário; transpOrte e higiene,
11Uclear de polarilação e de convergência das forque eram os mesmos fatores que, historicamente,
ças econômlcas e políticas do Pais para um entendimento. Sob este aspecto, o Congresso Nacional
desde os idos de 1943, são os aferidos ou avalianão poderá fJXar um salário aviltado, porque vai
dos para comPor o valor final do saláriO mínimo.
Só que o art._ 79, no seu inc[so IV, desde o dia
desmoralizar-se como instituição; não poderá fixar um salário superavantajado, porqUe poderá
5 de ou_tubro, exige que se agreguem a esses
va1ores ou a eSses fatores os percentuais decorquebrar parte da economiª. Portanto, esta questão do salário, que é um _direito fyn_damental de _rentes de educação, saúde, previdência e lazer.
todos os trabalhadores, há de ser o elemento que
Então, temos aí a segunda inconstituciona1idade,
amarre a questão dos ganhos reais para os traba_que é a inconstitucionalidade em essência, inlhadores e os preços, pelo lado do capital e da
constitucionalidade subStantiva, ao lado da in- _CQ_Qs_titucionalidade adjetiva, que é a do instruprodução.
. _ __
_
mento normativo usado. ,É que isto,_ ilustre SenaNão vejo, no momento. imediato, urpa melhor
oportunidade_ do que esta de utilizar este elemento
dor Dirceu Carneiro, que entendo que há _urna
importante da economia, com reflexos nas esferas
cobrança, neste IT_lomento, da Constituição e da
públicas e privadas do Pafs, que ê o salárto, como
sociedade brasileira, com base na Constitui_ção,
elemento nuclear para polarizar este entendimenao Poder legislativo, à Câmara e ao Sena'do, no
to tão n~cessário e que, hoje, os interlocutores
sentido de que agilizem uma tomada de posição,
para fazer com _que, afinal de contas, a nova funque o assumem não estão conseguindo alcançar.
Não haverá Pacto, no_meu entender, que tenha
ção que temos rlê condições de vitali.dade ao ór- .
futuro, que tenha perspectiva_Qe futuro. se o Congão, pãra que não percamos as prerrogativas que
gresso, se o Earlamento nci_o_ esljver presente, prinrecém-conquistamos. O direito de fazermos essa
cipalmente depois desta Constituição que acabamanifestação, essa nossa crítica ao fato de o Exemos de promulgar, pela qual o Poder Legislativo
cutivo ter usado o decreto, é t~cnicamen~e correta.
adquire ml.litas prerrogativas, retoma prerrogatiA verdade é que· o Executivo nos poderá. dizer
vas históricas, mas que ainda, ta1vez nem as forças
que fez isso, e o fez indevidamente, porque não
económicas nem as políticas, com a bo~a ainda_ aprovamos uma lei. Então, cabe-nos a aprovação
torta do cachimbo aLrtoritário, tenham percebido, _ da lei, e digo isto porque, inclusive, hoje, da pauta
e, portanto, não estão valorizando nem sentindo _da Ordem do Dia do Senado da República consta
a importância que deverá ter o Legislativo brasium projeto sobre saJário mínimo, qu~ nos preOculeiro a partir dagora. Ele é muito mais autêntico _ pamos em apresentar logo no mês de outubro,
na sua representação, porque aqui não estão aperência ao debate dentro desta Casa e para _que
nas os partidos do Governo, m~s os partidos de
venhamos a poder fazer o preenchimento_ dessa
Oposição, por conseguinte, numa amplitude de
lacuna, que é, de certa maneira, a lacuna aberta
_com o não _uso Qa prerrogativa que temos. Acrerepresentatividade muito maior e de credibilidade
também proporcional.
dito que, nesmo depois de 50 di~ haveremos
de _utilizá-la e evitar que novos decretos, conse-.
O Sr. Carlos CJúarelli- Permite V. Ex' um
qüentemente inconstitucionais, sejam baíxados
aparte?
por não termos deliberado por meto de lei. Por_
l,sso, entendo extremamente oportuna e pertinenO SR. DIRCEU CARI"'EmO - De modo
te _a manifestação de V. Ex", -como um chamaque, nesta linha de raciodr;io, trago esta reflexão,
mento à atenção de todos nós.
na oportunidade em que vamos ouvir o aparte
do ilustre Senador CarlOs-Chiarem.
O SR. omCEu CARNEIRO - Agradeço a
V. Ex!', que trouxe para este modesto pronUncia~
O Sr. Carlos Chlarelli -Senador Dirceu Carmenta argumentos técnicos e aspectos imporneiro, a manifestação de V. Ex',- nesta tarde, é
extremamente oportuna. Não sei se há algum dis- tantes da realidade que está acontec;endo ao nospositivo no texto da Constituição, pendente de so redor, e também trazendo aquilo que é essencial, além das constata_ções de que temos o dever
regulamentação, que exija imediaticidade de made assumir õ que hoje é uma prerrogativa conneira tão eficaz e que tenha uma abrangência
tão exigente quanto o art 7?, IV, isto é, aquele quistada, que talvez levou décadas para ser alcanque regula e propõe novas diretrfzes para o salário çada, mas que agora está aqui expreSsa no texto
da nova Constituição, e que, se fiãO a ub1izannos,
mínimo. E me atreveria a dizer, numa rápida incuralguém vai utilizá-la, interpretando a seu_ modo,
são dentro deste oportuno e pertinente discurso
de V. Ex:", que no caso, estamos vivendo sob dupla a seU favor e, quem sabe, muito diferente daquilo
que deveria e daquilo que inspirou este texto consinconstituciona1idade em matéria de salário mínitante desta Constituição. De modo que a oportumo. Há uma inconstitucionalidade, com relação
nidade do_apartetambém o reconhecemos como
ao instrumento utilizado em 31 de outubro próxital.
mo passado pelo Executivo, que revisou o valor
Por_ outro lado, devemos começar a responder
do salário mínimo, passando-o para Cz$
a essa e>çpectativa, assumindo-a na sua plenitude,
30.800,00, e o fez através de decreto, decreto
e _é-o..:que gostaríamos de propor: que o Senado
ordinário, decreto regulamentar, já _na vigência
constituísse, o mais breve passivei, a Comissão
da nova Constituição, que é expressa e explícita
que fosse estudar esta questão, ou que instruisse,
ao dizer que cabe ao Legislativo, e por lei. Então,

de se sentar à mesa para o acordo que todos
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afinal, os mecanismos apropriados, para que as
·iniciativas aqui tomadas ganhem curso e que este
debate, que este pacto, tão nec~sário para a eco- nÕmía brasilf:ka, Seja chamado, seja atraído, seja
puxeido para a esfera do Congresso Nacional, que,
. neste mome9!9 1 assume o seu Verdadeiro papel
de representant~ da sod~dade, mais leg~timo,
mais aUtêntico, mais afuPIO. põffimto, inteiramente pertinente ao assunto _de que estamos tratando.
Deste aspecto, não vemos nenhuma possibilidade de.suc:_e_ss.o do Pacto sem a presença do
Congresso. O primeiro pacto feito é este_ aqui,
~ a nova Constituição. Tinha que ser o primeiro.
~aí~,ordenação constitucional, jurictica, do nosso
Depois de estas regras de relacionamento da
sociedade estarem es_tabel_e_c;idas_, devemos partir
para outras _áreas, e já temos aqui uma boa base
de exercido. Não nos podemos furtar diante desta
realidade, e precisamos aSsumir, e este ato de
assumir não pode ser um ato isolado de um Parlamentar ou de um partido com presença no parlamento, mas há de ser a, presença e a participação
da instituição, do Legislativo, do Congresso Nacional.
Por isso, o registro que faço neste momento.
É a oportunidade. Não podemos ver as coisas
ocorrerem, com as dificuldades que estão acontecendo, com_as probabilidades de insucesso a que
estamos submetidos e fica_rmos _fechados nas
nosscts Jimi~ç_ões _f!_Sjcas _do Co_ngresso Nacional.
Tem os que começar a assumir_ nosso papel. Deveremos convocar a sociedade, as forças económicas, políticas e _sociais do País para, em conjunto, nesta Casa, fazerem, wna ressonância das
expectativas do povo brasileiro~__
O Senac;foc F~era1 tem toda _a- autorid~çle para
fazê-lo, tem todas as condições para i~s_o, possui
os instnunentos constitucion~is para tal e, portanto, pode fazê-lo._ Devemos fazê-lo, combinado
com a Câmara dos Deputados, que já tem in.ida.tiva em andamento. Precisamos reunir as forças,
somar os_ nossos esforços, para que possamos
cumprir o nosso papel.
ErB; ~Ste, Sr. Presidente, _Srs: J3enadores,_o registro que queria fazer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Conc-edo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho.
·

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Pronufl.cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs: Senãdores, dois assuntos me fazem assomar
à tribunaneste momento. O primeiro, de natureza
regional, rela~ionado com ·o Nort,e/Nordeste e, o
segundo, pare·ce-me que é de dimensãOilacional.
Qua-rito ao primeiro; trata-se de uma mec;fida
tomada pelo Governo do Presidente José Sa!]ley,
que retira do orçaffiento do Finam, para transferir
para o Finar, mais de 22 bilhões de cruzados.
Nunca, até aqui, o orçamento do Finam tinha
sido_roaior do que o--Orçamento do Fino~:_. Pela
primeira-veZ o foi. Acontece exatamente que, baseado nisso e num decreto que realmente pef]J1ite
transferências, os Ministros João Batista de Abreu,
João Alves e Mailson da Nóbrega- parece que
os Ministros João Alves e Mailsol;J. da Nobrega
são nordestinos, creio eu -- enVia~am ao Presidente da República uma exposiçãõ de motivos
sugerindo a retirada de 22 bilhões de çruzados
da Arnaz6nia para o Nordeste. Isto criou wna si-

I
i

I

3552 Sexta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tuação de revolta não apenas na minha terra natal,
o Acre, mas também na terra que represento aqui,
o Pará. Já conversei com representantes do Nor~
deste, que entendem que é uma medida muito
antipática. Porque até de algum modo é uma vier
lênda praticada contra a pessoa que fez a escolha

derar a oportunidade da luta armada. Até
agora não houve nenhum exemplo de que
as classes que possuem o capital e o poder
tenham cedido suas posiç-ões de controle do
Estado, da sociedade e da economia de forma pacífica. Há exemPlos, como o da Suécia,

para aplicar um projeto. Cada empresa dessas

de uma reforma socia1 que foi instrumen-

escolheu e, dessa vez, escolheu mais o Finam
talizada pelo fortaJedmento do capitalismo.
do que o Finar, e o Governo da República tomou
Mas a revolução social num momento dedessa iniciativa Assomo· a esta tribuna, portanto,
_sivo vai exigir que os antagonismos de classe
como representante do Estado do Pará, e _em
levem a uma guerra civil a descoberto, a uma
nome do Norte, para reclamar contra isto. I:: uma
guerra civil armada."
medida discriminatória e injusta, porque se retira
-Portantõ,-aChei até que a expressão do Profesdo orçamento do Finam 33~do seu global e
sorAorestanFemandeseraduplamenteenfática,
automaticamente cria enormes dificuldades para
porque eu já entendia que a guerra dvil tinha
o empresariado que Já aplica na Amazônia, dentro um pressuposto de luta armada; mas S. Ex9 fez
da lei, os seus projetas.
~ questão de caracterizar uma guerra civil armada.
O outro problema que me traz aqui, que me
Ora,nós,queconvívemoscomS.Ex•,sabemos,
perfeitamente, que ele não estava pregándo a luta
parece merecer a meditação do Senado da Repóblica, ê relacionado com o que os jornais farta- armada agora; nenhum de nós faria esse insulto
mente abriram manchetes: o depoimento que te- a ele de dizer que chegou aqui para fazer a arr.egiria dado, numa entrevista de televisão, a Prefeita
mentação de fuzis, de metralhadoras, do que seja,
eleita de São Paulo, Luíza Erundina.
para começar uma luta armada no Brasil. Foi
No dia 20 deste mês, concedi uma entrevista apenas uma posição teórica, e coincidente com
à Folha de S. Paulo, e a última pergunta do um pensamento marxista que sempre foi na mesma direção, inclusive na práxis Ieninista do marxisjomalista foi exatamente se eu admitia que partiria
do PT, desde logo, uma ação violenta. E eu res- mo. E ·até se dizia e traduzia isso, com menos
pondi que não, mas disse: "Não já! E o jornalista brilhantismo do que o Professor, dizendo: "A burvoltou a perguntar: "Por que então não já?" Eu gueSTa.não entregã-o poder Sem luta."
disse:"PorqueoPTnãoêumpartidohomogêneo.
Desse_ modo, neste caso, não me parece que
Ele é- um partido que representa uma frente; uma quando eu ten~a dito Isso tivesse praticado algufrente de esquerda, marxista de diferentes tendên- ma violência, para merecer, pela primeira vez, de
cias. E é natural que haja eiltre- essas--tiúldêl'lcias
meu ilustre colega de Parlamento, o Deputado
aquelasquenãoabremmão-dalutaarmadacomo Luiz Inácio Lula da Silva, uma declaração, já no
meio de conquista de poder".
dia seguinte, no dia -21, no mesmo jornal, a Folha
Portanto, eu não estava acusando riinguém, es- de S. Paulo. Perguntado a respeito de mihhas
tava falando teoricamente sobre esse problema, declarações, Lula criticou o Senador Jarbas Pasque é perfeitamente juStificáveL E VejO~ para ale- sarinho de que os militares poderiam voltar ao
gria minha, presente aqui no plenário, um homem Poder se entrarmos no caos. Eu tenhO que explique aprendi a admirar pela leitura que dele fazia, car exatamente 0 que é isso, 0 seu significado,
embora discordando das suas teses, pela sua porque era outra pergunta. Como sempre, devido
compostura pessoal, que é o eminente Professor a mlnha origem, acham que tenho ligações muito
- prefiro chamá-lo antes de Professor do que íntimas com o p-oder amlado, e então volta e
até de Constitulntê, como ô -Chãrilãva antes, e meia me perguntam se os militares vão voltar
de Deputado, agora - Florestan Fernandes.
ao poder.
Sei que S. EX' nãô poderá, nãtúralmente, darDa última vez, industve nesse mesmo programe a honra de um aparte, mas quem sabe o m?l de televisão, foi-me feita essa pergunta, e eu
senador José Paulo Biso] possa servir de intér- disse: eu não sou um interlocutor prMiegiado na
prete do pensamento do Professor Florestan Fer~ área militar. Os meus colegas de turma chegaram,
nandes. (Risos.)
sete, a generais de quatro estrelas, mas já foram
Estou com um documento de S. ~. porque embora para casa, por compulsória ou expulsória,
antes, quando pretendia me candidatar ao Sena- que significa idade também.
do, lia, também, outros que eram candidatos em
Então, tinha eu acabado de responder que não
potencial. E estou com urna Folha de S. Paulo tinha coiltató permanente com a área militar, sede domingo, 22 de junho de 1986.
não esporadicamente. Em seguida o jornalista
É uma entrevista do_ Professor F1orestan Fer- ~ e eram 10- jornalistas fazendo perguntas no
nandes, com- uma fotografia muito bonita, em h:iesmo programa que a Prefeita Eri.mdina agora
que "Che" Guevara é_ O quadi"o destacado no seu respondeu- me disse: "Mas o Sr. o que pensa
escritório, e me surpreendeu muito uma fotogra- do Ministro Leónidas ser o candidato à Presidênfia, um quadro de Aoriano Peixoto, se não me da da República?" E eu disse: "Tem ele as qualifiengano. Pode ser que eu esteja equivocado. Eu sªçOes para ser, maior de 35 anos, enfim, aquelas
não entencli bem essa ligação,
=--repostas de sempre, é um homem qualificado."
Mas aqui, exatamente lendo o Professor- que
Disse-me ele: "Mas o Sr. não falou do sonho dele,
leio sempre com muito respeito --foi-lhe feita
o sonho dele é a Presidência da República." Eu
uma pergunta pela jornalista Fátimá Murad.
diSse: _"Rerdão, acabei de dizer ao Sr. que não
Pergunta: ''A luta armada é necessária num pro~
ó freqüento nem eJe a mim. Se não tenho intimicesso revoludonário?"
dade de ir ao seu almoço, como é que posso
Resposta do Professor Florestan Fernandes:
ter intimidade para estar ao lado da sua cama
"A revolução tota1, dentro de uma soeie-- na hora em que ele sonha?" Então, eu não poderia
naturalmente, acompanhar o seu sonho. Essa
dade capitalista, num dado momento, tem
que se tomar luta armada. A questão é consiPerseguição é pennanente.
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Aí, perguntaram-me a respeito de agora, já, sobre a possibilidade de intervenção. Não vejo a
menor motivação das Forças Armadas, tanto
quanto eu possa saber, exceto se _o País entrar
em caos. E aJ sãllentei: O que é o caos? Tem-se
que definir o que é o caos.
EntãO, se houvei" uma desordem completa no
País, uma convu1são total no País, saques, nenhum respeito por nenhuma lei existente, como
as Forças Armadas são responsáveis pela ordem
interna também, é fatal que elas tenham de atuar.
EsSa: foi a minha resposta.
Isso mereceu a critica do meu anllgo, Deputado
Lula. Mas o pior é o que ele disse em seguida:
"O Deputado negou também que o PT possa
apelar para a luta armada, como disse Passarinho,
em entrevista exclusiva publicada ontem na Folha de S. Paulo. Não existe essa possibilidade.
Isso ele disse no dia 21. "A classe traba1hadora
aCaba de fazer em São Paulo, Porto Alegre e no
ABC uma-extrãotdinária revolução silenciosa. Até
aí estava muito bem. O pior foi a parte final da
sua _declaração. Então, ele diz:_ "Ele - que sou
eu~ está tentando criar um clima de terrorismo."
Ora, eu não gosto do terrorismo', eu não prati·
caria nem o terrorismo verbal. Acho que em matéria de terrorismo o Deputado Lula tem mu"itO mais
conhedriientO do que eu, pelo menos por algumas companhias que estão no seu Partido.
Estranhei isso. Eis, senão quando, nesse dia
23 de novenlbro; ·dois dias depois, aparece a FoUta de S. Paulo com esta manchete: "Enmdina
diz que só a luta armada leva ao socialismo."
E aqui está a transcrição do programa "Roda Viva", com a resposta de Dona Erundina. Eu tinha
me baseado, inclusive, num documento. Acho
que ê um documento, pois publicado em O Glo·
bo, do Rio de Janeiro, de 18 do corrente, sob
- o·título:
"Os Vários "hóspede_s" da legenda petistéi.
O PT abriga os seguintes grupos ó~.i tendências mais conhecidos... ArtiCulação-Majoritária, sua ala dominante é do ''PT histórico",
oriundo do movimento sindicaf--cOmo Lula, Meneguelli, Olívio Outra, Vitor Buaiz. Abriga também o setor cristão, na maior parte
militantes das comunidades eclesiais de base
e da Pastoral de Terra- como o Fi'Eii Betto
- e os chamados "marxistas independentes", antigos militantes de grupos claridestinos (PCB, PC do 8, MR-8), -comO Vlaâimir
Palmeira, Luíza Erundina, Jorge Bittar e Jrma
PassOni. A Articulação--dOmina o Diretório ... "

Portanto a própria colocação de O Globo colocava a Prefeita Luíza Erundina no grupo Articulação, e não nos outros grupos, como vamos ver.
Segnndo grupo:
"Democracia Socialista, trotsklsta a DS; é
o grupo do jornal Em Tempo, de Belo Horizonte, que já fOí seu nome de _batismo. Não
tem expressão parlamentar, mas tem influência na CUT. SegUe o formulador tielga Emest
Mandei, um dos maiores marxistas vivos. Ugado à seção brasileira da 4Q lntemadonal,
fundada por Trotski."
Outro:
"Poder Popular e Socialismo apelidada de
"Poposo", é resultado de um "racha" recente
da Democracia Socialista."
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Aí fala das pessoa:s, entre elas Virgílio Guimarães, que acaba de tirar o segundo lugar na apura-

ção do pleito para a Prefeitura de Belo Horizonte,
e o médico Luiz Eduardo Jorge.
Outro grupo:
"Convergência SOcialista - outro segmento t1otskista. Não tem expressão parlamentar, mas é forte nos sindicatos. Integra

o movimento ··cur pela base", que faz oposição à "CUT de mas~as", de Meneguelli."

Então, é um grupo dentro da CUT, mas em
oposição a Meneguelli.
"Liberdade e Luta, o Ubelu- edita o jornal
O Trabalho, e segue o pensador francês
Jacques Lamber. Pertence à Organização
Socialista Internacional, _com ramificações na

Europa."
Outro:
"Partido Revolucionário Càmunistà- facção que ainda não se assume, surgida de
uma dissidência do PC à.O a, após uni.a fracassada guerilha no Araguaia."

Guerrilha no Araguaia, participação na guerilha,
José Genoíno, então está o meu amigo, Deputado
José Genoíno, apontado aqui como expoente do
grupo; quando em conversa comigo José Genolno se declara seguidor da linha _de Gramsci, e
não desta linha da luta armada pefo poder.
Ainda:
"Partido Comunista BrasileirO Revolucionário. Talvez seja o único grupo que se abriga
no PT que ainda defende a luta armada. Foram seus militantes que tentaram um assalto
a uma agência do Banco do Brasil, em Salvador, em abril de 1986. Acabaram presos e
indiciados na Lei de Segurança Nacional."
Outro grupo, finalmente:
"Movimento de Emandpação do ProJetaria do - Pequeno grupo com_ base _no Rio
e na ~aixada Fluminense. Integrados do

MEP...

ora; cóffió está colocadOa:qul, peJo O Globo,
que deve entender do que está esc::revendo e publicando, o único grupo hoje dentro do PT que
defenderia a luta armada já seria o Partido_ C_o_m_unista Brasileiro Revolucionário. Portanto, foi mais
com vistas com esta potencialidade, ainda que
remota, que dei minha declaração.
Mas a Prefeita eleita, Luíza Enmdina, se encarregou de dar por mim a resposta ao Deputado
Luiz Inácto Lula da Silva, dois dias depois. Disse
ela:
"Em nenhum momento imaginamos que
a via eleitoral seja a via que leva ao so_cia~
lismo."
Oaro! Ela repete as lições dO eminente mestre,
Professor Florestan Fernandes, repete as lições
que li de grandes socia1istas, quando foi deposto
no Chile o Presidente Allende. Dizia-se inclusive,
naquela a:ltura, que "a últitha esperança de chegar
pacificamente ao poder acabava de ser sepultada
na experiência chilena".
Diz ma.is:
"Ao disputar eleições, como fez este ano,
o PT estil fazendo o jogo democrátk:o dentro
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dos limites que estão dados a uma $0dedad~
no regime que está dado aí, isto não significa
que abdicamos dos nossos objetivos estratégicos que têm que ir muito longe. As condi=- ções objetivas..."

comunista o_~doxa do passa.do, a força reVolucio!lária; oU a V!Of&tda, Toi considerada
como a última, e não a primeira, faSe- da
1Uta--révolucioi1ária. As condições objetivas
criaram a base da luta armada."

_Q_o~~lia que o~ ilustres Senadores e Deputados
aqur-presentes, Para alegria minha, meditassem
sobre ~s condições objetivas.
-- "ÃS COridTçOes objetivas não são dadas para
viabilizar esse objetivo maior que é a transformação estrutural da socieda_d_e, para que se eliminem todas as formas âe oPressão e de injuntiça."
Aceitou ela a premissa de que, em algum momento, para a frtlplantação do socia1ismo, terá
que haver uma ruptura com a institucionalidade.
Palavras_ dela:

~"Às Co~dições objetivas" ..=_palavras que estou ligando ao discurso e retórica da prefeíta_ elei~.

"Em algum mome~to, se esse fOr o meiO,
Se _as_- condições objetivas estiverem dadas
_para isso, não há outra alternativa."
- E -continua dizendo:

"Se a maioria se decidir pela luta armada
condição para transformação estrutural da sociedade, não é o partido, nem mesmo o nosso, que vai impedir que tsso aconteça. Se essa for uma decisão da maioria,
__nãoter:!los como impedir que ocorra."
Ela está jogando, portanto, no processo histórico. Na mesma linha de pensamento, Erundina
diz que a experiência anterior de luta armada no
Brasil não representou a maioria da sociedade
optando por essa linha.
~como

..0 poVo não penSava assim- diz ela muitó-õ'ien9~

os trabalhadores se:
_ nessa direção."

mobüizaVÇ~.m

O que é uma espécie de autocrítica que se
liga à crítica feita por Luís Carlos Prestes quando
chamou de golpismo, tentativa golpista militar da
_esquerda_à_reação armada desde 1967- começou em 1967 - até 1973.

Ora, aqui vamos tratar do programa das condições objetivas.
Tenho um livro em mãos, que li faz dez anos,
"Marxismo no Mundo Moderno". Já deve haver
uma edição mais revista e mais ampliada. Dentre
os diversos analistas dos diversos tipos de comu~
nismo praticado no mundo até então, aparece
um Theodore Draper, da Universidade de StanfOrd, que fez um estudo sobre o castrlsmo, e e~
me pe_rm~o ler essa passagem:
"...:.Na verdade, Ca$0.resi!fvou uma esfE:r:a
de influência comunista.. Sugeriu, ocasiona1mente, nada menos do que o reconhecimento da sua liderança comunista na AmériC,4
Latina, ou seja, ser tratado em pé de igualdade com a liderança soviética e a de Mao."
Isso. pode parecer uma mania de grandeZa
"P-ãra- o Uder de um país pequeno e fraco
- como Cuba, mas Castro alega precisamente
que os números não são importantes. Se
dote homens puderam iniciar uma revoluçã_o
em Cuba, por que a pequena Cuba não pode
inic:iar Uma revoluç_ã.o na América Latina, ou
pelo menos pretender o crédito dessa revo-

luÇão?

·

---'·-o caminho para o poder" castrista não
_é o- caminho comunista tradiclona1- ainçl~
estou lendo Theodore Draper- "... Na visão

"... a luta armada não criou as condições
objetiv.as... "
Mesma coisa que a Prefeita L~.Jiza l::.rul}dina disse em _relação ao movimento de que participou,
por exemplo, o Deputado José_ Genoíno.
"... Como disse o veterano comunista Victório COdovilla sobre os comun[stas chineses, mas que se aplica também aos cubanoS,
"eles jogam· tudo na luta armada apenas",
especialmente na "luta de guerrilha", Codov:illa, que serviu por muitos anos como funcionário do Comintem concordou que "em _
certas. condi~es a ação guerrilheira, como
parte do m-ovimento de massa, é uma forma
da luta popular" e uma "forma justificada
e necessária", mas insistiu ele, a força armada é apenas uma das mliftas formas de luta
admissíveis, e "se as condições objetivas não
fórem TaVõ"râveis parã uma-luta armada, a
ação guerrillte.ir:a s~rá um fracasso e a longo
prazo prejudicará o movimento revolucionádo."
Eu aqui me ~io a Codovma, a Erundina, para
critica exatameilte da aventura armada que mediou entre 67 e 73.

O Sr. Jamll Haddad um aparte?

Permite-me V._ Ex'!'

O SR- JARBAS PASSARINHO__:. A Prefeita

Erundina, ainda hoje Deputada Estadual - com
muito prazer ouvi_ret V. Ex"-, dedé![a que aquela
luta armada não tinha base popular, não tinha
o apo!o seqUer dos trabalhadores. E Luís Carlos
Prestes dizia que, graças et ela, a _conseqüência
natural seria exatamente o enrijecimento _do sistema _autoritá_rio_,_ O que me parece absolutcunente
certo. Então, parã terminar esta fase do meu dis~
curso despretensioso_ a esse respeito, diria apenas
que as coiSas se .encaixam perfeitamente bem.
O problema está nas condições objetivas,. Quer
na palavra do ilustre mestre da USP, quer na palavra da Deputada e Prefeita _eleita, quer na palavra
do argentino Codovilla.
Our;o o nobre Líder do Partido Socialista Brasileiro.
O Sr. Jamil Haddad- Nobre Senador JÇ~_rbas
Passarinho, V. Ex~. com a inteligência que lhe é
peculiar, procura, na realidade, dar ênfase a wna
declaração que teria sido feita pela Prefeita eleita
de SâQ Paulo, Luíza Erundina. Ouvi V. Ex'!, com
toda a atenção, declarar que havia ela dito que,
se houvesse uma luta ªrmada, essa luta estaria
acima dos partidos. Há uma realidade incontestável. Olhemos para a Revolução Francesa. O
"General Fome" é que foi, na _realidade, o causador da Queda da Bastilha. No entanto, a prática
do capitalismo selvagem tem feito com que os
países do Terceiro Mundo vivam numa situação
quase-que de mlserabilidade.e, num determinado
momento em que um cidadão olhar a sua familia
morrendo de fome, ninguém sabe o que poderá
acontecer. O que existe de real na Amértca l.atin<!_
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é que, até hoje, os movimentos armados fortlm.
feitos pela direita. Esta é uma realidade inconteste.
Quem arma os Contras 'da Nicarágua? sao os
Estados Unidos. Quem derrubou o regime socia~sta democrático no Chile? Foram as Foiças-Armadas ch.tlenas. Quem, nã "i'eialidaae, instalou o
processo ·em 1964? Foram as Forças Ari-nadas
brasileiras. Então, na prática, a direita pode assumir um regime de exceção. Se a fome e a miséria
levarem a uma reação popular, aí estaremos esti-

mulando uma luta armada, no entendimento de

V. Ex.' Quero deixar bem claro que o nosso Partido
visa a ascensão ao poder através do regime democrático, através da ascensão -de parlamentares,
cada vez mais em malar número, e mudar, através
de legislação, a prática contrária aos interesses
da classe menos favorecida. Mas V. Ex" sabe que,
num determinado momento, quando, em vários
países da América Latina, começou um movimento no sentido de uma tentativa democrática
de se conseguir as leis necessárias à reforma agrária, à reforma bancária, a uma série de reformas
que trariam reais benefidos à população brasileira, tivemos o regime de exceção de 64. E, coincidentemente, em todo o Cone Sul--instalou-se
o regime militar. Quero dizer a V. Ex', com todo
o respeito que V. Ex' merece, que. apesar de eu
não pregar a luta armada, não sei se um dia a
população brasileira reagirá de uma maneoira violenta. Não é o que pretendo, mas isso é uma
ilação que não pode deixar de ser colocada em
debate, no momento em que V. EX' faz o seu
pronunciamento.
OSR. JARBAS PASSARINHO-Agradeço
a V. EX' o aparte. Apenas surpreendeu-me ligeiramente, porque veio de onde eu não esperava _e
da forma pela qual também não contava.
Quando de"i a palavra a V. Ex', disse que se
tratava do Uder do Partido. socialista Brasileiro.
Socialhomo, hoje, é uma palavra profundamente
impregnada de ambigüidades: União das Repúblicas socialistas Soviéticas, República socialista
de Mitterrand, França socialista sOb o Governo
de Mitterrand, Cuba socialista sob a tirania de
Fidel; socialismo praticado para aqueles que não
conhecem Doutrina Soda! Contemporânea e Política - pela SuéCia, que, na ver"dàde; não tem
nada disso; é um estado capitalista no weJfare
state; socialismo praticado no Afeganistão, socialismo praticado em determinados outros países,
como, -por exemplo, na Espanha de González,
e em Angola.
Então; Soc1ãlismo, hoje, para mim, tem que
ser depurado, acrisolado, para saber exatamente
o que cada socialista pretende dizer. Não me basta
dizer socialista; é preciso saber que tipo de socia·
lismo a pessoa defende.
Respeito a figura.
Senador Jamil Haddad,
vi o cuidado que teve no emprego dos verbos.
Disse_ que eu estou fazendo unl discurso onde
procuro demonstrar e, em seguida, diz "declaração que a Prefeita teria feito". São- dUas -cautelas
que S. Exi'-toma em relação a ela e a mim, em
caráter antagónico. Não procuro demonstrar nada.
Estou lendo e interpretando a puridade. E a
Prefeita não "teria declarado"; declarou, _porque
aqui está, na íntegra, a reproduçâo dõ seu pl-ograma, na "Roda Viva".
Se-O-Senador Jamil põe em dúvida, que ponha
em dúvida, então, a seriedade e a honestidade

ao
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_do jornal que diL estar .reprOduzindo, na íntegra,
a entrevista.
Eu nunc_a usaria a inteligt.:ncia que o Senador
me-atribui ter para fazer mistificação. Nunca Nunca fiz, nesta Casa, nem fora dela. E não estou
aqui agravando circunstâncias, como parece pre~
tendeu dizer o nobre Líder do Partido Socialista.
Ao contrário se estou caracterizando exatamente
que figuras, sobre as quais não temos dúvida nenhuma, que não sairiam daqui para pegar uma
arma e munição para participar de uma luta armaàª-d_esçl_e_já, defendem isso no plano teórico. E
Marx também já dizia justamente que "a violência
é a parteira da História".
logo, nada absolutamente a retificar em relação ao que eu disse até agora, enriquecido o
pObre discurso que faço pelo brilhante aparte do
Senador Jamil Haddad. Apenas acho que, quando
S. EX' fala em capitalismo selvagem, deve estar
atrasado de, pelo menos, um sécuJo porque o
·capita1ismo selvagem que nós aprendemos, as
doutrinas sociais contemporâneas que estudamos, é o capitalismo que não conhecemos, é
o capitalismo que Marx, com -grande razão de
ser e_ com- grande genialidade, definiu na sua
·~AitáliS_e_Mãrxista-do Capitalismo de Manchester".
Esse era-o capita1ismo selvagem, onde o povo
que não tinha direito nenhum à defesa, não havia
direito de proteção à mulher, ao trabalho do menor, que não tinha garantia de oito horas de joma~a. que _flãO tinha garantias de previdência social,
como uma espécie de segurança para todos os
-trabalhadores em geral. Esse capitalismo mudou
exa_tamente na fase do neocapitalismo.-E af vem
um dos erros fundamentais de Karl Marx, que
como analista foi genial e como profeta foi um
fracasso, porque profetizou que _as nações se tornariam comunistas a partir do momento mais
desenvolvido da industrialização.
Tivemos Cuba sem ser assim; tivemos China
s_em ser assim; e tivemos a União Soviética sem
ser assim.
O Sr. Leite Chaves -

Nobre Senador, V.

EX' me pemlite?

·o SR. JARBAS PASSARINHO- Se V. Ex"
me permite, gostaria de receber o_seu contra-ataque no momento em que, pelo menos, eu fiZer
uma pausa. E ela será breve.
O SR. LEITE CHAVES -

ExcelênCia.----

Muito obrigado,

O SR. JARBAS PASSARINHO -O Presidente me chama a atenção que a luz está vermelha. Como o vermelho é agora, na geografia política_ brasileira, a cor mais protegida, não sei se
S." Ex' me lelnbra de vermelho porque estou falando do Partido_Socialista·ou falando do PT, ou
porque, na verdade, o meu tempo es~á encerrado.
_1~1~~;S_ ouvirei, ain~a, esse nobre e ilu~tre amigo
Leite Chaves.
O Sr. Lelte Chaves- Muito obrigado, Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Senador.
eu o interrompi e pedi a V. -EX' que eu concluísse,
porque acho que o aparte final do Senador Jamil
Haddad é muito interessante, quando ele fala que
os- movimentos armados no Brasil e na América
Latina foram feitos pela direita.

Novembro de 1988
Ora, quem vai pôr em dúvida isso? Apenas há
algo em que S. &i' deveria, talvez, meditar. No
momento em que se dá o direito, como ele diz,
de a fome, amanhã, armar o braço, muitos serão
os braços da esquerda, admite-se t~bém reciprocidade a partir do momento em que a esquerda pode fazer isso, para fazer convulsão social
e revolução- S. Ex!' se lembrou logo da Révolução Francesã. Lembramos do Uberté, EgaUté
e Fratemité do século XVIII que até hoje não
foi realizado, e que terminou em Napoleão ....,..
verificamos que essa tese legitima a outra. A tese
de que se pode fazer um movimento armado para
chegar ao poder legitima-se a direita, que acha
que pode fazer um movimento armado na defesa
daquilo que representa o seu status quo.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Ouço o
nob~e jurista e Colega do Senado, Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves -

t:

grande bondade

de V. Ex"
OSR.JARBASPASSARJNHO-Bondade.
não; isso é verdade. Jurista V. EX é, e meu colega.
Acho_ que não pode recusar.

O Sr. Leite Chaves- V. ~ é um dos homens mais brilhantes desta CaSa e, também, um
dos mais cultos. Tenho privado dessa convivência
desde 1975, quando chegamos pela primeira vez
a esta Casa. SOb essa inteligência e sob essa cultura temos nos acobertado. É verdade que houve
algumas divergências. De brincadeira, disse uma
vez que a sua inteligência e a sua cultura, os seus
sentimentos doutrinários_ e ideológicos jamais se
aquietarão enquanto V. EXI' não provar ao mundo
que Marx está errado; e continua V. Ex.~ no seu
grande tema. Mas a razão para minha interferência
nesse seu discurso é a ?refeita de Sã:O Paulo.
N.ão a conheço. Sei pelos jomals, apenas, que
ela é do distante, do pobre, mas do extremamente
livre pedaço da terra em que nasci, a Paraíba.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Houve
utnã identidade, já.
O Sr. Leite Chaves - Disse, até, uma vez,
que entre as causas que determinaram a sua vitória em São Paulo e as minhas no Paraná foram
caUsas comuns. Entre mim e ela existe uma semelhança muito grande, não somente de destino,
mas de chegada à vida pública. t: uma mulher
preparada, sobretudo no sofrir:nento. Eu li a entrevista r:~os jornais e hoje eles forçam um desmentido, uma retratação. t: uma velha tática. Creio
que ela falou em luta armada, mas teoricamente.
Digo a V. Bel' que através desse jogo democrático
nunca chegaremos a uma realidade_ social e justa
como a que vi em Cuba, que considero o único
país com dignidade na América Latina, senhor
do seu destino, pela vida digna de seus filhos,
de seu povo e de seus habitantes. Não recomendo
esse caminho. Ainda acredito na via democrática.
Mas com Erundina chegaram ao poder, a aparência de poder, os mal-ginalizados, Os Sofridos, os
nordestinos e.squecidos, parte de todo o Brasil
que para ali veio realizar um pouco-de seus sonhos. Já existe um processo_ erri marcha para
destruí-la. As três firmas que tratam da coleta do
lixo já se articulam para que São Pauio _apodreça
no lixo desmoralize sua administração. Os jornais
já deram início a velha tâtica de forçar uma afirmação paia colherem um desmentido desmoralizante. Sei que será muito difícil para essa minha
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de um mestre marxista confesso, como é o nobre
cedida. Ninguém aceita o sucesso na SL!a vida Deputado Florestan Fernandes. Quem fala é um
a não ser as modestas populações marginalizadas Marc Paillet, pOr exemplo, que escreveu o livro.
que, num sonho, numa esperança tresloucada Marx contra Marx- infelizmente não houve tradua elegeram. Sei que afronta muita gente uma po- -- -ção ·pata tá. Qúem prova que ele errou são os
bre_ mulher, sem maior expressão, sem grande melhores analiStas do próprio marxismo, que hoje
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grande conterrânea uma admini$!:ração bem su-

aqueles que tinham o melhor sorriso, ou que tinham melhor maneira de influir. Mas aqui os filistas querem as ele-ições e nós estamos de acordo.
uívocos. Eu vou pedir em São Paulo pelo menos
o testemunho_ do emin~nte mestre Florestan Fernandes, que me ouviu, me dEiU a h0i1fã
ouvir
fortuna, sem o notável saber e sem amparo de tomam posições diferentes. Quem prova que ele desde o início. E'm nenhum momento tentei agragrande famílias ou dos grandes grupos econõerroufoiunlRaymondoAron;umRaymondAron?
vrp-, Com_o me parece que se pretendeu dize_r, num
micos, chegar ao poder. Mas mesmo assim, ac;:ho não sou eu. Foi um homem que, num detenniaparte, as declarações da futura Prefeita de São
que esta Casa tem o dever de _alimentar- diga- _ nado momento de luz, da França, aparecia sime- Paulo. Ao contrário, quero dizer que entendo que
mos- esse sonho do povo, para que a violência, tricamente em relação a Jean Paul Same. Então,
ela não pregou a luta armada, ela apenas admitiu
a luta armada dentro de uma formação maJ:xlsta,
de amanhã, não seja maior do que a de hoje.
o meu eminente colega fez uma f~ase irônica,
De minha parte, digo que tudo, aqui no Senado, mas descabida. Eu_ não mereço tan_to.
onde os marxistas sinCeros,--que não recuam das
posições, adrriitem que Pode ser uma possibique eu possa fazer para favorecer, para beneficiar
O 5~. Leite Chaves_ V. Ext falou em Milton
rovamos para São Paulo, 160 milhões de dólares,
lidade, a última possibilidade, embora haja discore a grande obra de Mtlton foi o ''Paraíso Perdido"
a pedido do Prefeito Jânio Quadros. Nem_ sei se
dância de Fidel Castro de achar que era a primeira.
esse dinheiro já está sendó utllizado, mas.s_ei de
('The Lost Paradise"). Eu apenas quero que a
Portanto a minha palavra aqui é apenas para proantemão que vão procurar frustar a sua entrega, vitória de Erundina não- seja um paraíso perdido
var que quando o eminente Deputado Luiz Inácio
se_ainda não 0 foi. Mas estarei aqui, ainda que para os marginalizados e esquecidos, que têm
Wa da Silva cliscordou de mim e usou.~~ exvoz isolada, para ajudar essa filha do povo, essa apenas o direito de voto.
pressão, da qual ele deve se arrepender, de que
eu estaria criando um dima de terrorismo, setenta
O SR. JARBAS PASSARINHO_ Conheço
mulher de c(dtura, uma nordestina que só em_
e duas horas depois quem lhe dava a resposta
nascer já é um desafio; sobreviver, outro; edu- _t;I:oCadilhistas mais modestos que V, Ex" Realmen·
era~a pfôj)ria Sr'. Luíza Erundina.
car-se, outro._E chegar a ser' a_ Prefeita d_e_ São . .te, foi o Paraíso Pe_rdido.
__
sr. Presidente, srs·: senadores, eu encerro miPaulo, com idéias próprias e dignas, um inconceQuero começar dizendo que V. Exf- n-ão será- nhas palavras aquí. AgradeÇo os apartes que recevoz·jsolada ne_ste Senad_o "na defesa de verbas
bível desafio. Ela é um instante de grande respeito
bi, a ateri-çáõ cOm que furouvido, e tenho absoluta
para a nacionalidade. Essa é uma\•il.ória daqueles para a Prefeitura de São Paulo. Tenho certeza
certeza... _, _ -· --que jamais tiveram a oportunidade de participar de que os Senadores aqui se comportarão da
do banquete__da_ vida e s6 d_e fqrrna inconcebivel,
me_s,m-ª maneira como se comportaram até age0 Sr. Ronan Tito - Permite-me, antes de
mesmo para a Sociologia Política, chegaram ao
ra. Nós não temos discriminação. Ao contrário,
terminar o discurso de v. Ex", um breve aparte?
poder em São Paulo. Mesmo assim, meu caro
eu gostaria de proporcionar à Deputada Erundina
O SR. JARBAS PASSARINHO - Quem
Senador, os meus respeitos a V. Ex' V. ~ é ho- _ hoje, e Prefeita amanhã, talvez uma chance de
pode negar aparte ao Líder da Bancada Majoritária
mem co_erente nesta Q3sa. Fõi J,JJl1 dQS_- poucos
poder provar como administrar melhor do que
da Casa? 86 o Presidente.
que nunca vacilaram. V. Ex~ tem posição sempre
até agora já- foi administrada a cidade de São
conhecida e hoje a está_re?lfirmando, nos diversos
Paulo.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Jarbas
discursos que fez em d~fesa dos s_eus pontos de
Discordo frontalmente de V. Ex" quando diz que Passarinhp,_ ouyi _com o melhor da minha <;ftenção
vista. Meu último apelo: ajudemos Erundina, fllha
CuDa é o único país da América Latina onde existe o discurso de V. Ex>, urria análise baseada em
do destino, irmã do povo, pregoeira da liberdade.
dignidade humana. Eu gostaria, _depois, como declaraÇõeS e em fatos. Não acho que caberiam
amigo de V. Ext, de entregar-lhe alguns testemu- Partes ao discurso de_ V. Ex> São constatações
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito nhos, já não digo os testemunhos de Valadares, que V. Br faz com a honestidade de sempre.
obrigado a V. Ex', nobre Senador Leite Chaves. que ficou 20 anos ria cadeia e que foi solto graças, No entanto, apenas para que não ficasse sem
Peço a V. Ex~', Sr. Presidente, que me dê uma exatamente;- à pressão do Presidente Mitterrand. o·aparte da nossa Bancada, pelo seu Líder, o
discurso que V. Ex'_faz~ analítico, repito, e QOStaria
oportunidade de concluir. Com isso, fico impossi- O que ele revela naquela cadeia, a forma como
bilitado de receber qualquer novo aparte~
foi violentado, a gestapo de Hitler e a polícia polí- de apenas dizer neste momento de ressaca de
. Terrilinou o Senador Leite._Cha\Les falando_ que tica de Stálin são brincadeira. Mas, V. EX' aceita eleições, em que o meu Partido eu fiZ uma decla·
uma nordestina só ao nascer já é um desafio. que isso é dignidade humana. Vou citar apenas ração erri Minas Gerã.iS é uma expressão mineira,
Discordo. O nascimento, lá, é até uma garantia uma passagem do livro que deveria ter o direito
apanhou mais do que vaca na horta. Quis_ fazer
das famílias prolíferas. O sobreviver é que seria de ser publicado aqui; quando esse homem che- e estamós querendo fazer também uma _re_flexáo
um desafio. Então, a primeira coisa que eu gosta- gou aqui e foi à Universidade_ de Brasília, foi proi- sobre as eleições. Gostaria de pensar e refletir
ria de conversar com um nordestino é nesse cam- bido de falar. Aprendi no Governo do Dr. Getúlio em voz alta sobre ~s eleições em São Paulo, que
po:A segunda: V. Ex' se equivoca, nobre Senador Vargas, um período ditatorial, o que era o fascisafinal de contas tivemos a nossa Luíza ErUndina
Leite Chaves, embora tenha feito uma frase de mo. Fascismo não é impedir de dizer, fascismo
eleita por 30% dos eleitores em São Paulo. Uma
efeito, dizendo que não descansarei enquanto não
é obrigar a elogiar. Naquele tempo, o Dr. Getúlio vitória retumbante. Trouxe-nos um reç:ado~ exprovar ao mundo que Marx se enganou. Ora, po- Vargas, quando ditador, sabem todos esses profis- traordinário aquela eleição. Gosto sempre de dibre de mim Dizia Agripino Griecco que o Portu- l;{Q_nais_da_ imprensa, talvez alguns novos não o
zer, de repetir, não sei se para convencer os inter~
guês foi a mortalha er'n que se enrolou o cadáver saibam, ci que era o DIP, que saía do Palácio locutores_ ou a mim mef:!m_Q_ sempre disso, de
de Camões, porque se ·camões fosse inglês, Mü- -dO Gbve'mõ um press release que todos os jor~ que o pq_vo t:~ão está sob julgamento; o povo julga
ton, no seu célebre poema épico, seria muito pou- nais_tinha_m_de publicar elogiando o dono dô po- os homens, públicos julga os partidos, mas em
co conhecido, e Camões é que seria o grande der. Pois bem, aqui se fez o impedimento de Uma
nenhum momento o povo está sob julgamento.
reverenciado por toda a inteligência inglesa, por voz dar um testemunho de 20 anos de cadeia, Com·a -se diz, "o povo falou tá falado". Quero
toda a inteligência mundial, mas escrevendo em
onde um dos testemunhos foi o seguinte: para tirar desse veredito êfo povo uma lição paia nós
português, não!
desmoralizar, para se chegar ao limite da indigni- todos, e· dizer também que, neste momento em
Ora, eu não sou nem escritor, senão bissexto, dade humana, deixavam que os esgotos fossem
que o _meu Partido, o PMDB, sentiu que tinha
de certas circunstâncias de concurso aberto, para obstruídos até atingirem a altura de um metro,
que carregar durante muito tempo o fardo da
quem fizesse como eu fiz a minha inteNenção,
um metrq e vinte, um metro_ e tlinta, e, então, transição junto com o Presidente Samey, mesmo
o meu "crime" contra a literatur_a, uma vez em
um homem como Va1adares era obrigado ã iner- que muitas vezes discordassemos ~e discorBelo Horizonte e outra v_ez no Estado do Pará. gulhar no excremento, para abrir e livrar o esgoto
damos_-_ profundamente da sua linha de goverE, para-escrever, teria que fazê-lo no mínimo em
Q?l obstrução. Era esse o sistema carcerário de -no, houve um momento, confesso a V, ~ em
inglês ou francês, em russo ou alemão, para poder
Fidel Castro. Fidel Castro disse em entrevi~dada que achei que só o PMDB tinha responsabilidade
ser lido.
a esse noVo fl{turo Vice-Prefeito do Rio de Janeiro, com _a transição den1.ocrática, embora muitos
Ora, quem -prova que Marx errou não sou eu. o Sr. __ Deputado Roberto D'Ávila, que não aC:rediconfessasSein, que a-democracia fosse desejada,
e até de~ejada. Neste momento gostaria de dizer
E eu falo isso com extrema humildade diante tava em eleições, que nas eleições ganhavam

ae
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a V. Ex!' que me sinto um pouco aliviado. Não
sei se é desculpa de quem apanhou ou de quem
perdeu. Mas gostaria de dizer a V. Ex' e a esta
Casa que, neste momento o PT também tem
compromisso com a govemabilidade, com a transição. Não vamos mais, nobre Senador, carregar
soZinhos, ou pelo menos com pouco, campa-

com uma retórica e uma dialética verdadciramente convincentes, colocou a questão com _o seu
ponto de vista, sua concepção e, dentro dessa
perspectiva, tudo se tornou indiscUtíveL Só que,
se eu desloco o ponto _de vista, como em qualquer
outro assunto, outras concepções e outros pontos
de vista são igualmente razoáv.eis_e igualmente

nheiros, a transição democrática. Se a·democra--da for desejada, e é desejada, aqueles que obtiveraro nos municípios que, somados dariam até
mais de 60% do PIB brasileiro, têm que carregar
conosco a cruz da transição democrática. Vamos
transpor esse túnel, senão confessem: somos pela
revolução penT'lanente. É a hora da definição. A
denúncia heróica, profética, eu jáfJZ há muitoS
anos e V. EX' é testemunha dela, no tempo do
MDB. Não tínhamos o a menor compromisso
com a govemabilidade. Agora, na Uderança do
PMDB, devo dizer a V. EJe- que resisti à ditadura,
porque queria construir a democracia e, por isto,
estava comprometido o, e estou comprometido
com a transição democrática. Aproveito esta Iúcida análise de V. Ex' sobre declarações e sobre
a Situação atual para fazer, também, este meu
desabafo. Perdoe-me V. ~se a democracia for
desejada por nós todo, vamos nós todos carregar
o fardo da transição. Se não for, confessemos
que não somos pela democracia. Muito obrigado
a V. Ex"
__

Praticáveis. Gostaria de chamar a. atenção de V.
_Ex' parã relação "condições objetivas" e o pro-

OSR.JARBASPASSARINHO-Agradeço
muito ao eminente Uder do PMDB pelo seu aparte, com que concluo, Sr. Presidente, para alívio
evidente de V. ~ Concluo lembrando que nas
"Obras Seletas" de EngelS há uma passgem sobre o nome que deveria ter o partido. E lá havia
havi uma intenção de chamar aquele partido nascente, partido de operários, de "Partido Maxirnalista;" não foi aceito. Depois Engels propôs ~·partido dos Trabalhadores", não foi aceito; finalmente, Partido Comunista é que foi aceito.
Vejo até na sigla do PT essa identidade recuada,
erudita, com o que li nas "Obras Seletas" de Engels, ''Partido dos Trabalhadores". E peço a. V.
E'.xi', nobre üder do PMDB a que Líder PMDB,
que me permite que conclua o meu discurso servindo-me da sua palavra de profLSSão de fé demot:rática
Gostaria, realmente, que o PT nunca tivesse
as ·condições objetivas, nunca houvesse, nunca
chegasse às condições objetivas para a luta aruada, ou aquela traduzida pelo Senador Jamil Haddad.
o Sr. José Paulo Bisol _ Permite V. ~
um aparte?

N~overnbro
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a

nunciamentO da Prefeita Erundina sobre a rUPtura
institucional, porque ela colocou explicitamente
qual de seu ponto de vista é a principal condíÇão
objetiva para a ruptura institucional - a maioria
do povo. Tenho .certeza, Senador Jarbas Passarinho, de que o dia em que a ruptura institucional
for uin desejo da maioria do povo brasileiro, V.
fXi' e eu estaremos nessa revolução, senão o nosso discurso democrático é o mais deplorável, é
a mais miserável das proposições que um político
possa fazer. Estou-me lembrando de um autor
que admiro muito, que_ V. Ex~ citou, Jean-Paul
Sartre-. Nlll11a referência, em obra deJe, Sartre torna bem claro que só existe uma violência legítima,
a violência que esmaga a violência. Ora, Senador
Jarbas Passarinho, V. EX', por multo mais inteligente, mais experiente e mais culto que eu, V.
EX' sabe que, se a maioria quer a ruptura, se
a maioria do povo quer a ruptura institucional,
é uma violência Impedi-la, é a mais bárbara e
antidemocrática das violências. Então, eu, que
---sau do PSDB, tenho uma concepção pluralista,
não- monista da realidade, da política, e eu, que
acredito na posSibilidade de cheganT"Jos ao sodaU~mo; istO é,_a um sistema distributivo, do acesso
aos valores fundamentais da existência, de chegar
a esse sociaJismo de uma forma pacífica, estou
entendendo que a minha posição e a minha concepção do socialismo se confunde, coincide com
a de Erundina,- que compartilha também com
este ponto de vista, tanto que o pressuposto de
legitimidade de seu discurso sobre a ruptura institucional _é a vontade da maioria do povo. Nada
mais democrático - e tenho certeza que nada
mais coe,rente com a própria palavra- que o
próprio discurso de V. Ex' Muito obrigado pelo
aparte.
0 SR. JARBAS PASSARINHO _ Muito
-- obrigado.
Sr. Presidente, peço que V. Ex~ me auxilie a
Concluir. Estou lhe prometendo concluir, mas não
posso ser descortês.
O SR. PRESIDEI"ff'E (Francisco Rollemberg)
-Solicito aV. EX' que não conceda mais apartes.
- ~O SR. JARBAS PASSARINHO -

Esse_

_aparte, brilhantíssimo, do Senador pelo Rio GranO SR. JARBAS PASSARINHO - Com de do Sul, José PauJo Biso!, daria margem a que
muita honra, nobre Senador JOsé PaUlo Biso!.
eu convidasse s. Ex' para: perder algum tempo
O Sr. José Paulo Bisol --Nobre Senador comigo, e depois conversarmos, não propriamenJarbas Passarinho, estou fazendo este aparte um te sobre Sartre, mas eu preferia sobre Raymond
pouco intimidado. Mas V. Ex!' mencionou O meu Aron, em face de Sartre. Mas o que me parece
norne, e me sinto, assim, constrangido a fazer absolutamenteihcoerentehessejulgamentodele,
o aJ.•arte, e o faço no último instante, para evitar e agora respaldado pelo ilustre magistrado, e exo desastre.
cepcfonal orador, como é o Senador José Paulo
0 SR. JARBAS PASSARINHO_ Toda vez Biso!, é que se a maioria decide mudar as instituições não precisa pegar em armas para mudá-la,
que menctonar o nome de V. Ex!' será sempre ela muda pelo voto, se se respeita 0 jogo democom grande simpatia e respeito, intelectual, sobre-, d'ático. Então, não é preciso que eu chegue a
tudo.
uina maioria para fãzer a luta armada. Maioria
O Sr. José Paulo Blsol- Mas o meu aparte não tinha Lênin, absolutamente não tinha na ocaé simples. V. EX', com o brilhantismo de sempre,
sião. Maioria não tinham os comunistas da Tche-
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coslovãquia, que tinham alcançado apenas 30%
- olha que coincidência, 30% nas últimas eleições presididas por Benes. No entanto, as condições objetivasJustifiCaram esse tiPO de julgamen-

to.

Quando o Senador José Paulo Biso! diz que
depende do enfoque de cada um, eu me animaria
a um i!migo que tive nesta Casa, que está presente, que é engenheiro, que· é o Senador Itamar
Fi'ancO, para fal<ir sobre descritiva. É o ponto de
fuga. Então, de acordo com o_ ponto de_ fuga,
cada um vê a proj~ção como quer. V. Ex",Seilador
José Paulo Biso!, admitiu que meu ponto de fuga
talvez seja restritivo. Ora, o fm do meu dlscurso
aqui pode dar manchete, amanhã: "O ex-gon1a
Jarbas Passaririho contesta a Folha de S. Paulo,
ou O Estado de S. Paulo" , e declara que Erundina não prega a luta armada. Foi o que eu acabei
de derender aqui.
No ângulo socialista, já é o outro socialismo
do PSDB, não é o mesmo do Senador Jamil Haddad. Há divegência. ·o do Senador Jamil Haddad
eu entendo, como socialismo, o que entendi como Partido _Sodalista do passado. O de V. ~
me preocupa, porque V. Ex' tem, como símbolo,
o tucano. E o tucano tem um mau hábito de
ataCar os ninhos de passariÕho. (Risos.) D[z o
Senador Mário Maia que é tucano Araçari. Eu
estou enviando aos homens do PSDB, possivelmente ao Prefeito_ eleito de Belo Horizonte, eleito
com o aUXIlio do Ministro Aureliano Chàves, um
quadro que trouxe de Belém: o tucano de bico
preto. Se o nobre Senador pelo Rio <:Jrande do
Sul nãq for especialista em ornitologia, o que será
uma surpresa, para mir'n, porque_ S. Ex!' é um
- expeclãlista em tudo, s Ex'~' poderá ler, exatamente, o que acabei de dizer. Ele diz assim: "É um
playboy de maus hábitos." Eu vou mandar, em
homenagem a Belo Horizonte, e ao Prefeito eleito
de Belo Horizonte.
Sartre. Finalmente, para nossa conversa conclusiva, nobre Senador, há uma das mais belas
produções de Sartre, que eu vi, e pediria, exatamente, a atenção do nobr.e Senador José_ Paulo
Biso) para isto, foi o último depoimento dele dado
a Lévy, na França. Se o $eriadot; quiser receber,
eu tenho à disposição esse último depoimento
de Sartre. Ele faz uma retrospectiva_de sua história, desde os momentos em que ele não era, ainda,
comunista. na França~ Quando ele teve aquele
famoso debate com Albert Camus, que usou
aquela expressão, cunhou aquela expressão inteligentíssima: "o sociaHsmq concerttrac_ionário",
quer dizer, o socialismo do campo de concentração. Esse era um tipo de socia1isrn~ s~inista
na épOca.Mais tarde, quando adere à defesa de Estado,
ele disse que qualquer ataque ao Estado seria
um serviço ao neofascismo. A ruptura que Sartre
faz com os intelectuais do seu tempo, inclusive
com Raymond Aron; depois, a visita à União Soviética e a descrença com aquele pafs; a transferência das suas esperanças para Mao Tse-Tung;
o malogro- dessas esperanças e a transferência,
ainda uma vez, como penúltimo recurso, a Fidel
Castro que, com tristeza, eu vejo, aqui, um dos
meus amigos mais di1etos elogiar, louvar a tirania.
Decepcionado, Sartre, com Fidel Castro,_ o seu
últiril.o refúgio foi em Portugal, Tio Grupo de Artilharia l_-eve de Lisboa, quando esperava que, na
Revolução dos Cravos, se realizasse aquilo que
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ele sonhava com o socialismo. E a sua última

palavra dada a Lévy foi exatamente esta:
"De tudo aquUo que eu vi, resta-me apenas
uma certeza: eu confio no Homem. O Homem há de transformar o mundo."
Eu espero que o transforme, sem condições
objetivas e sem luta armada. (Muito bem! Muito

bem! Palmas prolongadas. O orador é efusiva-·
mente cumprimentado.)

-

O SR. PRESIDENTE (FranciSco R.ollemberg)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo

Me!!o.

O SR. AfJREO MELLO PRONfJNCJA DISCfJRSO QfJE, ENTREGfJE À REWSÃO DO
ORADOR. SERÁ PfJBUCADO POSTERIOR-

MENTE
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa requerimento que será lido pelo

Sr. 1~ Secretário,
É lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 200, DE 1988
Requeremos urgência, nos termos do art. 371,
alínea b do Regimento_ Interno, para o Projeto
de Lei do Distrito Federal n" 2, de 1988- DF.
Sala das Sessões, ·24 de novembro de 198a

no perlodo de 26 do corrente a 3 de dezembro
próximo vindouro, em caráter particular.
Aténdosas saudações, - José Agripino.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A comunicação' lida vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento
189, de 1988, de autoria do Senador Ronah Tito, solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição nos Anais do Senado, do discur-so proferido Pelo Senador Francisco Rollemberg durante a solenidade em comemoração
ao Dia da Bandeira.

·n9

Effi votação o requerimento.
-Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a trans~
crição solicitada-<,
é; a seguinte _a matéria cuja transcrição
é solicitada.

Brasílla, 22 de novembro de 1988.

Senhor Presidente, Seilhores Senadores, Senhoras e Senhores,
Pragmático, racionalista, questionador, às vezes
cétivo, às vezes embotado pelo materialismo rei~
nante, o homem moderno não parece demasiado
sensível ao apelo dos ideais e das transcendêndas. Sehdo as_sim, não é de estranhar a resistência
de uns, a frieza dé outros; o questionamento dos
mais ousados à r~alização de atos e cerimônias
cujo centro de interesses seja o ideário cívico.
i:: possível que já sejam numerosos os que,
_entre sarcástico e descrentes, indagam-se se ainw
da faz sentido ou se tem alguma validade realizar
uma cerimônia como esta em que o Senado Federal se fOrmaliza para saudar e reverenciar a auriverde Bandeira de nossa Pátria.
Tomando, como se a mim endereçados fossem, estes questionamentos e indagações, eu não
hesitaria em responder, com toda a veemência:
- Sim, é vá1ido, faz muito sentido ~-sempre - ,
mas o faz, sobretudo, nos dias de aguda crise
em que hoje se vê mergulhado o homem brasileiro.
Faz sentido, sempre, porque os símbolos e os
ritos transcendem os gestos e as coisas de que
são feitOs, para impregnarem-se de magia car'ismática, que-eleva os cofa~s. acéildem motivações, enobrecem o espírito, acenam para idade,
convidam à reflexão, despertam a fraternidade,
enternecem os sensíveis e sensibilizam os emped~rni_çlos, convocando-se a todos para os compromisso_s da cidadania, que ultraPassam as fronteiras do egoísmo e da indiferença.
POr que- _o atleta Joaquim Cruz, após vencer
brilhantemente uma prova olímpica, empunha
uma bandeira brasileira, fazendo-a desftlar em
glorioso passeio olíR1pico, nas pistas de Los Ange-

Senhor Presidente,
lenho a honra de comunicara V. Ex•, de acordo
com o Regimento Interno em seu an. 43, alínea
"a", que me ausentarei dos trabalhos da Casa

leS?
É que esse atleta tinhª_viva consciência de que
empunhava o símbolo vivo de sua Pátria. Condu-_
zi-lo, so_rn as_yj_stas de cidadãos de todo o mundo,

Nelson Wedekin -

Man::ondes Gadelha -

Jarbas Passarinho -

Maurido CorTêa.

OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Este requerimento será votado após a Ordem
do Dia, na forma do art. 375, IL do Regimento
Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa requerlfneftto que será lido pelo
Sr. ]9 Secretário.
É lido o seguinte
REQ(.(ERIMENTO.

N• 201, DE 1988
Senhor Presidente,
_
Requeiro, nos termos do artigo 75, c, combinado com os arts. 238 e 279, ](,c, 6, do Regimento
Interno, constituição de Corriissão Especial Mista,
integrada por 11 senadores e 11 deputados, para,
observado o procedimento estabelecido nos l'!lrtigos 142 e 143 do Regimento Comum, elaborar
os projetas de lei complementar e os piojetos
de lei ordinária expressamente pi'évistOs na Constituição, dentro do prazo de até 180 dias, quese interromperá nos perlodos de recesso do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
-

Sexta-feira 25

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-A Presidência designará oportunamente o reJater para a matéria, quando da sua inclusão na
Ordem do Dia. (Pausa.)
Sobre a mesa comunicação que será lida pelo
Sr. 1"' secretário.
É lida a seguinte
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através da pista olímpica, era transferir para o
seu País e seu povo um pouco do sentimento
de aLito-afirmação que ele experimentava. Eta: en~
trar em comunhão com seu povo, convocando-o
para outras lutas e outras vitórias.
Os ritos, os símbolos, sã_o necessários sempre,
mas são sumamente !1-~cessários em mo_r:nentqS;
como qs que estamos vivendo hoje.
_
oular para a Bandeira brasileira, saudá-la, revérenciá-la, como estamos fazendo agora, é o melhor meio de promover n9sso reencontro de brasileiros, com nossa identidade histórica e cultural.
Suas cores vivas, suas ton~idades alegres, as
estrelas que fuJguram em seus céus infinitos, as
riquezas que ela esconde em suas dobras, como
um convite ao trabalho desbravador, enfim toda
a sua rica simbologia acena pãra uma identidade
histórica, só compatível com a grandeza, com
o ideal e com uma incitante vontade de superação.
Que esta celebração em torno do sagrado símbolo da Pátria nos estimUle a superar o derrotismo
que, momentaneamente, se abateu sobre o ânimo do povo brasífeiro.
Todas as grandes nações viveram momentos
de crise e abatimentos, como estes que nos afligem. Não somos diferentes dos outros povos.
Só não devemos é nos perder, por muito tempo, no abatimento, no desânimo e no sentiment_o
de inviabilidade.
_.
Vamos refazer novos caminhos.
Vamos recuperar nossos valores, nossas esperanças, a inesgotável confiança em nossas potentialidades.
- -- -- - O BraSil começará a ser outro nõ rriõinénto
em que cada um de nós rejeitar o pessimismo
e optar pela esperahÇá e pelo trabalho-já!
Tudo ísso parece compor a mensagem auriverde, escondida nas dobras luminosas da Bandeira nacional.
Senado Feder_al, 19 de novembro de 1988.-

Francisco RoUemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Jtem2:
DISCuSSão, em tumo único, do Projeto de
Lei da Câmara n"' 49, de 1988 (n~ 796/8~,
na CaSa de origem), de iniciativa do Supreryio
Tribunal Federal, que inclui a categoria fún-cional de lnspetor de Segurança Judiciária
no Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do
Quadro Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal Federal, fiXa os respectivos valores de vencimento e dA:_outras providências,
-tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Ple-

nário.
A matéria constou da Sessão ~aordmária anterior, tendo a discussão sido adiada, por requerimento do Sen~çlor Jutahy Magalhães, para a presente sessão.
Passa-Se à disctiss_ã_o_ do- prOjeto, em turno úni-

co.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (FranciSco Rollemberg)
-Concedo a palavra a V. Ex!' para discutir.
OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA

Par8discutir. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores,ontem solicitei o adiantamento da discussão, porque não tive oportunidade de receber algumas explicações sobre dúvidas que tinha com a leitura apressada deste projeto. Aliás, nem a leitura, tinha apenas uma audiência do parecer.
Hoje, vejo que o projeto não tem nenhuma eiva
de inconstitucionalidade, porque fala que o pri-

meiro provimento será feito por furicionários ocupantes de cargos efetivos. Portanto, não há nada

de inconstitucional nesta questão.
Lamento, Sr. Presidente, que os tribunais estejam criando essa categoria funcional dentro do
mesmo espírito em que foi criada essa categoria
no Senado. Esses projetas, não apenas o do Su-_ ·
premo Tribunal Federal, como o de outros tribunais, acompanham exatamente o que há _alguns
anos o Senado fez, inclusiVe com essa fonna de
preenchimento pelo primeiro provimento.
E o interessante é que no Senado estamos procurando acabar com esse grupo de atividade que
se está criando, de Segurança Judtciária, nos tribunais,. porque esta é uma carreira própria para
nível médio, e foi criada no Senado, e está sendo
criada nos tribunais como·catteira para nível superior. Então, estamos buscando adaptar à realidade
um fato que já conhecemos aqui, no Senado.
Agora, tarcUamente, os tribunais acompanham
um erro que cometemos no Senado.
Por isso, se não há nenhuma inconstitucionalidade na questão, há pelo menos um equívocoadministrativo. No entanto, Sr. Presidente, i'lão tenho nada a falar contra a constitucionalidade da
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Continua em discusSão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

curso público, exigindo-se a apresentação do diploma de bacharel em Direito,
Art. 4' Ao primeiro provimento dos cargos de
Inspetor de Segurança Judiciária concorrerão, por
progressão funcional, observadas as normas regu]amenl:?lres a respeito, os atuais ocupantes de
cargos efetivos da Categoria Funcional de Agente
de segurança JUd(ciáriá, dispensada a exigência
do art. 3ç
Parágrafo único. Após o primeiro prOVimento,
1/3 (um terço) das vagas registradas
na Categoria-Funcional de Irispetor de Segurança
à progressão dos ocupantes remanescentes dos
cargos a que se refere este artigo.
destiruir-se~á

Art. 59 São criados no Quadro Permanente
da Secretaria do Supremo Tribunal Federal no
Grupo-Atlvidades de Apoio Judiciário, Código
STF-A.I-020, 30 (trinta) cargos de lnspetor _de Segurança Judiciária, Código STF-AJ-026.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere
este artigo serao distribuídos pelas classes da respectiva Categoria Funcional, de acordo com a

Novembro de 1988

lotação fiXada e observados os critérios legais e
regulamentares vigentes.
Art & As -CategciiiãS FunciOftaiS- de Agente
de Segurança Judiciária, Código STF-AJ-025, e
de Atendente Judiciária, Código STF-AJ-024, do
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário da Secretaria do Supremo Tribuna] Federal, passam a ser
_estruturadas na forma constante do Anexo li desta
lei.
Pªr~grafo único. Os funclonários -integrantes
das Categorias Funcionais de que trata este artigo
s_erãg posicionados nas _classes a _que correspondam as referências de que são ocupantes. QuanM
do suprimidas tais referências, na nova estrutura
constante do Anexo II, serão jx,sidOnados na referência inicial da Oasse "A" da respectiva categeria
Art. 79 As despesas decorrentes da aplicação
desta lei correrâo à conta das dotações orçamenM
tárias própriaS do Supremo Tnbunal Federal.
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Arl 99 ~evogam-se as disposições em contrário.

Al\'EXO l
IArt. 2." da Lei n."
dede
de 1988J
REF"E!U:NCIA DE VENCIME?t."Tbs DOS CARGOS EFETIVOS

Categoria
Funcional

Grupo

Apolo Jud.lciârlo

Código

Referénclas de Vencimento
ou Salârio por Cll!.!il~t::

STFMAJ-026 Classe

Inspetor de Segurança
Judicliria

Classe

Especial·NS 22 a 25
B
A

M"EXO
(Atr. 6." da Lei n."
Grupo

n

de

- "cãteÍ'orl.i

de

Código

Funcional

·NS 16 a 21
-Ns 10 a 15

de 198B)
Referéncias de Vencimento
ou Salârio por Classe

É o seguinte o projeto aprovado:
Apoio Judiciário
(SF'I'-AJ-020)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1•49, de 1988

(N' 796/88, na Casa de origem)
Inclui a Categoria Funcional de Jnspetor de Segurança Judiciária no Grupo-A·
tlvidades de Apoio Judiciário do Quadro
Permanente da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, fixa os respectivos valores de vencimento e dá outras providênclas.
O CoiiQresso Nadonal decreta:
Arl 1' Fica Incluída no Grupo-Atividades de
Apoio Judiciário do Quadro de Pessoal da Secretaria.do Supremo Tnburial Federal a Categoria
Funcional de lnspetor de Segurança Judiciária,
Código STF-AI-026.
Art. 29 A Categoria Funcional a que se refere
o artigo anterior terá a estrutura constante do Anexo I desta lei.
Art. 39 O ingresso na Categoria Funcional de
Inspetor de Segurança Judiciária farwse~á na primeira referência da clasSe inicial, mediante con-

Atendente Judiciãrlo
e Agente de Segurança
Judiciãria

O SR. PRESIDENI'E (Frandsco Rollemberg)
-ltem3:
Dis~ussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n' 167, de 1985 (n' 3.622/84,
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo a instituir a Fundação Universidade
Federal de Gurupi, no Estado de Goiás, e
dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 554

e-555. de 1986, das Comissões:
- de Educação e Cultura; e

-de Finanças.
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
soiiCita_ção das Uderanças, nos termos regiinen~
tais.
Passa~se à discussão do projeto, em turno único.
-N~k.i- Fla-Yend6 quem peça a palavra, encerro
a discussão:

STF·AJ·024 C,tasse
e
STF·AJ.Q25

Especial·NM 32 a 35
Classe B
-NM 28 a 31
Classe A -NM 24 a 27

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 167, de 1985
(N~ 3~622184, na Casa de origem)

Autoriza o Poder Executivo a IJJs..
titulr a Fundação Universitária Federal
de Gurupi, no Estado de Goiás, e dá outras providências.
O Congresso Nacíonal decreta:
Art. 1~ Pica o Poder Executivo autorizado a
instituir a Fundação Universidade Federal de Gurupl, com sede na cidade de Gurupi, no Estado
de Goiás, a qUal adquirirá personalidade jurídica
a partir de sua inscrição no registro competente
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e reger-se-á por seu estatuto, aprovado por decre- _

to do Presidente_ da República.
_
Art. 2 9 A Fundação tem por objetivo criar e
manter a Universidade Federal de Gurupi, com
sede na cidade de Gurupi, no Estado de Goiás,

PARECER l'l'

REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PC!BUCADO
POSTERIORMENTE.
~

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-ltem4:

A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das Lideranças, nos termos regimentais.

(N? 396188, na Casa de origem)

, DE 1988

Parágrafo único. A universidade gozará de au- na Ca_~~- de ortgem), de autoria do ilustre Deputonomia didática, administrativa, financeira e dis- tado José Sffiltana de Vasconcellos, tem em vista
ciplinar, nos _ten:nos d.:tl~islação vigente.
autorizclr- o _Poder· ~cuti~o a cri,ar a Fundação
Art 3? A universidade funcionará, inicialmenUniversidade Federal do Pranalto do Araxá, com
te, com os; cursos de Agronomia., Medicina Veteri- · _s~de ria- ddadé-de idêntica denominação.
nária, Geologia e Pedagogia, seni prejuízo de ou- - -A Proposição em tela- viSã ·a beneficiar um imtros que se lhes possam acresc::entar.
portante pólo de desenvolvimento do Estado miArt. 4 9 O patrimóniO-da fundação será cons- !}eiro, ãCrescerita.ndo-se a um seleto grupo de
titufdo:
universidades federais lá existentes. A iniciativa
a) pela dotação qui the for ãllualmentP. consigdo-nobre parlamentar certamente atenderá a uma
nada no Orçamento da União; -" clientela ávida de conhecimentoS,- que se vê, enb) pelas doações, auxílios e subvenções que - tretanto, compelida a interrOinper seu processo
lhe vierem a ser feitas ou concedidas por quais- de formação pela falta de oferta de ensino em
quer entidades públicas ou privadas;
ríiVel de 3 9 grau na- região.
c) pelos bens e direitos que adotar.
_
___ ['19 que respeita ao elenco dos cursos a serem
Parágrafo único. Em caso de extinção da_ funoferecid9s, o eminente Deputado deixa sua criadação seus bens e direitos serão incorpo_rados
ção "ao sabor das disporiibilidades orçamentárias
ao património da União.
da UniãO, à qual competirá a manutenção do órArt 5o O Presidente da Repúblioca designará
gão"; através do Ministério da Educação.
por decreto o representante da União nos ªtos
O caráter _.:mtQrizativo das medidas propostas,
de constituição da fundação.
que aependerãO de recursOs a serem incluídos
Arl 6° AFundaçãos_eráadministradaporum
pelo Poder Executivo na dotação orçamentária
Conselho Diretor constituído de Presidente e Vicede 1989, conjugado com o Parecer do Relator
President_e os quais se.rão·,· respectivamente, o Rei- --Setorial da CàinisSâo Mista de Orçamento sobre
tore o Vice-Reitor da ("IIEGlVEL") na forma da. o Projeto de Lei n 9 1, de 1988 (CN) que estima
LE;i n\0 5.540, de 28 de novembro de 1968("1LE-_ areceitaeflxaadespesadaUniãoparaoexercício
GIVEL") membros e 2 (dois) suplentes escolhifinanceiro de 1989- Minjstério_ da_ Educação,
dos, uns e outros, pelo Presidente da República
que enfatiza_ a prioridade ao ensino fundamental,
conduzem, no entanto, à impossibilidade de imedentre pessoas de notóri~ competência e reputação ilibada.
diata alocação de recursos para atendimento do
Art. 79 Os membros do Conselho Diretor
presente projeto. Demais disso, não haveria como
exercerão mandato de 4 (quatro} anos, podendo. S_e aloc;~r recursos no OrÇamento _do próximo ano
ser reconduzidos.
_ para uma entidade sem existência legal, haja vista
Art 89 OregimejurfdicodosServiàOI:e;!i~pro- -que-sua aiação está sendo proposta pelo prese_J}t~__projeto.
fessores da Fundação Universidade Federal_ de
Ante o exposto, somos pela aprovação da proGurupi é o da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-L~i n? ~.452, de 11 de maio
posiçãõ.
·
de 1943.
~Ê o parecer, sr. Presidente.
9
Art. 9 As despesas de ins_talação_ e m~nuo SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
tenção-da fundação decqrrerão de dotação global
_ En:Ldiscussão a matéria.
a ser consignada, anualmente, no Orçamento da
_
União.
O Sr. Cid Sabóia de Caivalho- Sr. PresiArt 10. o Ministério da Educação -tom8.rá as-- Uente, peço a palavra para discutir.
providências n~cess~a_s à_ elàbpração. do _Esta-CiSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
tuto da fundaçao~ ass1m corno _da Umvers1dade
_ ConCedo a palavra ao nobre Senador Cid SaFederal de Gurup1.
bóia de-cárvalho.
Art. 11. Esta lei entra em_ vigor na data de
sua publicação.
OSR. CJD SABÓIA DE CARVALHO PROArt 12. Revogam-se as disposições em conNCJNCIA DISCC!RSO OOE, E!'ITREGC!E À
trário.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Continua a discUssão. (Pausa)
Não h<~,vendo mais nenhum Sr. Senador que
queira fazer uso da palavra, está encerrada a discussão,
_
.
Em votação o ptojeto.
Os Sfs. S~dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pa1,1sa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
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t~.~e.s.~n~ projeto a~r9'-:~d_?_:
· ~ PROJETO DE LEI DA cAMARA
N' 36, de 1988

_Nos terrQos do art. 6° da Resolução n? .1, de
198.7, designo o nobre Senador Itamar Franco
para proferir parecer.·

instituição de ensino superior de pesquisas e estuO SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para prOferir
do em diversos ramos do sab_er e de divulgação
parecer.) -Si-. Presidente, Srs. Senadores, o Procientífica, técnic_a_e cultural_
. jet6 ae Lefâa-Câmata n9 36, de 1988 (no 396-A.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n 9 36, de 1988 (n9 396/88,
na Casa de origem), que autoriza o Poder
Executivo ajnstltuir _a Fundação Universidade
Federal do Planalto de Araxá. (Dependendo
de parecer.)

Sexta-feira 25

Autoriza o POder Executivo a Instituir
a Fundação Universidade Federal do
--Planalto do Araxá..
O Çóngresso Nacional decreta:
19 Fica O Poder ExecUtivO autorizado a
instituir, ·sob a denOmirlação de Fundação Uníversid~de Federal do Planalto do Ar_axá, uma FundaçãO Q.ue se· regerá pelos EstatutóS aprovados por
.decreto do Presidente da República,_ com o objetivo de manter a-Universidade ã.e idêntica denominação.
Art 29 A execução dâ medida prevista nesta
lei _fiCa subordinada à prévia co_nsjgnação, no Orçam-ento Geral da União, das -dotações necessárias, assim como à criação dos cargos e empregos indispensáveis ao _funcionamento da FUndação Universid~de Federal do Planalto do Araxá.
Art. 39 O Póder ExecUtivo detemiiilará a inclusão, 00· OrÇameõto Geral da União de 1989,
das dotações necessárias ao atendimento dos encargós-detortehtes da aplicação desta lei.
· Art 49 O Poder ExecUtivo reQulaffieritaiá esta
lei _e concederá auxilio financeiro para· atender
aos encargos decorrentes--de sua aplícação, no
corr,ente exercício, Q qual cOrrerá· por C:Onf~- do
Fundo Peidido. · --- - ·- · -~·-'
Art, 51 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições eni con~

-M

trárlo.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara D' 43, de 1988 (n' 418/88,

na Casa de origem), que dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto de Renda
e outros tributos, concedidos ao desporto
amador. (Dependendo de parecer.)
Nos iermos do art. _6° da R.ésoluÇão !:19 .1, de
1987, a Presidência designa o nobre Senador Iram
Saraiva para proferir p~cer sobre o projeto.

O SR, IRAM SARAIVA (PMDB - GQ. Para
proferir pareicer.)- Sr. Presidente, SrS. Senadores, a Câ.ma~a dqs. Deputados, através do Oficio
n~ 116/88, de 27 de setembro de 1988, ·encaminha à <3,preciaçã? do Senado Federal o Projeto
de Lei n 9 43, de 198_6,_que "dispõe sobre beneficias fiscais na área do Imposto de Rendã. e outros
tributos, concedidos ao· desporto amador".
2. O autor_ do projeto, Deputado Antoniocarlos
Mendes Thame, justifica a proposição _alegando
que o _esporte amador brasileiro, não obstante
muito apreciado pelo povo, não tem contado com
recursos financeiros indispensáveis ao seu desenvoMmento. Tais recursos não poderão advir exclusivamente dos cofres púl:ilicos, tamanha é a
dificuldade que vêm encontrando nossas autoridades para equilibrar oS seus otçarhentos. O ideal,
~rtanto, é "incentivar empresas privadas a participarem desse processo, estabelecendo-se o mecanismo preconizado nesta prOposição, via incentivos-fiscais".
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no

caso, atingiria, no máximo, Cz$
3. PeJa legislação vigente, a doação ou contri- fiscal, o--que, rias condições -ãtu3:is da economia a redução,
700.000,00. Essa a razão de se hayer optado pela
buição a entidades esportivas, observadas as res- brasileira, é um despropósito. Também justificável
supressã.o do artigo.
trições legais, já podem ser consideradas desPe- é, assim, a supressão do dispositivo.
8.7 Sugere-Se, também, a supressão do artigo
sas operacionais (portanto, deduzidas do lucro
83 A frase final do §-1~ do artigo & não está
13 do projeto. A redaçao que lhe foi ddda omitiu
líquido, para determinação do lucro real das pes- bem redigida. Leva o !J:ltérpreJ:e à conclusão de
urna fnformação fundamental: a de que a isenção
soas jurídicas), ou abatimentos da renda bruta que é vedado _às empresas beneficiárias dos _in~
se refere a rendimentos ou ganhos de capi:tal prodas pessoas fisicas. Efetivamente, dispõe o artigo centivos, receber doações _superiores a 8.000
45 da Lei n9 6.251, de 8 de outubro de. 1975:
OTN,- o que ê ilógico e inconseqüente. Por outro venientes de fontes situadas no Pais. A tributação
"Art 45. Para efeito do Imposto sobre a Renda, lado, não há razão transparente para que se deli- que se deseja isentar é a prevista no artigo 554
do ReguJamento do lmposto de Renda aprovado
poderão ser abatidas da renda bruta ou deduzidas mite um valor acima do qual as doações não
pelo Decreto n9 85.450, de· 4 âe dezembro de
do lucro, as contribuições ou doações feitas por possam ser feitas através de órgãos públicos ou
1980, Jn verbls:
pessoas fiSicas ou juridicas às entidades espor- de entidades de âmbito nactonal que hajam para
tivas que proporcionem a prática .de pelo menos esse_ fim_çelebrado convênio com o Ministério
"Art. 554. Estão sujeitos ao imPosto na
três esportes olímpicos.
da Educação. I:: perfeitamente justificável, portanfonte, de acordo com od!sposto neste Titulo,
§ 19 O abatimento nos termos deste artigo, to, que se suprima esse texto do projeto.
--os rendimentos e os ganhos d~ capital prove8.4 As disposi~ões dos §§ ]9 e 29 do artigo
realizado por pessoa física, não poderá exceder
nientes de fontes situadas no País, quando
o limite que for focado pelo Ministério da Fazenda. a~ são conflit.antes. Enquanto o § 19 permite que
percebidos:
9
§ 2 O total das contribuições ou doações o Ministério da EdUcação celebre convênios com
I - pelas pessoas frsicas ou jurtdicas resiadmitidas como despesas operacionais não po- ·órgãos públicos estaduais ou municipais, tr::ansfedentes ou domiciliadas no exterior."
derá exceder, em cada exercido, de 5% (cinco , ilndo-lhes a atribuição do cadastramento das emSem esta informação, o dispoSitivo é inócuo,
por cento) do lucro operacional da empresa, antes presas aptas a se beneficiarem dos incentivos fispois que legisla para entidades estrangeiras, dode computada essa dedução."
cais, o § 2 9 estabelece a obrigatoriedade de o
miciliadas no ·exterior, sem nenhuma submissão
4. No exercício das atribuições que lhe confere doador, ·pcitrOciliador ou investidor comunicar
ou vinculação às leis brasileiras.
o§ 19 do artigo.45 da Lei n9 6.251n5, acima previ<m:~ente ao pr6prlo Ministério da Educação
8 .8 O arl. 15 visa is.enlar do !Pí a pessoa juriritranscrito, o Senhor Ministro da Fazenda baixou as opera~l5!~:....~ ~erem realizadas, "para fins de
aPartaria n9 88, de 17 de março de 1976; estabele- cadastramento e posterior fiscalização". Qual se- dica de natureza desportiva, em relação à aquisição de equipamentos e materiais desportivos de
cendo os limites e as condições para fruição dos ria,_ então, o efeito do ·convênio? Essa" a· razão
fabflcação nacional. Muito embora o ónus do imbeneficias da espécie.
.
de se sugerir a supressão do § 29
posto normalmente recaia sobre tais entidades,
5. A função primordial do projeto de lei em .
8.5 O"àit. 11 está com redaÇãO defeituosa: for~ nos casos mencionados, elas não são consideestudo é, portanto, de ampliar a gama de benefícios concedidos anteriormente e estabelecer mou~se um anacoluto de difícil deslinde. Foi, ain- radas contribuintes do imposto, de conformidade
normas para que pessoas fislcas e jurídicas pos- da, criada multa adicional de 30% sobre o valor com o artigo 51 do Código Tributário Nacional
. da operação (quando for apurada fraude), sobre- (Lei n• 5.172, de 25 de outubro de 1966). Assim
sam usufruí-los regularmente.
6. É de louvar a iniciativa, tendo em vista que pondo-se penalidades para a mesma infração, eis sendo, elas somente seriam beneficiadas com o
o desporto amador brasileiro ressente de infra-es~ que a _legislação do imposto de rend,3 tem dispo- favor se adquirissem os equipamentos e materiais
desportivos diretamente do produtor. Não é difícil
trutura adequada ao seu desenvolvimento e de Sitivos específicos pW.a os casos de fraude, fazendo elevar consideravelmente o percentual da mul- prever as conseqüências de tal situação: o comérrecursos outros indispensáveis à formação e à
ta (50% para 150%) aplicável sobre o valor do
do do setor ficaria sem condições de trabalho,
manutenção de atletas que se disponham a dedicar tempo integral à melhoria de seu condicio- imposto, corrigido monetariamente. Por essas ra- o que viria repercutir de maneira desastrosa na
namento físico e te.cnico, ao aprim:orãmento, en- zões, optou-se pela supressão da parte fmal do já depauperada economia brasileira. Por esse modispo-sitivo, encerrando-o com a frase "acrescido tivo, considera-se medida de bom senso a supresfim, de suas condições de atleta, na acepção mais
abrangente do termo. Prova irrefutável dessa as- das penalidades da legislaç:ão do Imposto de Ren- são do artigo.
da".
8.9 Pelo art. 16 concede·se isenção do Impossertiva verificou-se nas últimas Olimpíadas de
Seul, quando o desempenho de nossa equipe,
8.6 Se confirmãdo o art. 12, aquele que se to sobre a lmportação à pessna jurídica de natusalvo raras e brilhantes exceções, esteve muito
dispuser a fazer doações em beneficio do des- reza desportiva, em relação à "aquisição de equiaquém da expectativa nacional.
porto amador poderá receber de volta, na forma parrientos e materiais desportivos de fabricação
7. Há, entretanto, algumas Impropriedades no
de redução do imposto de renda devido, impor- nacional ou estrangeira, sem· qualidades e caracprojeto de lei que precisam ser ·extirpadas, em
tância maior do que a doada. Em outras palavras, terísticas similares nacionais". Em se tratando de
beneficio da produção de um conjunto mais haro maior beneficio da doação é o próprio doador. material de fabricação nacional, seria o caso de
Essa conclusão é decoiTente do seguinte racio- reimportação (importação do que fora exportamonioso e mais adequado aos objetivos perseguidos.
-·
· clriiOC o caput do artigo 19 dispõe que o contri- do). Se o equipamento ou material desPortivo
8. Passa-se ao seu comentário.
- buinte...do Imposto de Renda poderá deduzir, co- é de fabri-cação nacional, é evidente que há similar
no mercado interno. Propõe-se, por Isso, seja exa 1 o § 7~ do art 19 prevê a possibilidade de m.o despesa operacional, o valor dos investimen- cluída
do texto a expressão ''nacional ou.". freando
extensão do beneficio fiscal às empresas de transtos, doações ou patrocínios realizados em favor
de entidades de natureza desportiva. Quer isso assim redigida a parte do artigo acima transcrita:
porte de passageiros e aos hotéis que concede"aqUisição de equipamentos e materiais desporrem redução do preço de seus seJViços a atletas
di;er que_ o contribuínte reduzirá o _seu imposto,
que estejam em disputa de torneios oficiais. As
caso efetive tais gastos. O § 3<?" do mesnio artigo tivos de fabri·caçao estrangeira, sem qualidades
condições estabelecidas são de muito difícil conpermite, ainda, que ele reduza diretamente do tm:.. e características similares nacionais".
trole(valorequantidadedasdiárias,poiexemplo),
posto devido o valor que resultar da aplicação
9. Diante do exposto, sugere-se sejam aprepodendo o dispositivo prestar-se a manobras ardida alíquota cabível sobre a base de cálculo a con- sentadas ao PLC n~ 43, de 1988, _as sefJuintes
losas, provocando evasão do imposto, sem nesiderar, oU sejá, reduçãO em dObro. Por seu lado, emendas supressivas, renumerando~se adequanhum beneficio em troca. Justifica-se, assim, a· o artigo 12 ~stab_elec~ hipótese em que haver&. damente os artigos e parágrafos remanescentes:
sua sup'ressão.
---"aumento de beneficio'', ensejando o "dobro das
Emenda Supressiva n9 1 ao Projeto de Lei da
·
82 0 item VDI do art. 29 premia "a distribuição
vantagens referidas no art 1o desta lei". Poderá, Câmara.n~ 43, de 1988.
gratuita de ingressos, adquiridos para esse fim, - então; o cOntribuinte~ neSse ·caso, usufruir beneSuprima.se o § 7" ao ·artigo 19 do PLC n~ 43,
de espetáculos desportivos", sem nenhuma restrificio em valor equivalente ao quádruplo dos gas~ de 1988.
ção, contrariando, assim, o objetivo do projeto,
tosrealizados.Considerando a alíquota normal
Erhi:mda Supressiva n~ 2 ao Projeto de Lei da
que é_o de favorecer o desporto amador (v.
vigentedoimpostoder_endadaspessoasjurídicas
ementa). Ingressos adquiridos para uma partida
(35% ), uma contribuição de Cz$ 1.000.000,00 Câmara n•43, de 1988.
Suprima-se o item VIU do artigo 29 do PLC n"
de futebol entre Flamengo e Vasco._da Gama,
poderia proporcionar redução do imposto nova.
noMaracanã,porexemplo, fariam jus ao incentivo
lorde Cz$ 1.400.00.0,00. Se excluído o artigo 12, 43, de 1988.
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Emenda· Supressiva n<> 3 ao Projeto de Lei da

Câmara n9 43, de 198_8. ·

-

SuprimaMse a parte final do § 1o do artigo 13"
do PLC n., 43, de 1988, a partir da expressão
"desde que as entidades ..."
Emenda Supressiva n" 4 ao Projeto_ de Lei da

Câmara n" 43, de 198&
Suprima~se o § 29 do artigo 87' -do PLC
de 1988..

n~'

43,

Emenda Supressiva n~ 5 ao Projeto de Lei da"
C"amara n" 43, de 1988.
Suprima~se

a parte final do artigo 11 do PLC
n<> 43, de 1988, a partir da express_ão ~·após a
condenação ..."

Emenda Supressiva n" 6 ao Projeto de Lei da
Câmara n'43, de 1988."
Suprima-se o artigo 12 do PLC n 9 43, de 1988.

Emenda Supressiva no 7 ao Projeto de Lei da
Câmara ri9 43, de 1988.
Suprima-se o artigo 13 do PLC n,.43, de 1988.
Emenda Supressiva n"' 8 ao Projeto de Lei da

Câmara n• 43, de 1988.
Suprima-se o artigo 15 do PLC n<> 43, de 1988.
Emenda Supressiva n9 9 ao Projeto de Lei da
Câmara n• 43, de 1988.
Suprima-se a expressão "nacional ou", constante do texto do artigo 16 do PLC n9 43, de

198&
Sr. Presidente, as emendas que encaminhamos

petente comprovando que proporcionam a prática de pelo menos três esportes olímpicos.
1.1 - A certidãO âeVerá ser ánUãlffiente renoWdª.
12 --As entidades referidas neste item deverão
fornecer à_s pessoas doadoras recibo destacado
de bloco no qual permaneça pelo menos mais
Uma via.
13 _-O recJbo deve ser impresso com o nome
da en.tidade, endereço, inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda
(CGQ, riumérãdo tipograficamente e contendoO$ seguintes dados da certidão já referida neste
ltern_: núrn_e_ro. _data da emissão e do termo final
de validade e nome da Federação.
. 2. -- Para os efeitos do disposto no item anterior,
osDelegados da Receita Federal poderão declarar
iriidôneas as entidades omissas no cumprimento
das _pbrigações prescritas na legislação do Imposto de Ren_d~.
. ~
_. ·- .
.
3. Quando se tratar de pessoa jUrídica, o total
das contribuições e doações mencionadas no
item 1 e de outras admitidas como despesa operacional, nos termos-do artigo 187, do Regulamento
do imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto
n<? 76.186, de 2 de setembro de 1975, está sUjeito
ao limite de 5% (cinco por cento) do lucro operaciõha1, antes de _computadas essas despesas, como dispõe o artigo 188 desse regulainento.

darão, exatamente, maiores condições de aplicabilidade da lei. Por esta razão, sugerimos que,
com essas supressões, esta augusta Casa aprove
o presente projeto de lei.
Ê o parecer, Sr. Presidente,

Rendimentos de Residentes ou
- Domidllados no Exterior

LEGISLAÇÃO CTTADA NO PARECER

CAPITULO!

DO SENADOR IRAM SA!WVA
Medidas deProteçâo Espectai dos Desportos

Art. 45. Para efeito do Imposto sobre a Renda, poderão ser abatidas da renda bruta ou deduzidas do lucro as contribuições ou doações feitas
por pessoas ffsfcas ou jwidicas às entidades esportivas que proporcionem a prática de pelo menos três esportes olímpicos.
:..
§ ]9 O abatimento nos termos deste artigo,
realizado por pessoa física, não poderá exceder
o limite que for fixado pelo Ministério da Fazenda.
§ 2~· 0- total das contribuições ou doações
admitidas como despesas operacionais não poderá exceder, em cada exercício, de 5% (cinco
por cento) do lucro operacional da empresa, antes
de computada essa•dedução.

TITULO Vil

Conbibuintes

Art. 554. Estão sujeitos_ ao_ imposto na fonte,
de acordo com o disposto neste Título, os rendimehtos -e os gahhos de capital provenientes de
fontes situadas no País, quando percebidos:
I-:- pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes
01.1 domiciliadas no exterior (Decreto-Lei n?
5.844/43, art. 97, a);
LEI N< 5.172,

DE 25 DE OUTUBRO DE 1966

Dispõe so_bre o Sistema Trlbutárlo Naclonai e lnstltul nonnas gerais de direito
-- -- trlb-Utarlo aplicáveis à União, Estados e
MP_ofdpios.

PORTARIA I'!• 88, DE 17-3-76

-Ministro da Fazenda
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso ·de
suas atribuições e tendo em vista o disposto no
artigo 45, da Lei n9 6251, de 8 de outubro de
1975, e no artigo 187, do Regulamento-do Imposto -de Renda, resolve:
As entidades desportivas, integrantes do Siste-ma Desportivo Nacional, nos tennos defirUdos pe-la Lei n 9 6.251/75, que pretenderem beneficiar-se
com o recebimento de doações e contribuições
feitas por pessoas físicas, jurídicas, admissiveis
como abatimento da renda bruta ou despesa operacional da doadora, conforme artigo 45 da lei
citada, deverão estar previamente munidas de certidão fornecida pela Federação Desportiva com-

Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
O- o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
UI - o comerciante de produtos sujeitos ao
imposto, que os forneça aos contribuintes defmi~
dos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos
ou abandonados, levados a leilão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Passa-se à discussão do projeto e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dtscussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
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Os Srs. Sénadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
AproVado.

É o seguinte o·projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 43, de 1988
(I'!• 418/88, na Casa de Origem)

Dispõe sObre benefidos fiscais na áre8
do Imposto de Renda e outros tributos,
concedidos ao desporto amador.
O CongressO -Nacional decreta:
Art. 1? O contribuinte do lmposto de Renda
poderá abater da renda bruta, ou deduzir como
despesa operaciona1, o valor dos investimentos,
doações ou patrocínios, inclusive despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, rea1izada
através ou a favor da pessoa juridica de natureza
desportiva,_ com ou sem fms lucrativos, cadastrada
no Ministério da Educação, na fonna desta lei.
§ }9 Observadoolimitemáximode 10% (dez
por cento) da renda bruta, a pessoa física poderá
abater:
l-até 100% (cem poicento) do valor da doação ou do fomento às ca"tegorias_esportivas infe-riores, até juniores, inclusive;
II_- até 80% (oitenta por cento) do valor do
patrocínio;
DI-até 50% (dnqüenta por cento) do valor
do investimento econômico-financeiro.
§ 29 O abatimento previsto no § }9 deste artigo não está sujeito ao limite de 50% ( cinqüenta
por cento) da renda bruta, previsto na legislação
do Imposto de Renda.
§ 39 A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido valor equivaJente à aplicação de aJí~
quota cabível do Imposto de Renda, tendo como
base de cálculo:
l-até 100% {cem por cento) do-valor da doa~
ção, ou do fomento às categodas desportivas inferiores, até juniores, ~slusive; _
II-até 80% (oítenta por cento) do valor do
patrocínio;
III-até 50% (cinqüenta por cento) do valor
do investimento económico-financeiro.
§" 49 Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite máximode4%_ (quatro por cento)
no imposto devido, as deduções previstas não
estarão sujeitas a outros limites estabelecidos na
legislação do lmposto de Renda.
§ 5" Os benefícios previstos nesta lei não excluem ou reduzem outros benefícios ou abatimentos.e deduções em vigor, de maneira especial
as doações a entidades públicas feitas por pessoas físicas e juridicas.
g-69 Observado o limite de 50% ·-ccrnquenta
por cento) de dedutibilidade do imposto devido
pela pessoa jurfdica, aquela que não se utilizar,
no decorrer de s_eu período-base, dos beneficias
concedidos por esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por cento) do imposto devido para destinação do Fundo de Promoção do
Esporte Amador, gerido pelo Conselho Nacional
de Desportos.
§ 79 As empresas de transporte de passageiros e de _hotéis, que concederem descontos nas
passagens e diárias, respectivamente, a atletas
que se utllizem desses serviços para disputar torneios ofiCiais,_ goZarão dos beneficies estabele-
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cidos no § 3", item I, deste artigo, até o limite
do desconto concedido.
§ & O incentivá de 80% (oitenta por cento),
previsto no § 1.., item(), e§ 39, [tem II, deste artigo,
será elevado em 5% (cinco por cento) a cada
exercício social ininterrupto que o conbibuinte pa~
trocinar atividades esportivas, até atingir o limite

de 100% (cem por centO).
Art. 29 Para os objetivos da presente lei, conM
sideram-se atividades desportivas:
1- a formação desportiva, escolar e universi-

tária;

n-o desenvolvimento de programas desportivos para o menor carente, o idoso e o deficiente
físico;
m-o desenvolvimento de programas despor-

tivos nas próprias empresas em benefício de seus
empregados e respectivos familiares;
IV- conceder prêmios a atletas nacionais em
torneios e competições realizadas no Brasil;
V- doar bens móveis ou imóveis a pessoajurí"
dica de natureza desportiva, cadastrada no Ministério da Educação;
VI- o patrocínio de torneios, campeonatos e
competições desportivas amadoras;
VII- erigir ginásios, estádios e locais para prá"
tica de desporto;
VIII- distribuição gratuita de ingressos, adquiridos para esse fim, de espetácu1os desportivos;
IX- doação de material desportivo para entidade de natureza desportiva;
X- prática do jogo de xadrez;
XI- doação de passagens aéreas para que
atletas brasileiros possam- competir no exterior;
xn- outras atividades assim consideradas pelo Ministério da Educação.
Art. 3" Para os fins desta lei, considera-se
doação a transferência definitiva de bens ou numerários, sem proveito pecuniário para o doador.
§ 1» O doador terá direito aos favores fiscais
previstos nesta lei se expressamente declarar, no
instrumento de doação, que ela se faz sob as
condições de irreversibilidade do ato.
§ 29 Equipãra-se à doação o fomento às categorias desportivas inferiores até juniores,- ínclu"
sive.
Art. 4~ Para os efeitos desta lei, consideramse investimentos a aplicação de_ bens ou nwnerários com proveito pecuniário ou patrimonial direta para o investidor, abrangendo as seguintes
atividades:

I - participação em títulos patrimoniais de associações, ou em ações nominativas preferenciais
sem direito a voto, quotas do capital social ou
de participações de sociedades que tenham por
finalidade as atividades referidas no art. 2» desta
lei, e produções desportivas.
§ 19 As participações de que trata este artigo
dar-se-ão, sempre, em pessoa jurídicas que tenham sede no País.
§ 29 As açõeS oU quotas, adquirfdas nos termos desta lei, ficarão inalienáveis, não podendo
ser utilizadas para fms de caução, ou qualquer
outra forma de garantia, pelo prazo de 5 (cinco)
anos. As restrições deste parágrafo compreendem, também, o compromisso de compra e venda, a cessão de direito à sua aquisição e qualquer
outro contrato que tenha por objetivo o bem ou
implique soa alienação, mesmo que futura.
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§ 3 9 -As quotas de ParticipaÇão são estranhas acrescido das penalidades da legislação do Im"
posto de Renda, após a condenação, aos beneao capital social e:
a) conferem a seus titulares o dir.eito de parti~ ficias ftseais aqui instituídos, e sujeitando o beneficipar do lucro líquido da sociedade nas condições ciário à_ multa de 30% (trinta por cento) do valor
da operação, assegurando o direito de regresso
estipuladas no _estatuto ou _contrato social;
b) poderão ser resgatadas, nas condições pre~ contra os responsáveis pela fraude.
Art. 12. A_ doação, através de pessoa juridtca
vistas no estatuto ou contrato social, com os re~
cursos de provisão formados com parcela do lu- de natureza desportiva que fomente a prática de,
no mínimo, 2 (duas) modalidades desportivas,
cro líquido anual;
c) _n!o conferem aos titulares direitos de sócio desde as categorias- inferiores até juniores, induou acionista, salve o de ftScalizar, nos termos da si~ ~nsejará aumeóto de beneficio do dobro das
van~gens referidas no art. }9 desta lei.
_
lei, Õs atos dos administradores da sociedade.
Art. 13. Ficam isentas do pagamento de im§ 49 O capita1 contribuído por seus subscritores itlexigível mas, em caso de liquidação da posto eventalmente devido as entidades desporsociedade, será reembolsado aos titulares antes tivas estrangeiras para cwnprir suas ob_rigações
financeiras junto às federaçõe_s internacionais e
das ações ou quotas do capital social.
Art. 5~ Para efeitos desta lei, considera-se pa- ao Comitê Olímpico Internacional.
Art. 14. -Estão isentos de tributos, impostos
trocínio_ a promoção de atividades desportivas,
referidas no art. 29, sem proveito pecuniário ou _e~aordinários, empréstimos cumpulSórios ou
quaisquer encargos financeiroS Sobre passagens
patrimonial direto para o patrocinador.
Art. 69 A:3 instituiçOes fii'lanceiras, com os be~ e vell.âas de câmbio para viagens Internacionais,
nefídos fiscais que obtiverem çom base ne_sta os atletas que, com aprovação do Conselho Na~
lei, poderão constituir carteira especial destinada dona! de DesportoS, deixem o Pais para competir
a financiar, com a cobertura dos custos operacio- em caráter offda!:
Art. 15. É. concedida isenção do Imposto sonais, as atividades mencionadas no art. 29 _ Ãrt. 79 Nenhuffia aplicação de beneficias frs-_ bre Produtos Industri_aliiados à pessoa jurídica de
cais previstos nesta lei poderá ser feita através- natureza desportiva na aquisição de equipamende qualquer tipo de intermediação ou corr_etagam. tos e materiais desportivos de fabricação nacional
Art. 89 As pessoas jurídicas beneficiadas pe- para uso próprio ou de seus atletas.
Art. 16. E concedida isenção do Imposto de
los incentivos da presente lei deverão comunicar,
para fins de registro, ao Ministério da Educação, Importação à pessoa jurídica de natureza desporos apartes recebidos e enviar comprovantes de tiva na aquisição de equipamentos e materiais
desportivos de fabricação nacional ou estrangeira,
sua aplicação.
§ 19 O Ministério da Educação poderá cele- sem qualidades e características similares naciobrar convênios com órgãos públicos estaduais nais, para uso próprio.
Art 17. Obter redução do Imposto de Renda,
ou munidpais, õu entidades de âmbito nacional,
delegando-lhes o cadastramento de apertes e fis- utilizando-se fraudulentamente de qualquer dos
calização, desde que as entidades e empresas benefícios desta lei, constitui crime purúvel com
beneficiadas não recebam,_ como doações, patro- detenção de 1 (um) a 3_ (três) anos e multa.
§ 1?- No caso de pessoa jurídica, respondem
cínios ou investimentos, quantia superior a 8.000
pelo crime o acionista Controlador e os adminis(oito mil) OTN de cada contribuinte.
§ 29 As operações deverão ser previamente tradores que para ele efetivamente tenham co11w
comunicadas ao Ministério da Educação pelo corrido.
§ 2ç Na mesma pena incorre aquele (jue, redoador, patrocinador ou investidor para fins de
cebendo recursos, bens ou valores, em função
Cadastramento e posterior frscalizaç:ão.
Art. 99 Salvo a hipótese referida no item UI desta !e~ deixe de promover, sem justa -causa,
do art. 2°, a doação, o patrocínio e o investimento a atividade desportiva objeto do incentivo.
Art. 18.. Esta lei entra em vigor na data de
não poderão ser feitos pelo contribuinte a pessoa
sua publicação.
a ele vinculada.
Art. 19. Revogam"se as disposições em conPar~grafo único. -Considera-se pessoa vincutrário.
lada ao contribuinte:
a) a pessoa jurídica da qual o contribuinte seja
titular, administrador, acionista, ou sócio à data
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
da operação, ou nos 12 (doze) meses anteriores. - Em votação; em globO, as- emendas·_-de n9 1
b) o cônjuge, os parentes até o 39 (terceiro) a9.
grau, inclusive os afins, e os dependentes do conOs Srs. Senadores que as .aprovam permanetribuinte ou dos titulares, administradores, acio- çam sentados. (Pausa.)
nistas _ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao
Aprovadas.
contribuinte nos termos da alínea anterior;
O
SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
c) o sócio, mesmo quando outra pessoa jurí-Sobre a mesa redaçâo final da matéria, elabodica.
Senador Iram_ Saraiva,
Art. 1O. Se, no ano-base, o montante dos in- rada pelo Relator, o nobre
9
centivos refereOtes ã doação. patrocínio ou inves- que será lida pelo Sr. 1 Secretário.
timento, for superior ao permitido, é facultado
É lida a seguinte
ao contribuinte diferir o excedente para até os
__ Redação final das emendas do Senado
5 (cinco) anos seguintes, sempre obedecidos os
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 43, de
limites fJXados no art. 1~.
1988 (n• 418/88, na Casa de origem)Art. 11. As infrações aos _dispositivos desta
0 Relator apresenta a redação fmal das emenlei, sem prejuízo das sanç~s penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobrança do lmposto so- das do Senado ao Projeto de Lei dã. Câmara n~
bre a renda não recolhido em cada exercício, 43, de 1988 (n9 418/88, na Casa de origem), que

e

dispõe sobre beneficias fiscais na área dq Imposto

de Renda e outros tributos, concedidos ao desw
porto amador.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
-Iram Saraiva, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n~ 43, de
1988 (n' 418/88, na Casa de origem)

que, dispõe sobre beneficJos fiscais na
área do Imposto de Renda e outros tribuM
tos, concedidos ao desporto amador.
EMENDAN• 1
(corresponde à Emenda n? 1 do Relator)
Suprima-se o § 7 9 do art. 1~
EMENDAN•2
(corresponde à Eemenda n" 2 do Relator)
Suprima-se o item VIII do art.

Sexta-feira 25 _3563

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1988

2~'

EMENDAN•3
(corresponde à Emenda n9 3 do Relator)
Suprima-se a parte final do § 1? do art. 8?, a
partir da expressão "desde que as entidades...,"
EMENDAN'4
(corresponde à Emenda rf. 4 do Relator)
Suprima-se o § 2 9 do art. 89
EMENDAN•5
(corresponde à Emenda n 9 5 do Relator)
Suprima-se a parte final do art. 11, a partir da

expressão "após a condenação..."
EMENDAN• 6
(corresponde à Emenda n9 6 do_Relator)
Suprima-se o arl 12
EMENDAN•7
(<:orresponde à emenda n9 7 do Relator)
SuprimaMse o art. 13
EMENDAN• 6
(<::orresponde à Emenda nl' 8 do Relator)
SuprimaMse o art. 15
EMENDAN•9
(corresponde à Emenda no 9 do Relator)
Suprima-se a expressão "naciona1 ou", cons·
tante do texto do art. 16.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
_,_Passa-se à discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a dis<:ussão.
Encerrada a di_scussão, a matéria é dada como
defmiti.vamente aprovada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDEI'fi'E (Francisco Rollemberg)

-ltem6:
Discussão, em turno único~ do Projeto de
Lei do Senado n~ 86, de 1988, de autoria
do Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre
o salário mínimo e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
A matéria foi incluída na Ordem do Dia por
solicitação das lideranças, nos termos regimentais. (Pausa.)
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. )9 Secretário.

___É_Iido o seguinte

Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento
Interno, requeiro adiamento d_a discussão do Projeto de Lei do Senado n? 86, ele 1988, por 30
dias.
__ _
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.

son Lobão e:xaminasse a possibilidade de retirar
o seu requerimento. Se fosse um adtamento por
poucos --dias, seria aceitável, mas, por um mês,
Sr. Presidente, é inadmissíveL
-De modo que, com o m~.!Jc respeito e coin as
miÍl.has homenagenS peço Vêníapara discordar
e irei votar contra o requerimento de adi~mento.
Era o que tinha ·a dizer, Sr. Presidente. (Muito

- Edison Lobão.

bem!)

REQUERIMENTO N• 202, DE 1986

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Em votação o requerimento.

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente,
peço a pa1avra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Chagãs
RodrigUes, para encaminhar a vOtação.
O SR. CHAGAS RODRIGOES (PSDB -

PI. Para encaminhar a votação)- Sr. Presidente,
o assunto do salário mínimo no Brasil é vitaL
O Senhor Presidente da República se utilizou do
noVo inStitutõ-coristitUdonal de medida provisória
para estabelecer o novo salário mínimo em vigor
no País. Este Congresso vero s..e_ndo çriticado precisamente por não se preocupar com assuntos
desta natureza, não só a Câmarà dos Deputados
como o Senado Federal.
Sr. PresideÕ.te, compreendO ÕS altos -propósitos
do ilustre autor, acredito que S. E>r tenha motivos
para i~. Apenas, na minha ótica, acho que de\>e·
mos aprimorar· o projeto, emendá-lo, se necessário, mas o Senado Federa] deve dar sua contribuição, nQ ~entido de termos um projeto que realmente esteja de acordo Com as exigências da
hora e atenda aos reclamos dos trabalhadores
brasileiros que percebem a mais baixa remuneração.
Sei que a Câmara dos Srs. Deputados está também tratando deste assunto com todo empenho.
Quetõ louvar a iniciativa do Senador Carlos
Chiarelli, que apresentou o' seu projeto, subme·
tendo-o· ao exame d_a Casa. A proposição pode
ser aprimorada Mas, Sr. Presidente, se o Senado
aProvar e-sse pedido de adiamento por trinta dias
-estamos em 24 de novembro-, então, o Sena-- do não dará nenhuma colaboração, nenhuma
coritnbuição concreta importante para termos o
sa1ârio mínimo fiXado através do Congresso NadOna!.
Eu me permito lembrar que o salário mínimo
no Brasil é um dos mais baixos do mundo, inferior
ao vigente no .Paraguai, na Bolíviª e em outros
países da América do Sul. Há d_ois meses, o governo da Argentina quis fixar o salário mínimo em
100 dólares, e os trabalhadores argentinos, através de sua Centra1, exigiram 130 dólares.
Se for aprovado este projeto, vamos ter, Sr.
Presidente, a partir de 1? de janeiro, provavelmente, um salário mínimo de 51 mil cruzados. Então,
_ para que os adversários _do Poder Legislativo não
venham aumentar _a_s suas c;:ritiç:a,s às duas Casas
do Congresso Nacional, para que amanhã não
seja deturpado o alto propósito do nobre Senador
pelo Maranhão, autor do requerimento, eu quero,
Sr. Presidente, manifestar-me contrário a este
adiamento, e apelo aos Srs. Senadores, pelo menos aos da Bancada do meu Partido - e estou
eventualmente no exerdclç da Liderança çlo
PSDB -, para que este requerimento não seja
apro~do. Até gostaria que o nobre Senador Edi·

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
pe-ço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIPEN'fE {Francisco Rollemberg)
-concedo a pãlavra, para' encaminhar a votação,
ao nobre Senador Jutahy Maga1hães.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.

Para encaminhar a votação. Sem i"evisão do oradOr.)- Si. Presidente, Srs. Senadores._ _eu não
solicito que o Senador Edison Lobão fa]e primeiro, porque, como autõr, S. Ex" deve ser o último
a falar.
Sr. Presidente, não vou neln entrar nO- inérito
do projeto; porque o considero da maior oportunidade. Deveríamos tratar deste assunto o mais
rapidamente passivei, porque hoje compete ao
Congresso Nacional legislar sobre esta questão,
e não__ podemos mais ficar jogando para adiante
as decisões.
Sr. Presidente, estamos - actedtto ~ cometendo um equívoco. Há mais de um mês solicitei
à Presidência pedisse aos líderes dos diversoS partidos indicasSem os seus representantes nas c_omissões tétnicas logo ao término dos t:raP_alhos
.da Assembléia Nacional Constituinte. Isto não foi
feito, porque parece que há uma preocupação
_de_que quem for eleito_ agora, este ano, Presidente
da Comissão, no próximo ano não poderá continuar. Então, ninguém quer ser Presidente apenas
por 2 meses- é um erro, é um equívoco, porque
estamos apreciando aqui matérias, como esta,
da maior importância, com parecer proferido em
plenário e estamos votando apenas por audição
em primeira via. Acabei de votar um projeto sobre
problemas do esporte amador, acatando as
emendas do Relator, que eu não conheço. porque
são pareceres proferidos em plenário e que, à
primeira audição, votamos logo em seguida.
O nobre SenadocEdis_on Lobão tem a1guma
razão quando pede adiamento, porque se trata
de matéria da maior importância, de que tetnos
que ter conhecimento prévio, mas também não
podemos deixar de votar de imediato uma questão como esta. Teríamos que apresentar as emendas que considerássemos oportunas para uma
votação posterior. Deveríamos tentar aperfeiçoar
o prqjeto, e não ficarmos nessa preocupação
constante, que nada decidimos, de jogarmos para
adiante e ficarmos sempre omissos nessas questões.
.
_
Esta é a--minha opinião, Sr. Presidente. Poderiamos aproveitar a ocàsião para apresentar sugestões, a maneira de ver de cada senador, m~orando o projeto. Não vamos jogar essa questão
para depois do término dos nossos traba1hos nesta legislatura. Vamos jogar esse projeto, se o Senador Edis_on Lobão assim _9- àesftiar, para mais _
adiante, uns 2 ou 3 dias, para a próxima terça-félr~- mas vamos votar esta_questão. Vcm1os dar à opinião pública a satisfação de ver que aqui, no Senado, estamos preocupados com matéria que hoje
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nos compete, e cabe ao Congresso legtslar sobre
questão do salário mfnimo.

O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg)

-Concedei a palavra ao nobre Senador LeopOldo
Peres, como Líder, para encaminhar a votação.
O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB -Nfl.

Como üder. Para encaminhar a votação.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o projeto do nobre
Senador Carlos Chiarem evidentemente implica
matéria da ma for complexidade, da maior responsabilidade, e não pode nem deve ser votado às

carreiras.
Em meu nome, e em- rlome da Uderança do
PDS, que me deu a honra, neste momento, de
representá-la, faço um apelo ao Senador Edison
Lobão, para que retire o seu requerimento e con-

corde com o adiamento da apreciação da matéria
por prazo bem menor.
É preciso salientar, Sr. Presidente, que, além
de todos os argumentos já usados para estudar
o resultado do pleito eleitoral, há um que ainda
não foi levantado nesta República. Fala~se da con~
juntura,' fala~se das situações regionais, mas ninguém ainda veio dizer a esta Nação a verdade
que está por trás da voz das umas no dia 15,
independentemente de partidos ou de colocações
ideológicas. O que o povo brasileiro, o que a socie-dade brasileira nos veio dizer - a nós, homens
públicos, aos empresárlos, ao Governo e a todo
o Pais-é que esta Nação não aceita mais, desenvolvida que é e está, que o salárlo seja apenas
um melo de sobrevivência, para transformar-se,
isto sim, desde que trabalho haja, desde que emprego haja, numa forma de dignificação da vida
e de sustento de todas as familias brasileiras.
Vê-se, portanto, Sr. Presidente, que a Liderança
do PMDB, ao invés de contrapor-se a este projeto,
quer vê-lo melhorado, quer vê-lo aperfeiçoado e,
por isso, é que dirijo este apelo ao nobre Senador
Edison Lobão, para que modifique o seu requerimento e concorde com um adiamento por um
prazo mais reduzidQ. E o-faço para que esta Casa
não seja acusada de protelar a dicussão de tão
relevante assunto, de problema tão sensível aos
trabalhadores do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Edison
Lobão, como autor do requerimento.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Sem
revisão do orador. Para encaminhar a votação.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que
este País passa por um momento de extrema
dificuldade. Nenhuma categoria social sofre tanto
quanto aquela submetida aos rigores do salário
mínimo.
A minha intenção, quando pedi o adiamento
da votação deste projeto, era apenas a de motivar
e propiciar um estudo mais acurado do projeto
do eminente Senador Carlos Chiarem.
Neste instante, o Governo está debruçado sobre
o assunto, estudando também a questão do salá·
rio mínimo, do piso salarial. Por sua vez, a Câmara
dos Deputados examina também um projeto de
sua iniciativa neste mesmo sentido.
Desejava com meu pedido - repito - que
os Srs. Senadores tivessem um pouco mais de

tempo para meditar sobre o assunto, a fim de
aprovar o projeto do Senador Carlos Chiarelli, ampliar os seus va1ores ou adaptá-los, segundo as
conveniências do pr6prfo Senado da República,
cõrri vistaS -sempre ao interesse daqueles que per~
cebem, ainda !loj~. o seu salário mínimo.
Sr. Presidente, diante do apelo que aqui fazem
os errtinentes Senadores Chagas Rodrigues, Jutahy Magalhães e os ilustres Uderes Leopoldo Peres
e Jarbas Passarinho, eu retiro meu requerimento
de adiamento, porque a minha intenção -repito
-era a de beneficiar os trabalhadores que percebem o sa1ário mÚlimo, e nunca a de prejudicá-los.
Portanto, Sr. Presidente, retiro meu requerimento.
O Sr. Presidente (Francisco Rollemberg) SObre a mesa, requerimento que vai ser lido pele
Sr. 1~Secretário.

É lido e deferido o seguinte
REQQERJMENTO N• 203. DE 1988

Nos termos do art. 280 do Regimento [nterno,
requeiro_ a_ retitada do Requerimento n~ 202, de
1988, de minha autoria.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
- Edlson Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-De acordo com o art. 6~ da Resolução no 1,
de 1987, a Presidência desigria o nobre Senador
Nelson Cam~iro para emitir parecer sobre o Pro-jeto de Lei do Senado n? 86, de 1988.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, de autoria do ilustre Senador Carlos Chfarelli, o projeto, ora sob exame, visa, em obediência
ao_ que dispõe o art. 79, inciso lV, da Constituição
Federal, a fiXar o valor do salário mínimo para
o trabalhador.
Em sua justificação, o autor da proposta res~
salta a necessidade de sua regulamentação, uma
vez que, segundo seu entender, o atual sa1ário
mínimo "é inconstitucional porque em seu valor
global não estão computados os valores relativos
a quatro fatores novos, a saber: educação, saúde,
lazer e previdência social, adotados pela Constituição Federal".
Em decorrência deste fato, propõe a adoção
d~ percentuais, ainda que provisoriamente, relativos a cada necessidade vital básica do traba1hador
e de sua família, assim como prevê um acréscimo
mensal de 1,5% durante seis meses, a título de
aumento real (arts. 2ç e ~. § 19). Desse modo,
cabe-nos ressaltar, esta proposta terá uma vigência de apenas seis meses, depois do que haveria
condições mais propícias de, feita uma recuperação básica, ainda que limitada do valor do salário mínimo, adotar um novo projeto de lei capaz
de ser mais duradouro e condizente_com a com~
plexidade que a questão encerra.
Quanto ao valor proposto para efeito de cálculo
do salário mínimo, o parlamentar toma como base_ a quantia equivalente a cerca de_ noventa dóla~
res, que, ao final de seis meses, em conseqüência
do acréscimo mensal de_1,5%, atingiria um valor
global de aproximadamente cem dólares.
Ao mesmo tempo, encontramos no texto do
-projeto a preocupação em estabelecer novas medidas de caráter permanente, como, por exemplo,

Novembro de 1988
a criação da Comissão Nacional do Salârio Minimo, com representação paritária, em consonância com a Convenção n9 131 da OIT.
Não há sombra de dúvida que a iniciativa do
Senador tem- O grande méiito de ser Uma -prOposta que poderá sanar uma grave distorção hoje
existente e que vem sacrificando injustamente a
grande massa de trabalhadores. Se, de um lado,
reconhece que o atual salário mínimo é ínfimo
e, portanto, deve ser revisto com urgência, por
outro lado não deconhece a necessidade de um
período de ajustamento, uma vez que a matéria
requer, para ser disciplinada com justiça e transparência, estudos complexos e demorados, pois,
tem, pela din:amicidade do quadro sócio-econômico brasilelro, permanenteS alterações. Assim sendo, quando estabelece que o valor do salário
mínimo, a partir do dia 1? de dezembro, será de
11 OTN, aproxima-o, pelo menos, do valor do
de nossos vizinhos da América Latina, de economias mais frágeis que a nossa, buscando-se, na
medida do possível, chegar ao patamar dos cem
dólares.
Enfun, muito signifkativo é o dispositivo que
prevê a criação da Comiss_ão Nacional do Salário
Mínimo que, pelo simples fato de ser representativa, constitui um avanço sem precedentes em
reJação à sistemática atual concernente à política
de cálculo do valor dã salário mínimo.
Estamos convencido _que, se aprovado, o presente projeto de lei será_ um passo gigantesco
no âmbito da área social, já que pretende tão-somente resgatar a dignididade do trabalhador, através de uma compensação mais justa pelo seu
trabalho.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente projeto de lei, na forma como se encontra.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem_ peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
OS Srs. Senadores que o aprovam queif:am permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1"' Secretário. _
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Lei do Senado n"' 86, de 1988.
O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Se~ado n9 86, de 1988, de autoria do
Senhor Senador Carlos Chiarelli, que dispõe sobre
o salário mínimo e dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
- Nelson Carneiro, Relator.

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Lei do Senado no 86; de 1988, que dispõe sobre
o salário mínimo e dá outras providên-

das.
nsenado Federal resolve:
Art. 19 Todo trabalhador tem direito a um salário mínimo, nacionalmente unificado, capaz de

atender às suas necessidades vitais básicas e às
de sua famiJia.

Parágrafo único. São as necessidades vitais
básicas do trabalhador e de sua família para os
efeitos desta lei, a moradia, a alimentação, a edu~

cação, a saúde, o lazer, o
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vestu~rio,

a higiene,

o transporte e a previdência social:
Art. 2"' A cada um dos _fatores componentes

do salário mínimo correspondem, provisoriamente, os seguintes percentuais: moradia, 15% (quin-

ze por cento); alimentaçã._o, __ 4:6% (vinte óitõ--por
cento); educação, 11% (onze por cento); saúde
14% (quatorzePorcento);lazer,6,5% (seis e meio
por cento); vestuário, 8% (oito por cento; higiene,
3% (três por cento); transporte, 6% (seis por cento); E previdência social, 8,5% (oito por cento).
Art. 3"' O valor do.sa1ârio mínimo, a partir de
)9 de dezembro de 1988, passa a ser em cruzados,
o correspondente a 11 (onze) Obrigações do Te~
souro Nacional - OTN.
§ 19 Ao valor do salário mínimo, será acres~
ddo, a c:ada mês, durante 6 (seis) meses, 1,5%
(um e meio por cento), a títuJo de aumento real.
§ 29 O Poder Executivo, através de decreto
do Presidente da República, respeitado o disposto
neste artigo, fixará, mensalmente, ó va1or do salá~
rio mínimo referente, à semana, ao dia e à hora,
em cruzados.
Art 49 É vedada a vinculação do s_alário míni~.
mo para qualquer fim, ressalvado o disposto no-caput do artigo 58 das Disposições Transitórias
da Constituição Federal.
Art 5? E instituída a Comissão Nacional do
Salário Mínimo, que terá a função de assessorar
o Congresso Nacional:
l-na coleta de subsídios para a elaboração
de uma legislação atualizada;
II- no oferecin1ento de dados e sügestões pa~
ra a preservação do valor. real do poder aquisitivo
do salário mínimo, eril caiáter peni1anente;
III- na coordenação e anáJise das informações
coletadas referentes aos componentes básicos do
custo de vida, para a fixação atuaHzadora dos fato~
res relacionados no artigo 2 9 desta lei.
Art 6<? A Comissão Nacional d.o Salário Mini~
mo compor-se~á de:
1-4 (quatro) representantes do Estado, sendo
2 (dois) do Poder ExecutiVo e 2 (dois) do Poder
Legislativo;
II- 2 (dois) representantes dos empregadores;
m-2 (dois) representantes dos trabalhadores.

§ 1Y üos 4 {quatro) representantes dõ Esta~
do, 2 (dois) .serão designados pelo Poder Execu~
tivo e 2 (dois) serão esCQlhidos pelas respectivas
Casas legislativas, sendo 1 (um) deputado e 1
(um) senador.
§ 29 Os representantes dos empregadores e
dos trabalhadores serão escolhidos por um colé~
gio eleitoral, composto de delegados--eleitores das
confederações nacionais e centrais sindicais, ca~
bendo a cada entidade um voto, sendo os eleitos
nomeados pelo Presidente da República, para um
mandato 3 (três) anos, ~dm_itindo~se a reeleição.
§ 39 Caberá à Comissão Nacional do Salário
Mínimo escolher seu presidente.
§ 4<:> Os membros da Com[ssão Nacional do
Salário Mínimo terão suplentes, que, no caso dos
dassistas, serão eleitos_com os efetivos.

Art. 79 A Comissão Nacional do Salário Míniino, para cumprir as funções relacionadas no arti~
go 59 desta lei e outros afins, poderá requisitar
técnicos especializados oriundos dos 3 (três) Po-:
deres da República e, especialmente, valer~se de
dados e pesquisas levantados pela Fundação Ins~
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística OBGE).
Art. ao Esta lei eni:ra em vigor na data de sua
public-açã_o.
Art 9" _ Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rullemberg)
-Em discussão a i-edéiçã6 final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente adotada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
O projeto vai à Câamara dos D_eputados.

OSR. PRESIDENTE (FranCisco Rollemberg)
-Item7:
Mensagem- n9_ 250, de 1988 (no:> 475/88,na origem), relativa à proposta para que seja
~~~torizado o Gdvemo da União a contratar
operação de crédito externo_ no va]or de Lit
22.645311.000,00 (vinte e dois bilhões, seiscentos e quarenta e Cinco milhões, trezentos
·e-setenta e um liras italianas)~ (Dependendo
de parecer.)

Nos termos do art. 69 da Resolução l1" 1, de
1987, designo o nobre Senador Jarbas Passarinho para proferir o parecer sobre a mensagem,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.

De plenário. sobre a Mf!nsageln n9 250,

s.

de 1988 (n•475, de9-ll-88, na origem),
do Senhor PresJdente da República, que
submete à aprovação do Senado Federal
proposta para que
autorizado o Governo da União a contratar operação de
crédito externo no valor de Lit
22.645371.000,00 (vinte e dois bilhões,
selcentos e quarenta e cinco milhões,
trezentos e setenta e um mil liras italianas).
O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS- PA
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, com a Mensagem n~ 250, à_e 1988, o Senhor Presidente da República" -solicita autorização
do Senado Federal para contratar operação de
crédito externo no valor de Lit 22.645.371.000,00
(vinte e dois bilhões, seiscentos e quarenta e cinco
milhões, trezentos e setenta e um mil liras italia~
nas) cbrrfa Empresa Aermacchi S.p.A, destinado
ao frnanciamento do processo de fabricação de
ferramentaria, no Brasil, a ser utilizada na monta~
gem _dos aviões AMX, Po projeto desenvolvido
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - Embraer.
Nos termos do art 52, V, da Constituição Federal, d_epende de prévia autorização do Senado Federal qualquer contratação fmanceira externa.
No mérito, o pleito enquadra~se em casos análogos que têm merecido aprovação da Casa, tendo em vista a alta relevância social da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 175, DE 1988
Autoriza o Governo da União a

contra~

tar operação de crédito externo no valor
de Ut 22.645-371.000,00 (vinte e dois
bDhões, seiscentos e quarenta e dnco
milhões, trezentos e setenta e um mil
-

ltalianas)-

0 Senado Federal resolve: ~ .
Art. 19 É- o Governo da União, nos termos
do art. 52, V, da Constituição Federal, autorizado
a contratar operação de crédito externo no valor
de Ut 22.~645.371.000,00 (vinte e dois bilhões,
seiscentos e quarenta e cinco milhões, trezentos
e setenta e um millir<)s italianas)~ destinado ao
finanCiamento do processo de fabricação de ferramentaria no Brasil, a ser utilizada na montagem
dos aviões AMX. do projeto desenvolvido pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - Etnbraer, de
conform_i_dade com a Mensagem n~ 475, çl,e .9
de novembro de 1988.. da Pr~fiidência da Repú~
blica.
Art. 2ç Esta resolução entra em vigor na data
de_ sua publicaç~o.
- É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se à discussão do projeto, em turno -6ni~
co.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir.
Sem revisão do orador.) ----:--Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Ouvi o parecer do noDi"e"Relator, Sena~
dor Jarbas Passarinho, mas esta mensagem do
Executivo precisa ser realmente analisada e deta~
lhada pelo Senado da República.
Com a sistemática da nova Constituição, nenhuma autorização pode ser feita para contra~
tação externa sem prévia autorização do Senado
da República. Até aí, tudo bem, essa autorização
está sendo pedida pelo Ministério da Aeronáutica.
Abro aqui, Sr. Presidente, de pronto, um parêntese, para dizer que não quero impedir nenhuma
alocação de recursos destinados ao desenvolvimento do Ministério da Aeronáutica, dos seus pla~
nos em relação aos aviões AMX e ao projeto de
ferramenteria, para manutenção de op~rações.
Sn~._S_enadores, quais são os limites que o Sena~
âo-Iem? -E- ne-ste -pont<>"Cbama:fi~f a ·arençã-cf do
nObre Relator, Senador Jarbas Passarinho. Não
temos limites de fixação ainda, porque a Constituição foi promulgada há pouco tempo; em segui~
da. vamos ter que aprovar outro empréstinlo do
fv\inistério da Aeronáutica, este no valor de 22
bilhões, aproximadamente, de liras italianas. Evamos aprovar em seguida, se o Senado asSim o
entenQer, outro empréstimo de 81 bilhõeS de liras
italianas.
A dúvida que me aSsalta, Sr. PresideÍ1te, é se
este crédito dado n_o primeiro projeto já não estará
ultrapassando o limite de endividamento externo.
Não sabemos, e talvez, aqui, ninguém possa sabê-lo a priori..
Pode o Senado aprovar sem conhecer 0$ limites? A Constituição está em vigor. Pode o Senado
fazer, sob a égide da nova Constituição, essa fixa-
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ção sem conhecer qual o limite desse endMdamento externo? Quer queiramos ou não, a_Constituição está em vigor, e a própria mensagem lembra:

3 ··..........................................................._ ........... .
3<>) Art. 52, inciso VIII: estabelecimento de
disposições sobre limites' e condições para
a outorga da garantia da União em operação
de crédito externo e interno;
4<:>) Art. 163, inciso li: exigência da edição
de lei complementar" - não há lel complementar ainda- "que disponha sobre dívida
pública externa e interna, incluída a da admi·
nistração indireta."
Até então- e este foi um considerável avanço

que a nova Constituição trouxe à__ tia_çãQ - o
Executivo endividava este País sempre através de
decretos-leis. E esse endividamento se processou,
em primeiro lugar, a partir de um empréstimo
que se fez ao antigo Departamento Nacional de
Obras e Saneamento. O Tesouro Nacional acabou assumindo esse aval e, desde então, o Governo brasileiro, na sua seqüênda, atrávés de decre-tos, foi procedendo a esse endividamento externo
que está hoje aí, da ordem de rnaJs de 100 bilhões
de dólares.
Agora não. Agora a responsabilidade é do Le-gislativo, temos que examinar cuidadosamente
qualquer empréstimo. Não é problema do Ministério da Aeronáutica. O ç:Qns~lho_ @ __Min!$tédo
dos Transportes, fosse qual fosse, Sr. Presid_e:nte,
é preciso uma atenção, uma atenção redobrada
para a ação do Legislativo neste _aspecto, que
- repito - é sumamente. grave. O Senado da
República não pode votar matéria de tal mon_ta,
de tal natureza, sem maior esdarecimento, sem
maior presença, inclusive do nobre Relator, Senador Jarbas Passarinho, para que possa convencer
a nós outros não da importância do projeto, mas
da necessidade de _que esse crédito seja autorizado. Já então, o Senado da República estará
infringindo, mas infringindo de acordo com a
maioria. com a Constituição em vigor, com a lei
em vigor.
São estas considerações, Sr. Presidente, que
me levam a ressa1tar a mensagem quando dlz:

"Ressalto, ainda, a Vossa Excelênda que
a escassez de recursos para os compromissos necessários ao atendimento dos cronogramas de produção está comprometendo
o desempenho da parte brasileira no cumprimento dos acordos frrmados com o governo
italiano, trazendo reflexos políticos indesejáveis."
Isto _em relação ao projeto que vamos aprovar
logo em seguida. Em relação ao projeto relatado
pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, a mensagem é muito dara quando diz:

"Sucede que, Com a entrada em vigor do
novO texto constitucional, foram estabelecidos controles, pelo Poder Legislativo, sobre
as operações fmanceiras em mOeda estrangeira, de interesse da União •. contidos nos
seguintes dispositivos"- os quais acabei
de mencionar.
Portanto, Sr. Presidente, longe de mim -volto
a repetir- querer impedir, particularmente ao
Ministério da Aeronáutica, esses recursos. Mas

creio que a Casa necessita - e p·or certo do
nobre Senador Jarbas Passarinho, se assim for
-pci~iStvel - de maiores esclarecimentos, e também V. Ex", Sr. Presidente, ficará atento ao fato
de que, se aprovannos este projeto, não estaremOs íiifririgindo os dispositivos constitucionais
em vigor.
Esta, Sr:-Presidente, a dúvida que remeto à consideração do nobre Relator, S~nador Jarbas Passarinho, na expectativa de que possamos examinar, com a devida atenção, este pleito do Ministério da Aeronáutica, que me parece justo, evidentemente.
O SR. PRESIDENlE (Francisco Rollemberg)

-

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas

PassarinhO, como Relator, para prestar os esdãre=.
cimentos solicitados.
OSR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA
Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente~ o Senador Itamar Franco tem absoluta razão quandO lembra que Oão existe limita. ção feita até agora. Mas a mensagem do Senhor
Presidente da Rep(~blica, no item 4, diz o seguinte:
"4. No entanto, dado ser recente a pro- mulgação da nova Constituição, nem o Senado editou resoluções, estabelecendo limites
e condições para as operações de crédito
externo e interno da União, bem assim limites
pata a outorga da garantia da União em tais
operações, nem o Congresso votou a lei
complementar a que se refere o aJudido art.
163."
.

Apenas como· ouvinte, muito menos como Relator, e existem juristas na casa, eu me pennito
ler o item 5 da exposição de motivos, que é feito
evidentemente por linguagem de um jurista:
"5~ ___ Sem embargo, é doutrina assente entre os estudiosos, tal como sustenta a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que a
promulgação de um novo texto constitucional não interrompe a continuidade da vida
jurídica do País, com _a conseqüente para1isaçã6 de suas atividades económicas e financeiras, mas. pelo contrário, a nova sistemática constituciona1 "recebe" os textos legais
vigentes, com a exceção óbvia daqueles que
sejarri claramente contrários aos ditames da
nova Carta Magna."

Não _sendo jurisconsulto,_ é multo fácil, entre-tanto, ser lógico. Não estando proibida, há uma
lacuna que deve ser evidentemente contemplada,
preenchida mas não interrompida.

É a chamada "teoria da recepção", a única,
aliás, capat de compatibilizar o estabelecimento de urna nova ordem institucional com
a neceSsidade de continuar a sociedade a
que ela se destina trabalhando e tendo seus
órgãos económicos, financeiros, sociais e
tantos outros funcjommdo normalmente.
EJ:ltão, à respoSta que eu poderia dar ao Senador Itamar Franco seria exatamente louvar-me
na mensagem do Presidente da República. Realmente_não existe limite, não votamos @ legislação
complementar, mas seria cabível _o argumento
da Procuradoria-Geral da Fazenda sobre a teoria
da recepção.
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O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernberg)
- ConCedo ·a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o nobre Senador Itamar Franco levanta
questão pertinente, que mostra que ainda estamos bastante despreparados para o exercício das
novas funções. TetnoS que noS adaptar dentro
dessas preocupações levantadas pelo Senador
por Minas Gerais.
- GOstaria de levar ao conhecimento do Senador
Itamar Franco, e de outros companheiros, que
tivemos oportunidade, ontem_. de debater a questão dessas mensagens com os representantes da
Aeronáutica, que mostraram bem claramente a
necessidade que tínhamos de, examinarldo essas
mensagens, criar as condições necessárias para
que a Aeronáutica pudesse, que o Brasil pudesse
cumprir com as suas obrigações~ com os seus
entendimentos •. sem trazer graves prejuízos a um
programa que é do maior interesse nacional, programa esse que não envolve questão de armamento - avião não é apenas questão de armamento. Estamos obtendo alta tecnologia, que estará trazendo grandes benefícios ao desenvolvimento e ao progresso do País. Esses recursos
destinam-se ao cumprimento de compromissos
já assumidos e não para pagamentos futuros, embora não tivessem sido pagos aqueles compromissos já assumidos pelo Brasil. Esse acordo já
foi elastecido ao máximo no tempo, em razão
das dificuldades fmanceiras do País. Os prazos
não podem mais ser elastecidos. Esse programa,
vindo ao Senado, vindo ao Congresso, como está
vindo, já demonstra o avanço obtido pela nova
Constituição. O programa é bilateral ltá1ia-Brasi1,
e na Itália ele tem o apoio e aprovação do Legis-lativo italiã.no, é prOgrama qt.iEi tem a compreensão e sempre, por trás de si, a força do apoio
do Legislativo. Na Itália existe o regime parlamentarista, é verdade, mas, aqui, estamos também
trazendo para nós esse compromisso de apoio
a um programa ·que _interessa ao nosso País. Já
constitui um avanço o fato de estarmos aqui discutindo uma questão que antes não vinha a nós,
que antes não era trazida ao conhecimento do
Legislativo. E não estamos discutindo ápenas se
daremos ou não os recursos, e sim se o programa
interessa ou não ao País. Se aqui votarmos as
mensagens, também nos estaremos comprometendo com um programa que é do major Interesse
nacional. Por este motivo, solicito aos nobres
companheiros apóiem a mensagem.
Reconheço que o Senador Itamar F rance tem
toda a razão quando levanta as questões, são pertinentes. Há uma fa1ha, e neste ponto pennito-me
repetir o que disse na reunião anterior, falha nossa,
porque nãõ estamos com as nossas comissões
em funcionamento. Se estivessem funcionando,
questão levantada agora pelo_ S_enador ltam~
francÕ-jâ teria sido tratada nas--comissOes técnicas pertinentes. Entretanto, não quisemos criar
as comissões para funcionar este ano; este ano
foi atípico. Deveriamos estar e.om essas com.Jssões em funcionamento.
Como Senador que muitas vezes levanta a voz
contra as mensagens governamentais, peço a V.
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E# aprovem essa mensagem, porque, apesar da
falha grave que contém, temos necessidade de
apoiar um programa que é do maior interesse
nacional.

O Sr. Itamar Franco- Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco RollemQerg)

--Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discut~.

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ouvi as explicações do nobre Relator
e o apelo do ilustre Senador Jutahy Magalhães.
Não vou, sinceramente, impedir ou tentar obstaM
culizar a aprovação deste projeto. Julguei-me no

dever de chamar a atenção do Senado, porque
é preciso, cotn urgência, ftxar os limites globais,
ditos na ConStituição para as operações de crédi-

tos externos e internos da União.
O nobre Senador Jutahy Magalhães fez um apelo. No entanto, S. f:xl' tem toda razão quando
salienta que as comissões técnicas precisam reunir-se.
A mensagem fala em contrato. Que contrato
é esse entre o Ministério da Aeronáutica e essa
firma italiana? Não conhecemos. Nesse contrato,
por exemplo, diz-se que, se _o Governo brasileiro
não tiver essa quantia, terá que pagar aproximadamente 10% do valor total do projeto de desenvoMmento da aeronave NIIX, estimado em 200
milhões de dólares norte-americanos. Aqui são
dólares norte-americanos mesmo. Temos a documentação. É por Isso que existe- a Comissão
Técnfcá,- que deveria examinar a questão, para
que, quando da sua chegada ao Plenário os Senadores que dessa Comissão- nãá-pãrticipam possam ter a visão global daquilo que estamos aprovando.
Corno disse, não pretendo impedir a aprovação
deste projeto. Longe de mim. Entretanto, chamaria, mais uma vez, a atenção do Senado da República para o fato de que, há uma Constituição,
e está em vigor, creio que vamos aprovar uma
matéria infringindo dispositivos constitucionais.
Tal fato, entretanto, não será- também- nenhum motivo de _espanto para todos n6s e todo
o País, porque __estamos assistindo sistematicamente a Sua ExceJência, o Senhor Presidente da
República, com medidas provisórias, a todo instante vulnerar a Constituição Federal. Pretendo,
inclusive, na próxima semana, apresentar um trabalho a V. f:x!'S ,- à Mesa do Senado, mostrando
que um inciso foi inc!Wdo no art. 59, sem que
a Casa, sem que a Assembléia Nacional Constituinte tivesse tido conhecimento. Por inc(wel que
pareça, foi colocado um inciso, em um dos artigos
da Constituieão, que não foi aprovado pelos Constituintes. Pelo menos na última aprovação da Comissão de Redação da Assembléia Nacional
Constituinte, e vou demonstrá-lo na semana que
vem ao Senado da República - é possível até
que eu esteja enganado-, o que _está permitindo
que Sua Excelência o Senhor Presidente da República modifique, a todo instante, as medidas provisórias. Quando esta vai tendo o seu prazo vencido
de 30 dias, Sua Excelência baixa outra, considera
aquela em vigor, contrariando a Constituição.
Portanto, Sr. Presidente, se não atentarmos para
este fato, não vai adiantar nada o avanço constitu~
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cional, porque, à proporçât> que o Senhor Presidente da República baixa uma medida provisória,
esta não apreciada pelo Congresso, ele baixa outra_em seguida, ap6s os trinta cüas, com os mes~
mos propósitos.
Sr. Presidente, vamos contiriuar a ter Sua Excelênciã, o Senhor Presidente da República, legislando sobre matéria que ele não poderia legislar?
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
o-sR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação do
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queirãin permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Froncisco Rollemberg)
- Sobr~ a mesa,_ redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 19 Secretlkio.
É lida a s_eguinte
Redação final do Projeto de Resolução
-- 11' 175, de 1988.

O Re1ator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução nç 175, de 1988, que autoriza o
Govemóda União a contratar operação de crédito
externo ho valor de Lit 22.645.371.000,00 (vinte
e dois bilhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e um mil liras italianas).
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1988.
- Jarbas Passarinho, Relator.
ANEXO AO PÁRECER

Redação final do Projeto de Resolução
n9 175, _de_ 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52,-fnciso V, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESÓLllÇÃO
N•
• DE 1988
Autoriza o Governo da Clnião a conlm.tar operação de crédito externo no valor
de Ut 22.645.371.000,00 (vinte e dois
bilhões, seiscentos e quarenta e dnco
núlhóes, trezentos e setenta e um mil
Oras Italianas).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 Ê o Governo- da União, rios t~rrrtos
do artigo 52, inciso V, da Constituição Federal,
autorizado a contratar operação de crédito externo
no valor de Lit 22.645.371.000,00 (vinte e dois
~_hões, seiscentos e_ guarenta e cinco milhões,
trezentos e setenta e um mil liras italianas), desti~
nada ao f[!anciamen~ do processo de fabricação
de ferramen_tada no Brasil a ser utilizada na montagem dos aviões AMX, do_ projeto desenvolvido
pela Empresa Brasileira de Aeronáutica - EfY1,.

BRAER.

.

Ar{ 21'-- Esta resoJução entra em vi_Qor na data
d~ sua pub]ica~ão.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Em discussao a redação final (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, enceJTO
a discussão. __
-Encerrada a discussão, a matéria é dada como
adotada, dispensada a votação, nos tennos regimentais.
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O projeto vai à promulgãção.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
~Item8:

Mensagem n9 255, -de 198_8 (n"' 488/88,
na Origem), relativa à proposta-para que seja
autorizado o Governo da União a contratar
operação de crédito externo no valor de Lit
81.561AOO.OOO,OO (oitÊmta e um bilhões,
qullihehtoS e ·sessenta e um milhões e quatrocentos mil liras italianas). (Dependendo de
parecer~

Nos tennos do art. 6~ da Resolução n9 1, de
1987, a Presidência designá o eminente Senador
Jutah:Y Magalhães para emitir parecer sobre a
mensagem, c'om o respectivo pi'ojeto de resolução.
OSR.JCITAHYMAGALHÃES(PMDB-BA
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-_
dores, com a Mensagem n9 255, de 1988, o Se~
nhor Presidente da República solicita autorização
do Senado Federal para contratar operação de
crédito externo no valor de Ut 81.561.400.000
(oitenta e wn bilhões, quinhentos sessenta e um
milhões e quatrocentos mil liras italianas) com
vádas empresas italianas que especifica, para custear aquisições de equipamentos para a aeronave
AM-X, nos termos do artigo _52, item V, da Constik
tu[ção ·Fedefal. Ressalta a documentação anexa que a Secretaria de Pl~ejamento e Çoordeoaçªo Getal da
Presidência da RepúbliCa reconheceu o caráter
prioritário _da operação para o 9!=!senvo]vimento
nacional, através do Aviso n9 640, de 17-1 0~88.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância do projeto para
a conceituação do País como participante de programas internacionais.
NQs termos da Resolução n~ 1, de_1987, que
estabeJece_ normas de elabora_ção legislativa do
Senado Federal dUiante o periodo de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômi~
cc-financeiro e ]egal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
1'1• 176, DE 1988
Autoriza o Governo da Onião a contratar operação de crédito externo no _valor
de Ut 81.561.400.000 (oitenta e um bl1hões, quinhentos sessenta e um mi~
lhões e quatrocentos mil Oras itaUanas).

O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo da União_nos tennos do
art 52, V, da Constituição Federal, autorizado a
contratar operação de crédito externo no valor
total _de Ut 81.561.400.000 (oitenta e um bilhões,
quiilhentos-seSsenta e um milhões e quatrOCentOs
mil]iras italianas) para custear aquisições de equipamentos para aeronave AM-X. de conformidade
com a exposição do Ministério da Aeronáutica,
através do Oficio E.M. n~ 57/GM4, e Mensagem
n9 488/88, da Presidência da Repúbl~ca.
Art: 2? Esta resoluçãO entra em vigor na data
de sua publicação.
_
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (FranCisco Rollernberg)

-Em

di~ussão.

O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

- Concedo a palavra ao nobre Senador -[tamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para discutir.

Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente, Srs.

Senadores, não vou cansar a Casa, porém, gosta-

ria apenas que a Taquigrafia anotasse qUe os mesmos argumentos que usei no projeto aprovado
anteriormente, eu os faço agora para esta nova
Mensagem enviada pelo Ministério da Aeronáutica, através do Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-

Não havendo mais quem queira fazer uso da

palavra, está encerrada a discussão.

Passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Seria dores que o aprovam queir8rn per-

manecer sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENIE (Frandsco RoUemberg)
- Sobre a mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 1~' SecretállO.
É lida a seguinte
__

Redação final do Projeto de Resolução
D' 176, de 1988

O Relator apresenta a re_dação _final do Projeto
de Resolução n9 176, de 1988, que autOriza o
Governo da União a contratar operação de crédito
externo no valor de Lit 81.561.400.ooo;oo (oiteiita
e um bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões
quatrocentos mil liras italianas).
Sala das Sessões, 24 de novembro de 198&
- Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n• 176, de 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 5:2, inciso V, da Constituição,
e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

N•

, DE 1988

Autoriza o Governo da Onlão a contratar operação de crédito externo no valor
de Ut 81.561.400.000,00 (oitenta e wn
bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões e quatrocentos mD llras ltallanas).
O senado Federal resolve:
Arl 19 É o Governo da União, nos termos
do artigo 52, inciso V, da Coru.~titulção Federal,
autorizado a contratar operação de crédito externo
no valor de Lit 81.561.400.000,00 (oitenta e um-·
bü:"~ões, quinhentos e sessenta e um milhões e
quatrocentos mil liras italianas}, destinada a custear aquisições de e_qujpamentos para a aeronave
NI!-X.
Art. 2 9 Esta reSolução entra em vigor na data
de sua publicação.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rol!emOerg)
Em ctiscussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra,
encerro a discussão.

-
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A matéria é dada como adotada, dispensada
a votação, nos teo:nos regimentais.
O projeto vai à pron:-ulgação.
O SR. PRESJDENTE (Francisco Rollemberg)
-Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento
n~' 200/88, de! urgência, lido -no Expediente, para
o Projeto de Lei do DiStiifO Federal n? 2188.
Em votaçao o requélmento.
Os srs~enaao-res qúe o "aprovam·queiràm perrnariecer sentados. (Pausa,)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.

Discussão em turno único do Projeto de
Lei do Distrito Federal n~ 2!88-DF (Oficio
S/13 de 1988 n• 106, de 1988, no Tribunal
de Contas do Distrito Federal), que transforma; no Quadro de Pessoal dos Servídores
Auxiliares do Tnbunal de Contas do Distrito
Federal, os cargos que especifica, e dá outras
providências.
Solicito ao nobre Senador Mauricio Corrêa o
parecer da Comissão do Distrito Federa] s_obre
o projeto.
O SR. MAURÍCIO COR!ffiA (PDT - DF.
Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, _com o Oficio n~' 106, de 1O de novembro
corrente, o Exm~' Sr. Presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal submete à deliberação
do S_enado__ E_ederal o anexo Projeto de Lei do
DF n 9 2, de 1988, qüe "transforma, no Quadro
de Pessoal dos Serviços _AUxiliares do Tribunal
de Contas do Distrito Federal, os cargos que espe-·
cifica, e dá outras providências".
~ -z.----:-Mtes de examinar o mérito do Projeto, cumpre-me tecer algumas considerações sobre a
cOmpetência do Tribunal para a iniciativa das leis
de sua economia interna e do Senado Federal
para legislar sobre matérias de interesse local.
3. como é do conhecimento de todos, a Assembléia Nacional Constituinte deferiu autonomia
administrativa e polít[ca ao Distrito Federal, nos
termos do_;clrt. 32 da Carta Magna, a seguir transcrito.:
- "Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua
divisão em Municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada ~m dois turnos com interstício
mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição".

4. No Ato das Disposições Transitórias está
escrito, no § 1? do art. 16, que "a competência
da Cânlarã LegislatiVado DistritO Fedeial, até que
se inStale, será exercida pelo Senado Fe"deral",
de modo que, provisoriã:ffienfu, esta Casa do Congresso Nacional segue legiSiahdo para o Distrito
Federal, a exemplo do que acontecia no contexto
juridico-constitucional anterior.
5. Em razão deste preceito constitucional, promulgou-se a Reso!Uçãoit9 157,de J?de novembro
de 1988. que "estabelece normas para que o Senado Federal exerça a competência de Câmara
Legislativa do Distrito Federal". Deste ato legislativo não consta o Tribunal de Contas do Distrito
Federal_como órgão detentor do poder de iniciativa _das leis locais (art 2?), em razão de dúvidas
que não puderam ser superadas no fragor dos
debates de última hora, quando da votação do

Projeto que transformou na mencionada Resolução n~ 157.
6. Todavia, vejo que essa omissão involuntária
não prejudica a proposta da egrégia Corte de Contas, porque sua competência para propor projetas
de lei de seu peculiar interesse preexiste à própria
edição da Resolução em apreço, já que a Constituição Federal mesma lhe outorga tal atribuição,
a teor do disposto nos arts. 73,_ 96 e 75, a seguir
transcritos:
"Art. 73. O Tribuna] de Contas da União,
integrado por nove Ministros, tem sede no
Distrito Federal, quadro próprio de pessoal
e jurisdição em todo o território nacional,
exercendo, no que couber, as atribuições previstas nõ art 96.
-=
Art 96: Colnpete priva6vamente cios tribunais:
1-omíSsiS
II-ao Supremo Tribun2ll Federal, aos Tri~
bunais SuperiOreS e aos-Tribunais de Justiça
propor ao legislativo respectivo (... );
· b) a criação e a extinção de cargos e a
fixação- de vencimentos de seus membros,
(..~) e _dos seus serviços awçiliares (... )"
Art. 75. As normas estabelecidas nesta
Seção (isto é, a que se refere ao TCU) aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, (...)"

7. Feitas estas breves considerações. introdutórias, a pririleira conclusão a que se chega é Que
o Tribunal de Contas Distrital detém ·o poder de
iniciativa das leis referente à matéria sub examen
e o Senado Federa] é competente para legislar
sobre o assunto.

u
8. O Projeto, como referido em seu art 1~' e
no Anexo I, pretende a transformação de 135 cargos de Técnico de Controle Externo em igual
número de cargos de Analista de Finanças e Controle Externo e de 34 cargos de Auxiliar de Controle Externo em igual número de cargos de Técnico de Finanças e Controle Externo.
9. Com ligeira diferença que se obserVei no artigo s~ do Projeto, o texto da Proposição guarda
conformidade com idêntica providência adotada
pelo Tribunal de Contas da União, que teve a
transformação dos cargos de seu pessoal aprovada pelo Decreto-Lei n~' 2.389, de 18 de dezembro de 1987, cujo texto foi chancelado pelo Decreto Legislativo n? 14, de 24 de agosto recém-findo.
1O. Além dessa transformação de cargos de resto já aplicada no Sistema de Tributação,
Fiscalização, Cc>ntróle :e Orçamento, tanto no âmbito federal, quanto local- o Projeto cuida, ainda,
da extensão de seus efeitos aos inativos, em perfeita consonância com as normas constitucionais
vigentes; prevê, também a possibilidade de opção
pelo Quadro do Tnbunal de seJVidores requisitados até 31-12-87, porérTi,-sem alteração de regime juridico, categoria funcioóal, classe e referência de origem (art. 89).
11. Em seu art. 99,_ trata- da chainada- Gratificação de Representação de Gabinete, para dar
a essa vantagem os efeitos que, no âmbito federal,
já se concede aos seJVidore_s do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário, de que tratam as Leis
n'' 7.289/85. 7.411/85, 7.459/86 e 7.667/88,
exemplificativamente.

Novembro de 1988
12. No concernente ao aspecto financeiro, o
art. 1 O consigna a regra de que as respectivas
despesas correrão_ à c_onta da_s dotações próprias
do Orçamento do DiStrito Federal.
Assim exposto, e considerando que o Projeto
é constitucional, jwídi_ç:_o e form_yj_q_do em_boa técnica legislativa, o parecer é pela sua aprovação.
Acrescento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
essas medidas já foram estendidas, conforme eu
disse, aos funcionários do Tribunal de Contas da
União e a outros funcionários dos 6rgãos federais
locais.
Portanto, pela aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente,
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ANEXOAO PARECER

forma, no Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do

Distrito Federal, os cargos que eslJecl·
fica e dá outras providências.
O Senado Federal decreta:
Art. 19 São transformados, no Quadro de
Pessoal dos Serviços AUXIliares do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, o_s cargos de Técnico
àe Controie Externo e de Aux!Har de Coniroie Extemo, em cargos de analista de Finanças e Controle Externo, de nível superior, e de Técnico de
Finanças e Controle Externo, de nível médio, nos
termos dos Anexos i e D desta Lei.
Art. 2<? O venCimento inicial do cargo de Analista de Fmanças e Controle Externo corresponderá ao fJXado, na data de publicação desta lei,
para a Terceira Clás-Se, Padrão I, índice 100 na
forma do Decreto-Lei fl" 2258, de 4 de março
de 1985, e servirá de base de cálculo do valor
do vencimento dos demais integrantes da Ca!Teira
de Finanças e Controle Externo, observado o
constante do Anexo ll1 desta lei.
§ 19 Nenhuma redução de remuneração poderá resultar da transformação a que se refere
o artigo 19, assegurando--se a diferença como vantagem pessoal, individualmente nomirlada.
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§ 2o Aos ocupantes de cargo a que se refere poderão optar por integrarem o Quadro e a Tabela
esta lei estendem-se as normas contidas no artigo -- de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal,
6"' ·do Decreto-Lei nç 2.258, de 4 de março de mediante redistribuição com deslocamento de

1985, bem como o disposto nos artigos 1"' e 2 9
d_o Decreto-Lei n9 2.370, de 17 de novembro de
1987, e alterações supervenientes.
Áft. 39 Os- fln1cioi1ários apoSentados- cujos
cargos tenham sido transformados ou dado origem, em qualquer época, aos dos integrantes das

categorias funcionats do Grupo~Atividades de
Controle Externo, Código TCDF-CE-010, furão
seus proventos revistos para inclusão dos direitos
e vantagens _ora concedidos aos servidores em
ativlâàde, _inclusive quanto a posicionamento_ e
denominação, observados os termos do art. 11
O SR. PRESIDENTE (Frandsco Rollemberg)
desta Lei.
_Em discuss_ã_o 0 projeto, em turno único. (PauArt. 4o O provimento dos cargos de que trata
sa.)
esta Lei será feito mediante concurso público e
Não havendo quem peça a palavra, encerro dar-s_e-á no Padrão I, Gasse "A", de Analista de
a discussão.
Fiilanças e Controle Externo e de Técnico de FiEm votação.
_
- ~ nanÇçl;s_ e Controle Externo.
Os Senhores Senadores que 0 aprovam que i-§ 1<? O--cOncurso púbüco a que se refere este
ram permanecer sentados. (Pausa)
artigo rea!iza:r-se-á em duas etapas. ambas de caAprovado.
râter eliminatório, compreendendo, a primeira, o_
exame de conhecimentos, mediante provas escriO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
tas e a segunda, programa de formação, com
-Sobre a mesa, redação final da matéria, elabo- -avaliaÇão final e dass.ificatóda.
rada pelo Relator, Senadoi Maurício Corrêa, que
§ 29 É assegurado o direito a ascensão funserá lida pelo Senhor. 19-Secretário.
clonai, quando se tratar de s_ervidor ocupante de
É lida a seguinte
cargo -ou empregO do Quadro ou da Tabela de
Pessoal dos Seividores Auxiliares do Tribunal de
Redação final do Projeto de Lei do Dis- Cont as d o_ o·JStrito F ederaJ , o bservadas as d.1spotrilo Federal n~ 2, de 1988-DF.
sições des_ta lei.
§ 39 O processo seletivo de ascensã, fundo-O relator apresenta a redação final do PrQjeto
de Lei do Distrito Federa] li' 2;-de 1988-nF, que
nal, previsto no parágrafo anterior, realizar-sé-á,
semp-re que possível, simultaneamente com o
transforma, no Quadro de- Pessoal dos Serviços
Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito fede- -ctmCUfSo pUblico para o respectivo nível de carreira, abrangendo as mesmas disciplinas, prograral, os cargos que especifica e dá outras providências.
-mas e provas.
Art. 59__ Podeão concorrer aos cargos de que
Sala das sessões, 24 de hovembro de 1988_.
trata e_sta (ek_
- Maurido Conêa, Relator.

Redaçáo final do Projeto de Lei do Distrito Federal n•2, de 1988-DF, que trans-
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seuscargoseempregos,semalteraçãoderegime
jurídico, categoria funcional, classe e referência
d~ origem. _
_
- § 19 A opção prevista neste artigo deverá ser
apresentada no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da vigência desta Lei, e somente será
~ceita se houver çonveni~ncia para _ci serviço do
Tribunal e concordância do_órgão de origem.
§ 29 A efetivação da redistribuição, de que
trata este artigo, irilplicará e~ renúncia dos~
dor a concorrer à transformação ou transposição
do cargo ou emprego que vier~ ocorrer no órgão
de origem.
Art 9'? Aos funcionários do Quadro de Pessoãi dOs ServiçoS Auxiliares do Tribunãl de Coritas .do Distrito Federal que tenham exercido encargos
retribuído por Gratificação de Representação de
Gãbiriete- por 5 (ciriC:o) anos, ininterruptamente,
ou por tempo superior, ainda que interpolado,
aplica-se o disposto no artigo 180 da Lei no 1.711,-de 28 de outubro de 1952, com_ a redação que
lhe deu_ o art. 19 da Lel rt' 6. 732, de 4 de d~embt:o
de 197_9, e no artigo 29 desta mesma LeL
Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se aos_servidores já aposentados, que hajam
satisfeito os requisitos exigidos, quando em atividade.
_
Art. 10. As despesas decorrentes da eXecução .desta lei correr~o à conta das dotações pró_prias do Orçamen~. do Distrito Federal.
Art. 11. Esta_ lei entra em vigor na data de
sua publicaçáo, com efeitos_ firnmceiros a partir
de 5 de outubro de 1988.
- Art 12. Revogam-se as disposições em_c_on:trário.
·
-

_O SR. PRESIDENTE (Francisco Roilemberg)
-Em __discussão a re,daçã.o fin~. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Ericerrada a_discussão, a matéria é __Qada ~:orno
definitivamente apróvada, dispensada a votação,
nos termos regimentais.
·
O projeto vai à sanção do governador

1- para Analista de Finanças e Controle Externo, os portadores de diploma ou habilitação legal
equivalente a curso superior de Direito, Economia, Contabllidade ou Administração.
D- para Técnico de FiOanças-e Controle J;:xt.erno, os portadores de certificado de curso de 2'1
Grau ou habilitação legal equivalente.
O Sr. Francisco Ro/lembergdeixa a cadeira
Art 69 Os candid_atos aprovados na primeira
da piesidêncía, (jue é ocupada pelo Sr: Dirfase do con-curso público e matriculados no prüceu carneirO.
- g-rama de fOrmação terão_direito, a título de ajuda
financeira, a 50% (cinqüenta por cento) do venci~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Há
rri"ento tlkaao pãrã o padrão inicial a que estiver
oradores inscritos.
con·oorrenâo; ·a partir ·da ·Jnícicr do ·programa até
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco
-o dia de sua nomeação ou eliminação do curso.
Rollemberg.
Par-ágrafo únic-o. No c_aso de o candidato ser
serVidOr -da- Adffiinis1iaÇ-ão Pública do Distrito FeO SR. FRANCISCO RÓLLEMBERG
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte disc:url:lo}
deral, ser-Jhe-á facultado optar pela percepção
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_
do vencimento e das vantagenS de seu cargo efeÉ com grande satisfação que registro as cometívo.
Art. 79 Os concursos para ingresso nas catemorações- dos 50 anos do Instituto Nadonal do
gorias, funcionais do Grupo-Atividades de Con~
Câncer e do "Simpósio Sobre Perspectivas no
tióle Externo, já homologados na data de publicaDiagnóstico e Tratamento do Câncer que e.ssa
Instituição realizará em -27 de novembro.
ção desta lei, serão válidos para atendimento ao
Poucas instituições brasileiras podem orgulharnela disposto, observado o prazo de validade.
Art _a~ Os serVidores da Administração Dlreta
se de tão_ significativas realizações ao l~ngo de
do Distrito Federal, ocupantes de cargos ou emsua história e de tão relevantes contribuições à
pregos de provimento efetivo, cedidos pelo meMedicina e à Saúde Pública do nosso pafs.
nos desde 31 de dezembro de 1987, que na data
De um modesto serviço de cancerologia,
de publicação deSta lei se encontrarem à dispo- - com 40 leitos, criado há 50 anoS no então 'deno~
sição do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
minado Hospital EStácio de Sá, evoluiu e cresceu

3570 Sexta-feira 25

Novembro de !988

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

esse Instituto que é, hoje, um dos nossos mais
importantes e modernos estabelecimentos assistendais e um centro de excelência e referência

nacional e htemacional para o ensino e a pesquisa do câncer.

do Nordeste e _o BNDES, Rômulo de Almeida

era Bacharel de Direito, formado pela Faculdade
de Direito da Bahia, mas tinha grande dedicação

De 50 ariOs para cá esta doença, cuja Lncidên-

pelos temas econômicos.
Ocupou, com méritos, diversos cargos técnicos
e políticos, entre os quais o de Diretor do Departa-

cia, nos anos 30, já preOcupava a me-nte pros-

mento_ de Geografia e Estatística do Território do

pectiva do Dr. Mário Kroeff- idealizador e primei-

Acre, o de membro consultivo da Companhia Hi-

ro chefe do centro de canceorologia, germe do
dréletdca de São Francisco, O de consu1tor ecôlnca, e criador do Serviço Nacional de _câncer,
mico dã Superintendência_ da Moeda e do Crédito
que foi a origem da atual Divisão Nacional de
(SWJJQC)_,__Q de_ Presidente do Banco do Nordeste
Doenças Crônlco-degenerativas do Ministério da do Brasil, instituição que_ajudou a criar, o de ViceSaúde- passou a desempenhar um papel cada Presidente da Rede Ferroviâria Feder_al.
vez mais importante no perfil nosológico de nossa
Participou do assessoramento económico da
população..
-Assembléia Nacional Con,stituint~ d~1946. Orga0 câncer é, hoje, importante causa de adoeci- nizoU também a Assessoria Económica da Presimento e morte em todas as regiões brasileiras. dênciadaRepúb~ca,em 1951,chefiandoumgruO crescimento de sua incidência em relação às
po de trabalho que prepararia os estudos iniciais
outras doenças é uma preocupação de nossas
da criação da Petrobrás.
autoridades sanitárias há pelo menos 3_0 anos
Foi Deputado_ Federal, candidato a Vice-Goe lamentavelmente as perspectivas são de agrava- vemador da Bahia, além de ter exercido, por duas
mente desta situação no futuro próximo.
vezes, SeCretarias de Estado do Governo da Bahia.
FoiprofessordaFaculdadedeOênciasEconôMuito há para fazer na luta contra o câncer
e este Instituto tem dado sobeja contribuição, micas da Universidade da Bahia, da Escola de
constituindo-se ao longo destes_ anos_ - effi que Comando e Estado-Maior da Aeronáutica, do Curpese as dificuldades e os momentos difíceis por
so de Pl.anejamento do Dasp, e da Escola Brasileirª de_Administração Pública da Fundação Get(lque passou - num dos seus baluartes.
0 lnca é_ hoje um moderno _centro assistencial, lia Vargas.
Além de inúmeros artigos, publicou livros sobre
referência nacional na assistência médica aos
cancerosos, com tecnologia avançada. Foi e conplanejamento e desenvolvimento econômico,
tinua sendo importantíssimo instrumento de caeducação, petroquímica, problemas económicos
padtação de re_c.ursos humanos em cancerologia, do Brasil e da América latina.
de cujas realizações ressaltam-se sua Residênda
Participou de inúmeras conferências interna~
Médica, sua Biblioteca, sua Revista e os prograclonais.
mas de cooperação técnico-científica e cultural
Desfrutando grande prestigio jl.U1to a políticos
e de intercâmbio de.ntífic.o com instituições e e empresários, em suas áreas de aluação, Rômu1o
agências nacionais e estrangeiras. Nos últimos
de Alrneida_ ~erci?t~ a.tu?llmente, uma das diretoanos, um importante impulso na área de pesquisa
rias do BNDES, e era Presidente de Honra do
básica colocou o Inca como centro reconhecido
PMDB da Bahia.
de pesquisa com projetas próprios e grande increA lista de serviços prestados por esse grande
mento de intercâmbio cientifico com outras insti- baiano e brasileiro à nossa Nação nos dá uma
tuições.
. idéia da falta que sua figura fará em nosso meio.
Este instituto é a demonstração cabal de que
Outro assunto que me traz à tribuna, Sr. Presia administração pública dos serviços de saúde dente, é que pretendemos tecer algumas consideé a forma adequada, efk:ierite e criativa de geri~la
rações sObre o signill.cado da reforma tributária
em nosso país. O lnca foi um dos primeiros dos
preconizada pela nova Carta e, ao mesmo tempo,
nossos hospitais a inStituir ã ·cc-gestão. Como
rebater algumas críticas que lhe têm sido feitas.
todos os serviços de saúde deste país sofreuExaminãndo o Capítulo do Sistema Tributário
ao longo de sua história e no seu presente Nacional no _texto da nova C_~tuição Federal,
de carência de recursos, de cortes de orçamento _verificamQS, ao longo de suas várias Seções, a
existênçia .de inQvações e .avanços ~m relação
e de insensibilidade de políticos e autoridades govemamentais, no entanto suas administrações à Constituíção anterior.
souberam transformá-lo no que é hoje: um hosNª Seçã.o I podemos destacar aperfeiçoamenpital público brasileiro eficientemente administratos como os seguintes:
do e uma instituição com conceito e renome na-Poderes amplos da Administração tributária
cional e internacional.
quanto à identificação do patrimônio das pessoas,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senade modo que os impostos venham a adaptar-se
dores.
- -- à coodlção pessoal e econômica do contribuinte.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) _
Vê--se, no§ 19 do art. 145, a possibilidade de conConcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Matrole fiscal sobre as ãções e títulos a6- portador,
galhães.
o que permitiria combater eficazmente o anonimato como Instrumento de fuga às obrigações
OSR. JUfAHY MAGAI..HÃES (PMDB- BA
tributárias. O "princípio" também permitirá ao FisPronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, co ter inteiro dç;mioi9 sobre a cont.as bancárias
Srs. Senadores, é com pesar que comunico 21
dos contribuintes, dispondo, assim, de um parâmetro para aferir o volume efetivo de rendimentos
esta Casa o falecimento, nesta data, em Salvador,
aos 74 anos, de_ meu çonterrâne9 __Rômulo de sujeito_s ao imposto de renda. ou o nível das receiAlmelda, político de ampla atuação na vida públí- tas sujeitas aos impostos indiretos (IPI, ICM e ISS,
ca brasileira dos últimos 50 anos.
.
principalmente). Este dispositivo, contudo, não é
Responsável pelas propostas de criação de váauto-exeçut4vel, pois o texto constituc_lo_nal exige
rios órgãos do Estado brasileiro~ corno o Banco que a Administração aja deJJtro çlos "termos da

lei", isto é: sem inovações no âmbito da legislação
ordinária, ficamos onde estamos, çom os sonegadç>res à solta, diante das lacunas da legislação
atual;
__:_.Recw"SO à lei complementar para estabelecer
normas gerais em matéria de legislação tributária
sobre:
a) definição dos fatos geradores, das bases de
cálculo e dos contribuintes de todos os impostos
discriminados na Constituição, federais, estaduais
ou municipais;
b) prescrição e decadência;
c) o ato cooperativo e seu adequado tratamento tributário~

Nova conceituação da contribuição de melhoria, não mais vinculada à valorização dos imóveis,
mas tão~sornente à realização de obra pública
com influência na área onde se situam. Dá maior
liberdade de ação à L!I1ião, aos Estados e Municípios, mas a possibilidade de utilização efetiva desse tributo irá depender da criatividade das entidades tributantes, quanto à determinação de sua
base de cálculo.
Na Seção H, além da proibição de tributos confiscatórios_, há a destacar medidas como:
-Eliminação das insenções de impostos para
militares, parlamentares e magistrados, porque
é proibida qualquer distinção tributária em razão
de ocupação ou profissão (art.150~-11).
- Determinação no sentido de que as leis do
Imposto de Renda por declaração sejam feitas
dois anos antes, ou seja, no ano _anterior ao anobase, obrigando o governo a planejar suas necessidades fmancelras, em beneficio da segurança
dos contribuintes (art 150, m. a).
- ProibiÇão de cobiança dos impostos estaduaiS (ICM-IrilpõStq-sobre _drculi=~;Ção de Me_rcadorias e Serviços, lHO- Imposto sObre Herança
e Doação, IPVA- [mposto sobre Veiçulos Automotores), dos impostos municipais (ISS--Imposto sobre_ Serviços, ITBI --:--:-- Impostos sobre
Transmissão imobiliária, rvv- Imposto sobre
Vendas e Varejo de Combustíveis e IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano) e dos impostos
federais (fTR -lmposto Territorial Rural e IGF
- bnposto sobre Grandes FQitunas) no: próprio
exercido em que foi publicada a lei que os criou
ou aumentou.
- Conc~o de imuniQade tributária para sindicatos de trabalhadores quanto ao IPTU, ITR, ISS,
Imposto de Renda e Imposto sobre Serviços de
Transporte e Comunicação "(ISTC).
-Extensão da imunidade tributária relativa ao
IPTU, ITR, ISS, Imposto de Renda e ISTC também
para as fundações instituídas ou mantidas pelo
Poder Público, quanto ao pabimônio, renda ou
seiViços vinculados às suas finalidades essenciais
ou delas decorrentes: todavia, tanto essas funda~
ções como as autarquias federais, estaduais e municipais não se beneficiam da imunidade ao patrimônio, renda ou seiViços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas
normas ap~cáveis a empreendimentos privados
ou que ensejem cobrança de tarifas ou preços.
--:--:- A- proiliíÇàó- de interferência da União, na
administração tributária dos Estados- e Muniópios
- por não- poder ela, agora, conceder isenções
de impostos estaduais e municipais nas operaç~ dentro do País.
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Na Seção UI, relativa à competência tributária

da União, há inovações como estas:
-Possibilidade de instituição de-imposto sobre
grandes fortunas, o qual, complementando a tributação do Imposto de Renda, c-ontribui para o
equilíbrio da tributação em .geral, tomándo-a mais

progressiva.
-Inclusão de normas que visam ao aperfeiçoamento da aplicação do Imposto de Renda,
colocando-o expressamente sob a égide dos crité-

rios da generalidade, da universalidade e da pro·

gressividade, de modo que, nos termos da

le~

abranja equanimemente todas as espécies de rendimentos e todos os que têm capacidade contributiva (art. 153, § 2•,1).
·.
- [rnunidade do Imposto de Renda para os
aposentados e pensionistas da Previdência Social
da União, estados e municiplos, maiores de 65

anos, cuja renda total se constitua exclusivamente
de rendimentos_dos trabalho. Registramos nossa
contribuição pessoal para essa conquista dos
aposentados e pensionistas, como se vê das
Emendas de Plenário n9"' 1?12289 1209313. -Introdução de norma que manda esclarecer
o valor dos tributos que incidiram nos produtos
e _serviços, procurando-se, assim, de5pertar a
consciência dos consumidores sobre os valores
dos impostos por eles pagos.
-Omissão da autorização ao Poder Executivo
para alterar as alíquotas das contribuições, nas
condições indicadas em lei. Prestigia-se, assim,
tanto o princípio da legalidade como, especialmente, o da anterioridade.
- Uberação das receitas oriundas do imposto
de exportação e do imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos
e valores mobiliários, as quais já não mais terão
de se destinar à formação de reseiVas monetárias
- o que de certa forma compensa as perdas
de receita tributária da União, _com a nova distribuição de rendas. Poderá o Governo federal utilizar a receita desses impostos para atender suas
despesas norrmtis, previstas no orçamento.
-Omissão na caracterização integral da pequena gleba rurallsenta do rTR. ficando a fO<ação
da dimensão a cargo da Lei, o que permite adaptar
o favor fiscal às condições próprias de cada região, estado ou municípfo. Serão beneficicldos os
proprietários rurais dos estados e munidPios de
grande extensão territorial, relativamente a glebas
cuja exploração esteja nos limites da força de
trabalho de uma só família.
No âmbito da Seção IV, relativa aos impostos
estad(Jais, vê-se que a cornpet~ncia _dos Estados
se tomou mais ampla com a inclusão dos lmpostos sobre herança e doações e do imposto sobre
transporte e comunicações. AJém disso, há a destacar ainda que: constitui também modificação
de grande relevância o alargamento da base econômica do ICM, pela inclusão nela dos minerais,
dos combustíveis, dos lubrificantes e da energia
elébica, o que, além de simplificar o sistema tflbutário, retira um pesado ónus dos preços dos pro~
dutos de exportação, tomando~os, assim, mais
competitivos no mercado internacional. Todavia,
quanto à receita dos estados e municípios, haverá
aumento para alguns e redução para outros, porque agora ela depende da circulação dos produR
tos, especialmente do seu consumo, e não mais
da área, população e produção do estado ou município.

e
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-Também com a finalidade de reforçar as dualmente, na forma prevista nas Disposições
finanças dos estados e do Distrito Federal, é lhes TransitóriaS do- Projeto (FPE ;:_ 18% em 1988;
atribuída competência para instituir um adicional 1'9% em 1989; 19,5% em 1990:20% em 1991;
ao Imposto de Renda, até o limite de 5% do valor 20;5% em 1992; 21,5% em 1993; FPM- 20%
do imposto devido à União, incidente sobre lucros, em 1988:20,5% em 1989; 21% em 1990;21,5%
ganhos e rendimentos de capital.
em 1991;22% em 1992;22,5% em 1993).Sobre
Passando, agora, à Seção V, que trata dos im· a~elevaçãO do percentual dos Fundos d_estacamos
postos dos municípios, verificawse que_ a compe- nossaS Emendas de Plenário n95 500731, 58"0136
~
tência destes passa a abranger mais dois impos- e 1P092S9.
tos: sobre transmissão Jntervivos, por ato onero-Suprime-se o fundo especial, mas aprova-se
so, de bens imóveis e sobre vendas de combus- norma estabelecendo que 3% do IPI e do lmposto
tíveis a varejo. Ampliam-se, assim, as fontes ante- _de Renda serão aplicados nas regiões Norte, Norriores de arrecadação tributária dos municípios, _deste e Centro-Oeste, o que demonstra a preocuna parte relativa ao Imposto de Transmissão, ago- pãção de canalizar mais recursos para as áreas
ra totalmente deles e não mais só 50%. Por outro
menos desenvolvidas do País. No Nordeste, metade.da sua quota será para o semi-árido. Os perlado, o imposto de Vendas a Varejo, passando
a constituir receita própria dos munlcfpíos, com- centuais de cada região, até lei complementar
- pensa vântajosamente, nalguns, a participação -a respeito, serão de 20, 60- e 20%, respectivaque têm no produto da arrecadação do imposto mente. Nesta parte registramos nossas contribuiw
único sobre combustíveis. Os que não possuírem
ções peSsoais, conforme Etftendas de PleOário
muitos postos de gasolina certamente sairão per- n"' 5A0054, 1P09323, 500731, 580136 e
dendo com a extinção do imposto único federal,
1P09289. . .
no qual tinham participação certa, com base em
-Destina-se 1O% da arrecadação do IPI para
sua população e superfície. Nessa parte, demos , os estados e _o Distrito Federal, a ser rateada na
contribuição pessoal, tentando inclusive alargar . proporção das_ respectivas exportações, mas de
a incidência, conforme Emendas de Plenário n9"' _moçio que cada _estado não receba mais de 20%
5AOOI5, IP09327 e 580734.
do montante global, revertendo o exc~dente_ em
Em relação ao Imposto Predial e Territorial Ur- benefício dos demais estados, sob o mesmo critébano, introduziu-se norma pela qual se determina
rio de proporcionalidade a suas exportações: tais
r.ecursos representam uma compensação finanque o tributo será progressivo, de forma a assegurar o cumprimento da função sodal da propriew
ceira aos estados pela não incidênda do JCM nas
dade. Assim, aperfeiçoa-se a utilização do tnbuto
exportações de prqdutos industrializados. Sobre
como instrumento de política económico-social
esse assunto, destacamos nossas Emendas de
Plenário n""' 5ÃOÕ.3Ífe-58004-1.
dos municípios. A progresSividade certamente en~
centrará um limite natural no princípio que proíbe
-Os municípiOs taffibém participam da receiefeitos conf!Scatórios na tnbutação.
tC! estadual qrlginat;IC! do IPI, como referido logo
Resta_ examinar a Seção Vl.
acima, sendo o rateio_ feito pelo mesmo critério
Certamente os- mais significativos avanços do
adotado atualffierit~ para o !CM.
sistema tributário proposto na nova Constituição
-A lei não poderá dispor sobre a aplicação
decorrem das alterações introduzidas na parte re- dos recursos que a União repassar aos estados
lativa à repartição das receitas tributárias. Tais mo- e municípios, ou qUe os estados repassam aos
dificações visam, em última análise, a aumentar municípios, reforçando-se, assim, a sua autoriconsideravelmente a partidpação dos estados, do dade financeira e administrativa".
Distrito Federal e dos municípios nas referidas
-Lei complementar definirá: o que seja "va_ receitas, de modo a lhes conferír a autonomia
lor adicionado", para efeito de rateio do JCM com
financeira que devem ter como entidades políticas os munlcipioS-, estabelecerá normas sobre a entreda Federação brasileira.
ga dos recurso_s _que_ cabem aos municípios e
Examinando-se, portanto, a nova sistemática aos estados, especia1mente sobre os critérios de
adotada na repartição das receitas tributárias, veri- rateio dos Fundos de Participação, e indicará cofica-se que eJa se diferencia da atual nos seguintes mo será feito o acompanhamento, pelos benefipontos: os estados, o Distrito Federal e os muni- ciários, do cálculo de quotas e da liberação das
cípios se apropriam não apenas do Imposto de participações; desse modo, assegura~se ao ConRenda incidente sobre rendimentos de seus fungresso Nacional cçmpetência para rever e dar
<:!9ná_rfo~ _qy _cios tít_~l9~__ cf~ __ sw~ _Çívj_çl~ _p(lb!iG{1~
solução aos problemas_ relatiYOS ao rateio e à_enw
mãS tã!nbém de qualquer Imposto de Renda reti- trega de recursos aos estados e municípios (átrado na fonte por eles, por suas autarquias e, ainda, sos, controles, transparência).
pelas fundaçõ_es que instituírem ou mantiverem.
-Os Critérios de distribuição dos Fundos de
-Os estados e o Distrito Federal passam a
Participação serão norteados pelo objetivo de proter uma participação de 20% no produto da arre- mover o equillbrio sócio-econôrilico entre estados
cadação dos impostos que a União instituir no e ehtre municípios, IIXã.ndo-se expressamente
uso de sua competência residual.
uma diretriz básica para a repartição dos recursos
---:OS munfdpiOS ficam; a_Qora, somente com provenientes daqueles Fundos.
O impacto decorrente de todas essas inovações
50% dO Imposto Territorial Rural e não mais com
no Sistema Tributário não é difícil de ser previsto,
o total da arrecadaç~o.
pelo menos em parte.
-A participação dos municípios no novo !CM
As perdas da União existirão fatalmente, porque
eleva-se de 20% para 25%, isto é, passam a percesão retirados 5 (cinco) impostos cra-compefência
ber mais 25% do que recebiam antes.
- 0 Fundo de Participação dos estados eleva- federal, ao mesmo tempo em que se diminui a
parcela que o GovernO central Pode retei do Imse de 14% para 21,5%, assim como o Fundo
posto de Renda e do IPI. O Ipea já demonstrou
de Partícipa_ção dos municípios sobe de 17% para
qUe, -se as arreCadaÇões de 1985 e 1986 tivessem
22,5%; tais acréscimos, contudo, sei-ãõ feitos gra-
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sido obtidas na vigência do novo texto constitucional, as perdas da União teriam sido 19,7% e

20,3%, respectivamente. Segundo cálculos feitos
na assessoria do Senado, se as receitas tributárias
de 1985, 1986 e 1987 tiVessem Sido obtidas sob
o regime constitucional que imperará em 1993,
as perdas da União teriam sido respectivamente
de20,1%,20,6% e22,3%.

Todavia, a evolução tributária, no País, se faz
muito dinamicamente, porque a legislação altera
incidências, alíquotas, bases de cálcu1o, incentivos

frscais, etc., ao mesmo tempo que a administração fiscal se moderniza, instltuindo controles

eficientes, combatendo melhor as fraudes, reduzindo a sonegação, etc.
Para atenuar os percentuais das perdas apontadas, bastaria a implementação do Imposto sobre
Grandes Fortunas em complementação ao atual
Imposto de Renda, o que permitiria até baixar
as alíquotas deste a nível bem menor. O resu1tado
é que a perda decon:e,nte dos aumentos que a
nova Constituição fez nos Furidos de Participação
dos estados e municípios já não seria tão expressiva, pois que o Imposto sobre Grande;; Furtunas,
ao contrário do Imposto de Renda, não ê afetado

Nível de Governo
União
Estados
Municípios
Total

por esses Fundos. O mesmo ocorreria se a União
viesse a dar ênfase ao lmposto de Importação,
ampliando suas alíquotas e incidências, e tomasse, paralelamente, a decis_ão de efetuar redução
noiPI.
Acima de tudo, é. preciso não perder de vista
_ que o objetivo dos constituintes, ao reduzir a participaçãO da União no bolo tributário, foi o de oficializar, na Carta Magna, a partilha que informalmente já vinha sendo feita, através das chamadas
"transferências negociadas", ou seja, dinhei:-o distribuído a governadores e prefeitos, segundo critérios discricionários do Governo central, com graves repercussões na vida política do País. Agora,
a repartiÇãõ da Receita Tributária obedece a normas uni(Õrmes independe de favorecimento político.
Mesmo sem perdas no sentido real, a participação da União no bolo tributário ficará alterada
nominalmente, pois que a estimativa d.<t distribuição de Receita Tributária disponível, por nível
de Governo, quando o novo sistema tribu_tário
- estiver implantado, em 1993, ê a seguinte, supondo estrutura de arrecadação igu;:1l à de 1985:

e

Situação Atual

Situação da Nova Carta

44,6%
37,2%
18,2%

36,5%
40,7%
22,8%

100,0%

100,0%

Num ponto, porém, os estados e municípios
continuam subjugados: o fato gerador de seus
impostos, assim como as bases de cálculo e limi-tes de a1íquotas, ficam sujeitos às imposições do
Governo federal. Dir-se-ia que é uma medida necessária ao combate da guerra fiscal entre estados
e municípios. Entretanto, é inegável que tais interferências restringem ainda demasiadamente a au- ·
tonomia dessas entidades governamentais.
Resumindo a presente análise, pode-se dizer
que o sistema tributário proposto fortalece as finanças estaduais e municipais, ao mesmo tempo
que reduz a participação da União no "bolo" fiSCal.
Os estados, além do aumento do respectivo Fundo, foram beneficiados com a indusão dos minerais, lubrificantes, combustíveis, energia elêtrica
e alguns serviços no campo de incidência do !CM.
Os municípios foram in."elhor aquinhoados_ com
as transferências e partilha de impostos, cujos
percentuais foram sensivelmente aumentados, e,
além disso, foram contemplados com impostos
novos.
A carga fiscal possivelmente _crescerá. Orna das
razões será a reação d;;,t União para recompor
suas Receitas, para o que recorrerá ao aumento
dos impostos que lhe restarem ou, então, à criação de novos impostos, com base em sua competência residual. Outro motivo será a nova tributação dos minerais. combustíveis e energia elétrica,
assim como dos serviços· de transporte e comunicações, visto que certamente irão ficar sujeitos
às alíquotas de normas do ICM, as quais contrastarrr frontalmente com as alíquotas de proteção
que a União vinha aplicando aos impostos únicos
e ao Imposto sobre Transporte Interestadual e
lntermunicip~l.
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Ãlém de todas essas causas, há também a intra-dução de novos iriipOStãS no sistema, como o
lmposto sobre Grandes Fortunas, o lmposto de
tferança e o Imposto de Vendas a Varejo, este
último com grande impacto na tributação indireta,
_tornando_ o_ sistema ainda mais regressivo.
· Para que a carga fiscal seja contida, porém,
o novo texto constitucional oferece a possibilidade
de eliminação dos incentivos e benefidos fiscais,
que estão autorizados no projeto, mas sô para
promover o esquillbrio sócio-económico entre as
regiões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em conclusão,
o novo sistema é um misto do sistema anterior,
ajustado às pressões que a atual conjuntura exerce sobre as cúpulas governamentais. As r>ropostas de reformas tributárias apreseotadas ao Congresso Nacional, na vigência da Emenda Constitucional n~ I, de 1969, visando ao desafogo financeiro dos estados e municípios, representaram,
no seio da Assembléia ConStituinte, a mola propulsora das modificações adotadas no texto do
projeto da nova Constituição.
Senhores Presidente, S~s. Senadores, falamos
sobre O novo Sfstem_êi- Tributário Nacional; que
orientará a arrecadação e a receita nacionais. Falaremos, agora, sobre as novas diretrizes orçamentárias, que visam a torilar transparentes as
despesas públicas, de modo a facilitar a sua fiscalização.
A primelia mudança que se nota no novo Texto_
Constitucio_nal _é a forma integrada com que é
-tratado o sistema planejamento-orçamento, porque haverá sempre o plano plurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual.

A Constituição determina que a Iet que lnstttwr
o plano plurianual eStabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e metas da administração Pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relatiVas
aos programas de duraÇão continuada.
Por sua vez, a lei de diretrizes orçamentárias
compreenderá as metas e as prioridades da administração pública federal, incluirido as despesas
de capital para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
disporá sobre as ãlterações na legislação tributária
e estabelecerá a política de aplicação das agências
financeiras oficiais de fomento.
A Emenda ES25142, de-nOSsa autoria, apresentada em forma de substitutivo para a Seção
-Dos OrÇamentos- propiciOu melhor ordenamento e fórmula adequada dos sucessivos artigos
que tratam das peças orçamentárias do poder
público, sendo que a Emenda IP18296 deu ênfase à eliminação das desigualdades regionais.
De notável significação é a definição do conteúdo da lei orçamentária, que compreenderá, doravante, o orçamento fiscal, o.orçamento das estatais e o orçamento de seguridade social. Segundo
esta regra constitucional, ocorrerá a tão almejada
e necessária integração das despesas públicas,
e, o que ê: mais importante. com a submissão
de seus valores a exame e aprovação dos representantes do povo.
Com os indispensáveis balizamentos, recupera
o Congresso Nacional o seu poder de emendar
o projeto de lei orçamentária. As condicionantes
---saõ no sentido de que as emendas guardem conformidade com o plano plurianual, com a lei de
diretrizes orçamentárias e indiquem os recursos
necesS-árfós, admitidos apenas os provenientes de
anulaÇão-de despesa, exceto as que incidam sa.
bre dotações para pessoal, seus encargos sobre
o serviço da dívida e sobre as transferências tributárias constitudonais.
-A Utilização, sem autorizaçãõ legislativa específica, de recursos dos orçamentos fisca1 e de
seguridade social para suprir necessidade ou ca.
brir déficit de entidades governamentais, como
empresas, fundações e fundos especiais, é medida de alta significação no sentido da efetiva participação do Legislativo na fiscalização da gestão
das atividades de administiàção pública como um
todo.
No tocante_ aos recursos correspondentes às
do_tações __ ofçamentárias destinados aoS: órgãos
dos Poderes Legislativo e Judiciário, colaboramos
d.iretamente na formulação da automaticidade da
entrega das respectivas cotas, de modo a assegurar a independência desses poderes. Essa colaboração está consubstanciada na Emenda n~>
1P0326.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, discorremos,a
seguir, sobre a fiscalização contábil, fmanceira e_
orçamentária.
Em relação à Cônstituiçãb _de 69, o attial texto
trouxe sensíveis' avanços no que _diz respeito ao
controle externo das finanças govemamentai's a
ser exercido pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da Uniã_o.
O art 70, pot exemplo, dispõe qoe a fiscalização
contábil, finariceira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, economicidade, legitimidade, aplicação de subven~
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ções e renúncia de receitas, será exercida pelo
taras informações solicitadas pelo Congresso na- que tem -como objetivo primordial modernizar e
incrementar a competitividade de nosso parque
Congresso Nacional, mediante controle externo, _ danai sobre ~ fiScalização contábil, financeira,
e pelo sistema de controle interno de çada poder.
operacional e patrimonial e sobre resultados de "industrial, irá poder contar com mais um poderoso-e eficiente instrumento, ao lado dos PrograPor esse dispositivo já se vê a primeira novidade. auditorias e inspeções realizadas,
mas Setoriais (PSI), nos Programas de DesenvolDe fato. De agoia em diante, além da verificação
O Decreto-Lei n~J99. de 1967, cominava aos
da legalidade dos atas de gestão, os órgãos de
infratores da legislação financeira e orçamentária vimento TeCnolóQico (PDTI) e doS Programas Especiais de Exportação (Befiex), através da redução
a penalidade de muJta de até 1O valores de refecontrole poderão aquilatar a economicldade e
_
também a legitimidade dess_es mesmos atos.
rênda, o que era ridículo. Pela nova _ordem jurídi- de i!Dpostos.
Por certo, as ZPE rlãõ podem presciÍldir de
Isto tem a maior significação. Por exemplo, wn c;::o-constltudonal, o Tribunal de Contas pode aplideterminado ato, uma providência pode revescar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de uma descrição prévia das atividades dos setores
tir-se de todos os requlsitos de legalidade, pode
despesa ou irregularidade de contas, as sanções económicos abrangidos pelo programa, nem de
um diagnóstico tecnológ~co _e económico na cacircunscrever·s~ dentro de todos os requisitos neprevistas em lei, que estabelecerá, entre _outras
cessárlos à validade do ato administrativo e, ainda ___ .corninações, multa proporcionai ao dano causa- deia produtiva das várias regiões do País, nem,
ai~d~. de tJrna definição dos meios para o desenassim, não ser proveitosa para o órgão ou a entido ao erário.
__
--~ _
dade. Pode uma determinação para uma compra
No caso dos contratos, evoluiu-se enormemen.. Volviffiento dos diversos seteies onde terão de
atuar.
- .estar sendo cumprida sob todos os parâmetros te, pois o silêncio do Legislativo sobre as impugPor outro lado,_ necessitarão _as ZPE contar com
legais que regem as licitações e, ainda assim,
nações do trlbupal já nã_9 tem o condão de validar
ser desnecessário o material que está sendo adirregUlaridades. Ao contrário, tal silêncio, se ocor- a ajuda indispensável dos -pfografnas destinados
quirido.
·
rer, importará concordân_cia com o veredicto da à criação e aperfeiçoatTl_ento_ de produtos e processos industriais para redução dos custos de
A gestão de wna entidade pode dar-se dentro Corte ae-CóritãS.
da mais perfeita legalidade e, no entanto, apreA nova Constituição previu a instituição de Uma produçãO e melhoria qualitativa dos produtos fisentar resultados operacionais multo aquém da
COmissão Mista PermaneÍlte para cuidar dos as- . nais, program~ que deverão ser executados por
suntos _referentes às finanças públicas, particu- empresas isoladas ou por associações de empremédia da indústria em que está posta, ou da média dos resultados de suas congêneres.
lannente sobre _a discussão, aprovação e fisca1i- sas 9u instituiçÇes de pesquisas.
AD lado__ de todo esse aparEilho que terá que
E.ssêtipodecontroledalegftimldade,daeconozação do Orçainento. -..
middade e operacional é um avanço que notaEssa Comiss~o. diante de indícios de despesas funêloriã.r em perfeita- siOtonla, faz-_se imprescinmos e aplaudimos, porque anteriormente só se
não autOrizadas, ainda que sob a forma de investi- dível, igualmente, a reduçãq das alíquotas do Immentes não programados ou de subsídios não posto sobre Produtos lndUstriali_zados e do Imposadmitia o controle da legalidade estrita.
Doravante, também, o controle externo tem o
aprovados, poderá adotar medidas cabíveis, pois, to de Importação sobrê Máquinas, equipamentos
encargo de apreciar a legalidade dos atas de adse julgar que o gasto possa causar dano irrepa- e matérias-primas destinados à modernização e
missão de pessoal, a qualquer título, na adminis-fável ou grave lesão à economia pública, proporá desenvolvimento tecnológico do setor económitração díreta e indireta, inclusive fundações, exce- ao Congresso Nadonal a sustação do ato inqui- co, hotadamente !Jas áreas abrangidas pela Sudene eSudaiú.
·
tuadas as nomeações para cargo de provimento
nado de inoportuno, irregular ou inconveniente.
Sr. Presidehte e S!s. seriãdOreS:CfilUerr{.s_e-, Pau..
em comissão.
- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, a composição
Essa oompetênda se reveste da maior impordo tribunal aprimorou-se de modo notável, quer latinamente, as controvérsias surgidas com a imtância como um freio ao empreguismo, mal que
pela possibilidade de ascensão de_ auditores e pro- plantação das Zonas de Processamento de Exportem assolado nossas instituições, pelo excessivo
curadores, quer pela nomeação de dois terços tação.
Erlcar.i~das, inicia1me"ilte, corrl desconfiança,
encargo de pessoal, que tanto tem contribuído
de seus membros pelo Congresso Nacional, propara a exacerbação do déficit público. Não consvidência das mais salutares, já que o Tribunal aos poucos as ZPE passam a ser vista como mais
titui novidade o fato de que multas prefeituras
de Contas é ó_rgão qlie tem estrita vinculação ao wn aliaçlo das. ~mpresas nacionais na luta pelo
desenvolvimento econômico do_ País, e como
vivem quase sempre em dificuldades para custear
Legislativo e lhe presta auxilio.
a folha de pagamento de. seus seiVidores.
Era à que ti_E'Iha a dizer, Sr. Presidente..
contrib~_ção efetiva para a eCC?nomi~ das__regiõeS
mais carentes do País, já que representarri InldaOxa1á que os tribunais de contas consigam pelO
menos atenuar esse mau costume naciona1, porDuranie o discurso-do Sr. Jutahy Maga- tivas destinadas a introduzir_nessas regiões poupança externa e, especialmente, tecnologia avanquanto as regras constitucionais de admissão ao
lhães o Sr. Dirceu Carneiro deixa a cadeira
serviço público' apenas mediante concurso têm
da presidéncla, que é ocup11df!l pelo Sr. Fran- çada, de qUe tanto necessitam.
Hoje ninguém mais vê qualquer dificuldade de
sido letra morta, tanto que nas Disposições Trancisco Rolfemberg.
internação dos produtosfabricados_nas ZPE, con·. sitórias de todas elas sempre se efetivam funciocorr,endo com o parque indUstrial- já instalado,
nários nomeados sem a_ prévia habilitação em
O SR. PREsiDErtre (Francisco Rouemberg) mesmo reconhecendo sua condição de detencertame seletivo público. De todo modo, a comConcedo
a
palavra
ao
nobre
Senador
Marco
tores de tecnologia de última geração, o que lhes
petência aí está e deve ser o_bservada.
poderá favorecer maiores e melhores meios de
Pelo novo texto constitudona1, podem a Câma- Madel.
ra dos Deputados e, por extensão, as assembléias
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun- acesso ao mercado internacional, onde produtos
legislativas determinar inspeções e auditagens de
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. com defasagem tecnológica encontrariam dificulnatureza contábil, financeira, orçamentária, operaN Senadores, o Governo acaba de ~edir os_ decre- dades de aceitação.
clonai e patrimonial, nas unidades administrativas tos que regulamentam as _Zonas de ProcessamenNão há como não admitir que as indústrias
de todos os poderes. Sobre este ponto, tive opor- to das Exportações \ZPE) e o seu Coris-elho (CZ- estabelecidas nas M, pelo simples fato de se
tunidade de contribuir diretamente para os trabaPE).
.
.
..acharem providas de tecnologias sofisticadas "de
lhos da Assembléia Nacional Constituinte, ao
Caberá~ agora, ã:o Conselho Nacional das ZPE
ponta", deverão encontrar-se em situação privileapresentar a Emenda n<? ES29447.
a grande tarefa de traçar toda a política das zonas giada. Cabe notar, entretanto, que dificilmente se
A contravérsia sObre o controle da gestão de
de processamento de exportação, observando as sentirão atraídas para aqui se instalarem empreentidades como a binacionalJtaipú fica agora su- normas de proteção ao meio ambiente e as priorisas do ramo eletroeletiônico de alta sofisticação,
perada pelo teor da regra constitucionai,Segundo dades governamentais para o setor industrial, esa não ser com a finalidade de_ industrializarem
a qual ao Tribunal de Contas compete fiscalizar tabelecendO, por fini, os lirriites de internação _ou produtos ainda não cobertos pelo parque indus~
as contas naclon_ais das_ ~presas supranacionais venda n_o mercado internado dos produtos (abritrial interno, e que, como muito bem observou
de cujo capital soc!al a União participe, de forma cados nas ZPE.
o Dr. Fernando Corrêa ·auama, assessor do Cendireta ou indireta, nos termos do tratado consCotil a -disciplinação do funcionamento das
tro das Indústrias do Pará, não podem c_obrir este
titutivo.
ZPE, estamos seguramente convencidos que, parque, dado o fato de que seu alto custo unitário
Outra inldativa de minha autoria - a Eménda malgrado seus reconhecidos defeitos (e nós já
irripedirá a criação de uma economia de escala
n9 ES29450 - reperCUtiu sobre a redação _do Q$ r~éJ}tamos aqui mesmo desta Tribuna), a nonecessária para justificar os investimentos necesinciso que determina ao Tribunal de Contaspres~ va política industrial recém implantada no País,
sários à sua produção e adequação tecnológica,
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elo exterior, faltando apenas a competitividade em
seus preços, que as ZPE nelas instaladas podem
proporcionar, corrigindo assim o grave e crônico
fabricados nas ZPE, terão na quotã destinada ao
O êxito nas ZPE chinesas (Zonas Económicas prOblema do Brasil, que é o desnível regional.
As áreas de pensamento eConómico- Ortodoxo
mercado intemo volume adequado de suprimen- Especiais), criadas a partir de 1979, é tão expres~
to.
sivo qoe o Governo de Pequim pretende abrir ou de interesses concentradonistas da atividade
Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto a esta· quasetodaacostalestedopaísaosinvestimentos produtiva rioS centro.S]á deSerivolvidos começam;
Tribuna para discorrer sobre o_ alto alcance das
estrangeiros e, em março do corrente ano, fez afinal a convencer-se da necessidade que tem
ZPE hOCOntexto de nossa Política industrial, porda grande ilha deJainan uma quinta Zona Econô- o Pais de usar a imaginação e o arrojo para criar
novos pólos de desenvolvimento e de redistribuir
que estou certo de que o Norte e o Nordeste mica Especial.
Nos Estados Unidos da América as "Foreigh de maneira mais equilibrada suaS grandes riquenecessitam imperiosamente dispor desse instrumento eficaz como o que acaba de ser regula- Trade Zones" já passam de cento e oitenta, movi- zas. É, assim, Sr: Presidente e Srs. senadores,
mentado, e de quantas mais outras iniciativas aná- mentando bilhões de dólares de produtos entre que vemos as ZPE: instn.unentos poderosos de
nossa integração à ecqnomia_ mundial e como
Iogas, até que se resgate suas populações do atra- o país e o exterior.
meios eficaz de fomento regional, ainda que não
so e do esquecimento a que foram relegadas.
A Inglaterra conta, hoje, com vinte e cinco das
se deva considerá-las panacéia para os seus proSomos um País exportador, cujos índiCes de chamadas-"Ehterpríse Zones".
exportação atingiram em agostO último o nível
Até a União Soviética acaba de anunciar que blemas crónicos.
recorde de três bilhões e duzentos milhões de vai copiar a exitosa experiência chinesa para deSenhor Presidente e Senhores Senadores,
dólares, tendo sido assegurado para este ano re- senvolver a economia russa na longíqua costa
Chegou a hora de as ZPE serem pautadas por
ceita superior a 30 bilhões, o equivalente a 10% _ do pacíficq._
opções de desenvolvimento estratégia, que exido Produto Interno Bruto do Pais, sendo que os
A maior razão para que entre nós se instale gem reflexão acurada.
produtos industrializados contribuiraro com mais as zonas de processamento de_ exportação está
Não se trata de implementar em nosso Pais
de 71% do total daquela receita, rompendo assim na necessidade premente de se criarem instru- um simples "Projeto Político", ou em caráter exa fita de chegada na era industrial para ingressar, menta reconhecidamente eficaz de desenvolvi- perimental As zonas de processamento de exporna virada do século, na era de prestação de servi- menta rer;Jional em zonas onde tustoricamente tação não é nenhum salto no escuro de cuja sorte
ços, via informática, tecnologia, biotecnologia, etc. fracassaram todas as entratégfcas até hoje empre- se_ Possa teffier. A eXperiência de seu funcionaNão há como nem porque recear.;-se quanto gadas para reduzir as disparidades regionais de mento, coroado de absoluto êxito, em mais de
às condições básicas para o perfeito funciona- rend_a__ em nosso País.
25 países, data de vários anos.
menta das ZPE, uma vez que entre as _exigências
A este motivo, acrescente-se o de serem as
Alguns Estados do Norte e Nordeste já oferefuncamentais que os Estados, os Municípios ou zonas industriais de exportação grandes gerado- cem espaços para a sua instalação _em condições
osetor privado deverão satisfazer para a instalação ras de empregos, caract_eristica facilmente obser- de serem facilmente cercadas e alfandegadas e
de uma Zona de Processamento de Exportação vável em todos lugares de sua instalação, onde de receberem instalações para infra-estrutura.
está a rigorosa fiscalização aduaneira prevista na os investlçlor~s ~st;r~ngeiros buscam implantar
Assim, no Norte, o Estado_ do Pará surge, hoje,
Regulamentação ora baixada pelo Governo, e a projetas intensivos de mão-obra de baixo custo.
comei exportador pãra o Japão e outros mercados
obrigação de sua localização sempre próxima de
No caso brasileiro, o Norte e o Nordeste ofe~ _ -de custos baratos-de mão-de-obra e energia (esta
portos ou aeroportos.
cem excepcionais vantagens para implantação de subsidiada) sob forma de alumínio em lingotes,
Ademais, esperamos não haja qualquer injun- zonas de exportação, podendo aproveitar técnicos quando, certamente, tem condições técnicas de
ção da União no tocante ao aparte de recursos de bom nível.
exportar, com muito maior valor agregado,_produ~
O proceSso_de liberalização gradual da econo- tos terminais de alumínio, o que o capacitaria
para a instalação das ZPE, cabendo a apresen·
tação e o financiamento de projetas de infra-es- mia brasileira, confrontado com a defasagem tec· de gerar muito maior soma de empregos e de
trutura aos governos estadual e municipal ou à nológ!ca de nosso parque industrial, deverá rece- recursos i'ntemáveis em troca do emsmo subsfdio
inldaliVã privada.
ber com asronas de exporta~;ão um novo e eficaz energético. -Ressalvando, ainda, que - de acordo com a in_çremento, pennitíndo-lhe a modernização e
No Ceara;-o Governo acaba de aproVar a instala·
legislação- qualquer operação das ZPE no mer- _captação de tecnologia avc:~nçada _sem comprocada interno será feita pelo Banco Central cOm meter a· proteção ainda necessária de nossa atual ção de ·uma=-zPE, no MUniCípiO Cle Maracanaú.
O Estado do Rio Grande do Norte tem no por~
o câmbio oficial, fica afastada a possibilidade de estrutura industrial, por se_constituirem em um
Ilha de Areia Branca, localizado em alto mar a
qualquer especulação através de duplicidade mecanismo comprovadamente valioso de trans20km da costa norte, um terminal que movimenta
cambial ou surgimento de um câmbio pciralelo ferência de tecnologia, absorvida através dos ln1 milhão e trezentos mil toneladas de sal. Hoje,
nas ZPE.
-vestimentos estrange,ros e apresendida por noseste importante terminal está completamente reeSr. Presidente e Sr.S. senadores, uma meta im- SOS técnicos e operários.
quipado e em -condições de escoar os prçxl.utos
portante a ser atingida pelas Z?E, no nosso enten·
O exemplo da Coréia do Sul e de Formosa
do Estado. Neste Estado, já foi aprovada- a ZPE
dimentci, virá com a redução do desequilfbdo re- é dos mais frisantes. A experiência desses dois
de macafba, em Natal, cujo projeto foi montado
gional, podendo mesmo sua implantação repre- países, para- citarmoS apenas dois entre muitos
sentar o decisivo caminho para o Nordeste e para outros, revela à saciedade os resultados surpreen- com base em recursos locais e pretende instalar
do setor quimico, metalúrgico e agroinas áreas-problemas do Pais saírem da situação dentes das ZPE de masan e !ri, na Con~ia, e de - empresas
du5trial.
.
.
de dificuldades em que se encontram até hoje, Kaohsiung, Nantze e Taichung, em formosa, paí_Q complexo industrial de Suape de meu Estaalcançando o desejado crescimento de sua eco- - - ses que conseguiram rapidamente processar exdo, a 40 qu.i.lômetros do Recife o qual, durante
nomia, que deverá materializar-se· atraVés da Cria- traordínária captação de tecnologia externa das
meu governo recebeu decisivo impulso, transforção de núcleos de tecnologia do incremento do mais avançadas, o que lhes permitiu situarem-se
mando-se 'de projeto em realidade física, reúne
mercado interno e da geração de novos empre- na primeira linha do avanço tecnológico do muntodas as condições para abrigar uma ZPE.
ges.
.do, ao lado do Japão e dos Estados Unidos da
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o primeiro e América.
Empreendimentos, como as ZPE; devem si·
tuar-se, como é sabido, nas proximidades dos
maior alcance político e social das ZPE está rileSr. Presidente e Srs. Senadores, as regiões Norgrandes centros êõnsumidõres, e nestas conàinos em representar um instrumento •.titorioso de te----e---Nordeste-·c:te- nó-SSO -Pais- tê-rtf utQéhdã- ·en•f
ções, o complexo portuário-industrial de Suape
progresso económico em todos os inúmeros paí- _crescer e não podem, por isso, abrir mão demais
oferece condições privilegiadas, implantado que
ses, tanto desenvolvidos como em fase de desen- .-Wll instrumento valioso capaz de modificar o seu
está junto a zonas produtoras e de consul?lo, uma
volvimento, onde foram implantadas, chegando panorama industri.iil, de ajudá-las a darem um
vez que e_m Pernambuco se encontram nada mea disputar as primeiras posições na geração de passo significativo em busca da expansão de seus
nos que 38% do total de consumo dos estados
divisas, como as "maquiladoras de expo_rtação", . q:,.n:_e_dqr_es_ para a colocação no exterior de sua
nordestinos, e que 61% dessa parcela cofrespon·
poderosas ZPE instaladas desde 19ó6~il.o México, produção industrial, cuja modernização abre aos
de à demanda da região metropolitana do Recife.
e que veem com absoluto êxito propiciando signi- seus produtos perspectivas favoráveis ao comércomo ê o caso da produção das "TV de alta definição", bem como os sistemas de transmissão e
recepção digital de imagens. Tais produtos, se

ficativo desenvoMmento nas províncias fronteiriças mexicanas, zonas-onde foram geradas mais
de 300 mil empregos dire~os.
_
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A situaçao exc_epcional de Suape a privilegia,

também no tocante ao atendimento aos mercados intemaclonats, uma v_ez que dispõe de condições topográficos e geotecnicas adequadas para
implantação de indústrias, inclusive petroquúnlcas; possui uma infra-estrutura portuária praticamente conclufda, com transporte ferroviário e rodoviário em pleno funcionamento e um eficiente
sistema de telecomunica_ç_ões, incluindo telefonia,

telex e teleprocessamento de dados, _o que lhe
permite comunicar-se _com qualquer parte do
mundo.
As condições desse _complexo permitem a elaboração de um organograma, envolvendo estudos já iniciados, no tocante a sua viabilidade, a

necessidade, como o fez ReguJamentação das
ZPE, de se levar em coiitã--ã-relevância e a indispensável contribuição da SUDENE, e, finalmente,
o concurso imprescindível da iniciativa privada
na instalação da zona de proc-essamento, cabendo ao governo estadual o fornecimento da infraestrutura do empreendimento, urna vez que o
complexo de Suape foi projetado para a instalação
d emédios e grandes projetas, com capacidade
de gerar, de imediato, mais de dez mil empregos
e a captação de recursos para soerguer a economia pemarnbucana.
Ao conclu[r, desejo sa~entar, Sr. Presidente, que
não obstante oferecer todas essas condições para
se constituir numa das mais promissoras zonas
de processamento de exportação, estranhamos
que o GovernO Federal não tenha definido até
hoje o complexo industrial de Suape corno área
de implantação de ZPE, já que preenche os requisitos que o levaram a aprovar as ZPE de Mamcanaú, no Ceará e de macaiba, no Rio Grande do
Norte.
Estou certo, porém, que, atendendo aos recta~
mos da população, às razões de ordem técnica
e às necessidades de meu Estado, o governo decidirá, em breve, implantar no referido complexo
industrial-portuário uma zona de processo de exportação.
São .estas, Sr. Presidente e Srs. Sei1ádoi'es, aS
razões que nos levaram a proclamar que o estabelecimento das ZPE, nos moldes previstos na Lei
e na sua Regulamentação, ensejará mudanças
altamente benéficas para a economia do Norte
e Nordeste, proporcionando-lhes a oportunidade
de darem a seus centros de produção maiores
e melhores condições ·de crescer e consumir, e
a reclamar; por conseqüência, das autoridades
federais_ a localização de uma ZPE eril. Pernambuco, com base no'complex:o industrial-portuário
de Suape.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

in.eida foi sempre pautada em tudo aquilo que
é oposto ao sucesso efémero, à trajetória vertiginosa, à fama dos que saboreiam o poder.
No entanto, este baiano, economista e advogado, homem póblico em sua ação administrativa
e polítiCa, mais do que um plãnejador, um consultor, um técnic.o, foi homem de visão realista
e abrangente çl.e noss~ realidade económico-so-cial.
Rômulo de Almeida esteve à frente de estudos
_e realizações importantes em diferentes períodos
~-__denpssa História: formu1ou a política nacionalista
e social no governo constitucional de Getúlio Vargas, _elaborou os estudos e projetes que deram
Origem à Pefrobrás e à Eietrobrás, analisou a
questão da energia nuclear e participou da gestação dos estudos que levaram ao surgimento_ da
indústria automobilística no País.
Poucos políticos tiveram do Brasil a visão lúcida
e reallsta que direcionou a vida de Rómulo de
Almeida e lhe permitiu atuar, corh base em sua
visão prOspectiva - de verdadeiro profeta - , de
forma coerente e extreinamente Produtiva.
Ao longo d'ê maiS de 50 anos, de brilhante e
bem sucedida atuação profissional, Rômu1o não
se contentou em e!aDorar planos e estudos, mas
em cria-r uma relação Pragmática e ampla com
a realidade, direcionando todo seu trabalho em
busca de _uma ação política comprometida com
o presente e, especialmente, com o futuro.
_Num país onde as ações e reações se caracterizam pelo imediatismo e pelo interesse de incfiví.:.
duas ou de grupos, Rómulo de Almeida conseguiu desenhar uma trajetória de homem público
responsável- e engajado.
__ Interlocutor privilegiado do presidente Tancredo l'ieves, ele previa as dificuldades da transição
dizendo: "O grande problema no momento é que
as deformações e distorções da vida brasileira
tomam extremamente dificil, talvez um pÇ>uco demorado, o perfodo de transição, sobretudo se não
encontrarmos uma linha de conflUência entre os
----grUI)-Os,..,qwi e··stão apOiando o tuturo Presidente
da República". (CoiTelo Brazlliense, em 20 de
janeiro de 1985 ).
7

E acrescentava: "temos um prazo de prescrição
histórica para a nossa aftrmação como uma sociedade justa - e não apenas uma oitava potência
industrial do Ocidente". E na mesma entrevista,
Rómu1o defendia a necessidade de um pacto so-cial, antecedendo a eleição da Assembléia Nacio-nal Constituinte, sem o qual toda a ação política
deste períodO estaria cori-tprometida.
E afirmava:

---"o essencial é que haja sistematização, isto
é, coerência e compabbilidade, mas, para is-

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembe_rg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.

OSR.RUYBACEIAR (PMDB- BA Pronun·
da o seguinte discurso.) - Sr._ Presidnete, Srs.
Senado.res, profundamente consternado, desejo
registrar nos Anais des_U, _CªS-ª----º-falec;imento,
ocorrido ontem, do Sr. Rómulo de Almeida, figura
da mais alta expressão não só do Estado da Bahia
como do País.
O Brasil hoje se vê privado de seu talento, de
sua vlsão, de sua capacidade e de seu comprometimento _desinteressado, A vida de Rôrnulo de AI~

- se, -ê preciso que haja definição polítiça, e
da sociedade e do governo, sobre os objeti-vos sociais que se tem em mira. Daf a importânCia· de um pacto entre as principais foiÇas
da sociedade, para vencermos os atuais obstáculos, sem sacrificar os extratos sociais
máis p-obres e mais frágeis."
Suã -capaddade de análise profunda e affipla,
po tempo e no espaço, lhe permitiram chegar
a conclusões que muitos anos depois foram confirmadas pela realidade e pelo processo hisf6iico.
E ísso vale para a realidade política, econômica
e social do Brasil, na qual Rómulo de Alm_eida
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mergulh<Ju sempre com interesse e, poder-se-ía
dizer, amor.
Nem a lentidão na concretização de soluções,
nem os equívocos políticos~administrativos que
retardam e desviam o processo de desenvolvimento brasileiro tiraram de Rômulo de_Mifieíaà
o entusi:~~smo pela atuação polítíca, técnica· Ou
administrativa.
__ _ _
'"Téhdc ocupado impOrtantes furiÇóes, a rúvel
estadual e federal, e mesmo em instituições iO.ter-nacionais como a ALALC. e o Grupo dos NOve.
Rômulo, em sua atividãde quotidiana, reafirmava
sua crença nas potencialidades é nas poSsil:lilidades d-e um futuro melhor e_ mais justo para
toda a socledade brasileira.
--Born senso, expressão simples e tão em desuso, pode bem qualificar as posições assumtâas
e realizadas ao longo da vida desse homem público ·que 1ióube significar a vida política brasil~ira
.;!.través de suas atitudes e da fundamentaçao de
seu comportamento.
Hpmem com uma visão intelectualmente firine
e coerente, Rómulo de_ ALmeida inscrevia sua
ação e inseria seus atos numa_ concepção rica
e profunda dos homens e do mundo, a partir
da qual fazia uma abordagem muito pessoal e
verdadeira da realidade de nosso País.
Sua morte, ocorrida ontem, priva o mundo político de um de seus mais brilhantes e coffipeterites
representantes. O Brasil precisava e predSa de
homens corno Rômulo, cuja história péSSOã:I ·são
um exemplo de-que a dignídade pessoal a i!São
política, quando somadas, dão à realidade uma
conotaçi[o mais valiosa e emprestam aos ates
e fatos ~.::ma d.irriensão histórica.
Como baiano e como brasileiro, como cldadão
do mundo, características que dividia com- o eminente ex-deputado Rómulo de Almeida, não poderia deix:cir- de prestar, desta tribuna, a minf1a
homenagem pessoal, de homem político e, sobretudo, de braslleiro, a este conterrâneo que emprestou .à vida pública de nosso Pais suas melhores qualidades.

e

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Conc~do a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -~ MG.
Pronuncí.a o seguinte discurso.) - Sr. Presidente
e Srs. Senadores, no último dia_ 22 .9~...nqvem5ro,
a Federação das Associações dos Ag-ente$ de Inspeção do Trabalho do Brasil promoveu em Bras-ma um painel de debates relativo ao tema "A
lnspeção do_ Trabalho e a Nova Ordem Constitucional-· uma visão política", do qual não pude
participar em face de compromissos -Cfe úlTiii1a
hora, inadiáveis, em Minas Gerais
-- - Não poderia, entretanto, deixar de tecer afguns
comentários acerca da proposta de discussão,
que envolve_ temática a mim bastante excita_pt.e,
por tratar~se de urna substancial guinada na omanizaçã:o do trabalho ofereçida pelo inciSO XXJY
do art. 21 da Constituição.
_
É bem sabido que as tarefas de inspeção do
trabalho, tal como regulamentadas pelo Decreto
n9 55.841, de 15 de março de 1965, estir;navam
prioritariamente o espírito arrecadador do Estado,
em detrimento do interesse social específico.
Ora, c> art. 79 do novo Texto Constit_ucional,.
em parf.cu1ar, prioriza as relações de b:abalho de_
modo taxativo, conferindo-lhes o "statu_s~· de r~
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tos fundamentais. Trata~se de inegável avanço,
pois cuida de conferir ao trabalhador uma série
de indiscutíveis direitos históricos, por imposição
da própria necessidade de se aproximar nossa
legislaçêo de modelos mais modernos e mais
adequados à dinâmica dos estados democráticos.
Deste modo, revigora-se a fiSCalização trabalhista, não mais como um braço· interposto do
Governo, mas como um prologamento da própria
sociedade, zelando por seus interesses de forma
efetiva, permeio de agentes do mais elevado nível
técrnco-cultural, agora não apenas fiscais de apli-

cação da lei ordinária, mas também da lei constitucional.

Pautada na Convenção 81 da OIT, o modelo
nacional se volta para a harmonização entre capita] e trabalho, de forma resguardada de influências

políticas ou económicas~ Isso significa que os
agentes podem atuar de modo [sento, livres de
pressões, e de modo _homogeneizado em todo
o território brasileiro, contrariamente ao que se
pretendia para o novo Texto COnstitu_ciOnaf inediante propostas_ que conferiam competência
também aos estados na legislação concorrente
acerca da matéria. Tais propostaS foram derrotadas, saindo vitoriosa emenda de minha autoria
que resguardou o Sistema Federal de Inspeção
do Trabalho, consaugrado a salutar prática até
então desenvolvida no País.
A inspeção do traba1ho aproxima-se da própria
tarefa da magistratura, por intermediar conflitos
e conduzir negociações_ entre empregados e empregadores, o que, na prática é ato corriqueiro,
carecendo, no entanto, de_ Legislação específica
necessária a lhe conferir uma .dimensão maior,
efetivamente legalizcida e institucionalizada.
Esse aspecto é de primordiar importância. 00serve-se que o registro do empregado está na
mesma proporção do registro da empresa naJunta Comercial. Somente aSSim ela legaliza seu funcionamento, sua atividade,_criando direitos _e_ obrigações mútuas. Cabe à fis_ca1ização estar peito
de tais registras, cuidando não apenas do assenta-
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menta fUncional mas também de questões ligadas à higiene e à segurança do trabalho, numa
tentatiVa d,e reduzir o número de mortes, de mutilações e de doenças profissionais, nefastas ao
empregado e à economia.
_
De modo que me cabe agora louvar a realização
do VU Encontro Nacional d9s Agenetes de lnspeção do Trabalho e o I Encontro fbero-Americ_ano
de lnspeção do Traba1ho, parabenizando a Federação das Associações dos A_gentes de lnspeção
do Trabalho do Brasil, a Organização Internadona] do Trabalho e o _Ministério do Trabalho, pela
promoção e apoio ao evento, e a Associação dos
Agentes de Inspeção do Trabalho de fv\inas Gerais,
na pessOa de seu Presidente, Dr. FahJd Tahan
Sab, pela gentileza do convite, involuntariamente
por mim n~O honrado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
preSente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
~l-

DiscuSsãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n? 20, de 1988 (n 9 24/88, na
Câmara dos Deputados);-que aprova o texto do
acordo, por troca ~e !1r:~s. que define procedimentos para a restitu1çao de-veiculas roubados
ou furtados, no Brasil ou no Paraguai, e localizados no território da ou_tra Parte, celebrado entre
os governos da República Federativa do Brasil
e da República do Paraguai, em Assunção, a 28
de julho de 198& (Dependendo de parecer.)

-20ficio n• Sf16, de 1988 (n' 184/88, na origem),
relativo à proposta para que seja retificada a Resolução n9 148, de 1987, que autorizou a Prefeitura

Municipa1 de Belém, Estado do Pará, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 440.996_.2.4 ObrigaÇões do tesouro
Nacional- OTN. (Dependendo de parecer.)
-

O SR. PRE8_IDENTE (Francisco Rollemberg)
Está encerraaa a sessão.
(Levanta-se a sessã__o às 18 horas)

EXTRATOS DE CONTRATO
E/OU TERMOS ADITIVOS
Espécie: Segundo Termo Aditivo n9 130/88
Contratada: Companhia de Eletricidade de
Brasma - CEB
Conb'atante: Senado Federal
Objeto: Alteração da Qáusula Quarta do Contrato n? 111/87
Data da Assinatura: 3-11-88
8_ignatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrto. Pela CES: Wa1ter Flores de_ Melo_

Espécie: Segundo Termo Aditivo n? 131/88
Contratada: Companhia de Eletricidade de
Brasília - CEB
Contratante: Senado Federal
_Objeto: Alteração da Cláusula Quarta do Contrato n9 112187
Data da Assinatura: 3-11-88
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. _Jo.sé
Passos Pôrto. Pela CEB: Walter FloreS de Melo
Espécie: Segundo Témio Aditivo n9 132/88
Contratada: Companhia âe Eletricidade de
Brasília-CEB
Contratante: Senado Federal
Objeto: Alteração da Cláusula Quarta do Contrato n~ 113/87
Data da Assinatura: 3-11-88

SJgnatárlos: Pelo Senado Fede~al: Dr. José
Passos Pôrto. Pela CEB-,- Walter Flores de Melo
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1.3-0RDEM DO DIA

Projeto de Decreto Legislativo
1988

(n~

n~

20, de

24/88, na Câmara dos Deputados),

que aprova o texto do ac;ordo, por troca de
notas, que define procedimentos para a

resti~

tuição de veículos roubados ou furtados, no

Brasil ou no Paraguai, e localizados no territó·
rio da outra parte, celebrado entre os govemos
da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, a 28 de julho

de 1988. Aprovado, após leitura de parecer
da Comissão de Relações Exteriores, havendo
o Sr. Leite Chaves usado da palavra em sua
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Redas:_ão final.da Projeto de Decreta Legislativo no 20/88. Aprovada. À promulgação.
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do Pará, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzadas, a
440.996,24bbrigações do Tesoura Nacional
(OTN), Aprovado, nos termos do Projeto de
Resolução n<:> 177/88, apresentado pelo Sr.
Chagas Rodrigues, relator designado.
Redação final do projeto de Resolução
177/88. Aprovada. A promulgação.

n~
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SENADOR NELSON CARNEIRO - Suspensão de restrições impostas à Prefeitura
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SENADOR NEY MARANHÃO- Apelo em
prol da continuidade do subsídio ao pródutor
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Sessão, em 25 de novembro 1988

Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães e Francisco Rollemberg
As 14 HOÍ?As E Jo MJN(JTOS, ACHAM-SE i:jUei- do& Poderes da União, qu~ faltaram ao senri-ço por motivo de greve no período de 23 de sePRESENTES OS SRS. SEJYADORES.
Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior ...;.;;;.
Leopoldo Perez- Carlos De'Carli- Aureo- Mello
- Odacir Soares - Olavo Pires - Almir
Gabriel- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa
-

Edison Lobão -

Chagas Roçfrigues- Afonso

tembro de J988-a 14- de novembro de 1988, terão
as respectivas faltas abonadas, não se lhes aplicando, a respeito, qualquer medida administrativa
de caráter punitivo.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
-

Sancho-- Qd Sabóia de Carva];lo - Marcondes
Gadelha - Raimundo Líra-- Ney Maranhão Divaldo Suruagy - Rubens Vilar - Francisco
Justificação
Rollernberg - Lourival Baptista - Luiz Viana _ É_ fãto público e notório que os movime~tos
Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José Jgnácio
Ferreira.:...._ Gerson Camata- JOão Calmon- grevistaS-recentemente ocorridos na administração pública decorreram do nãq atendimento às
Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo
Campos- Ronan Tito
Gomes- Mau- justas reivindicações pela reposição das perdas
ro Borges -Iram Saraiva- Porilpeu de Sousa da expressão salarial corroída pela galopante infla- Maurício Corrêa - Meira Filho - Roberto ~o que assola o País.
Campos- Louremberg Nunes Rocha -_Mendes
Registre-se que a greve dos servidores públicos
Canale - Wilson Martins - Leite Chaves - Af- tra_tlscorreu de modo absolutamente pacífico, li- _
fonso Camargo- José Ri eh a - Dirceu Carneiro mitãndo-se à manifes.taç_ão em tom de justos re- Nelson Wedekin - Carlos Chíarelli - José clamo_s,_s_em qualquer dano ao património públiPaulo Bisol.
·
co e sem choques com a opinião dos demais
SegmCntõS da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Por_ i_s~o, e em i-eCõTiheCimento explícito à proA lista de presença acusa o comparecimento de
48 Sr"s. Senadores. Havendo número regimental, --cédêOda das reivíiidicações, o govemo federal
as qteudeu. em parte, fazendo-o através da edição
dedaro aberta a sessão.Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra- da Medida Provisória n~ 20, de 11-11~88, concedendo a reposição nos Salários. vencimentos, salbalhos.
Sobre a mesa, projefos de lei que serão lidos dos, proventos, pensões e demais remunerações
correspondentes ao mês de novembro de 1988,
pelo Sr. himeiro Secretário.
e do reajuste a titulo de antecipação, com abono
São lidos os seguintes
mensal de Cz$ 25.000,00 (vinte-e Cinco mil cruzados) nos meses de novembro e dezembro do
PROJETO DE LEI DO SENADO
corrente ano.
No 96, de 1988
Como é sabido, o dogma jurídico em que se
inspirou o legislador constituinte, dentro da moDispõe sobre abono de faltas ao servi- derna concepção, não a-dmite entender-se que
o exerdcio--::-da greve guarde _qualquer conotação
ço na administração pública federal e dá
-com a prâtk:a de delito e sim ·como mãnifestação
outras providências.
da v:ontade dos trabalhadores.
O CongreSso Nàdonal decreta:
-Ein- qUe pese noticiar que a Governo propiciará
Art. 1~ Os servidores ciViS- da administração
aos servidores grevistas o desconto dos dias de
pública direta, indireta ou fundacional, de_ qualfalta ao serviço em dez parcelas mensais, ainda

-=-.severo

assim não nos parece justo que, a esse pretexto,
venham a sofrer novas sangrias_pecuniárias.
Cabe esclarecer que optamos pelas datas de
23 de setembro e 24 de novembro do corrente
ano, por serem as do início da paralisação -por
parte dos previdendários e da publicação da Me:dida Provisória n~ 20 respectivamente.
À guisa de ilUstraçãO e até por cOerência, é
prudente lembrar que_ em sesS:ão realizada no clia
23 do fluerite mês, o Senado Feder.;!.], apreciando
similar Emenda Aditiva ao Projeto de Lei DF, no
--1, de 1988, que tivemos a honra de apresentar,
houve por bem aprová-la nos termos oferecidos.
É a justificativa para o projeto que esperamos
seja acolhido.
Sala das sessões, 25 de novembro de 1988.
- Senador Mauricio Com?::a.
LEGISLAÇÃO aTADA
MEDIDA PROVISÓRIA N· 20,
DE 11 DE NOVEMBRO DE !988

--- Dispõe sobre a reposição, no mês de no-vembro de 1988, do reajuste que especifk:a

e dá outras providêndas.
O Presidente da República, no uso da atribui_ção

que lhe confere o art. 62 da_ Constituição, adota
a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1~ Será feita a reposição, nos salários,
vencimentos, soldos, proventos, pensões e de~
mais remunéra·ções correspondentes ao mês de
novembro de 1988,_ do reajUste mensal, a títUio
de antecipação, instituído pelo art. 8'' do Decreto-Lei n~ 2.335, de 12 de junho de 1987, que:
I- no mês de maio de 1988; deixou C::!e-ser
aplicado ao pessoal de que trata o art. 1" do De_cre·
to-Lei n~ 2.425, de 7 de abril de J 988;
IT-no·mes de junho, deixou de ser aplicado
ao pessoal de que tratam o item I do art. 2~ e
o art. 4" do Decreto-Lei n~ 2.425, de 1988; e
ll!- no mês de julho, deixou de ser aplicado
ao pessoal a que alude o item 11 do art. 2? do
Decreto-Lei no 2.425, de 1988.
- ·-
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A reposição,

nos percen-

tuais de 16,19% (dezesseis e dezenove centésimos por cento), no Ç?l_s_o item I, e de 1 7,68%
(dezessete inteiros e sessenta e oito centésimos
por cento), nos casos dos itens

ne m, ser~ calc1,1- __

!ada sobre os salários, vencimentos, soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de novembro, após a aplicação
da antecipação salarial. pela Unidade de Referência de Preços (URP) f!XêHia para o mesmo mês.
Art 2~ A reposição de que trata ::'Sta Medlda
Provisória não será c::oncedida a_ quem já tenha
recebido antecipação salarial pela URP, corres--

pondente aos meses referidos no artigo anterior.
Parágrafo único. _A reposição não será concedida, igualmente, às categorias cujas datas~base
ocorreram a partir do mês de junho de 1988.
Art. 3o Na reposição prevista no art. 1o, serão
compensados quaisquer acréscirnqs salariais
concedidos a partir de maio de 1988, Salvo os
decorrentes de disposição legal.
Art. 4o A reposição de que trata esta medida
provisória não importará efeitos financeiros re~
troativos aos meses de maio a outubro, no que
s~ refere aos salários, Vencimentos, Soldos, proventos, pensões e demais remun~rações.
·
Art. 5o O Conselho Interminist§rial de Salários de EmpreSas -Estatais (G~e) e- õ -conselbÚlnterministerial de Remuneração e Proventos
(Cirp), n:o âmbito das respectivas atribuições, expedirão as intruções necessárias à execução do
disposto nos artigos anteriores.
Art. 6~ O disposto nesta medida provisória
não legitima os atas praticados em desacordo
com o estabelecido no Decreto-Lei ·nn 2.425, de
!988.
Art. 7o Nos meses <te novembro e ele dezembro de 1988, aos seiVidores civis e militares, ativos
e inativos da administração federal direta, das autarquias, dos extintos territórios federais e das fundações públicas será concedido abono mensal
no valor de Cz$ 25.00Q".OO{Vinle e cinco_ rbil cruzados).
Parágrafo único. O abono a que se refere este
artigo, sobre o qual incidirá a contribuição previ~
denciária:
I - não seiVirá-de base de cálculo de qualquer
vantagem ou parcela remuneratória;
II- servirá de base de cálculo das pensões civis
e militares devidas em decorrência do falecimento
de funcionãrios federais; e
Jl[- no mês de dezembro de 1988, .será reajus~
tado nos termos do art. 8" do Decreto-Lei n?2.335,
de !987.
Art. 8<' O adiantamento pecuniário concedido, em janeiro de 1988, aos servidores do Ministério da Previdência e Asslsti'Jlda Soctal,-do instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Sodal, do Instituto Nacional de Previdência
Social e do Instituto de Adminis_tr_açã_o Financeira ·
.:la Previdência e .Assistêncla Social, continuará
a ser pago àqueles servidores que a ele_ façam
jus na data da vigência desta medida provisória,
considerando os valores nominais percebidOs em
janeiro de 1988.
__
- _
§ 1o A partir do mês de novembro de 1988,
o adiantamento pecuniário será reajustado nos _
termos do art. H' do Decreto-Lei n" 2.335, de 1987,
após a aplicação da antecipação salarial a que
se refere o art. 1" desta medida provisória.

§ 29 O adiantamento -pe-cuniário incorpora--se
aos proventos de aposentadoria.
_ § 3~- Ao adiantamento pecuniário aplica-se o
disposto no parágrafo único, itens l e li, do artigo
anterior.
Art· 9" A despesa decorrente da aplicação
desta med_ida provisória correrá à contã das dotações constantes do Orçamento Geral da União,
daS fundações públicas, das sociedades de eco~
nomia mista, das empresas públicas e d_as demais
entidades por -e;la abrangidas.
Art. 1O. Esta medida provisória entre em vigor na data de sua publicação.
""- _M._ 11. Revogam-se as d~sposições em contrário.
_ _ Brasília 11 de novembro ?e 1988; 1f?7~ çia Independência e I 00" da República.- JOSE SAR~
NEY c- Maílson Ferreira da Nôbrega- João
aatista ~e Abreu - Àluízio AlVes.

PROJETO DE LEI
DO SENADO
_ N' 97, de 1988
Revoga o Decreto-Lei

n~

83/66, de 26

de dezefnbro de 1966.

O Congresso Nacional decreta:
.
ArL 1~ Fica revogado o Decreto-Lei n1 83, de
26 de dezembro de 1966.
Art. 2" A presente lei entra em vigor na data
de si.ia publicação.
Justificação

O Decreto-LeLn" 83 institucionaliza u01a situação absolutamente ~sdrúxula, que não pÕde mais
· perdurar. É inadimissivel que se ~ontinue a íncluir
o ç.omplexo de Suape ri8 área geográfica do porto
de Recife para efeito da aplicação da tarifa portuária, visto que o referido diploma legal beneficia
diretamente a Portobrás, que não efetuou qualquer tipo de investimento que possa justificar a
cobrança da mencionada exação.
Sala das_ sessões, 25 de novembro de 19_88.
- Ney Maranhão

LEG!SJ.AÇÃO CfTADA
- DECRETO LEI N" 83,
DE 26 DE DEZEMBRO QE 1966
Estabelece normas para cobrança pelas administrações de portos de taxas
portuárias incidentes sobre mercadorias
movimentadas em terminais ou embarcadouros de uso primitivo e instalações
rudimentares. e dá outras providências.
O presidente da República, no uso· das atribui·
ções que lhe são conferidas pelo art. 30 do Ato
Institucional n~ 2, de 27- de outubro de 1965, ouvido O-COnselho de Segurança Nacional;
Considerando que o Decreto~Lei no 5, _de 4 de
abril de 1966, em seu artigo 26, ampliou o instituto
para a construção e _a exploração de instalações
portuârias a que se refere o Decreto-Lei n~ 6A60,
de 2 de maio de 1944;
Considerando que estao_ampliação correspondente a uma exigência iniludlvel para o baratea- menta de mercador(as exportadas para enfrentarem a concorrência internacional;
__ Ço_nsiderando que tal ampliação não deve, contudo ultrapassar determinados limites, aSsim co-
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mo ·deve ficar assegurado tratamento simil<;~r às
instalaç9es rudimentares a que se refere o DecretO no 6.460, de 2 de maio de 1964;
Considerando que uma total liberdade quanto
ao pagamento de taxas portuárias poderia criar
sérias- difícUldades ao equilíbrio financeiro dos
portoS organizados em cuJa hi(1terlândia estiverem situadas as r~feridas instalações ou serem
sacrificadas as populaçóes dependentes de tais
portos no_ tocante à movimentação de mercadorias gerais, especiakuente gêneros alimentícios
e autos artigos de consumo d9méstico;
Considerando que é passivei estabelecer, no
interesse do bem comum de todas_as pqpulações
a cii.te sefveri1 os portos organizados, um meio
termo aceitável entre as exigências econômicas
das partes interessadas;
Considerando, _ainda o que dispõe o artigo 1O
do Decreto-LeJ n" 2, de 14 de janeiro de 1966;
Considerando, finalmente, que a matéria relacionada com dispositivos do Decreto-LeL J1° 5,
de 4 de abril de 1966, teni implicações com a
SeQUfança Nacional, resolve baixar o seguinte decreto-lei:
Art. 1~ Consideram-se hinterlândia de um
porto organizado:
1- a cidade ou localidade em que o porto esttver localizado ou eiT} _que funcionar a respectiva
alfândéga ou mesa de rendas, ou as costas ou
_mai'gens atinQidas pela naVegação inte"rioT do porto:
n......:-as: fãixa-s litorâneas ou mar9:nais, contiguas
às instalações do porto ou à baia ou à enseada
-em que elas se- encontrem, e confrontantes: com
zonas ligadas, efetiva ou previsivelmente, à sede
daquelas instalaç:ões ou à regtão interior de hinterlândla, definida no item mdeste artigo. pelos mesmos meios e/ou vias de transporte quci 'Jlgam;···~
ou venham a ligar, esta hinterlândia ao porto res~
pectivo;
m-a região do País setvida por meios ou vias
de transportes terrestres ou fluviais ou_lacustres
para a qual se encaminhem díretamente mercadorias desembarcadas no porto ou da qual procedem mercadorias para embarque no mesmo porto.
Art. 3° A área de administração de um porto
organizado compreende:
I - as instalações portuárias do respectivo porto nos termos do artigo 3~ do Decreto _rr 24.447,
de 22 de junho de 1945;
U- as costas ou margens atingidas pela navegação interna_ do mesmo porto e beneficiadas,
direta ou indiretamente, com obras ou serviços
relacionados com a tranqüilidade e profundidade
das águas, bem como a segurança da navegação
e o abastecimento das embarcações.
Art. 4° As mercadorias movimentadas em
terminal ou embarcadouro de uso primitivo, ficam
sujeitas ao págamentb das seguintes taxas:
1- as da tabela N da tarifa do porto organizado
em cuja Zona de jurisdição estíver situaâo o tenni~
n_al ou embarcadouro, nos termos do § r~ do
art 26 do Decreto-Lei n" 5/66.
II- sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os da tabela_A da tarifa do porto organizado em
cuja área de administração estiver situadO o t~rmi
nal ou embarcadouro, nos termos do art. 5°_ deste
decreto-lei.
§ 1~ Constarão do ç_ontrato de conCessão ou
autorização para_ construção e exploração de ter-

3=5~8~0--S=á=b=a=do~2_6________________D_~___
IO_D
__
O~C~O_N_G_RES
___so~.~NA~C~IO~NAL~~(S~e~ça=·o~I~I)______________-=N=o=v=em~br=o=d=e=1=9=88~
minai ou embarcadouro, de uso· privativo os valo-

res das taxas das tabelas A e N, conforme o caso,
bem corno as regras de seu reajuste.
§ 2s> Os valores das taxas mencionadas no
parágrafo anterior serão ftXados tendo em vista
a e<:onomicidade do empreendimento, a competitividade internacional do produto, nos casos de
exportação, e os níveis de preço do mercado inter-

no, nos casos de importação.
§ 3o Em caso de desacordo na fiXação dos
valores das taxas das tabelas A e N o Departamento Naclonal de Portos e Vías Navegáveis submeterá o assunto à apreciação do Conselho Nadonal de Comércio -Exterlor, antes de encaminhá-lo à homologação do ministro da Viação e
Obras Públicas.

§ 49 O disposto neste artigo aplica-se, no que
couber, às instalações rudimentares de que trata
o Decreto nç 6.460, de 2 de maio de 1944.
§ 5~ Não se ap!ic::a o disposto--neste artigo
aos gêneros da pequena lavoura, aos produtos
da pesca exercida por pescadores, utmzando pequenas embarcações e aparelhagem individual
de pesca e outros artigos movimentados em insta·
Iações rudimentares ou em pontos determin~dns
pela fiscalização do porto, ouvida a administração_
do porto correspondente e as autoridades estaduais ou municipais competentes, quando as
mesmas se destinarem ao abastecimento do mercado da localidade em que se situem as referidas
instalações e descarregadas por conta dos donos
das respectivas mercadorias._
Art. 5o O valor das taxas da tabela A da tarifa
dos portos organizados passa a incindir sobre a
tonelagem de registro liquida das embarcações
fundeadas ou atracadas, em operações de carregamento ou descarga, quer nas Instalações do
porto, quer em terminal ou embarcadouros de
uso privativo situado na área de administração
do porto.
_
Arl 6~ o disposto neste decreto-lei aplica-se
aos terminais ou embarcadouros de uso privativo
e, no que couber, as instalações rudimentares
existentes na data da publicação do Decreto-Lei
n~ 5, de 4 de abril de 1966.
Art. 79 O Ministério da Viação e Obras Públicas, mediante proposta do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, baixará, dentro
de noventa dias, a contar da data de publicaç.?Jo
deste decreto-lei, portaria, fiXando, para cada porto organizado:

r- os novos valores das taxas da tabela N da
tarifa dos portos aplicáveis, nos termos do § 1o
do arl 26 do Decreto-Lei no 5, de 4 de abril de
1966, e do artigo 4? deste decreto-lei aos terminais
ou embarcadouros de uso privativo existentes na
data da publicação do Decreto-Lei n" 5_, de_ 4 de_
abril de 1966;
n-os novos valores das taxas da tabela A da
tarifa dos portos, nos termos do art. :t deste decreto-lei, observada a maior _ou menor utilização de
obras portuárias com que se beneficiem cada terminal ou embarcadouro;_
lll- os limites, ao longo da costa marítima ou
das margens dos lagos ou dos rios, das zonas
de jurisdição e de administração definidas, res-pectivamente, nos artigos 2° e 3~ âeste decreto-lei.
Art. 89 Acam acrescidos ao § 2~ do art. 4 9
do Decreto n~ 24.44 7, de 22 de junho de 1934,
os seguintes itens:

5) Exercer a fiscalização da ulilizaçdo dos terminais ou emba:rC.:idouroS de uso privativo situados em suas zonas de juris_dição ou de administração, por inspeções periódicas ou amostragem.
6) Promover a construção de obras portuárias
de acesso e segurança da navegação exigidas
pela plena utilização dos terminais ou embarcadouros de uso privatiVo localizados na zona da
Administração.
7) Proporcionar assistência técnfCa, riO -que
couber, aos proprietá_rios de tais embarcadouros
durante a construção destes, e, posteriormente,
no sentido de garantir sua eficiente operação,
quã-ndO estiverem eles situados na zona de jurisdição. __ Art. _g~ Fica revogado o parágrafo único do
artigo-2~ do Decreto n~ 24.511, de 29 de junho
de 1934, bem como quaisquer outros dispositivos
de lei geral ou especial que isentem de pagamento
de taxas portuárias ou assegurem tratamento especial nos portos e empresas de direito público
ou privado.
Art. 1O. Os concessionários dos portos organizados deverão adotar medidas objetivas para
a descentralização das operações estimulando a
construção de "piers" e o aluguel ou arrendamento das instalações portuárias pelos usuários
ou por terceiros nos termos do art. 27 do Decre-to-Lei n" 5, de 4 de abril de 1966.
Art. 1 I. O MVOP levará na devida consideração, quando determinar a revisão da estrutura
dos_ portos- orgânizados e a constituição conseqüente de seus novos quadros funcionais, o fato
de que esses portos tenderão a movimentar, no
futuro, quase exclusivamente, as mercadorias da
categoria de carga gera~ como conseqüência do
incremento à construção e exploração de terminais e embarcadouros de uso privativo para a
movimentação de granéis, sólidos e líquidos.
Parágrafo único.- Os propietários de terminais
e embarcadouros de uso privativo poderão participar das sociedades de economia mista constituídas para gerir os portos organizados. em cujas
zonas de administração ou de jurisdição se encon- trarem Situados os ditos terminais ou embarcadouros, sem prejuízo de sua autonomia operacional e financeira.
Art. 12. Este. decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, independentemente de regulamentação, ficando revogadas as disposições
em Coiítrârio: ~
Brasilia, 26 de dezembro de I 966; 145~ da Independência e 78"' da República. - H. Castello
Branco - Carlos Medeiros Silva - Zilmar
Aiiuipe - Octavio Bulhões- Juarez Távora

- Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Os projetas lidos vão à publicação.
-Sobre a mesa. comunicação que- vai ser lida
pelo Sr. 1" Secretário.
--

- __ _t -lida a seguinte
Oficio(Gab/n? 57/88
BraSJlia, 25 de novembro de 1988
Sr. Presidente,
Tenho a t'lonra de comunicar a V. J;:x•, de acordo
com o disposto IJO art. 43, alínea a, do Regimento
[ntemo, que me ausentarei do Pafs no período
de' 28 de novembro a 2 de dezembro do ano

em curso, para viagem de conferências no exterior.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex'
os protestos de estima e distinta consideração.
-Senador Roberto Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O expediente lido vai à publicação.
Concedo a: p.ilavra ao nobre Senador Mário
Maia, primeiro orador inscrito.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -

AC. Pronuncia

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o governo do EStado do Aci-e solicitou empréstimo à Caixa Econômica Federal, através do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), do Cjual é gestora, no valor de 749.354,98
Obrigações do Tescuro Nacional com o objetivo
de complementar a operação FAS n~ 4320/81,
visando à conclusão das obras do Hospital Geral
de Rio Branco.
Como sabemos, cabe ao Senado Federal aprovar ou rejeitar essa solicitação. Conforme me é
facultadO pelo Regimento desta Casa, solicitei
prorrogar pordez dias a decisão sobre o referido
empréstimO. As razões que me levaram a fazê-lo
são de natureza exclusivamente fiscalizadora, uma
d~s funções-ptedpuas desta Casa.
O Hospital Geral de Rio Branco teve iniciada
sua construç-ão ainda na gestão da Senhora Governadora lolanda Uma. Naquela ocasião, como
em outras, tivemos oportunidades de participar
ativamente do esforço de contratação dos recursos junto à Caixa Económica Federai: O empréstimo foi concedido e até hoje o hospital não foi
concluído. Onde foram aplicados os recursos iniciais?
Neste sentido, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
solicitei prorrogaçâq do prãzo de decisão do Senado por razões muito claras, simples e objetivas,
não levadas por mero caráter obstrucionista e sim
pela necessidade de esta Casa aprofundar-se
mais detidamente no emprego dos recursos federais repassados ao Estado do Acre em sua atual
administração.
Em primeiro lugar, desejo da oportunidade ao
governo do estado esclarecer qual a destinação
dos recursos aprovados anteriormente para o
mesmo fim. Em segundo lugar, e aqui neste ponto a questão toma-se mais séria, é porque a probidade do atu.al governo acreano está sob suspeita.
Está o governo do Acre •·subjudice", sua probidade está em julgamento. São vários-os processos
que tramitam na esfera do Judiciário federal e
estadual contra os já conhecidos casos administrativos de má gestáo da coisa pública, cometidos
pela administração do Executivo acreano e que
escãndalizaram todo o País durante a última campanha eleitoral.
Graves acUsações se ·abatem sobre o atual govemo do Estado do Acre, entre as quais destacamos:
-Distribuição de recursos federais, repassados pelo Ministério da Reforma_ e do Desenvolvimento Agrário, através -do programa Procera,
com fms eleitorais. O inquérito já foi concluído
e encaminhado ao procurador regional eleitoral
para que seja oferecida a denúncia;
-Desvio de recursos financeiros, gêneros
alimentícios e outros donativos oferecidos aos flagelados acceanos· para fazer frente à desespera-
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importado por todas as potências internacionais.
É um privilégio do qual eu abriria mão com
toda facilidade, Sr. Presidente, porque houve éposomente às vésperas das úJtimas eleições, o que
levou que a polícia federal, apreendesse por orca em que os donos do poder e do poder total
neste Pafs diziam que a solução era. expectar,_ e
dem da Justiça Eleitoral, dezenas de toneladas
tínhamos que exportar a qualquer custo, a Qualdesses produtos. Razão de humilhantes telegramas enviados pelos Governos de Cuba e Dinaquer preçO. Foi nesse período que fizemos- as
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) marca, solicitando informaçõeS sobre o destino -Concedo a pãlavra ao nobre Senador Ronan Tito.
maiores entregas, estamos continuando a fazer
da ajuda enviada por aqueles países, quando dasentrega. Repito, o Brasil exporta um terço de todo
enchentes;
o seu minério de ferro para as grandes potências.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronun-Convocação, pela Comissão de FisCaliza- ciã-o sgtlinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sena- Sabem V. Ex•' o que sígriifiCa isso para nós? Dois
ção e Controle desta Casa, de numerosas autoridores, leio, hoje, no jornal Gazeta Mercantil, primeira -bilhões- de dólares, e quem paga acha rriUito. Sabe
V. Ex:~ o que quer dizer isso em termos de nossa
dades estaduais e Eederais, a rrm aeserem interPepágina, sob o título "O Futuro do Minério", que está
dlvlda? Na medida_ em que os nossos credores
ladas sobre a utilização dos recursos destinados
marcado para a próxima semana o.inído do encontro
ao atendimento dos flagelados e aplicados na reaumentam 1,5 na taXa, c[Ue, por determinação
de fornecedores de minério de ferro com as grande
cente_ campanha eleitoral, principalmente a dire- "3ciarias européias. Como~ s_empre. o Brasil dever.á
dos credores, é flutuante, 'anulam todo o nosso
çãoda LBA;
esforço. todã a exportação de minério de ferro.
estar representado pela Companhia Vale do Rio Doce.
E cada vez que- q-ueremos mexer nos preços dos
-Desvio de verbas públicas, denunciado
Companhia Vale do Rio Doce.
minérios, então, vem o dumpinq, vêm outras mepelo Partido da Frente Liberal do Acre, para o
O _Brasil, Sr. Presidente, fornece um terço do
pagamento de equipamentos gráficos de um jor~
didas que a:s econõrilias centraiS tomam.
minériO de" ferro Importado pelas grandes potênnallocal em que o govemo· tem interesses_ polítiLembro-me de que, quando o governo Pinocias e tem, portanto, uma posição excepcional
cos e as autoridades do primeiro escalão da admichet quis reagir contra o preço do minério de
de fornecedor de minério.
cobre, foi jogada na questão do Chile a fibra óptinistração acreana interesse comerciais. Esta deO colonialismo da época que vivemos- tenho
núncia, que_ tramita pela Justlçã acreána,- foi com~ __ ·a impressão -tem certa posição de vitória sobre
ca, dizendo que cem gramas de fibra óptica subsprovada pela agência do Banco do Brasil S.A
tituiriam -toneladas dê mínério de cobre; fizeram
o colonialismo do inícíO de séculO. No _início do
de Rio Branco, que procedeu o pagamento a dédumpinq internacional e depois o governo do
século, quando os ingleses quiseram levar a mabito_ de conta corrente do governo do estado, por deira das matas de São Paulo, construíram a São
Chile foi obrigado - não sei se ·obrigado ou se
orientação de seu gabinete civil;
houve connivência, complacência do governoPaulo Railway, que atravessava, São Paulo de
- Desvio de recursos públicos de aproximaa entregar ás minas de cobre que haviam sido
leste a oeste para tirar madeira_que os interessava,
nacionalizadas por Allende; (oram_ todas entredamente outocentos milhões de cruzados, com
mas deixaram, lá, o Porto de Santos e ~ ferrovia_
a distribuição de vales, utilizados na aquisição de que mais tarde foi desapropriada, pelo governo
gues a firmas iritern11~ionais.
combustível, utulizado pelos candidatos e cabos
Agora, o rriinério de cobre no mercado internabrasileiro, a preço simbólico.
eleitoraís do PMDB durante os meses d_e outubro
O Brasil eii.Oividou-se mais uma vez para cons- cional está alcançando índices jamais atingidos.
e novembro corrente. Este fato está em fase de
É hora de se perguntar: e o que foi feito da fibra
truir a estrada de ferro Carajás Porto de São Luís.
inquérito junto ao juiz da 1" Z_ona Eleitoral_ do Tornou dinheiro emprestado e passou a sofrer
óptica? Cada vez queremos subir o preÇo do miEstado do Acre; e
"nêrio de ferro, porque os_ custos aumentam dois tipos de bomba de sUcção: dos nossos recurhá uma inflação do dólar de 6%, 7% ao ano e
- Divulgaçáo inconstitucional de programas
sos naturais e o dinheiro emprestado para a conse pretensas obras do governo, utilizando recursos
nunca corrigimos. Ao contrário, o minério de ferro
trução dessa estrada a juros bem caros- a prime
públicos, fazendo apologia política- do primeiro
vai erodindo, o seu preço vai-se erodindo cada
rate e spread cada vez. mais altos porque a taxa
dia mais, não só pela inflação como também pelo
mandatário do governo acreano e outras autori·
de risco, __segundo os credores, é a_!tQ.
dades. A Justiça acreana já intimou o governo
que o "f~talismo_ mercadológico" impõe.
Se fãlãrmos que oS juros estão caros, vamos
a retirar a acintosa propaganda que, segundo esverificar que a resposta das economias centrais
Agora a Gazeta Mercantil está noticiando que
pecialistas em propaganda e marketlng, atinge s_erá__sempre a de que dinheiro é mercadoria como
haverá um encontro _na Europa entre consumia soma de trezentos milhões de cruzados. só em
outrã qUalquer e o mercado é que determina o
dores de minério de ferro, produtores de aço,
placas, o que nos leva a entender que o estado
seu_ custo.
aos especiais e os exportadores de minério de
está nadando em recursos.
Por outro lado, se formos examinar o preço
ferro.
Se antes fui a favor da liberação de recursos de minério de ferro, hoje, em comparação com
Os árab_es~ _quando notaram que a energia que
p<:~ra o hospital, por que agora seria contra? Como
o seu preço em 1920, vamos verificar que ele
saía dos seus poços estava fazendo a. riqueza e
médico e como cidadão, deseJO que o hospital
custa mais ou menos 20% do que poderíamos
a opulência das grandes potências, chegaram a
em questão seja o mais rapidamente entregue
auferir pOr uma tonela"da em 1920 - 20% , uma
passar o preço do barril de petróleo_ de 2 para
à carente população acreana. Portanto, não estou quinta parte.
34 ou 36 _dólares. Com isso puderam drenar muicontra o empréstimo, mas considero indispenSe, outra vez, formos questionar no mercado
tos recursos para a Opep. No entanto, não me
sável que os responsáveis pelei aplicação de rec_urinternacional o preço do minério de ferro, vão
consta que nenhum país do Oriente detenha 30%
sos públicos federais no Estado dó Acre esclaredizer: "Mas _é a c9tação do minério".
do petróleo exportado do mundo.
çam não só as questões acima formuladas, como Interessante, Sr. Presiderrte, a latere, é que a
É hora ou seria hora de este Pafs mostrar-se
também forneçam _as informações_ que ora encacotação da nossa dívida lá fora é de 50% do
com um pouco de dignidade junto ao mercado
minho à Mesa:
nosso débito, e, cada vez que vamos fazer a sua
ihternacioriál~- dizendo qUe o minériO de fetró de-Total dos recursos federais e estaduais já
conversão, pagamos 70, 80,_90, até 100% da
veria ser vendido hoje, no mínimo, -a 25 ou 30
empregados na construção do hospital objeto do
mesma. No entanto, a sua cotação lá fora é_ de
dólares a tonelada, e não mais 14 ou 15 dólares
presente pleito;
50%.
a tónelada. Será que vãmos- fazer--iStõ?"-o-uVídó
- Cronograma físico da obra;
Não concordo, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
muito, Sr. Presidente. Falta muita- dignidade às
- Cronograma financ-eiro da obra;
com..esse fatalismo rnercadológico.
autoridades b"réi.Sileiras que representam o Brasil
-Data do início da obra;
- O custo do minério de ferro ficará em torno
nessas negociações.
-Se houver paralisação da obra, por que
de 14 Oól~s, enquanto nos estamos endividando
e por quanto; e _
A Companhia Vale do Rio Doce, oriunda do
para faz.er uma ferrovia que fi·á de São Lufs até
-Se os recursos ora propostos são suficienCarajás, pagando juros, para, depois, termos a·
meu eStado, tem praticamente o monopóllo do
tes para terminar as obras de construção- civil,
minério de ferro.Jlejam bem, não estou acusando
privilégio de poder fornecer minério de ferro ao
a aquisição dos equipamentos e sua instalação.
mundo desenvolvido nesse preço, posto no porto
nenhuma multinacional. A companhia estatal
Dada a premência do tempo, uma vez que estade São Luís, quando o custo interno chega a
oriunda de Minas, apenas oriunda, porque os seus
mos presentes a terminar a atual Sessão Legisescritórios estão no Rio de Janeiro. Não existe
16 dólares. Mas fica-nos o privilégio de sermos
_lativa, e para que os prejufzos não sejam ampliafornecedores de um terço do minério de ferro
nenhuma cidade que ofereça mais conforto e
dera situação ocasionada pelas enchentes ocorridas em março último, que foram distribuídos

dos, não vincul_arei a aprovação do empréstimo
ao esclarecimento prévio do pedido de informações ora solicitado, resguardando-me, porém, o
direito de obtê-las oportunamente.
Era o que tinha a dU:er, 5_r, Pre~idente.
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mais lazer. Por isso preferiram o Río de Janeiro.
Na era do telex, na era da comunicação, na era
do malote, na era dos correios, nessa era sedia~
ram-se lá, mas deixaram em Minas Gerais buracos, poluição. Toda a atividade mineradora é poluidora, mas quando se faz uma mineração predadora, como se realiza no Brasil, a poluição, Sr.

Presidente, não é só aquela de deixar buracos,
não é-s6 aquela de deixar valetas, não é só aquela
de deixar princípios de erosão, é também uma
espécie de mexer no meio ambiente humano,
soc!ológico. Se formos à terra de Carlos Drummond de Andrade, onde havia o pico do Cauê,

que foi cantado em prosa e verso pelo grande
poeta deste Brasil, hoje já nào existe mais.

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex" me permite
um aparte?

O SR. RONAN TITO - Um momento, só
para concluir este pensamento, e com muito pra~
zer concederei o aparte a V. Ex"
Não existem mais os minefros de ltabfra; hoje
são os aposentados, aposentados precocemente,
p-orque, segundo a Companhia Vale do Rio Doce,
não convém transportar aqueles trabalhadores
para outras jazidas; a jazida exauriu, a festa acabou. A festa acabou, Carlos Drummond de Andrade. Os buracos ficaram e os aposentados também. ltabira é um panorama triste, os homens
sentados na calçada, vendo o tempo passar, ficam
assistindo ao buraco enorme, à cratera terrível
que um dia foi um acidente geográfico que Carlos
Drummond de Andrade cantou em prosa e verso.
Tenho medo, Senador Jutahy Magalhães, de
que este Brasil, com todo esse potencial e com
todas estas jazidas, forneça minério para o mondo
todo e fique apenas com os buracos, e que o
nosso imenso esforço para exportar seja anulado,
a cada ano, com a taxa flutuante dos juros em
cima da nossa dívida, 1% de prime mais 0,5%
de spread.

mo -

O SR. RONAN
Concedo o aparte
ao nobre Senador Jutahy Magalhães, com muita
honra.

O Sr. Jutahy .Magalhães- Nobre Senador
Ronan Tito, estava eu -eXercendo -interinamente
a Presidência quando V. Ex" começou este pronunciamento, que considero__da maior importância, e, ouvindo suas considerações, pedi ao Senador Francisco Rollemberg para me substituir, porque gostaria de dar este aparte. Mesmo sem fazer
wna correlação no tempo, as situações podem
ser um pouco diferentes, mas V, Ex" tem toda
razão quando diz que estamos sem forçar a questão do preço do minério. Lembro~me de um episódio da Companhia Vale do Rio Doce, ocorrido
quando o seu Presidente era o General Juracy
Magalhães, em 1951, e ele, ao assumir a Companhia altamente deficitária na época, preocupou-se
com a questão do preço do minério. Não me
recordo bem o preço da época, era mais ou menos seis dólares e meio, e o General Juracy Magalhães determinou que só~ vendesse o minério
a treze dólares e meio. Um diretor da Companhia
foi a ele e lhe disse: "Sr. Presidente, vê-se bem
que o Senhor nao entende de minério; imaginar
que vamos conseguir vender minério a treze dólares e meio, só de quem-hão entende de minério".
O Genera!Juracy Magalhães disse: "Não entendo
de minério, mas você só vai vender o minério
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quando nos derem treze dólares e meio", E o
minério passOu a ser vendido, dentro de pouco
tempo, por treze dólares e meio, à Pol6nia. Na
época era considerada quase uma heresia vender
à Cortina- de Ferro. Buscamos outros compradores também e, quando eles- chegaram, aqueles
compradores americanos passaram a comprar
o minério per treze dólares e meio, e _a Companhia
Vale do Rio Doce passou a pagar dividendos a
seus acionl;;tas.
O SR. RONAN TITO - Agradeço penhoradamente a V. Ex" o aparte. Vou só fazer uma corre-.
ção do dólar: treze dólares e meio na década
de 50~_sabe V. EX' quanto seria hoje se corrigíssemos a inflação do dólar? Qualquer Coisa em
redor de dnqüenta e dois dólares.
Nestes últimos 30 anos a erosão do dólar foi
em torno de 400%. se v. Ex- falar isso para os
tecnocratas do poder, para os homens que comandam este País de maneira pedante, eles não
dão satisfação a ninguém, nem ao povo. Nós,
os políticos, graças a Deus, somos julgados de
tempo em tempo, e o fomos agora, recentemente,
nas eleições; somos julgados pela imprensa, pela
televisão e pelo povo. Esses donos do poder podem dispor dessa riqueza, que é um património
não só desta geração como um patrim6nio deste
País e das futuras gerações, podem dispor dessa
riq-ueZa sem precisar de um decreto, de uma lei,
de uma autorização ou de uma portaria, e vão
entregando as nossas riquezas. Poderia até dizer
-não ousaria: "entregando o ouro para o bandido".
Mas não é ísso: estamos com a bota das economias centrais sufocando a garganta do Terceiro
Mundo.
- Disse outro dia, aqui, desta tribuna, Sr. Presidente,. Srs. Senadores, que o representante do
Brasil nas últimas negociações do Terceiro Mundo e o Banco Mundial, na última reunião de Berlim, ficoUimpressionadíssimo e mudou todo o
se_u universo mental quando começou a conversar com as potências emergentes, e principalmente ficou impressionado quando os ativistas
p-oliticos alemães começaram a jogar coquetéis
Jl1.oloto vna Sala de reuniões. Eles olharam lá para
fora e estava escrito nas suas faixas, nas suas
tabuletaS: "A política- dos países econonlk:amente
dominantes - as economias centrais - estão
matando crianças de fome".
S6na América Latina, no ano de J 988, segurido
dados da Unicef, devem morrer de fome mais
de 300 mil crianças. Não é porque morrerão 300
mil crianças de fome, se morresse urna só já
seria trágico, mas vão morrer este ano, s~gundo
dados da Unicef,_ mãis 300 riiil crianças, cifra superior à do ano passado, devido a esse colonialismo que estamos vivendo. E nós aqui, muitas
vezes, ficamos discutindo o sexo dos anjos.
Hoje, Jelnbrando-me do discurso de ontem do
eminente Senador Jerbas Passarinho, analisando
as declarações da Prefeita eleita, Luíza Erundina,
e publicadas nos jamais de ontem, e hoje com
essa noticia na Gazeta Mercantil, comecei a
fazer um paralelo. Será que_ eu, que sou de Minas
Gerais;<e -o Senador Jarbas PasSarinho, que· é -do
Pará, se abrirmos bem os olhos não vamos verificar que -o inimigo está é lá fora e que é lá fora
que eles estabeleceram uma bomba de sucção
e estão puxando todas as nossas economias, o
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sangue das nossas crianças, das crianças da América Latina?
Dois bilhões de dólares é o total de recUrsos
que conseguimos fazendo buraco no norte_ e no
sul, prindpalrriente no meu estado, para mandar
minérios Já para fora.
Sr. Presidente, dois bilhões de dólares, hoje,
na nossa balança- comercial, não têm nenhuma
importância. Se deixarmos de exportar todos os
minérios de ferro, ao invés de termos um diferencial na balança da_ ordem de J 8 bilhões de dólares,
teremos o de 16 bilhões de dólãres. Serão- menos
dólares convertidos em cruzados, irrigaremoS menos a base monetária interna, será menos inflação. De que -adianta· aumeiitar dois bilhões nas
exportações se os banqueiros, Já fora, com o artifidozinho da taxa flexível, aumentando apenas 1%
na prime, 112% no spread, drenam todo esse
recurso? Vamos ficar a vida toda aqui tentando
corrigir a inflação neste Brasil.
Já o disse e vou repetir: cada vez mais elegemos
um bode expiatório, porque não temos coragem
de ir às raizes da situação. As raízes da inflação,
do de_semprego, da pobreza que todos estamos
vivendo é a ordem económica internacional estabelecida pelas economias centrais e aceita pelos
nossos tecnocratas, quase todos com cursos de
pós-graduação no exterior, quando não são-embaixadores. O fatalismo deles é dizer: "IsSo é do
mercado". É a fatalismo mercadológico. Não aceito
esse fatalismo. Somos parceiros iinportantés no 1 n~rcado internacional. Ou darrios um grito
de basta ao mercado internacional ou vamos ficar
exaurindo nossas riquezas, não só o minério de'
ferro como todas as nossas outras riqueZas.
Te mos, por exemplo, 92% de todo o -nióbio
do mundo. O nióbio é importantíssimo para uma
série de fabricações: de foguetes, de túneis etc.
Mas o preço do nióbio lá fora- ê de aperias 50
dólares. Por que 50 dólares? Temos 92% das
reservas e o preço dos juros é 1O%. Por que é
1O%? t: o fataliSmo mercadológico. Para nós, fata.:lismo: para eles, -imposição. Não queremos ser
uma Nação digna, uma Nação que fale de igual
para igual, sem nenhuma bazófia, mas também
sem subserviência?
É hora· de a Companhia Vale ao RiO-Doce S.A
quitar o seu débito cívíCõ para com a Nação, principalmente com o meu EStado, c.]ue- ela só fez
buraco, nunca deu nenhuma retribuição a Minas
Gerais, q"ue teni Já uma estrada de ferro que poderia estar num túnel, porque ela só serve para arrancar o minéri_o de ferro e jogá-lo nos navios. D_a
Cõmpanhfa- Vale do Rio Doce não ternos -tido nenhum benefíciO. Que o Senador Jarbas Passarinho, que infelizmente está ausente deste plenário, abra os olhos, porque a maior província mineral do mundo, que é Carajás, que está no seu
Estado, no nosso País tão querido, amanhã pOderá ser urna grande cratera. O final desse ftlme
eu já vi: são buracos aposentados, sem nenhum
benefício para a sociedade ou para o País. Se
algUéffi nos perguntai a que se deveu tudo isto,
poderemos responder que o fatalismo mercadológico, que o mercado só paga este preço.
EStá na hora, Sr. Presidente, Srs. senadoi"es,
de- dizer: se não podem pagar mais pelo_ miilério,
que o deixem aqui. Pelo menos não varrias fazer
tantos buracos. Pelo menos não vamos deixar
que haja desequilíbrio energético, porque a diferença do custo para retirar o minério de ferro,

e
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para transportá-lo até o porto ... E o preÇo que
se recebe, é altamente negativo.
O Sr. Chagas Rodrigues um aparte?

·
Permite V. EX'

O SR. RONAN TITO- Pois não. Ouço, com
prazer, o aparte de V. Ex.', nobre Senador ChagaSRodrigues.
- O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Uder
Ronan Tito eu me congratulO com V. EX pelo
discurso que profere. É um discurso de inspiração
nacionalista, é um discurso que defende as nossas
riquezas e a dignidade do nosso povo. Um País
como o nosso não pode continuar concorrendo
para os grandes lucros das multinacionais em
detrimento da nossa situação, em detrimento de

e a dívida- aumentando. O que vamos ficar esperando? Confesso que não Sei. Alguma deidade,
alguma divindade extraterrena, alguma força polftica nova? Nós mandatários do povo, neste momento-de alvorecer da democracia, neste momentOae abertura democrática, devemos tomar
a)_g~ma atitude. Quero prevenir a CoinpanhlãVale
do Rio Doce, que está negociando em nome do
Brasil, que agora existe, na nova ConStituição,
uma taxação sobre minérios, de que os municípios e os eStados vão participar. Que o miserável
!UM vai ser substituído dentro do fCMS. Muito
bem! Cabe ao Senado Federal dizer qual é a aliquota. Na medida em que dermos uma alíquota
miserável para os municípios e para os estados,
vamos ter complacência e seremos coniventes
coin as einpreSas para continuarem exportando
minérios_ a preço de banana. Preço de banana?
Perdão! Perdão! Banana custa muito mais do que
Isto: a preços miseráveis.
Confesso que eStou fazendo" este pronunciamento de improviso, no CjUe"nte, sem apanhar novos dados, a não ser os da realidade de hoje
e da advertência que me faz este jornal, a Gazeta
Mercantil.

uma política de defesa do meio ambiente, em
detrimento de uma politica de defesa do nosso
povo. Estamos, depois de promulgada a Constituição, no- dever, com os poderes que o Congresso possui hoje, de investigar devidamente
quem impede que os preços_s_ejam fiXados corretamente, quem continua a entregar as nossas riquezas. Este é nosso dever. Porque, se nós políticos tradicionais, políticos que militamos há muito
tempo na vida pública, alguns como V.~. defenO Sr. Pompeu de Sousa -V. Ex• me permite
dendo teses nacionalistas, defendendo superiores
um aparte, nobre Senador?
intereSses da nacionalidade, defendendo autên·
O SR. RONAN TITO - Com muito prazer,
ticas aspirações populares, defendendo um regiouço.o nõbre Senador Pompeu de Sousa.
me de liberdade e de justiça sõcíal, se rióS- não
O Sr. Pompeu de Sousa -Meu caro colega,
estivermos à altura, ninguém impedirá que líderes
meu _e,a_ro Amigo, estava eu em meu Gabinete
novos, vindos, talvez, sem maiores compromissos
quando comecei a ouvir o discurso de V. Ex" e
com as teses do liberalismo político e mais innão resistir em vif.até o plenário, de tal maneira
fluenciados pelas teses de defesa dos altos inter_ne identifico e acho que todos nôs nos identiffresses nacionais e de defesa de uma política de
camos com o belíssimo pronunciamento que V.
justiça soda!, possam amanhã ser eleitos não apeEx''está fazendo neste momento, no qual, ao rriesnas para as grandes cidades, mas para a Presimo temp9 que me indigna me comove. Indigdência da República. V. Ex_o--faz uin pronUnCiana-me pela miserâvel situação a que nos estão
mento sério, correto. Chegou a hora de acordardegraçlando internacionalmente, tanto na área
mos para a defesa dos nossos interesses. O Pais
económica coniõ na política, porque a submissão
não pode mais continuar com essa política entrepolítica leva à submissão e à dependência econôguista, antinaciolista e antipopular. Caso contrário,
dias terríveis poderão vir. E aquelas forÇas que - If:lica. Comove-me pela emoção de V. Ex> que,
no momento, creio, é a emoção de todos nós.
foram derrotadas no Vietnã, na Coréa, inclusive
Falo pela minha emoção. Quando V. Ex' fala nos
com o auxtlio do exército norte-americano, podeburacos, nas crateras em ·que se estão transfor·
rão ser derrotadas em países da Púnérica Latina.
mando as montanhas de sua terra, _da formosa
O SR. RONAN TITO - Agraâeço muito
Província de Minas. e alerta o Senador Jarbas
a V. EX o aparte e o incorporo ao meu discurso.
Passarinho para o imenso buraco em que se poGostaria de dizer a V. EX" que tenho muita asPedem transformar as montanhas do seu estado;
rança nessa nova força politica emergente. Não
quando V. Ex' fala do nióbio de Araxá- quando
só tenho esperança como torço para que dê certo,
foi descoberto, estive Já vendo e. com o maior
porque a direita que esteve no poder estes anos
en~usiasmo, achei que aquilo era uma riqueza
todos tem que confessar que fracassou. Fizemos
predosíssima- e que, agora, está sendo levada,
a maior dívida do mundo, chegamos ao maior
carreada, na base da maléfica política delflniana,
desarranjo soda! da História.
do que Çl _stue i_!11porta é exportar, ou exportar
Não existe, Sr. Senador Chagas Rodrigues, e
é o que importa ..; quando oUço e vejo tudo Isso,
V. Ext sabe bem disso, em nenhum país do mundo
ouço e vejo a emoção de V. EX'' emocíonadamente
urna diferença entre o menor e maior salário do
lembro-me de um conterrâneo de V. Ex", que,
que a existente no Brasil. Não existe. Nas grandes
na minha meninice, no Ceará - erã eu muito
potências, nos países civilizados, a diferença entre _cdançé!lr-evidentemente -, mas lá chegavam os
o maior e o menor salário é- de um para quatro,
refrões das canÇonetas dos teatores de revista
chega nos Estados Unidos a ser um para doze.
que diziam; eu me lembro muito bem de uma
Aqui, no Brasil, vai de um para mil. Dentro de
que dizia ãsslm-(Can_tandoJ:
uma mesma empresa V. EX• vê O- CoriBtiuO- ga"Ai seu Mé!
nhando um salário mínimo e o presidente do banAí Mé-Mé!
co ganhando mil salários mfniinos.
Lá no Palácio das Àguias, olé!
Tancredo Neves nos preveniu: não vamos paNão hás de pôr o pé"
gar a dívida com a fome do povo brasileiro. Esta-o__

mos pagando. O pior é que não -estamos pagando, estamos fazendo a fome do povo brasileiro,

Perdo_em-me, o Srs. Senadores, a má voz e
a má entonação. Não sou cantor, mas a emoção
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me torna mais mal entoado. Lembro-me daquela
figura que nós tanto combatemos e tanto odiamos pelos quatro anos de estado de sítio neste
País e que depois, homem feito, jornalista no Rio
de Janeiro, convivi com ele Deputado Federal.
Ele-elegeu o filho Sei1ãd0r e s·e elegeu Deputado
Federal.
- O SR. RONAN TITO - Arthur Bernardes,

O Sr. Pompeu de Sousa - Arthur da Silva
Bernardes, V. Ex:' já identificou, e todos identificaram. Nós descíamos freqüenterriente, no Palácio Tiradentes, por aquele elevadorzinho privativo
dos deputados. Era um elevador em_ que cabiam
duas ou três pessoas, com _aquela porta que a
gente mesmo abre e fecha. Eu tive- o pdVilégiO
de ouvir alguns capítulos de memória dele e até
de ouvir algumas anedotas contadas por ele com
aquela sua voz muito-característica. Eu me lembro
de quando Arthur da Silva Bernardes dizia, com
o mesmo entusiasmo, a mesma emoção e amesma indignação de V. Ex", que estavam transformando as montanhas de Minas em buraco, que
não deixariam riquezas, só deixariam desolação.
Ora, m<:::u caro amigo Ronan Tito, quantos anos
se passaram e continuamos na mesma! Isto é,
continuamos na mesma, não; continuamos em
situação piOr, porque os .iidmiriistradon?s doS vinte
e um anos de ditadura, e os que agora os sucedem, infelizmente, os administradores da economia da chamada Nova República - nós que a
chamamos de Nova República tão cheios _de ~
peranças, meu Deus do céu!- e estão agravando
ainda mais esta situação de dependência, esta
situação de submissão; esta situação de vergonha! É pri~Osõ que a Nação brasileira recupere
a capacidade de indignar-se, e ela começa a 9ar
demonstrações disto nas umas. É preciso que
o povo brasileiro recupere o sentimento nacional,
aliado_a essa capacidade de indignar-se, para dar,
verdadeicamentr.;, o grito de "Independência ou
Morte!", porque, se não for desta forma, o 7 de
Setembro não valeu.
O SR. RONAN TITO - Agradeço a V. Ex•
e digo, até, que Vãleu a pena ter levantadO o assunto, pois verifico que a minha emo-ção e a minha
indignação encontram eco· nesta CaSa. Talvez esteja latente, abafada, mas todos nós, no intimO
- puxa vida! - amamos este País, amamos este
povo.
V. Exa, se fLXou bastante em Arthur da Silva
Bernardes, mas gostaria de lembrar um outro mineiro, Gabriel Passos. que lutou tanto-pelas riqUezas nacionais, que denunciou aquele patrimônio
mais lindo- desculpemwme a falta de modéstia,
que não me deixa ver outra coisa -mãis bóhita
- que é a serra do Curral.

O Sr. Pompeu de Sousa- Gabriel Passos,
meu vizinho de apartamento quando para cá_viemos implantar o sistema parlamentar de Governo,
que vamos implantar quando fizermos a revisão
desta Constituição, daqui a cinco anos.
O SR. RONAN TITO- Se Deus quiser! Tenho a honra de confessar a V. Ex" que sou a..rtor
desse capítulo da revisão da Constituição daqui
a cinco anos, e, quando o criei foi justamente
visando a. reVer graves _equívocos como esse o
de homologar o presidencialismo.
Mas a serra do ·cutral, dizia eu, para o belo
horiz6ntlilo,-para o mineiro, tem um significado
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todo especial. O entardecer em Belo Horizonte,
os belos horizontes de Belo Horizonte _do Curral

dei Rei tem uma significaçào muito grande na
Serra do Curral: ela à tarde tem um azulado carac·
terístico, ela tem muitas cores, mas ela esta Sendo
bloqueada por detrás, sendo surrup!ada, lesada
por detrás e tudo isso à nossa vista, com a nossa
conivência, com a nossa complacência e com
a nossa cumplicidade.
Eu só gostaria de dizer que, qti<i.ndo falamos
em minério, quando falamos em nacionalismo,
quando falamos em relações de comércio, não
podemos deixar de lembrar que somos políticos,
não somos pedantocratas. O vil preço, o-subpreço
que recebemos, a fome de nosso povo e as favelas
de Belo Horizonte têm uma ligação muito grande
com os 14 dólares da tonelada de ferro. Não podemos esquecer-nos que a miséria deste povo tem
muito a ver com as taxas de juros; que a inflação
interna deste País não será coibida apenas com
essas medidas que foram implementadas pelos
nossos tecnocratas, que aprenderam todas essas
teorias nas escolas das economias centrais, teorias brilhantes _apenas para a economia norte-americana.
Há pouco, comentava com um amigo, em meu
Gabinete, que estive na Alemanha em plena recessão. Todo mundo de Mercedes-Benz último tipo,
tudo asfaltado, tudo muito Iímpo. COinô explicar?
O país tem uma poUpariÇa enorme. Há inflação?
Vamos coibir! Faz-se uma pequena recessão, todo mundo tem poupança. Para o desempregado
existe o seguro-desemprego! Agora, e neste País,
onde o trabalhador ganha a miséria de 30 mil
cruzados por mês em que nós não temos nenhuma poupança para o trabalhador, em que nós
não temos nenhum artifício, mecanismo de proteção ao desempregado herdam a teoria? Há inflação? Muito bem, vamos fazer recessão! Mas, aí,
muitos morrem.
Dou meu testemunho. No meu EstadO, quando
fui Secretário do Trabalho, durante a recessão,
quantas pessoas não morreram de fome ... Morreram de fome! Pois bem, aqui estamos herdando
essas teorias que são extremamente corretas para
os países desenvolvidos e extremamente incorretas, sem o mínimo nexo na prática, aqui. E nós
estamos assistindo a tudo isso de braços cruzados.
V. Ex" "falou na nova República. Tenho espe-rança na nova RepúbliCa.

O Sr. Nelson Carneiro- Permite-me V. Ex"
um aparte?

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, vou
terminar, agradecendo a paciência que teve comigo. Antes, porém, gostaria de permitir um breve
aparte ao nobre Senador Nelson Carneiro, que
honra est- Casa e honra a minha bancada.

O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• focalizou
de repente, um dos aspectos que justificam todas
essas transigências, todas essas concessões. É
que nós estamos com a preocupação de aumentar, a cada dia, o superávit da balança comerciaL
Nós queremos vender a qualquer preço, exportar
a qualquer preço. Para que isso?_ Para pagar os
juros da dívida externa, que cada dia aumentam
mais. Ainda há poucos dias, eu incorporei aos
Anais da Casa o último trabalho do antigo Parlamentar e grande homem público que é Barbosa
Uma Sobrinho, com o seguinte título:_ "Adianta
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pagar?" Demonstrava ele que, quanto mais nós
pagamos de juros mais aumentamos a divjda,
e cOntinuamos a pagar a divida para sacrificar
o povo brasileiro. Mas, por isso mesmo;·precisamos ter superávit, ainda que vendamos os nossos
produtos a um preço mais vil possível, para que
possam ser aceitos pelos países compradores.
De modo que essa preocupação em aumentar
o superávit é que tem determinado, em grande
parte, a transigência das autoridades brasileiras
com a fixação do preço. Lembro-me do tempo
da infância, quando as areias monazíticas da Bahia eram exportadas a preço vil, e hoje todos nós
sabemos o que vale. Quanto deveriam valer naquele tempo e quanto valem hoje? Há poucos
dias. por exemplo,- o presidente da Companhia
Siderúrgica Nacional referia que, enquanto a tonelada de folhas de flandres importada custa SOO
dólares, a Companhia Siderúrgica Nacional vende
a 400 dólares para manter o mercado. Com isso
o que acontece? A Companhia fica deficitária, Paga mal aos operários; os operários fazem greve
e acontecem os fatos como os que todos lamentamos recentemente. Tudo isso é para manter
a ilusão_ de_ que o superávit está crescendo, como
se com isso resolvêssemos o problema econàmico do País. Precisamos ouvir pregações e protestos como o de V. EX" para que, um dia, o governo acorde e se lembre de que somente uma uniáo
rificadoS, uma união forte dos países devedores
é que poderá determinar que acordem os países
credores. Agora mesmo os países da EUropa começam a sugerir a necessidade de diminuir a
díVida dos países devedores, mas é preciso que
essa tentativa se con·cretize e, principalmente, que
nós hão compareçamos à mesa das negociaçõesisoladamente. O que vale o Brasil isoladamente,
diante desse clube de países ricos? O que vale
a Argentina isoladamente? O que vale o Uruguai?
Se todos esses países forem -unid<'s diante de
Llffiã mesa de credores, teremos peso, mas enquanto nos dividirmos, enquanto, principalmente
a América Latina, for essa dissociação de países,
de interesses e de homens públicos, cada um
preocupado em resolver sua dívida isoladamente,
na:da _conseguiremos. Acho que V. Ex" faz um
disC:ufSO que honra esta Casa, e deve causar algum resultado, deve despertar nos homens do
governo atenções especiaiS para o problema que
acaba de focalizar.
O SR. RONAN TITO -Agradeço a V. Ex',
aos Presidente_s, Senado~
res FranciSco Rollemberg e Jutahy Magalhães,
pela tolerância com que me ouviram.
ConclUindo, Sr. Presidente e Srs. senadores,
lembro que com a responsabilidade que o MDB
carregou no pasSado, de resistir à ditadura; que
o Pf\108 carregou até recentemente, de ser o partido que carregou a transição, assumindo todos
os ônus da tfansição, quero dizer que durante
esse período tivemos tolerância com os_ erros,
fizemos Ouvidos moucos a mUitas queixas do po~
vo, porque achávamos que tínhamos compromisso Com o partido amplamente majoritário neste País, um compromisso com a transiÇão democrática.
Quanto sapo, Sr. Presidente! Dizem que ser
politico é_ a arte de engolir sapos. Chegamos a
engolir gato de fasto. Não dá mais! Chega! Agora
é hora de começarmos a gritar, é hora de fazer
valer um -Verbete da Biblia, que a divide ao meio,
agradecE!nE~ _t_~_l.:fl_l)ém
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em que o Profeta diz, num determinado momento, depois do povo hebreu escravizado no Egito,
dura_nte tantos an_os, que o Senhor lhe havia comunicado: "Eu ouvi o clamor do meu povo". Eu
ouvi o clamor do meu povo nas· eleições de 15
de novembro. O povo falou, e quando o povo
fala está falado! Não estou aqui para questionar
o resultado de eleição, pois o povo tem sempre
razão e não está_ sob julgamento. Nós, os homens
públicos e nós, os partidos políticos estamos s_ob
julgamento permanente do povo e é o julgamento
que aceitamos.
Por isso, se não quisermos ser tragados pela
História, se não quisermos ser massacrados pelo
caminhar da história. vamos ouvir o claffior- do
nossO povo, vamos de-Codificá-lo e vamos tentar
ser dignos da Nova República que queremos
construir. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Durante -o discurSo do Sr. Ronan Tito, o
Sr. Jutahy Magalhães, 1 o SecretánO; deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Francisco Rol/emberg, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Ronan Tito, o
Sr. Francisco RoUemberg, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidéncia, que
é ocupada pelo Sr. Jutahy_/11agafhães, /"_Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A presidência comunicõ:l_ a C> Plenário que designou
o nobre Senador LourTVal Baptista, para representá-lo na VI Conferência de Presidentes dos Parlamentos Ibero-Americanos, a realizar-se em Su~
cre, na Bolivia, no perfodo de 27 de novembro
a 1" de dezembro do corrente ano.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy__M_a:gaQlães)Sobre _a mesa, comunicação que vai ser lida pelO
Sr. 1o Secretário.

É lida a ~eguinte
Em 25 de noven1bro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc~
lência que me ausenta~ei do País a partir de 27
do corrente, a fim de, no desempenho de missão
com que me distinguiu C? SenadÇ>, participar da
VI Conferência de Presidentes dos Parlamentos
Ibero-Americanos a realizar-se em Sucre, Bolívia.
Atenciosas saudações, Senador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A presidência fica dente. · ·

·

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 48 senhores sena-·
dores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 20, de 1988 (n" 24/88, na
Càmara dos Deput.dos). que aprova o texro do
acordo, por trocQ Je notas, que define procedimentos para a restituição de veículo roubados
ou furtados, no Br2Jsü ou no Paraguai, e localizados no território da outra parte, celebrado entre
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os Gvoemos da Repóblica Federativa do Brasil
e da República do Paraguai, em Assunção, a
28 de julho de 1988. (Dependendo de parecer.)

Sobre a mesa, parecer da Comissão ·de
Relações Exteriores que será lido pelo Sr.
]9 Secretário.
É lido o seguinte:

PARECER
N•9, DE 1988
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1988 (n• 24-A, de

1988-CD, na origem), que "aprova o texto do Acordo, por troca de notas, q11.e
define procedimentos para a restituição
de veiculas roubados ou furtados, no
Brasil ou no Paraguai, e localizados no
território da outra parte, celebrado entre

os Governos da RepúbUca Federativa do
Brasil e da República do Paraguai, em
Assunção, a 28 de julho passado.
Relator: Senadór Nelson Carneiro

Oriundo da Mensagem n9 332, de 1988, do
Poder ExecutiVo, o Projeto de Decreto Legislativo
sob apreciação objetiva - via acordo, por troca
de notas defmidoras de procedimentos - coibir
o furto e o roubo de veículos, freqüentes no Brasil
e no Paraguai, e a facilitar a devolução dos mesmos aos_ seus verdadeiros proprietários.
Na Câm.;tra dos Deputados, após distribuída
a matéria às CorriJSsões de Relações Exteriores
e de Constituição e Justiça, deliberou o Plenário
pelo acatamento da mensagem e conseqüente
aprovação do projeto de decreto Legislativo.
Conforme enfatiza a exposfçãÔ de motivos do
Ministro das Relações Exteriores, sugerindo ao
Presidente da República o encaminhamento da
indigitada mensagem ao Congresso _Nacional,
procura-se pelo acordo dar conseqüêricia às decisões e recomendações a que chegaram os participantes das reuniões do Grupo de Coopei·a·çãO
Consular Brasil-Paraguai, e da Reunião de Direitos
Nacionais de Aduanas dos dots países, no sentido
de que, prevalecendo o interesse de_cooperaç:ão
bilateral, podem e devem ser adotadas medidas
que viabilizem a restituição, a seus legítimos donos, dos veículos cuja origem configure delito
contra a propriedade, encontrados no Brasil ou
no Paraguai.
Considerando que por ser atual e amplamente
difundido o tema dispensa maiores esclarecimentos; considerando que a Câmara do~ Deputados,
após detido exame do assunto, aprovou os termos
do acordo; considerando que a proposição, cautelar e apropriadamente, condl:lori~ ?I nova decisão
do Congresso Nacional "quaisquer ates que se
destinem a estabelecer ajustes complementares"
do acordo, e tendo em conta, finalmente, que
.;.s medidas propostas impõem-se como neces~
Sélrias e oportunas, o nosso parecer_é no sentido
da aprovação, em seus estritos tennos, do Projeto
de Decreto Legislattvo n'? 20, de 1988.
'
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1988.
- Luiz Viana, Prestdente - Nelson Carneiro,
Relator- João Calmon, Saldanha Derzi, Leite Chaves, Francisco Rollemberg, Cid Sabóla de Carvalho, Chagas Rodrigues, Marco
Maclel, Afonso Sancho,
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy _Magalhães) E;m discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
O Sr. Leite Chaves- Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir o projeto.
O SR..PllEsiOENTE (Jutahy Magalhães)-

Conc-eaoa palavra ao nobre Senador Leite ChaY:es, para dbcutir o projeto.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -

PR. Para

discutir) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, finalmente chega ao plenário, em última discussão,
o Projeto de Decreto Legislativo n~ 20, de 1988,
resultante de um acordo por troca de notas feitas
entre o Brasil e o Paraguai, visando à devolução
judicial ou à devolução direta de veículos roubados no Brasil, que se encontrem naquele País
ou vice-versa.
Na realidade a maioria, ou a quase totalidade
de veículos furtados no Brasil vão para o Paraguai.
Isto implicou no desenvolvimento de uma grande
indústria, a indústria do roubo, indústria descarada, porque caminhões e automóveis roubados
aqui, no Brasil, jamais retornavam. O próprio dono
os localizava no Paraguai, pedia providências e
nenhuma providência era adotada ou determinada pelo governo paraguaio.
Foi preciso que os motoristas brasileiros fizessem um firartde movimento no sentido de inter~
romper o tráfico para o Paraguai por um tempo
determinado, para que os dois governos agilizassem esse._acordo que chega a sua fase final de
votação, aqui, no plenário. Ontem este acordo
foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores.
Sr. Presidente, são milhares de veículos roubados anUalmente. É um prejuízo muito grande para
o Pills, sobretudo para o Paraná. Este fato criou
alguns atos inamistosos de fronteira, uma situação. constrangedora para os brasil~irps, porque
não-são roubados e levaçl_os para aquele país vizinho apenas carros novos, as meJhores marcas;
sãO roubados caminhões também e às vezes caminhões CarreQadõs. Então,
moVímehfo dos
motoristas do Paraná foi muito importante. Levou
O-Paraguai a aceitar o acoi'-do, porque viu que
o fãto era grave, existia, e o próprio Paraguai que
dispõe apenas do porto de Paranaguá para exportação e importação de mercadorias não teria condições de o fazer. EntãO, foi uma açâo direta,
orcfenada pelos motoristas do Brasil, no Paraná,
que levarem os dois governos a tomar esta providência. o·_Ministério das Relações Exteriores temse empenhado nisto, também, e com esta aprovação, Sr. Presidente, nós teremos resolvido um problema de gl-avidade.
I:. verda_9e que é preciso muita vigilância e muita
atenção do governo brasileiro em -~lação ao ?!COrdo, porque díficilrriente ele será cumprido n-a sua
integralidade. São _quadrilhas _enormes que se orgaiiizam, -ConiPostas de paraguaios e de brasileiros, que, conhecendo os nossos hâbitos, associados, aqui, a organizações nacionais, se transladam para o Paraguai e, lá, eles são os recep.;tadores.
De forma que este é um- grande instante '"!O
apróVar esSe "·ãcordo que poderá ser um entre
outros que pbderemos manter com a nossa nação vizinha e amiga, que é o Paraguai. (Muito
bem!)

esSe

O SR. PRESIDENTE (Ju"'hy Magalhães) -

Cofrtiiiua

em discussão. (Pausa)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votãção o projeto.
Os senhores senadores que o aprovam queiram p~ermanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. )9 Secretário.

É lida a seguinte
Redação Ffnal do Projeto de Decreto
Legislativo n• 20, de 1988 (n' 24/88, na
Cântara dos Deputados).
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo no 20, de 1988 (n~ 24188,
na Câmara -dos Deputados), qtie aprova o texto
do Acordo, por troca de notas, que define procedimentos para a restituição de veículos roubados
ou furtados, no Brasil ou no Paraguai, e localizados no território da outra parte, celebrado entre
os Govelnos da República Federativa do Brasil
e da. República do Paraguai, em Assunção, a 28
de julhq de 19Sa
Sala das Sessões-, 25 _de õOvembro de- i 988.
- Leité Chaves, Relator.

ANEXO AO PtlRECER
Redação Final do Projeto de Decreto
Legis1ativo p9 20, de 1988 (n~ 24/88, na
Câmara dos _Deputados).
Faço saber que o Congresso Nadonal aprovou,
nos termos _do art. 49, item I, da Constituição,
e eu, Presidente do Senado Fed_eral, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1988.

Aprova o texto do acordo, por tToca
de notas, que de6ne procedimentos para
a restituição de veículos roubados ou
furtados, no Brasil ou no Paraguai, e lo.
caHzados no tenitórlo da outra parte, ce-lebrada entre os Governos da Repúbllca
Federativa do Brasil e da República do
Paraguai, em. Assunção, a 28 de julho
de 1988.
O COngresSo Nacional decreta:
Art. 1~ É aprovado o texto do acordo, por troca de notas, que define procedimentos para a
restituição de veículos roubados ou furtados, no
Brasil ou no Paraguai, e localizados no território
da outra parte, celebrado entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República do
Paraguai, erri AssUnção, a 28 de julho de 1988.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer ates -que se destinem a estabelecer ajustes complementares.
Art._ 29 Este~ decreto legislativo entra _em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE .(Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_
_
A matéria é dada como definitivamente adotada
e dispensada a votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promulgação.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

___t lida a seguinte

ltem2:
Ofício n" S/16. de 1988 (nn 184/88, na origem), relativo à proposta para que seja retificada a Resolução no 148, de 1987, que autorizou a Prefeitura Municipal de Belém, Estado
do Pará, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
440.996,24 Obrigações do T escuro Nacional

(OTN). (Dependendo de parecer.)

Nos tennos do art.

6~

da Resolução n" 1, de

1987, designo o nobre Senador -Chagas Rodrigues para proferir parecer sobre o Ofício n9 S/16,
de 1988, oferecendo o respectivo projeto de reso-

lução.
O SR. CHAGAS RODRIGCIES (PSDB PL Para proferir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.

Senadores, com o Oficio "S", de 1988, o Sr. Prefeito Municipal de Belém (PA) solicitã alteração
da Resolução n" 148, de 2_3w9w87, que autorizou
a Prefeitura Municipal de Belém (PA) a contratar
a operação de crédito no valor correspondente
a 440.996,24 OTN, a fim-dEi po5Sibilitãr a aplicação desses recursos em diferente Projeto.
Trata-se, portanto, de um simples suprimento
legislativo que permitirá ao pleiteatile aplicação
.:::jue lhe parece de maior significado para a popula.:.ão, valendo ressaltar que a C:liXa Económica
=ederal, órgão financiador, rrianifestou~se favorável à pretensão da Prefeitura de Belém, conforme
Oficio GERGEIPA·n' 863/88, de 6·1 0·88.
Assim sendo, nos termOs da Resolução nQ l,
de 1987, acolhemos o-pedido, visto ser jurídico
e constitucional, nos termos dõ seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 177, DE 1988
Altera a Resolução n" 148. de 23-9-87.
O SeTtãdo Federal resolve:
Art. P O art. 1~ da Resolução n" 148, de
23-9-87, passa a vigorar Coin a seguinte redação:
"Art. 1~ É a Prefeitura Municipal de Belém (PA), nos termos do art. 2~ da, Resolução
n~ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n" 140, de 5 de dezembro
de 1985, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valo_r
correspondente, em cruzados, a 440.996;24
Obrigações do Tescuro Nacional (OTN), junto à Caixa Económica Federal destinãda à
ampliação do Projeto CUrá- MafcoJPedreira.

Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, passa-se à votação do
projeto.
Os Srs.-senadores que o aprovam queifãm permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Madalhães) -

Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 1" Secretário,

R~~ção final do Pr~jeto
n~

de Resolução

177, de 1988.

O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Res_olução no 177, de 19-88, que rerratifica a
Resolução n9 148, de 23-de setembro de 1987
Sala das Sessões, 25 de nOvembro de 1988.
- Chagas Rodrigues, Relator.
N'/EXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
h~' 177, de 1988.
Faço sa~er Cjue o Sertado_ Federal aprovou, e
nos termos do art 52, ítem 30, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte
e~_-~dente,

RESOLUÇÃO N'

. DE 1988

_ ll~!_l'3.tlflca a ~es_olução n~' 148, di: -23

de setembro de 1987.

-

O .Senado Federal resolve:
Art. 1o O_art. 1~ da Resolução n~ 148, de 23
de setembro de 1967, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17 É a PrefeitUra Municipal de Belém, Estado do Pará, nos termos do art. 2~
da Resolução no 93, de 11 de outubro de
~1976~ alterada pela Resolução n" 140, de 5
de dezembro de 1985, ambas do Senado
Fedeictl, autorizada a contratar operação de
C!'édifo-ftõValor correspondente, em cruza---doS~ a 440.996,24 Obrigações do Tescuro
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômfca
Federal, destinada à ampliação do Projeto
Cura Marco/Pedreira.''

Art. 2 9 Esta res_olução-entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR.- P~ID~E _(Juta~y MagalhãeJ) Em díscusSão·a redaç:ão final. (Pausa)
·
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
definitivamente -aprovada, independente de votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promt.:lgação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Esgotâdci ã inatéria- constante da Ordem do Na~
voltamos à lista de oradores.
Há oradores inscritos,
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
oradOr.)- Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, encontra-se em. Bçasília ~ma delegação_de funcionários
da Prefeitura do· Rio de Janeiro para, niais uma
vez, apelar às autoridades federais em relação à
suSpensão das restrições que impedem a prefeitura de atender às suas mínimas necessidades,
in~lusive o pagamento de seus funcionários.
Entre os recursos provenientes d_e distintas~reas que- são devidos ~elo GovernO Fede"fal à
prefeitUra municipal, esseS funcionários relacionam:
-Em 1987, o lnamps deixou de repassar 215
milhões de cruzados relativos à última parcela
do Convênio cc-gestão lnamps-Município.
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-Em 198a_existe um total de 3 bilhões, 605
milhões e 370 mTI cruzados a receber dó-lnamps.
-Existe um -vãlor ilãõ- repassado até 12 de
setembro de 1988, proveniente do convênio Estado!lnamps/Município no valor de 1 bilhão, 32 milhões e 970 mil cruzados.
Sr. Presidente, lembra·m eles Que o estado responde- por lGO% dõ-€:1isino de 1~ grau, na rede
escolar, situaçi;Q_í_mpar no Brasil. Realmente, o
município no Río de Jarleiro, neste particular, é
ímpar; responde por 975 escolas primárias, ao
contrário do que ocorre: com todas as Capitais
brasileiras_. Todas as escolas primárias são daresponsãbilidéide ao município.
Lembram eles Que o Góvelno Municipal, em
fevereiro de 1988, cei_ebrou contratos para receQer 3 milhões e :;;ao Inil OTN com o Banco Mundiãi, destinadOs à _recoos_twsão da~ éidad_e, como
conseqüência das chuvas daquele mês, e que
tal_alocação de verbas -destinadas a esse objetivo
não tem- Servido para o pagamento dos vencimentOs em atraso dos fundonár.ios. Daí, eles apelam para que o Governo Federal não só atenda
a essas solicitações que acabo de referir como,
também, tenha olhos para solicitações do GoVerno Municipal, sob pena de se agravar a situação
em·que se encõntra ·não sô a cidade às vesperas
das chuvas de janeiro como também o seu numer~::;o e sacrificado corpo de funcionários. (Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NEL·
SON CARNEIRO EM SEUD/SCURSQ:
CARTA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA Cl·
DADE DO RJ AOS CONGRESSISTAS

de

O propósito deste documento é
contribuir
para a discussão-das possíveis saídas para a atual
cris~ do Município do RJ e em particular para
a gravíssima situação em que se encontra o seU
funcionalismo.
- --NO inomento 1ao% das escolas mU~icipaiS
tão paralisadas, o atendimento nos hospitais e
postos de_ saúdé está bastante prejudicadO, sendo
riianfiao ãssiStéfitiã âé emergência com enorme
sa:criffcio dos funcionários. A Paralisação dos serviç'Os -da ComiSSão Munidpal de Energiã, da-secretaria Municipal de Obras e da Usina de Asfalto
compõe UnT quadro no ·qual a Qdade do RJ enw
contra-se despreparada para o enfre11tamento das
possíveis calamidades públicas, principa"lmente
durante as_ chu__vas de verão._
__
__
A Lei no 1.016 criada.em 1987, a partir de um
projeto de lei originado no próprio Poder Executivo; reajusta os salárioS em 100% dO [PC semestralm~nte; e que _sub§i_~it~iu o reajuste através- do
gatilli.o salaríal. No _entanto esta lei_e_m nenhum__
momento foi respeitada integréilmente.
Neste último período de reajuste teríamoS direitoa 153% {Correspondente a 100% do IPCmàrço/
setembro-88_). No entz:-tto, alegando falta de recursos não tivemos o reajuste e o salário foi pago
com 26 dias de atraso. A seguir o prefeito declarou
falência e os vencimentos de outubro em atraso
(com reajusfé de 15% mais abono de 5.000 cruzados). Quanto aos- Próximos salários não há qualquer garantia por parte do Governo Municipãl (novembro/dezembro/130 salário). O produto final da
incapacidade da prefeitura e-m cumprir seus com~
promíssos,- é: um fLindãnàrh p{xblico em aeSespero, sem condições de garantir a subsistência

es-
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Açúcar no Estado_ de Pernambuco, nos seguintes
de sua família, e sequer de se locomover para
termos:
o local de trabalho. Entendemos, que nesse momento, os serviços prestados pela prefeitura, têm
Recife,- 7-1 1-88
a maior urgência em serem n:orrnali.zados pois
Telex Sindaçúcar n~ 817/88
há possibilidades reais de danos tanto do ponto
Exmo. Sr._
de vista humano como material.
SenadOr-Ney Maranhão
C6nsideramos que existe uma massa de recur- - Senado Federal
sos provenientes de distintas áreas que hoje são
Brasilia-DF
devidas formalmente e ou politicamente ao RJ
Vimos à presença de V._ Ex• a fim de solicitar
como:
de seu pessoal apoio ao assunto de maior relevân-Em 1987, o Inamps deixoU de repassar 215
cia para o setor sucroalcooleiro do Estado de_
milhões de cruzados relativos a última parcela
Pernambuco.
do convênio co~gestão lnamps/Munidpio.
Trata-se do posicionamento do Deputado Israel
-Em 1988 existe um total de 3 bilhões 605
milhões e 370 -mil cruzados a re<:eber do Jnamps.
Pinheiro Filho na quãlldade de relator da Comis~Em 1988 existe um valor não repassado atê
são de Orçamento e Finanças da Câmara Federal
dará parecer favorável até o próximo dia 8 (oito)
12-9~88, provenientes do convênio Estadõ/1namps/Município no valor de l bilhão 32 milhões
à supressão da dotação do orçamento ao pagamento dO Subsidio de equalização no exercício
e 970 mil cruzados.
de 1989: Caso esse parecer seja aprOVado no
- Congjderando que o município re-sponde por
plenário, o IAA ficará impossibilitado de pagar aos
100% do ensino de primeiro grau na rede escolar,
produtores industriais, o subsídio de equalização.
situação ímpar no Pais.
-Considerando que o município sofre os enAlém disso, para que não haja redução do preço
cargos de pagamento de sua divida externa, a
da cana.. o aç_úcar deve:rá ser aumentado para
juros elevados que foram negociados pelo Govergerar recursos destinados aquele pagamento, volno Federal junto aos credores.
tarido-sc;: assim ao regime dos preços regionais
-Em fevereiro/88, o Governo Municipal
o que incrementará o ingresso na regíão de açú~
aguardando re<:ursos de convênio com· o Banco
car proveniente do Sul em face do enorme dife~
Mundial, (que só foram liberados em novemreflCian!.~. preço.
bro/88), desviou 3.500.000 _OTN para recónstruComo sabe V. Ex•, a necessidade de se asseção da cidade, como cõrtseqi..iência das chuvas
gurar a continuidade do subsídio está apoiada,
daquele mês. Tal alocação de verb_as deu-se a
entre outras, nas seguintes razões:
partir de re<:ursos originalmente voltados para o
:-:--_o iiltuito de garantir a remuneração estável
pagamento do funcionalismo.
-- da mão-_de-obra tendo em vista sua participação
relativa mais elevada no Nordeste por conta da
Nossas Propostas
dificuldade topográfica de mecanização agricola;
- o fato de que o subsídio à cana não provém
- Pagamento imediato da dívida do lnamps
do TesCUro Nacional e portanto, não _onera õ dêfie Secretaria Estadual de Saúde para com o muniCit público, mas deriVa da contribuição, incluída
dpio.
no preço do açúcar, cobrada do consumidor;
-Alocação dos recursos do MEC para o setor
- o reconhecimento_ de que, sendo o subsídio
da Educação do município (ensino do lo grau).
ao produtor finanCiado pelo consumidor no mer-Permissão do Conselho Monetário Nacional
cado interno, se dá justa redistribuição da renda
para que o Muntdpío do RJ possa emitir "Carionacional porque a renda per capita no Nordeste,
quinhas", no valor necessário para que a prefeitura cumpra seus compromísso:n:·omo fundo-- hoje, é de 800 dólares, a renda per capita em
São Pau1o é superior a 4.000 dólares. e a renda
nalisrno.
- Que parte dos recursos provenientes do per capita nacional ê da orden; de 2.000 dólares.
Banco Mundial, sejam destacados para o çumpriCertos de Coniãr com o decísivo apoio de V,
mento da Lei n~ 1.016.Ex" no sentidO de manter a proposta orçamentária
-Suspensão dos bloqueios bancários da ~o!~_:-_ nos termos que foi enviada ao Congresso Naciota da prefeitura por parte -dol3anco Central.
nal enviamos as nossas cordiais saudações.
-Cumprimento da lei cjue tabela _os juros banGustavo Costa de Albuquerque Maranhão,
cários em 12% (doze por cento) ao ano.
presidente do Sindicato àa li"ldústria do Açücar,
Colocamos como extremainente necesSário, o
no Estado de .Pernambuco.
posicionamento firme e solidário dos parlamenSr. Presidente, Srs. Senadores, tenho certeza
tares principalmente do Rio de Janeiro.
absoluta de _que a Comissão de Orçamento irá
dar uma solução equitativa, justa a este assunto,
COMANDO DO MOVIMENTO UNITÁRIO DOS
pois todos sabemos o diferencial de preço, com<?_
SERVIDORES MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO."
diz o telex, do Norte para o Sul:Se isto não acontecer, o problema s.ociaJ em Pernambuco e no Nordeste._se agravará muito. Sabemos que dependem
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -daC:-arla-de-açúcar mais de 500 mil trabalhadores
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Mara_nas Regiões Norte e Nordeste.
nhão.
Ass[m sendo, tenho çe_rteza de_ que, pela sua
s_abedoriã e, acima de tudo, pelos problemas que
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. PronóS, deputados e senador€.?, conh~cemos, refenuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
rentes à economia nordestina, essa Comissão daSrs. Senadores, dois assuntos me trazem à tribur~ uma solução justa~ Neste ponto, terá meu irresna. O primeiro, relativo a um telex endereçado
trito apoio.
pelo Sr. Presidente do Sindicato da Indústria do
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O segundo assunto, Sr. Presidente, refere-se
à Federação das Associações Comerciais doEstado de Pernambuco, que, atravês do meu Presidente, Sr. Oscar Frederico Raposo Barbosa, encaminhou-me expediente, manifeStando a suajusfificãda apreensão com a situação do CompleXo
Jndustrial-Portuárfo de Suape.
É incontestável a relevância desse complexo
pa~a a economia do meu Estado, por representar
um pólo indutor de desenvolvimento sócio-económico e por isso mesmo uma das mais legítimas
aspirações da nossa gente.
Não podemos recuar, n_em admitir que o re~e~
ddo comp[exo seja atingido mortalmente pela mcompetência dos nossos governantes, pois ele
é um_ patrim6riib moral e material do povO Pernambucano e como tal, inalienável.
É fundamental que esse-próJeto sejã implementado imedi<i.tameri:te, explorando-se assim as suas
potencialidades, C;J;gora mais abrangentes, com a
perspectiva de instalação da Zona de Processamento de Exportação na mesma área, o que nos
convence mciis ainda da sua viabilidade económica.
Em discurso pronunciado desta tribuna, no dia
14 de s_etemb.ro próximo passado, tive oportunidade de_ deStacar as características das Z?E e
os benefícios que elas poderão levar ao Nordeste,
em especial, ao meu Estado, destacando-se o
crescimento económico, o equilíbrio da balança
de pagamento e a modernização dn nosso parque
industrial, o que beneficiará diretamente o_ Complexo de Suape e garantirá mais emprego e melhores condições de vida ao povo pernambucano.
Sempre estivemos manetados pela insuficiência de recursos do Governo do Estado e pelo
notório desinteresse do Governo Federal em
apoiar esse projeto, apesar dos Insistentes apelos
dos representantes do Estado de Pernambuco
no Congresso Nacional e do clamor público em
favor de Suape.
Vwemos Llm momento muito difícil e estamos
consCientes dãs liinita:ções que nos são'-impostas,
quer por parte do Governo, pela indisponibilidade
financeira,_quer por parte do empresariado nacional, pela falta de confiança para proceder a vultosos investimentos em um empreendimento sujeito às flutuações políticas e à descontfnuil:l_ade
administrativa que gera tantas inc-ertezas. Mesmo
assim, estamos confiantes e esperançosos de merecer um tratamento diferenciado, pois é inadmissível que se tente sepultar um projeto dessa grandiosidade, frustrando as expectativas de toda a
comunidade e tornando inócuos os esforços e
gastos já despendidos.
Entendemos que medidas devam ser tomadas
para retomar esse projeto, garantindo-se __a su~
propriedade pelo Estado de Pernambuco e aceitando-se a mudança na natureza da direção administratiVa-dõ empreendimento, que passaria_à iniciativa- privada sob o reJ;Jime de co_ncessão, adaptando-o assim à diretriz que vem sendo dada pelo
próprio G_oyemo Federal para diminuir o déficit
público.
_____
_
Na proposta que nos foi encaminhada pela Federação das Associações Comerciais do Estado
de Pernambuco é sugerida até mesmo uma concorrência_de c_aráter intemadonal, abert<:l indistintamente a grupos- nacionais e estrangeiros, on~e
seriam explicitadas as condições para expl_oraçao
do complexo, ficando a concessionária obrigada,
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contratualmente, a incorporar ao empreendimento, seu direito a ressarcimento indenizatório, ali
efetuado.
Sugere aínda a referida Federar;ãO a Criação
de uma "Autoridade Portuária", internacionalmente conhecida e aprovada, de' natureza privada, que teria a concessão para administrar o

complexo, nos termos do instrumento contratual
respectivo, ressalvados os interesses do Estado.
São as alternativaS que se apresentam para solucionar o impasse e dar condições de operacionalidade ao complexo já citado.
Impõe-se ainda a desvinculação do Complexo
de Suape do Porto de Recife em relação à aplicação da Tabela "N" da Tarifa Vortuária a toda mercadoria movimentada nas instalações do complexo pelo absurdo que a idéia contém, pois não
se pode estender benefícios à Portobrás, que em
nenhum momento efetuou qualquer investimento
que justificasse a cobranç~ dess~ ta_re_fa.
EssaS medidas arbitráriãs e altamente prejudiciais ao Cõinplexo, tornaram-se inviáveis pelo seu
alto custo operacional, fazendo com que se torne
praticamente impossível a qualquer empresa suportar o ónus de sua operação.
ReivindicamoS, pOis, a revogação do DecretoLei n? 83/66 e· ã retirada do Complexo de Suape
da região geográfica do_ Porto de Recife, pois só
assim viabilizaremos esse corriplexo e estaremos
dando um passo decisivo no sentido de equadonar os problemas económicos do Estado de
Pernambuco e ver concretizado o sonho do povo
pernambucano.
Neste sentido, estou apresentando projeto de
lei que visa à correção dessa distorção e faz justiça
ao Complexo de Suape.
Faço um apelo à sensibilidade do Governo-Federal, no sentido dé viéi.DiliZar economicamente
o Complexo lndustrial de Suape, analisando cuidadosamente as alternativas apresentadas e dando as mãos ao povo pernambucano para a concretização desse sonho.
~apenas uma ·questão de bom senso depende de uma decisão política, pois é inquestionável
a sua viabilidade econôrilíCa e a s_ua im-póftâi"tcla
para a economia de Pernambuco.
Vamos dar um crédito de confiança ao GoVerno. Estamos certos de que os interesses maiores
prevalecerão e, dentro em breve, o Complexo Industria] de Suape tornar-se-á uma realidade que
mudará os destinos do meu Estado. (Muito bem!)

e

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o seguinte discurso: Sem revisão dO ora-dor.)- Sr. Presidente, SrS. ·senadores, pretendo
oferecer à Casa-algumas explicações a propósito
das palavras aqui proferidas, no início desta sessão, pelo ilustre Senador Mário Maia, da Representação do Acre no CongresSo Nacional.
S. Ex', a fim de justificar o pedido de adiamento
do projeto que autoriza o Estado do Acre a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), afirmou que tomara
aquela iniciativa objetivando obter algumas informações a respeito das obras do Hospital-Geral
,que está sendo construído em Rio Branco, com-

cento e _cinqUenta leito_s, para atender às necessidades da população loç_al. Dizia ainda S. Ex•, no
seu pronUnciamento, que gostaria de saber sobre
o andamento da obra, quanto já foi gasto na sua
execução,-quais os recursos ainda necessários
para sua conclusão e para o seu equipamento.
Assim, informei a S. Ex• e aos ilustres senadores
com ass_entó nesta Casa que a obra de construção
do Hospital-Geral de Rio Branco encontra-se em
fase de_acabamento. Isso foi possível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em virtude não só -do
primeiro" firiãnciâmento obtido pelo Governo do
Estado do Acre junto à Caixa Económica Federal,
como também da boa vontade da empresa construtora _que, esgOtados_ os recursos provenientes
desse financiamentQ, aquiesceu em dar prosseguimento _àquelas obras com seus recursos próprios. O financiamento contratado junto à Caixa
Ecortômica Federal previa uma contrapartida de
40% por parte do Governo do Estado do Acre.
Todavia, em decorrência das dificuldades financeiras, notoriamente reconhecidas, não foi possível ao Governo do Estado oferecer os recursos
concernentes a esses 40% da contrapartida estabelecida no contrato com a Caixa Econômica Federal.
Inicialmente houve uma tentativa junto à DireÇãO ~ao lncimps, por ocasião da implantação do
SUDS, para que esse Órgão do Ministério da Previdência _e Assistência Social repassasse os recursosJndispensáveis ao financiamento doS 40% da
contrapartida devida pelo Estado. Não foi possível,
indusNe porque houve a substituição do Dr. Hézio
Cordeiro, que dirigia õ lnamps com tanta competência e dedicação e que tinha, no primeiro momento, _acolhido _a_ reivindícaçãodo Governo do
'EStado-dO-ACre. Devido à substituiçãO de Hézio
Cordeiro à frente do lnamps, não f01 possível à
atual administração do Inamps repassar os recursos para que o Governo do Estado do Acre pudesse concluir tão importante obra, que vem realmente soludonar um grande problema de assistência médicO-hosPitalar no meu Estado, dti vez
que a rede hospitalar existente está totalmente
superada, obsoleta e em condições precaríss[mas~

-- A únicã alternativa que restava ao Governo do
EstadO dei Acre era propor à Caixa Econômica
Federal a_ contratação de um empréstimo complementar, no montante de mais de 700 mil OTN,
não só para a conclusão da construção como
para a compra, para a aquisição do equipamento
destinado ao Hospital-Geral de Rio Branco.
O Senador Mário Maia, na qualidade de médico
- e aqui faço justiça a S. Ex•, um grande fi'lcultativo, homem que já prestou assinalados serviços
à população do nosso Estado, sobretudo como
Cirurgião :-. S. Ex•, conhece Q imponência da
obra, a sua,necessidade, pr!Oc_ipalmente conhece_as carênda_s financeiras do EStado que ambos
representamos nesta Casa.
Resta-me, nesta oporturiidade, formular um
apelo a S. Ex" o SenadOr Mário Maia e aos demais
iriteQrantes desta Casa, para que acedam à aprovação desta proposição, que vem realmente solucionar uma gr.:iYe pimdêncía e resolver definitivamente a questão do pagamento da obra do Hospital~GeraJ de RiO Branco.
Disse S. Ex· ainda que uma das razões_ que
o levaram a fazer esse questionamento a respeito
da apllcação dos recursos na execução da obra

e
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do Hospital-Geral de Rio Branco, se deve tamb~
à utilização, por parte de S. Ex• o Governador
Flaviano Mello, de recursos do Procera transfe-ridos pelo Bndes para o Banco da Amazônia SA,
côm a interferência do Mirad, na obtenção çle
dividendos eleitorais durante a última campanha
eleitoral.
Gostaria de esclar~r à Casa, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que esses recursos do Procera
são provenientes do BNDES, transferidos .:to Banco da Amazônia, para financiamento aos parceleiros dos projetes de assentamento do MIRAD,
em todo o País, principalmente na Região Norte
do nosso Brasil. Como não poderia deixar de
ocorrer, a seleção dos mutuários; para receber
esses financiã.nlehtas·é fei@ através de um órgão
estadual, a Emater. ConseqUentemente L na ocasião da concessão dos finªo_çiamentos, quando
o Banco da Amazônia desloca para o próprio local
de trabalho dos parceleiros o seu gerente com
o dinheiro em espécie, para financiar dQ'etaJ!l~_ryte,
eliminando, assim, todo o process-o burocrático
que significava anteriormente; conSeqüentemente o Governador particiPou de vários atos da distribuição desses recursos. O Senador Mário Maia
entendeu que, sob o ponto de vista eleitoral, seria
um crime e ihclusi_ve chegou a apresentar denúncia ao Tribunal Regional Eleitoral contra_ o Sr.
Governador, pela prática desse ato,_ Todavia, em
recente decisão deste Tribunal, o Sr. Governador
foi absolvido da denúncia apresentada pelo Senador Mário Maia.
_
Com referência à distribuição de alimentos, S.
E.x_o, no decorrer do seu pronunciamento, disse
que o Governador' hã\iia distribuído, no períçu;i_o
eleitoral, alimentos que foram encaminhados por
alguns países, como Cuba, França etc., e também
por alguns Estados da Federação.
Devo_ dizer que esta afirmação de S. Ex" não
tem a menor procedência, porque todoS os_alimentóS que foram encaniinhados para o AÇfé,
naquele período em que u Estado foi vítima de
uma grande inundação, no início do ano, foram
distribuidos normalmente às famOias atingidas
pela calamidade.
Devo acrescentar ainda, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Estado deu assistência a mais
de 40 mil pessoas vitimas das inundações no
início do ano; na Capital do meu Estado, despendendo soma vultosíssima, e não seriam recursos,
-âlimeritos oU aonativos encaminhados por Cuba
ou outro qualquer país, como a França, que iriam
solucionar, que iriam minorar o sofrimento dessas
famíliás, que até há poucos dias ainda estavam
localizadas, ainda estavam abrigadas no Parque
de F~xposição Agropecuária de Rio Branç_o,
O que oCorreu, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
a bem da verdade, é que esses alimentos que
estavam sendo distribuídos recentemente, e que
S. Ex! -o Senador Mário Maia entendeu_ havia um
aproveitamento político na distribuição, esses alimentos fazem parte do programa normal da Legião Brasileira de Assistência, que não é de agora.
Tanto é verdade que os Partidos de oposição apl'esenta-ram denúncia à Polícia Federal e à Justiça
Federal contra a distribuição das cestas de alimentos às famílias carentes, _não só as de Rio
Branco como as do interior dÕ Estado. Posteriormente, aJustiça liberou esses alimentos que estão
sendo distribuídos dentro da programação nor~
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qUe -representa os setores mais retrógrados e belipara o exercicio do seu mandato nesta Casa foram
dstas de IsraeL e dos EQA.- Esses-setores, no funvotos do PMDB.
do, temem a construção de um Estado Palestino,
O Senador Mário Maia está descontente com
o grande êxito administrativo do Governo Flaviano cuja via de desenvolvimento, visando a êdificaçãO
Estado, esses donativos foram distribuídos norMello, que neste momento está levando a cabo de uma sociedade digna para todo o povo palesma1mente no início do ano. E a LBA continua
realizações que transfOrmaram a Çapital do meu tino, só será possfvel dentro de parâmetrOs pragmáticos --para- a--realização de um estado consofazendo a sua programação normal de distribuiEstado num verdadeiro canteiro de obras.
ção de alimentos, em que pesem essas denúndas
Para salientar, para reforçar esta afirmativa, bas- _ lidado nas premi~sas do !;>em do seu povo e do
regime que _c_onvenienterfienfe_ adotar.
que foram apresentadas à Justiça pelos Partidos
ta dizer que o Governo do Estado do Acre está
Fatalmente, esta possibilidade é perigosa para
de oposição do meu Estado.
construindo, no momento, quatro mil e cem novas__ unidades habitacionais na Capital e no interior as cúpulas reacionárias, pois influenciará amplos
Falou S. Ex!' também nos diversos procesSos
do Estado, superando, _assim, em pouco mais setores da população, em Israel, na perspectiva
a que estava respondendo o Sr. Governador Flade ano e meio de Administração, a quantidade de transformação de seu país e da convivência
viano M_eJio por improbidade administrativa. Devo
de obras executadas ao longo de vinte e tantos fraterna e integrada entre judeus, palestinos e paiesclarecer à Casa, de outra parte, que de quase
ses árabes, fator essencial para estabelecer a veranos da Política de Habitação do Governo federal.
todos os processos que foram julgados até agora
dad~ira paz no Oriente Médio.
Esta, Sr. Presidente, a realidade dos fatos que
pela Justiça __o Sr. GovemadorJoi absolvido. Até
Quando lá estive pude verificar, afastado a progostaria de trazer, nesta oportunidade, ao conhemesmo- o impeachment que S. Ex" O Senador
cimento da Casa, para que não pairem dúvidas paganda israelense~nduzida pelo seu Governo
Mário Maia apresentou à Assembléia Legislativa
contra o Governaodor Flaviano Mello, foi indeferido
a respeitO da honestidade, da competência e do e pelo Kness_et, como se manifesta o seu grande
alto espírito Público do Governador Flaviano Me- povo em busca da pacífica convivência entre jupela Casa Legislativa do Estado.
deus e palestinos.
no.
Por fm, Sr. Presidente, devo dizer que a afirmaFinalizando, Sr. Presidente, peço o apoio de
Assegurado o Estado Judeu pelo próprio reco·
ção do Senador Mário Maia de que o Governo
todos os Srs. senadores, para a aprovação desse nhecime_nto da OLP, em seu último: congresso,
do Estado do Acre despendeu a vultosa soma
de 300 milhões de cruzados na confecção de -projeto, que objetiva conceder ao Governo doEs- porque não legitimar também o Estado Palestino
tado do Acre um espréstimo para a conclusão nas terras militarmente ocupadas por Israel?
placas alusivas a várias obras que estão sendo
das obras do Hospital-Geral de Rio Branco. (Muito
-Como se recorda, eis que não data de muito
executadas em meu EStado, também essa afirmabem!)
a própria comunidade judia no Brasil, através de
ção não tem fundamento, porque todas as obras
vários segmentos, externou publicamente sua
que estão sendo executadas no Estado comuO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) mente foram financiadas pela Caixa Econômica
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello. opinião, emprestando apoio à proposta da convocação de uma Conferênciã Internacional de Paz,
ou pelo Sistema Financeiro de Habitação; e o
cujas conseqüências evidenciam o reconheciprópdo contrato da Caixa Económica exige que
O sR. AURE.O MELLO PRONUNCIA DIS· mento dO EstadO Palestino dentro das fronteiras
seja colocada a placa na obra, para esclareciconhecidas.
CURSO QUE, ENTREGUE À REVl&íO DO internaCionais já
mento da população - o que representa a obra,
---- ORADOR. SERÁ PUBUCADO POSTERIORo seu custo e quais os órgãos que estão finanNão obstante, a posição do ltamarati diante des·
MENTE.
ciando a obra. Evidentemente, nessas placas
sé m6me_ntoso episódio internacional, em que
consta o nome da Caixa Econômica Federal e
deveria tei eridossado a proclamação de Argel
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) do GovernO do Estado do Acre.
Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício pelo reconhecimento do Estado Palestino, apenas
ficOu liinitadã: a um frágil comuniCadO à Jinprerlsa,
Isto também faz parte do contrato com a emCorrêa.
va~ra:do nos seguíntes termQs que leio ~ontristado:
presa- quem paga é a empresa, e não o Governo
do Estado do Acre. Até mesmo a fiScalização das
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF.
."0 Governo braSileiro tomou conhecimen·
obras, os veículos utilizados, sabem as pessoas
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
to da Declaração de Independência do Estaque estão envolvidas em fiscalização de obras
Srs.-Senadores, como simpatizante da causa pado da Palestina e da Resolução Política anunM
lesti~a, q_uer~ sal! dar, com muita alegria, a criação
contratadas com o Poder Público que- essas desdadas, em Argel, em 15 de novembro último,
pesas correm por conta da firma, da empresa - do Estado Palestino. Tal decisão, ocorrida em Arao término da reunião do Conselho Nacional
executora das obras. Então, as placas também - gel, contou com a aprovação unânime de todos
Palestino.
foram financiadas, foram custeadas pelas empreos membros do Conselho Nacional Palestino (órDe conformidade com seu apoio ao direito
sas, conforme dispõe 0 texto da nossa Cónsti- gão diretivo da OLP),
do povo palestino à autodeterminação e à
tuição, que proíbe esse tipo de divulgação, tão
A proclamação do Estado Palestino indepenindependência em Estado próprio, o GOverlogo 0 Senador Mário Maia ingressou na Justiça
dente veio acompanhada do reconhecimento da
no brasileiro registra, com satisfaÇão, que os
com a ação, exigindo que 0 Gove-rno do Estado
existência do Estado Judeu, deixando claro a boa
referidos documentos reafirmam a adesão
do Acre mandasse retirar 0 seu nome das placas
vontade da direção da OLP em conviver de forma
palestina aos princípios e propósitos das Naimediatarriente 0 Sr. _Governado! atendeu, man·-- pacífica com o povo judeu, mas sem abrir mão
ções Unidas, condenam a ameaça do uso
dou apagar aquela alusão de que a obra era do _ de sua autodeterminação.
da força, a violência e o terrorismo, bem co-_
-- Houve -uma repercussão favorável e até apoio
Governo do Estado do Acre, da Administraçãc
mo exaltam a solução dos conflitos internado Governador Flaviano Mello.
de setores progressistas em Israel, diferentemente
danais por meios pacíficos.
da postura assumida pelo Governo israelense de
Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que o
descOnsiderar esta resolução, bem como de busO -Governo brasileiro tem reiterado Seu
car formas de convencer a comunidade internaSenador Mário Maia tem o direito de fazer oposiconvencimento de que uma paz duradoura
ção ao Governador Flaviano-Mello, ao noss_o ParticiÕnal a rejeitá-la, além de ter aumentado a represe global no Oriente Médio s6 poderá ser aldo, o PMDB, ao qual S. Ex" pertenceu, vindo para
são e o -controle, de forma cada vez mais fascista,
cançada assegurados os direitos de todos
esta Casa graças à votação obtida em 1982, pelos
nas regiões habitadas pelos palestinos em Gaza
__de viverem em paz dentro de fronteiras intervotosdospeemedebistasdoEstadodoAcre.Tane na CiSjordânia, como tive a oportunidade-de
nacionalmente reconhecidas.
to é verdade que, após S, Ex" ter trocado de Particonstatar quando lá estive no início deste ano.
O Govemç> brasileiro estirria, as-sim, posdo, ou seja, ter-se transferido do PMDB para o
Tals-ã:tifUdes agressivas s6 confirmam a avaliasam os documentos emanados de Argel
constituir passo relevante para o encontro
PDT, recentemente S. ~ concorreu â Prefeitura
Ção de:~ que o Estádo de Israel, criado para ser
de Rio Branco, obtendo apenas 1.078 votos, isto
o braço armaáo da tirania no Oriente Médio, difide soluções mutuamente satisfatórias para
os_povos.da região, em particular no contexto
é, 1,54% da votação de tOdo o corpo eleitoral
cultaráqualquerpropostaouacordoqueimplique
da Capital acreana, ao passo que, ao eleger-se
em estabelecer a paz naquela região. O que, a
de uma Conferência Internadonal de Paz sobem da verdade, não corresponde de forma algubre o Oriente Médio, sob os auspícios das
Senador em 1982 pelo PMDB, S, -~ obteve, naquela oportunidade, 32 mil votos, prova de que __ ma a um desejo das massas judias. Estas não
Nações Unidas, com base nas resoluções
devem ser confundidas com a cúpula didgente,
242 e 338 do Conselho. de Segurança."
.os votos que trouxeram o Senador Mário Maia
mal da Legião Brasileira de Assistênda. Os ali-

mentos, os donativos enviados para o Estado do
Acre, no início deste ano, por ocasião da grande
inundação que se abateu sobre _a Capital do meu
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Tal tibieza contrasta com as ricas tradições da

nossa decepciOnar, por decepcoinar os amantes
da Paz.
No cenário mundial, um número significativo
de países já reconheceu o novo Estado Palestino: .

2131 e CIC

n~-043.779.747-34,

com base nos

artigos 134 e 196 do Rise, baixado pela Portaria
n" -580,- de 13-05-87,_e q SenadQ Federal, com

sede em-Brasília, DF, CGCnq·oo530279/000?-04,
doravante denominado Senado, neste ato reprea maioria dos países árabes, fndia, lêmen ·do Norsentado pelo Doutor José Passos Pôrto, Diretorte, Nicarágua e países socialistas, como Cuba e
Geral do Senado Federal, com identidade n'1
Uni~o Soviética (totaliZando 54 nações, até agora).
024.737 -5SP/SE, e C!C n" 000.0 18.211·7<, com
O reconhecimento, pOr" urfl tlúmerõ maior de paíbase no Re.Qúlamento ~dministrativo do Sena_do
ses, implicará no fortalecimento da I4ta pela liberFederal (Resolução n1 58/1972) firmam o pretação dos povos em todo l)lundo e, ao mesmo- sente Convênio, conforme as cláusulas e conditempo, contribuirá para enfraquecer as bases do _ ções a seguir estij:mladas:
despotismo a nfvel mundial.
.
_. _

Neste sentido, entendo que esta Casa deva extgir que o Governo brasileiro, através do ltamarati,

reconheça imediatamente o Estado Palestino, como é o -dever de_ qualquer país que se diga democrático. Rec::onhecer o Estado Palestino, é reconhecer 0 direito desse povo _:...o---atravé~ de sua
legítima direção - construir um futuro digno e
justo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Nada mais havendo a tratar, a Presidência; vai _
encerrar a presente sessão, designando para a
sessão ordináriá de Segunda-feira, dia 28, a se:guinte

ORDEM DO DIA
Votação, em turno únic::o, do Requerimento n"
20 I, de 1988, de autoria do Senador Humberto.
Lucena, solicitando, nos termos regimenta_is, a
constituição de comissão especial mista, composta por 11 (onze) senadores e 11 {onze) çleputados, para, hum prazo de 180 -(Cento e oitenta)
dias, elaborar os projetes de Jeí complementar
e os projetas de lei ordinária expressamente previstos na Constituição.
2

Discussão, em turno únic:;o, do ~ojeto de Leí
da Câmara no 27, de 1988 (n° _4Q0/$8, na casa
de ~origem), de inic:iativa do Senhor Presidente
da República, que altera o § 8" do art. 2~ do Decreto-Lei n~ 61, de 21 de novembro _de _1966, que
altera a legislação relativa ao fmpostoÚnícosobre
Lubrificantes e Combustíveis e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está encerrada a sessão.

ClÁUSULA PRIMEIRA

DoObjeto

- O presente Convênio tem por objeto a cessão
tempoiária" do primeiro pavimento do edifício anexo ao Palácio ltama_raty, no Rio do:;:_Janeiro': e da
área reservada na garagem do imóvel, para utilização, pelo Senado, como sede de sua representação _n<;:~_quela cidade.
ClÁUSULA SEGUNDA

Das Obrigações -

Enqüanto as dependências descritas na cláusula anterior estiverem sendo utilizadas pelo Senado, caberá a este:
a) encarregar-se dos serviços de limpeza
e conservação das áreas colocadas à sua
disposição_;_
b) respeitar, no caso de execução de
obras e reformas po!Ventura necessárias nas
dependências que passam a ocupar, as normas e os padrões técnicos de preservação
do patrimônio e de segurança normalmente
adotados nos próprios da União administrados pelo Ministério;
c) instruir seus servidores em exercido
nas dependências cedidas a obede-cerem as
normas de acesso ao Palácio ltamaraty que
sejam aclotadas pela Secretaria de Retepção
e Apoio do Ministério no Rio de Janeiro, bem
como a seguir a orientação daquele órgão
em matéria de segurança de instalações, racionaliza_ção de despesas comuns_ e ou_trªs__
çqnexas; e
__
_ s;!) custear despesas de manutenção, conservação e reparo dos elevadores e o_utros
equipamentos que servem o edificio em
questão, bem como as despesas com servi- ..ços_teJefôniros e corn o fornecimento _de eletricidade, água e gás aO pavimento ocupado
pelo Senado.

N_ovembro de 1988 .
CLÁUSULA TERCEIRA

Dos RecUrso_S--FiPanceiros
~ despesas decorrentes do presente Conv~nio
serão atendidas_ com os recursos orçamen~rlos
constantes_ d'o Program~ de T_rabalh_o O101
001.2229/571, Natureza da Despesa
3132-011212, estando devi.darnente empenhadas
através das notas no~ 00123/6 de 15-1-88 e
0011515 de 14-1,88.

ClÁUSULA QUARTA

Da Vigência

O presente Convênio vigorará pot prazcf de 1:2.
(doze) meses contados da sua assinatura e ~e~á
eficácia após a respectiva publicação no Diana
Oficial.
- CLÁUSULA QUINTA

Das Alterações e

Prorrogaçõ~s

O presente Convênio poderá ser- alterado e
prorrogado por meio deTermos Aditivos, em con-_
formidade com a legislação vigente.
CLÁUSULA SEXTA

- Da Rescisão

O presente CotiVêfiio poderá ser rescindid9 por
acordo entre as partes, ou mediante comunicação
escrita, a ser formc;~li~ada- no -mês de junho e_ com
antecedência mínima de 6-{seis) meses, de uma
das Partes à outra.
ClÁUSULA SÉTIMA

Do Foro
Fica. ~i~ ito O. foro- de Brasília, DF, para dirimir
questões resultantes dA_aplicaçào deste ConVênio,
renunciando as Partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que o seja.
E por estarem assim justas e acordadas, lavrase Opresente termo em 4 (quatro) vias de igual
teor, forma e validade qUe, lido e achado conforme, é assinado pelas Partes convenentes e :testemunhas a tudo presentes.
-

Brasilia, 24 de novelnbro de 1988.
Pelo Ministério: Carlos Moreira Garcla
Pelo_Senado: José--Passos Poft.9_
T estemUnhàs: [LEGlVEL
SINDICATO DOS SERVIDORES DO
·-· PODER !..EGISLATNO FEDERAL
E DO TRIB(JNAL DE CONTAS DA
((NJÃO - SINDILEGIS
EDITAL

O Presidente do Sindicato dos Servid_gres do
Poder Legislativo Federal e do TCU, no uso de
nutos.)
Parágrafo Primeiro. Atê que sejam instalasuas atribuições e de conformidade com o preCONVÊNIO QUE ENTRE SI CELE·
dos os medidores do fornedmento de luz, água
visto no art. 8~. alínea "b", do Estatuto da Entidade,
BRAMO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
e gás às dependências mencionadas, instalação
convoca todos os associados da Entidade. para
EXTERIORES E O SENADO FEDERAL
essa __que depende da conclus_ão das obras de __ participarem de Assembléia Geral Ordinária, a
PARA CESSÃO TEMPORÁRIA DE DE·
reforma· e restauração do Palácio [tamaraty emrealizar-se na sala nQ 13 da Ala Senador Alexandre
PENDÊNCIAS DO PAlÁCIO ITAMARA·
preendidas pelo Min_istêrio~ continuará este proviCosta, _do Senado Federal, f!O dla 1~ de dezembro
TY, NO RIO DE JANEIRO.
soriamente responsável pelo pagamento dos forde 1988, às 14h, em primeira convocação, e, em
segunda convocação, meia hora após, para discuAos 24 (vinte e quatro) dia_s_dQmês_de novem- - nedme_ntos de eletricidade; água e _gás às dependências_ ocupadas pelo Senado.
tir -e votar a Pa,uta de Reivindicações que será
bro de mil novecentos e oitehta e oito, o Ministério
negociada- com -a administração da Càmara dos
das Relações Exteriores, com-séaeem-Brasília,
Parágrafo Segundo. As obras e reformas
Deputados, Tribunal de Contas da União, Senado
DF, CGC n~ 00.394.536/0001-39, doravante denecessárias, inclusive dos eJevadores, constarão
Federal e Órgãos Supervisionados.
nominado Ministério,-neste a(o representado pelo
de programas e/ou projetas elaborados pelo SeMinistro Carlos Moreira Oarda, Chefe- do Departanado e aprovados pelo Chefe do Departamento
Brasília, 25 de novembro de 1988.. - Franmento de Administração; com identidade n"' MRE
dé_ Administração do Ministério.
cl$co das Chag~ Monteiro, Presidente.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 mi-
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BRASfuA.-DP

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•160, DE 1988
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 466.417,90 Obrigações do Tesouro Nacional ( OTI'I).
Art. 1• É o Governo do EStado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 2• da Resolução n• 93, de 11
de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado Federal, autorizado
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 466.417,90 Obrigações do Te59uro Nacional
(OTN), junto à Caixa EconómiCa Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao DesenvolvimeJ)to
Social (FAS), destinada à aquisição de veículos e lanchas para o Sistema Penitenciário, no Estado.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de novembro de 198a- Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso VII, da ConStituição, e eu, Humbeltó
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 161, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, a elevar em Cz$
259.977.013,83 (duzentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e setenta e sete mil, treze
cruzados e oitenta e três centavos) o montante de sua dívida consolida.
Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Luis, Estado do Maranhão, autorizada a elevar, temporariamente,
o parâmetro estabelecido no inciso lU do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, modificada pela
Resolução n' 93, de 11 de. outubro de 1976, ambas do Senado Federal, a fim de que possa realizar operaçãp
de crédito no valor de Cz$ 259.977.013,83 (duzentos e cinqüenta e nove milhões, novecentos e setenta e sête
mü, treze cruzados e oitenta e três centavos), destinada a regularizar operação de recursos contratada juntp ao Banco
do Nordeste do Brasil S/A e renovação de 100% (cem por cento) das parcelas de prlncipãl e encargos vencidas
e vincendas, apuradas até 31 de dezembro de 1987, junto àquela instituição financeira.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena Presidente.
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDEIIAL
PASSOS PORTO

DiNior-Geral do Senado Federal

DIÁRIO DO CONCIIIESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Meu do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
OifWIOI' E:acocutivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Dinttor AdminisEratívo

JOSECLER GOMES MOREIRA
plrelot Industrial
LINDOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretot' Adjunto

Semestral

........................................................ Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

Cz$16,00
Tiragem: 2.200-exemplares.

Faço saber que o Sendo Federal aprovou, nos temias do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu, Humberto
Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•162, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Chapadlnha, Estado do Maranhão, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Chapadinha, -Estado do Maranhã.o, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN), junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica Federal, destinada à execução de obras relacionadas a projetas habitacionais, melhorias urbanas,·
infra-estrutura e um terminal rodoviário, no município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de novembro de 1988. ~ Senador Humberto Lucena, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 163, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Caiplna, Estado de Pernambuco, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesouro Nacional
(OTN).

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de Carpina, Estado de Pernambuco, nos termos do artigo 2• da Resoluçã,;
n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado. Federal, autorizad<! a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a 80.000,00 Obrigações do Tesourd Nacional (OTN),junto ao Banco do Nordeste
do Brasil S/A, este na qualidade de agente financeiro da Caixa Económica Federal, destinada à execução de projetas
relativos à elaboração de cadastro, pavimentação viária, proteção e contenção de encostas, construção de urna praça
e urbanização, no município.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 28 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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SUMÁRIO
1 -ATA DA 68• SESSAO, EM 28 DE
NOVEMBRO DE 1988
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE

valores lmoblliários para o Distrito Federal e
dá outras providências.
· L2-.4- Comunicações da Presidên~.
.::._ Recebimentos das Mensagens n"'s-259
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presi~
a 262/88 (n9'497 a 500/88, na Origem), pelas
dente da RepúbUca
quais o -senhor Presidente da República, soli- N• 256/88 (n' 492/88, na origem), refecita autorização para que as Prefeituras Munirente a escolha do Sr. Regis Novaes de Oliveicipais de Central, lre.cê, Jequié (BA) e o Goverra, Ministro de Segunda Classe, da carreira - no do Estado do Paraná possam contratar
de Diplomata, para exercer a função de Emoperações de crédito, para os fins que espebaixador do Brasil junto à Jamahiriya Árabe
.
. cifica.
Popular Socialista da l.Jbia.
-Recebimento do Ofic~ n9 8:::15/88, do
N9 257/88 (n~ 493/88, na origem), referente
Govemãdor cfo Distrito Federal, solicitando ala escolha do Sr. Ivan Oliveira Cannabrava, Emteração da destinação de crédito contido na
baixador do Brasil junto à República Popular
Mensagem n9 252/88.
_
de Angola, para, cumulativamente, eXercer a
- Recebimento de anteprojeto de lei, da
função de EmbaiKador do Brasil junto ·à RepúDeputada Márcia Kubitschek, que cria em cablica Dernacrátlca de São Tomé e Príncipe.
ráter permanente, no efetivo da Polícia Militar
- N• 258/88 (n'496/88, na origem), pela
do Distrito Federal, o batalhão escolar; estabew
qual o Senhor Presidente da República comuIeee normas para o seu funcionamento e dá
nica que se ausentará do Pais, no per{odo de
outras providências.
28 a 30 de novembro, e dia 3 de dezembro
1.25 -Leitura de Projeto
do corrente ano.
- Projetõ ae Lei do _Senado n9 98/88, de
1.2.2 -Avisos do Mlnisb"o Chefe do
autoria do Senador Francisco Rollemberg,
Gabinete Civll da Presidência da Repúque dá nova redação ao art. 146 da Lei n9
bUca
1.711, de 28 Cle óutubro de 1952.
- N9 849/88, encaminhando os esclareci1.2.6- Discursos do Expediente
mentos do Ministério do Interior sobre os QueSENADOR
)t:JTNfY MAGALIVÍES-,- Ressitos constantes do Requerimento n"' 96/88,
tauração da__ credibilidade do Govemo.,:rentade autoria do Senador Mendes Canale.
tiva de transferência do co_ptrole do t,recho fer- N9 851/88, encaminhando os esclareciroviário de Brumado-BA a Monte Azui-MÇi, pamentos do Ministério das Minas e Energia sora a sUperintendêr1cia R~onal de B_elO H_oribre os quesitos constantes do Requerimento
zonte._ _
- __ _
n" 54/88 de autoria do Senador Jamn Haddad.
SENADOR MAURO BORGES- Contribui1.2.3 -Mensagens do Governador do
ção da agricultura ao Produto Interno Bruto
Distrito Federai
(PIB}. Redução dos recursos orçamentários
- N9 4/88.-DF, encaminhando à deliberapara a pesquisa agropecuária._
.
ção do Senad_o Federal o Projeto de Lei do
SENADOR NEY MARANHAO - LocalizaDistrito Federal n" 3/88, qué institUi, no Distrito ·
ção e ·definição da jurisd_ição dos Tribunais
Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de
Regionais Federais.
Combustíveis üquidos e Gasosos, e dá outras
1.2.7- Requerimento
providências.
~ N9 204/88, do Senador João Lobo, solici- N" 5/88-DF, encaminhando à deliberatando autorização para integrar a comitiva do
ção do Senado Federal o Projeto de Lei do
Presidente da_ República que visitará a ArgenDistrito Federal n" 4/88, que aprova pauta de
tina.

1.3- ORDEM DO Dlô
..
Requerimento n9 201, de 1988. de autoria
do Senador Humberto Lucena, solicitando,
nos termos regimentais, a constituição de comissão especial mista, composta por 11 (onze) senador~s ~ 11 (onze) deputados, para,
num prazo de 180 (certtd e oitenta) dias, elab?rar os projetas de lei complementar e os P:OJetos de _lei ordinária expressamente preVIstos
na Constituição. Aprovado.
Projeto de_J_.ei da Câmara n9 27, de 1988
(n9 400/_88, na CaSa de origem), de irUcia~a
do Senhor Presidente da República, que altera
o § 89 do art. ~"' do Decr~::\o-Le:i n9 6J, de
21 de novembro de 1966, que altera a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis e dá outr_as pfOVJ.(;iências. Aprovado. À sanção.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Requerimento n9 204!88, lido no Expediente. Aprovado, após parecer da comissão
competente.
.
__
1.3.2- J;)iscursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON CARNEIRO- Exclusão de dedução do Imposto de Renda de doações às casas .':\Silos que cuidam dos idosos_.
SENADOR ÁGREO MELLO- Paralisação
e privatização da Companhia Siderúrgica da
Amazônia (Siderama).
1.33-- Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão.
1.4- ENCERRAMENTO

2 - ATOS DO PRIMEIRO SECRETA~
RIO
-N~ !O e 11, de !988.
3 - COMISSÁO MISTA DE ORÇAMENTO
- Cronograma.
4-MESADIRETORA
5 - LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÓES

PERMANENTES

Ata da 68. . Sessão, em 28 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs- Jutahy Magalhães e Dirceu Carneiro

ÀS 14 HORAS E 30 M!Nt:JTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nabor Júnior
-Leopoldo Perez- Aureo Mello _- Odacir Soares- Ronaldo Aragão -:Jarbas__~ssarinho
Alexandre Costa -João Lobo_~ Otagas RQ_drigues - Álvaro Pacheco - Afqris-o Sanchó Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Ney
Maranhão- Guilherme Palmeira- Rubens Vilar

- Lourival Baptista -:Jutahy Magalhães- Ruy
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Bacelar -José Ignácio Ferreira- Gerson Cama- lista de presença acusa o comparecimento de
ta -João Calmon - Nelson Carneiro- Itamar - 43 Srs. Senãdores. Havendo número regimental,
Franco- Ronan Tito- Severo Gomes -Mauro deClaro aberta a sessão: · Borges - Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos tra-~ Meira Filho - Márcio Lacerda -Mendes Cabalhos.
- -nale - Rachid Saldanha Derzi -Wilson Mart!ns
o Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expe.i.. Leite Chaves - Affonso Camargo -José Ri- cliente.
d1a _--Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin êãtlos Chiarem -José Paulo Bisai.
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EXPEDIEI'ITE
MENSAGENS DO PRESIDEI'ITE
DA REPÚBUCA

Assunção, Ministro-ConSélheiro, 1985/Sa
INFORMAÇÃO
À disposição do Cerimonial durante a visita do C(JRRJC(}L(JM WTAE,
Presidente dos EUA 1962.
Embaixador Ivan Oliveira Cannabraya.
Comissão OrQailízadora da VII Conferência Regio- Araguari/MG, 23 de maio de 1941.
Ft1ho de Elpídio Vianna Cannabrava e Yonne de
nal ~a FAO, Rio de Janeiro, 1962 (membro).
Submetendo à deUberação do Senado
Grupo Preparatório da Conferência de Plenipo- Oliveira Cannabravra.
a escolha de nomes Indicados para fun·
tenciários sobre Relações Consulares, 1963 Curso d~ Preparação à Carreira de Diplomata,çú.o cujo provimento depende de sua
(membro).
IRBr.
prévia aquiescência:
V Curso de Altos Estudos, CAE.
I OE, Washington, 1964 (membro).
IX Reunião de Consulta dos Ministros das Rela- Terceiro Secretário, 5_de fevereiro de 1965.
ções Exteriores, Washington, 1964 (membro).
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezemMENSAGEM
UCIE, Rio de Janeiro, 1965 (membro).
bro de 1967.
,
.
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X Reunião de Consultas dos Ministros das Rela~ Primeiro Secretário, merecimento, -1 9 de janeiro
(1'1' 492188, na origem)
ções Exteriores, Santo Domingo, 1965 (membrO de 1973.
da _Comissão Especial).
Cons_elheiro, merecimento, 26 de setembro _ele
Excelentíssimos Senhores _Membcos do Sena~
U e UI! Sessões do ECOSOC, _Genebra, 1971 1977.
do Federal:
e 1972' (membro).
MiniStro de Segunda Oasse, merecimento, 16 de
De conformidade com o Artigo 52 (item IV)
U Sessão d~ Comitê de Recursos Naturais, ECO;, junho de 1982. da Constituição, tenho a honra de submeter à
Auxiliar do Chefe do Departamento CultufaJ e de
SOC, Nairobi, 1972 (membro).
ap~vação de Vossas Excelêndas a escolha, que
Reunião de Peritos Não-Alinhados sobre Recursos Informações, 1966.
desejo fazer, do SenhOi Regis Novaes de Oliveira,
Auxiliar do Chefe do Departamento das Américas,
Naturais, Santiago, 1973 (observador).
Ministro de Segunda Classe, da Carreira de DiploComissão Mista Brasil-Espanha, BrasíJia, 1974 1974.
mata, para exercer a função de Embaixador do
(membro).
Assistente do Chefe da Divisão da América Meri·
Brasil junto à Jamahiriya Arabe Popular Socialista
.
Conferência sobre Direito Intemaciona1 Humani~ dional- I, 1975/1976.
da Libia, nostermosdosArtigos56e5adoReQuA§sessor do Chefe do Departamento das Amétár[o, Genebra, 1975 (membro).
lamento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado
V Reunião do Conselho de AdministraÇão do ricas; 1976/1978.
pelo Decreto n 9 93.325, de 19 de outubro de 1986.
Chefe da DMsão da América Central e SetenUNEP, Nairobi, 1977 (membro).
·
Os méritos do Ministro Regis Novaes de Oliveitrional, 197811979.
ra. que me induziram a escolhê-lo para o desem- Ordein de Rio Branco, Cavaleiro, Brasil.
Bonn, Segundo Secretário, 1968/1970.
penho dessa elevada função, constam da anexa Medalha Laura Müller, Brasil.
Assunção, Segundo Secretário, 1970/1973.
Ordem_ do Condor dos Andes, Oficial, Bolívia.
informação do Mirnstério das Relações Exteriores.
Assunção, Prfmelro_Secretárlo, 1973._
Ordem do Sol, Cavaleiro, Peru.
BrasíJia, 25 de novembro de 1988.
Washington, Conselheiro, 1979/1983.
Ordem da Es1relã, Cavaleiro, Iugoslávia.
O _1'!\_inistro Regis Novaes de Oliveira encootra~se Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1983/1988.INFORMAÇÃO
presentemente lotado na Embaixada do Brasil em ll Conferência Iilteramericana Extraordinária, Rio
C(JRRJC(JL(/M l!ITAE:
Ass®Ção. Desde 1~ de junho de 1988, contudo, de Janeiro, 1965 (membro).
encontra-se em Missão Transitória na Embaixada I Reunião Internacional sobre Problemas de Agrl~
Ministro Regis Novaes de Oliveira.
dO BraSil em TrípOli, exerCendo a Encarregatura cultura nos Trópicos Úmidos da América Latina,
Rio de JaneiroiRJ, 23 de maio de 1937.
de NeQ6cios do Brasil junto ao Governo de Jama- Uma, 1966 (membro}.
FJ!ho de Emmoré Dantas de Oliveira e Giselda
III Conferência lnteramericana Extraordinária,
hiriya Arabe Popular Socialista da Llbia.
Novaes de Oliveira.
SeCretaria de Estado das Relações Exteriores, em Buenos Aires, 1967 (meinbro).
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
de
de 1988. - Sergio Barbosa Sena, Reunião Regional para a África, preparatória da
IRBr.
Cohferêricia da ONU sobre Água, Adis-Abeba,
Chefe do Departamento do Serviço Exterior. Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, UDF.
1976 (observador).
Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1961.
(À Comissão de Relações Exten'ores.)
Reunião Regional para Ásia Ocidental, preparaSegundo Secretário, antiguidade, 22 de novemtória da Conferência da ONU sobre Água. Bagdá,
bro de 1966.
1976 (observador).
Primeiro Secretário, merecimento, 5 de maio de
MENSAGEM
Chefe da Parte Técnica da Reunião da Corilissão
1972.
.
Económica para a América Latina (CEPAL), GUaN• 257, de 1988
Conselheiro, antiguidade, 2 de março de 1979.
temala, 1977.
Ministro de Segunda Oasse, merecimento, 17 de
(N• 493/88, na origem)
Reunião do Comitê Gentífico. sobre a Pesquisa
dezembro de 1984.
. Antártica (SCAR), Chamonix, França, 1978 (obAssistente do Chefe da Divisão de Conferências
Excelentíssimos' Senhores Membros do Sena- servador).
Organismos e Assuntos Gerais, 1963.- - ' do Federal:
Reunião sobre a Antártica, Punta Arenas, Chile,
Assistente do Secretário-Geral, 1963.
- De conformidade com o artigo 52 (item IV)
1977 (observador).
Assistente do Chefe da Divisão das Nações_Unida
Constituição,
tenho
a
honra
de
submeter
à
Ordem de Rio Branco, Comendador, Brasil.
das, 1971n4.
·
__ aprova_çâo de Vossas Excelências a escolha, _que Medalha Mérito Tamandaré, Brasil.
Assistente do Chefe da Divisão de Organismos
desejo fazer, do Senhor Ivan Oliveira Cannabfava, Ordem Nacional do Nérito, Oficial, Paraguai.
Internacionais Especializados, 1974.
Embaixador do Brasil junto à Repúbijca Popular
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, EquaChefe da Divisão de Atas Internacionais, 1984/85.
de Angola, para, cumulativamente, exercer a fundor.
Coordenador de Atos Intemacionms, 1985.
ção de Embaixador do Brasil jun,to à República Ordem Nacional do Mérito, Oficial, Alemanha.
Washington, OEA, Tetcéiro Secretário, 1964/66.
Democrática de São Tomé e Príncipe, nos termos
O Embaixador Ivan Oliveira Cannabrava, já deWashington, OEA, Encarregado de Negócios
-do artigo 56, § 19 , do Regulamento de Pessoal
signado para exercer a função de Embaixador
1966.
. .
'
do Serviço Exterior, baixado pelo Decreto n<1
do Brasil junto à República Popular de Angola,
La Paz. Terceiro Secretário, 1966/67.
- 93325, de 19 de outubro de 1986.
se encontra nesta data no exercício de suas funLa Paz. Segundo Secretário, !'967/68.
-2. Os_ mériios do Eilibaixador Ivan Oliveira ções de Ministro-Conselheiro na Embaixada do
La Paz, Encarregado de Negócios, 1966161. Brasil em TÓquio.
Cannabrava, que me induziram a escolhê-lo para
Atenas, Segundo Secretário, 1969nO.
Se~retaria de Est~d() das Relaç:ôes _.Exteriores,
-o -desempenho dessa elevada função, constam
Roma, Primeiro Secretário, 1975na.
de
de_ 1988. -- Serg!C) Barbosa
- da anexa informaçâo do Ministério das Relações e01
Tripóli, Encarregado de Negócios, 197Bn9.
Sena, Chefe do Departaínento do~Serviço
-- Exteriores.
Trípoli,"Primeiro Secretário, 1978fi9.
·
rlor.
Brasília,- 25 de novembro de 1988. - José
TrípOli, Conselheiro, 1979/81.
Samey.
(À Comissão de Rela~s Extetiores.)
Genebra, Cônsul, 1981/83.

Exte..

MENSAGEM

N• 258, de 1988
(N• 496188, na origem)

Exc:elentissimos Senhores MembrQS do
do Federal:

Sena~

Com referência à Mensagem n9 431, de 6 de
outubro de 1988, tenho a"hçnra de informar a

Vossas Excelências- de que o perfodo de meu
afastamento para efetuar visita_ oficial à Argeiltina
será de 28 a 30 de novembro corrente.
.

Informo, outrossim, que, a cOnvite do Presidente Alan Garcia, deverei efetuar no próximo dia
3 de dezembro visita de trabalho ao Peru para

participar das solenidades de inauguração da usina hidrelétrica de Charcani V. Com 135mw de
capacidade instalada, a usina de Char_5::~ V garantirá o suprimento de energia ao sudoeste do
Peru (Arequipa, Tacna e Moquegna). Foi executada pela Construtora Norberto Odebrecht, com
financiamento brasileiro da ordem -de US$ 140
milhões. Trata-se da obra de maior ressonância

já realizada no Peru por empresa brasileira.
Brasí1ia, 25 de novembro de 1988. - José
Samey.
AVISOS DO MINIS'IRO·CHEFE
DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDmCIA
DAREPÚBUCA
N"' 849/88, de 25 do corrente, enc~_inhando

' os esclarecimentos do Ministério do Interior sobre

os quesitos constantes do Requerimento
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n~

96,

de 1988, de autoria do Seriador Mendes Canale-,
formulado com o objetivo de obter infoi11J-ações
sobre o Projeto do Pantanal que vem_sendo implementado pelo Governo do Estçidç do Mato Grosso
do Sul.

N"' 851/88, de 25 do ·corrente, encaminhando
os esclarecimentos do Ministério das Minas e
Energia sobre os ciuesitos-~~nstantes dç Requerimento n"' 54, de 198_8, de autoria do Senador
Jamil Ha.ddad, formulado com o objetivo _de obter
informações sobre contratos firmados entre a Pe-_
trobrás e a Texaco do Brasil S!A. na exploração
do solo brasileiro, e em especial na ilha de Marajó,
Estado do Pará.

MENSAGENS DO GOVERNADOR
DO DISTRITO FEDERAL
MENSAGEM

N• 4, de 1988-DF
(1'1• 31118-GAB, na origem)
Brasilia, 24 de novembro de 1988
Excelentíssimo Senhor
Senador Humberto Lucena
Digníssimo Presidente do Senado Federal
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal:
Nos termos do§ 1~doart. 16 d_o_Atodas Disposições Constitu_cionais Transitórias e tendo _em
vista o disposto na Resolução n~ 157/88, tenho
a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei anexo, que institui, nO Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo
de Combustiveis Uquidos e Gasosos (lVVC),
e dá outras providências.
'

A nova Carta Magna estabelece, em se1.1 art.
156, _lU, a competência dos municlpi_os para instituir o referido tributo, enquan~o que, no art. 147,
ln fine, atribui ao Distrito Federal os impostos
municipais.
Por SUa Vei, no Ato das Disposições Constitucioriais Tráhsitórias, lirt. 34, § 6'", ficou excluída
até 31 de dezembro de 1989, em relação ao imposto de que se trata, a aplicação do princípio
da anualidade, podendo o tril?uto _ser cobrado trin· _
ta dias após a publicação da lei que o houver
instituído.
_
Assim, é de suma importância que Vossa Exc~~
lênda dê prioridade ao exame deste projeto, de
forma a permitir a imediata obtenção de receitas
imprescindíveis ao equilibrio financeiro do Distrito
Federal.
O projeto incorpora os requisitos essenciais da
reserva legal, tais como a definição_ dos contribuintes, da hipótese de incidência e do fato g_er~
dor, da base de cálculo e da_ali_quota.
O art 1~' institui o imposto no Distrito Federal,
c_om _base na discririlinação de rendas de que
trata o art. 156, III, da Constituição.
O art. ·z~ dispõe sobre a inddêricia do imposto,
recaindo esta na operação de venda a varejo. assim entendida aquela efetuada Qiretamente a consumidor, independente da quantidade e forma
de acondicionamento.
o art. 3~', segundo o disposto no inciso m_do
art. 156 d;:, Constituição da R~pública Federativa
do Brasil, exclui o óleo diesel da incidência do
imposto.
O art. 4~ estabelece a base de cálcu!Q como__
sendo o preço da venda a vareJo fJXado 'pela autoridade competente ou, na sua falta, o praticado
pelo estabelecimento.
- O art. 5~> fiXa a alíquota em 3%. _O inciSO I dO
§ 4~> 00 art. 156 da Constituição elegeu a lei complementar para definir a alíquota máxima do imposto, mas o§ 79 do art, 34 do Ato das Disposições
Transitórias determinou que, enquanto não existir
tal lei, a alíquota não eyçederá a 3%, parâmetro
este proposto no anteprojeto.
·· O art. 6" define o contribuinte do imposto.
üs__deni.ãiS dispositivos Com 7° ao 11) tr~tam
das normas gerais do imposto, como definição
de estabelecimento e forma de lançamento, e das
obrigações acessórias, como documentârio fiscal
O art. 12 ftxa as penalidades a que se sujeitam
os contribuintes, nos casos de atraso no recolhimento ou sonegação do tributo. No intuitO desimplificar, o projeto incorpora os tópicos relativos
a infrações, multas, correção monetária, fiscalização, juros cfe mora e processo fiscal administrativo
já constantes do Código Tributário do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto-Lei n" 82, de 26
de de~mbro de•l966.
O art 13 determina o mOmento em que a lei
começará a produzir efeitos, enquanto que o 14
estabelece a data de entrada em vigor e o 15
revoga as_disposlções em contrário.
A preÇo de outubro de 1988, o novo tributo
gerará uma receita estiinada em 250 m1lhóes de
-cruzados mensais.
São ~sta_s;,_~s_justificativas desta proposição, que
entendo de alto interesse para o Dlstritó Federal,
por tratar-se de tributei novo, que gravará uma
fonte de alto poder contributivo de caráter constante, que é a venda d_e c;:ombustlveis líquidos
e gasosos.
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Confiante na ªtenção que Vossa Exc_elêJ!C~ ~
rá a esta mensagem, aproyeito o ensejo para expressar-lhe meus protestos de elevada consideração. - Joaquim Domingos Roriz, governador do Distrito Federal.
PROJETO DE: Lf;I DO DF
N< 3 DE: 1988

Institui, no Distrito Federal, o Imposto

sob_re Veii~ a 'Varejo de" Combustfveis
Líquidos e GasõSos, e dá outras· prOvi~
dêndas.
O Senado Federal decreta:
Art. 1? É instituído no Distrito Federal o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis {.1quidos e Gasosos de que trata o inciso lll do art,.
156 da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Art. 29 O [mposto sobre Vendas a Varejo de
-Combustíveis Lfquidos e Gasosos (IWC) incide
sobre a venda destes produtos a varejo, efetuada
por qualquer estabelecimEmto.
..
Parágrafo único. Entende-se por venda a varejo
a efetuada diretamente_ ao consumidor, independentemente da quantidade e forma de _acondicionamento dos. produ_tos vendidos.
Art. 3~ O. imposto não incide sobre a venda
de óleo diese_l.
AI:f:. 49 A base de cálculo do imposto é o preço de venda a varejo dos produtos referidOs no
art. ~~'. f!xado pelo Çonselho Nac.io11?11 do Petróleo
(CNP).
§___ 1~' _Na falta do preço referido_ neste artigo,
c

a base de cálculo será o preço pratlccido pelo
estabelecimento._
__
. __
._
§ 2"' A base de cálculo de que trata o pará~
grafo }9 hão poderá ser inferior ao preço de venda
no varejo.
·Art.. 5° A alíquota do imposto é de 3%.
Arl 6" Contnbuinte do impoSto é aquele que
reaiiza a venda a varejo.
Art. 79 Cada um dos eStabelecimentoS permanentes ou temporários do contribuinte, inclusive os veículos utilizadgs no comérciq ambulante,
será Cõnsidéi-clâo autonomamente para efeito de
cumprimeritõ dãS obrigações tributárias relativas
ao imposto.
Arl e~ _O Poder Executivo, mediante acórdo
celebrado com as partes envolvidas, visando à
antecipação do rec:olhimenta, poderá dispensar
o _contribuinte c;lo !=Umprilpento de obrigações
acessórias, simplificar os procedimentos adiiiinis=
trativos de fisc.aUz.ação -e arrecadação e conceder
desconto pela an~ipação do imposto.
M:. 9~ O imposto~ __lançado_ p~r homologação, será calculado pela aplicação da alíquota sobre o valor da base de cálculo e pago na forma
e prazo previstos em regulamento.
Art. 1O. O contn_buirite- defmido n~sta lei fica
obrigado a:
I - inscr:ever seus estabelecimentos no cadastro fiSCal;
D- emitif -escritt.i"rar )ivrõs fiscais.
Parágrafo único. As empresas tipográficas são
obrigadas a manter livro próprio, -a ·ser aprovado
em_ regulamento, para registro dos documentos
fiscais que imprimirem.
Art. 11. O regulamento disporá sobre os li~
vros de controle fiscal e o modelo, confecção,
p-razo de valida.de, formZ4 de emis~o e_ escritu-

e
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ração de nota fiscal ou outro documento a ser
utilizado no controle das vendas a varejo dos pr~
dutos de que trata o art. 29
Art. 12. Na administração do imposto, apU-
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§ 39 Tratando~se de lançamento por homolo(OT_N}, para proteger o seu valor da nociva ação -gaÇBo, o ·sujeito passiVO obrigado ao pagamento
inflacionária, uma vez que a atual sistemática tem
antecipado converterá o montan~e deste, nos tercausado consideráveis perdas de receitas, com mos do§ 29, somente quando não tiver efetuado
car-se-ão, no que couber, as normas contidas_ repercus_sões comprometedoras até nas despe- o recolhimento do imposto no prazo focado pela
no Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de I 966
sas de custeio.
Iegis.lação.
(Código Tributário do Distrito Federa!), especia1O art. 59 do projeto corrige imperfeições da
§ 49 Salvo' o disposto no § 3~ deste artigo,
mente o disposto nos artigos de números 186
legislação vigente, relativamente aos imóveis resi- os tributos poderão ser· recolhidos até o dia do
a 202 e 214.
denciais edificados e com carta de "habite-se".
seu vencimento pelo valor efetivamente lançado
Art. 13. O imposto íriStituído pOi esta lei alPara resguardar o interesse social das classes em _moeda corrente.
_
cançará os fatos geradores ocorridos a partir do
menos favorecidas e incentivar a política de habi§ 5° Entende-se por dia do vencimento aqueprimeiro dia do segundo mês subseqüente ao
tação social, o projeto de lei faculta ao governador, le f!X8do pela legislação para paga;J!!ento integral
de sua publicação.
-no art 69, autorizar o lançamento do IPTU inci- do tributo.
Art. 14. Esta lei entrará em vigor ·na data de_ _ dente sobre os imóveis exclusivamente residen. Art. 3"' O valor do tributo a pagar, após o vensua publicação.
ciais das cidades satélites com alíquota reduzida cimento, será determinado pela multiplicação do
Art 15. Revogam--se as disposições em conaté a um décimo.
resultado da conversá o em OTN do mês do lançatrário.
Objetivando a antecipação de receitas tributá- mento pelo valor da OTN do mês do pagamento.
Br~silia,
de
de 1988.
rias, o projeto de lei faculta ainda ao governador
Parágrafo único. Na hipótese de opçao pelo
con<:eâer descontos,_ para pagamento dos tnbu- pagamento parcelado do tributo, as parcelas detos enumerados no art. 79 antes do vencimento verão ser convertidas em OTN do mês do lançado prazo fiXado na legislação.
mento, e o resultado da conversão de cada uma
O art. 8? autoriza o governador a baixar os ates delas multiplicado pelo valor da OTN vigente no
MENSAGEM
necessârfos ao -cumprimento da lei, se aprovada,
mês_d_o pagamento..
enquanto que o art._SO ftxa o prazo de sua entrada
Art 4~ Aplica-se o disposto nesta lei aos cré~
N• 5, de 1988-DF
em vigor e o 10 revoga as disposições- em con- ditos tributários coilsolidados, assim entendidos
(1'1• 4/88-GJ\B, na origem)
trário.
aqueles atualizados monetariamente, acrescidos
Assim, é de suma lmportãflcla que Vossa Exce- dos encargos legais.
_ _
Brasília, 24 de novembro de 1988
Jêncta dê priOridade ináXima ao exame deste proArt. 59 Ficam acrescentados ao artigo. 19 do
EXCelentíssimo Senhor Presidente -do Senado
jeto, para possibilitar o lançamento _dos tributos Decreto~ Lei n9 82, de 26 de dezembro de 1986,
Federal
em 1989 dentro da nova sistemática, de forma os seguintes Parágrafos:
Nos termos do § 19 do art. 16 do Ato 9as Dispoa antecipar a obtenção de receitas imprescindíveis
sições Transitórias da CônStifufção Federal, comw
''§ 1~ A alíquota referida noinclso N des~
ao equilíbrio do orçamento do Distrito Federal.
binado com o ã:i1. 3°, inciso U, da Resolução n~
te artigo _será igualmente aplicada a imóvel
Confiante na atenção que Vossa Excelência da·
157, de 1988, do Senado Federal, tenho a honra
exclusivamente residenclal adjacente ao edi~
rá a ~sta mensagem, aproveito o ensejo para exde submeter à apreciação de Vossa Excelência
ficado e com "habite-se", desde que pertença
pressar-lhe meus protestos de elevada consíde~
o projeto de lei anexo, vis_ando à aprovação da
ao proprietário deste, tenha cerca comum
ração.
Joaquim
Domingos
Rorb:,
Governa~
pauta de valores imobüiários, para o lançamento
-com ele, urbanização, pequenas obras de
dor
do
Distrito
FederaL_
do IPTU de 1989; à conversão, em Obrigações
··atormoseamento, eventual arborização, e_ sedo Tesouro Nacional (OTN), do valor do tributo
fã ãprõveitado como área de lazer.
a pagar; autorizar o governador do Distrito Federal
- § 29 Se houver mais de um imóvel adja·
(")
PROJETO
DE
LEI
a conceder des_contos pelo pagamento anteciw
cente, nos termos do § 1" deste artigo, apliDO
DISTRITO
FEDERAL
pado de alguns tributos;· fmalmente, à redução
car-se-á a alíquota nele referi9<!- -tão-somente
N•4, DE 1988
da ali quota do Imposto Predial e TerritOrial Urbano
ao irhóvel de maiOr valor venal.
(IPTU), incidente sobre imóveis exclusivamente
Aprova pauta de valores imobUiários
§ 3~ A aplicação do disposto no paráresidenciais, situados nas cidades satélites.
para a Distrito Federal e dá outras provi·
grafo 1~ não implicará em membramento
Como ê notório, ·as ·valores venaJs dos imóveis
dêndas.
dos !móveis e nem produzirá outros efeitos
do Distrito Federal, constantes dos cadastros flSw
jurfdico_s,_ senão aqu~!es ali especificamente
O
Senado
Federa!"
decreta:
cais, estavam muito defasados em relação ao efew
previstos."
Art. 1_9 Rara o lançamento do Imposto Predial
tive preço de mercado, pois, durante vários exerdw
e
Territorial
Urbanofptu
do
exercício
de
1989,
Art.
6° O Governador do Distrito Federal,
cios, tais valores eram tãowsomente corrigidos
fica aprovada a pauta de valores venais dos terre~ considerando relevante interesse social, poderá
monetariamente.
nos e edificações do Distrito Federal, na forma determinar o lançamento do IPTU relativo a imóA partir deste exercido, com a expedição da
do anexo a esta lei.
veis situados nas cidades-satélites, edificados ou
Lei n9 7.641, de 17 de dezembro de 1987, foi
Art 2~ O montante dos tributos devidos ao não, e especialmente aqueles que atendam à políiniciada a correção desta anomalia, com a expew
Distrito Federal, cujos fatos geradores ocorram tica nacional de habitação, com aplicação da alí~
dição de pauta "de traJares elaborada dentro de
a partir de ]9 de janeiro de 1989, qualquer que
quota reduzida a até um décimo, tendo em. vista:'_
critérios técnicos e dentíficos, cbnforme recose) a a modalidade do lançamento, será convertido
I - a capacidade contributiva dos seus proprie~
menda a NB-502n7, da Associação Brasileira de
em Ç)brigações do Tesouro_Nadonal (OTN), con- táriós ou dos seus ocupantes;
Normas Técnicas (ABNT).
forme o disposto nesta lei.
II - a área das edificações neles existentes; e
Assim, para o exercício de 19"89, os valores
§ 19 Na apuração do montante devido, serão
lii --as condições de urbanização e dos serviserão fixadoS na forma do anexo a que se refere
desprezados os centavos e os algarismos subseços públicos existentes onde se situarem;
o art. }9 do projeto, levando em consideração
qüentes à segunda casa decimal do resultado da
IV- as condições peculiares desfavoráveis de
o preço do mercado imobiliário e demais critérios
conversão em OTN,
determinados locais, zonas e regiõ_es onde se sitécnicos aplicáveis.
_
§ 2~ No cas_o de tributo_ lançado de oficio ou
tuarem.
,
Por outro lado, segundo jurisprudênda do Sucom base em declaração do sujeito passivo ou
premo Tribünal Federal e o disposto no art. 97,
Art. 7~ O GOvernador do Distrito Federai pode terceiro, o montante apurado será convertido derá conceder descontos para o pagamento arite~
H, da Lei no 5.172, de 25 de oUtubro de 1966,
em OTN mediante a divisão de seu valor pelo cipado dos seguintes tributos:
a majoração do tributo (ou desuabasede cálculo)
valor da 0"TN vigente no mês do lançamento.
somente poderá ser feita através de lei.
-1- Imposto Predial e Territorial Ui'bélno;
Seguindo o exemplo do Governo Federal (DeII -Imposto Sobre a Proprledad_e de Veículos
Automotores;
·
creto-Lei n? 2.444, de29-0ejUriho de 1988), propõe-se, através deste projeto (art. 29 a 4?), a con{*) O anexo a q1.1e se refere o art. 1~ do projeto, serâ
ill- únposto Sobre Serviços cobrado de profis~
versão do montante dos tributos devidos ao Dlspublicado em Suplemento à presente edição.
sionais autônomos; e
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nos termos do que dispõe o § ]9 do artigo 16
IV-Taxa de Limpeza Pública.
Art. & Fica o Governador do Distrito Federa1 _ do Ato das DisposiÇões ConstituciOnais TrariSitórias, decreta:
autorizado a baixar os atas necessários ao cumpriArt 1o Fica criado, em caráte_r permanente
mento desta lei.
no efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal,
Art. 9" Esta lei entrará em vigor na data de
um B~talhão ~estinado, exclusivamente, a dar sesua publicação.
__
gurança e proteção aos menores estudantes do
Art. 10. Revogam-se as disposições em con_OiS.tritiiF~de(~ principalmente das escolas públitrário.
Brasília,
de novembro de 1988. -_cas localizadas nas cidades satélites e loCais onde
é maior o_ índice de violência.
·
(À Com/ssáo do DIStritO Federal)
. Art. 29 O Governo do Distrito Federal, através
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O
da Secretaria de Educação, prOvidenciará para
Expediente lido vai à publicação.
que todas as escolas públicas do Distrito Federal
sejam dotadas de acomodações adequadas para
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A
a presença permanente de pelo menos dois PM
Presidência recebeu as mensagens n'l4259 a"262,
em cada escola, dispondo, inclusive, de comunide 1988 (nos 497 a 500/88; na Origem); pelas
cação telefônica e via rádio.
quais o Senhor Presidente da República, nos terArt. 39 O Governo do Distrito Federal, no pramos do art. 52; item '1/11, da ConStituição, e de
acordo com o art Z' da Resolução f19 93176, do -zo de 60 dias da vigência desta lei, baixará decreto
regulamentando o modus operandf do Batalhão
Senado Federal, solicita autorização para que as
Escolar ora criado.
Prefeituras Municipais de Central, Irecê, Jéquié
Art. 4o Esta lei entrará em vigor na data de
(BA) e o Gcive"ni.o -do Estãdo do Paraná possam
contratar operações de crédito, para os fins que sua publicaçã_o, revogadas as disposiçOes em
c:_ontrário,
especifica.
Nos termos da Resolução n 9 1, de 1987, a Presidênda designará, oportunamente, os relatores
Justificação
das matérias.
A morte estúpida e injustificada hoje pela nia-

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).:..... Sobre

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência recebeu, em 21 de novembro corrente, a Mensagem n~ 252, de 1988, pela qual o
Senhor Presidente da Repdblica solicita autorização do Senado para que o Governo do Distrito
Federal contratasse operação de crédito destinada à aquisição de helicóptero devidamente equipado.
_
__
Posteriormente o Senhor Governador, através
do Oficio S/15, de 1988, solicitou fosse alterada
a destinação do crédito, uma vez que o GOVerno
do Distrito Federal, por recursos próprios, já adquirira o citado aparelho.
A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral
da Mesa, a complementação do documento necessário.
Tendo a Presidênda recebido o referido documento, incluirá a proposição na Ordem do Dia,
oportunamente.

Art. 29 Esta lei entra e:m \d_gor na.. data de sua
publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as dispo.Síções em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A
Presidência recebeu, da Deputada Federal Márcia
Kubitschek, anteprojeto de_ lei que "cria, em caráter permanente, no efetivo da Polícia Militar do
Dfstrito Federal, o Batalhão Bcolar; estabelece
normas para o seu· funcionamento e dá outras
providências",
Nos termos do parágrafo úntco do art 2o da
R~lução n9 157, de 1988, a maf€irlã:Siiiã_ despachada à Comissão do Distrito FederaL
_
É o seguinte o anteprojeto recebido.

ANTEPROJEfO DE LEI
N', de 1988
D/L Distrito Federal

Crla, em caráter permanente, no efetivo da Polida Mllltar do Distrito Federal,
o Bataihão Escolar; estabelece normas
para o seu funcionamento e dá outras
providências.
O Senado Federal, no us_g c4ts atribuições que
lhe confere a Resolução n~ 157, de 1988, da Casa,

nhã, da jovem Dilsa Lourenço Lopes, de apenas
14 anos, do Centro Educacional n9 4, no Setor
Leste - Gama, assassinada, por equívoco, por
OUtro jovem que preterldia matar seu colega de
classe, é mais do que simples argumento para
se propor a criação do Bata1hão Escolar, como
já existe e Sâo Paulo, com grande eficiência, a
fim P-e dar proteção e segurança aos menores
estudantes do Distrito Federal.

É uma imposição reclamada pOi' toda a sociedade de Brasília, e principalmente pelos pais de
alunos que, diariamente, quando seus filhos se
despedem para irem à escola, ficam com os corações _angustiados como se eles estivessem partindo para a guerra.
_ __
Infelizmente, hoje, as escolas principalmente as
·escolas públicas, não são apenas o lugar de
aprendizagem e de formação para os menores.
T(anslormaram-se em foco de violências,
ameaças, venda de drogas, com menores da própria escola portando arma?, e marginais amea~
çando a integridade física de alunos e professores,
enquanto os pais dos alunos ficam ante 6 dilema
~e man~arem os mhos às escolas, apesar dos
nscos oa deixá-los em <:asa, em segurança mas
analfabeto~.

O caso da jovem Dilsa, que foi à escola para
estudar e não morrer, não foi o primeiro e nem
o segúndo e não será o último se não forem
adotadas providências urgentes e eficazes para
resguardar a segurança das nossas crianças.
Senhores Senadores. A criação por lei, do Batalhão Escolar, em caráter permanente, evitando
assim a sua desativação por qualquer motivo, é
um dever não só do Governo, como de nós todos
políticos para com aqueles que nos elegeram para
lutar por eles neste Congresso.
Não podemos deixar que mãos assassinas con~
tinuem impunemente _a cortar as esperanças dessas vidas que ainda estão em pleno desabrochar.
BrasíliaiDF, 25 de novembro de 1988.- Depu~
táda Federal Márcia Kubltschek.

a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr.
19 Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1' 98, de 1988
Dá nova redação ao art. 146 da n~ Lei
- 1.711, de 28 de outubro de 1952.
O CongressO Nacional decreta:
Art. te O art. 146 da Lei n9 1.711, de 28 de
outubro de 1952 (Estatuto dos Func:iQÍ'lários Públicos Ovis da União), passa a ter a seguinte redã-ção:
"Art. 146. Acada3(três)ar1.osdes~~ço
públiCo efetivo será atnbuída ao funçionário
gratificaçãode3% (três por cento) do respectivo vencimento, até o limite de 35% (trinta
e cinCo por- Cento).
R,arágrãfo úruco. Esta gratificação é extensiva 13-0S funcignár:ios aposentados, observado o tempo de serviÇo efetivamente prestado." -

Justificação
A medida preconizada através do Preserlte pro~
jeto de lei atende à unifuunid--ª-de de tratamento
entre iguais, hoje inobsetvada, malgrado o registro de pagamentos dessa natureza ero alguns estados brasileiros e em muitos- órgãos da própria
Administração Federal._
Por outro 1aao, hão haverá elevação do quantum a ser despendido, já que se estabelece apenas freqüência mais consentâhe:& com ó"estfmulo,

f'!aja vista que ã incidência - apenas sObre oS
vencimentos, e não sobre a remuneração ;.....;.;_permanece na proporção de 1% (um porcento) para
cada ano_ de serviço.
Finalmente, o pagamento de adicionais por
tempo de serviço a cada três anos de efetivo exercício~_ aind_a que calculados apenas sobrE!' os Venci~
mentes, terá o <:oiidão de tranSmitir ao funcionáriO o sentidO progr_esStvo da retribuição pecu~
niária , por mafs mínimo que seja esse progresso,
pois as atualizações monetáriàs aplicáveis a vencimentos e salários não se podem registrar à conta
de aumentos salariais.
Sala das Sessões, 28 de novelnbro de 1988.
- Francisco RoJiemberg.
LEOISIAÇÃO CITADA
LEI N' 1.711, DE 28'10-52
Dispõe sobfe o -Eslattito dos Funcionários PúbUcos Civis da União.

·-·-···········-············-------Art. 146. Ao funcionário que completar vinte
anos de serviço público efetivo será -atribuida uma
gratificação igua1 a 15% (quinze por cento) do
respectivo vencimento... (Vetado) ...a qual será elevada a 25% (vinte e cinco por cento) _quando
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o tempo de serviço do funcionário for de vinte

e cinco anos completos.
Parágrafo único. Esta gratificação é extensiva
aos funcionários que já se achem aposentados,
e tenham completado o respectivo tempo de ser~
viço na atividade.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O
projeto lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENlE (Dirceu Carneiro)- Há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

OSR-JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-BA
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, .somos o país dos grandes con"
trastes: enquanto oitava economia do mundo ocidental, obstentamos um das maiores índices de

mortaJidade infantil e de analfabetismo. Se por
um lado somos um país de dimensões conti-

nentais, com mais de ofto milhões de Jan2, por
outro lado não encontramos ainda a solução para
a distnbulção de terras e para os conflitos no
campo e não conseguimos fugir do déficit habitacionaJ que a cada ano se toma mais grave.
Multiplicam~se as siglas, emergem novos projetos, mas os nossos problemas sociais se tomam
cada vez mais sérios, desafiando os governos e
aviltando cada vez mais o nível de vida da massa
sofrida gente.
O Governo federal gasta, anualmente, cerca de
{JS$ 80 bilhões com os programas sociais, mas
os indices permanecem inalterados e 40 milhões
de brasileiros continuam vivendo na mais absoluta miséria.
O Esmdo brasileiCo, todos -ilós sabemos, está
hipertrofiado em relação à Nação, em decorrência
do excessivo crescimento da máquina governa~
mental.
Existe uma perda consldE:rável de recursos no
financiamento do gingantismo do Estado, que
fica patente na proliferação de órgãos ou entidades jurídicas com fms sociais repetitivos, de eleva. dos custos operacionais e de discutível utilidade
para a nação, beneficiando, assim, muito mais
a máquina burocrática do Estado do que àqueles
que deveriam ser os únicos beneficiários dos programas sociais: os segmentos mais carentes da
população.
Ao longo do século, os Ministérios paSsaram
de 8 para 27, dois terços dos quais criados de
1946 até hoje e metade nos últimos 20 anos.
A administração indireta ultrapassa melo milhar
de entidades, formando um complexo de proporção quase inadministrável, gerando distorções e
desvios, com o decorrente aumento das despesas
do Estado no custeio operacional.
Esse desperdício verificado entre a alocação
dos recursos e a sua· aplicação passou a exigir,
do Governo, níveis elevados de endividamento,
e, da popu1ação, uma tributação, crescente e asfixiante. Aumenta-se a tributação, criam-se novos
tributos, mas as estatfsticas mantêm-se inalteradas e os problemas sem qualquer solução.
Twemos nos últimos dois anos safras excelentes que superaram todos os recordes anteriores, mas esse desempenho da nossa agricultura
não foi passado para o custo de vida ou para
'à mesa dos brasileiros que continuam comendo
mal e pagando preços extorsivos.
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Precisamos sair da retórica para a prática, pois
_Nª-o existe um planejamento adequado que
procure compatibilizar o crescimento da safra os discursos para nada servem senão para criar
agrícola com o sistema de transporte e de armaze-- expectativas e transformá-las posteriormente em
nagem, e anualmente, perde-se uma grande tenivets frustrações.
quantidade de é!lúnentos, que é estocada céu
Existe em todos os br~e_iros um sentimento
aberto e pode ser escoada ou armazenada, sim- de desconfiança em relação ao Governo, pois não
plesmente porque o sistema viário está falido e conseguim-OS Ver os nossos impostos transfornão existem armazéns para guardar a safra nova. mados em benefícios, mas sim alimentando cada
Não pÕdem.;s nos dar ao luxo- de praticar uma vez ma[S a ganânda da máquina governamental.
politica de desperdício num país estigmatizado
É inadmissível que os·recursos captados pela
pela fome e pela miséria.
poupança dos brasileiros fiquem parados no Ban·
É preciso qué se emagreça à máquina estata( - Co Central, enquanto convivemos Corfl um déficit
com corte drástico dos gastos supérfluos para habitacional que beira a casa dos 30 milhões de
que os recursos cheguem, em maior volume, aos moradias.
seus beneficiários finais e assim seja iniciado o
É Qecessâdo restaurar a credibilida_de do Oovérprocesso de libertação do nosso povo das garras no, o que só será akançac)o através de uma polída miséria..
tlca realmente austera, onde não haja lugar para
Não precisamos de novas siglas, de novos mi- o empreguismo, o gasto supérfluo e o despernistérios, de mais burocracia, Precisamos, sim, dício.
de mais s_eriedade na administração da coisa púúnpõe~se a implantação de um planejamento
blica e de maior consciência do momento que racional que não dê chance ao improviso que
estamos vivendo que está a exigir de todos nós tantos mé!les tem causado à nossa economia.
mats desprendimento e mais responsabilidac{e.
A Assembléia Nadonal Constituinte, repositório
O jndivfduo deve ser a razão fundamental do das esperanças da Nação, nascida da vontade
Estaâo e precisa Ser 0 centro que justifique a
soberana do povo, procurou atender os seus aoluta pertinaz para uma vida mais justa e mais seios e deu destaque ao papel fisce~liz_ador, não
só do_ Congresso Nacional, mas de igual modo,
digna.
do Tribunal de Contas da União.
O Governo Federal está se distanciando cada
vez mais do cidadão e por isso mesmo fragiliza-se
Como Representantes do povo "nesta Assemaos olhos dos brasileiros.
bléia não podemos frustrá-lo, mas desempenhar,
Temos cOnsciência de que governar é adrni- comefidência,onossopapeldefiscaisdascontas
nistrar a es_cassez. Precisamos quebrar a resis- do governo, para corrigir as distorções existentes
e restaurar a confiança do povo nas nossas institência da miséria.
Predomina um sentimento de desperdício de tuições.
recursos públic;os no custeio do aparelho goverAnossaresponsabilidadetoma-semaioremais
namental e é inadmissível que isso continue acon- grave no momento em que nos estão s_endo detecendo impunemente.
voMdas as nossas prerrogativas_ e por isso mesmo
As iniciativas dos sistemas produtivos do País
seremos mais cobrados no desempenho de nostransitam obrigatoriamente por órgãos çja estru- sas funções.
tura estatal, percorre_ndo uma trajetória complexa
Somemos os nossos esforços ·para, juntos,
e difícil, que sempre frustra qualquer ânimo e
num grande mutírão, restaurarmos a dignidade
desta Nação e devolvermos ao nosso povo a collvontade de se produzirem bens e serviços necessár.íos ao bem-estar individual e coletlv6.
fiança no futuro.
É a burocracia pulverizando responsabilidades,
Sr. Presidente, Srs. SenadOi'es, acabo de rece~
causando embaraços e desservindo à nossa po- b
pulação.
er denúncia, formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Estado
da Bahia, sobre a tentativa, que vem sendo feita
É necessâriq que se exija maior reSponsabi!idade daqueles que administram os recursos púpela direçào da Rede Ferroviária Federal, de transferir o controle do trecho ferroviário de Brwnado,
blicos para que esses recursos possam se reverter
em beneficio daqueles que, com suor e sangue,
na Bahia, a Monte Azul, em Minas Gerais, para
contribuem para a riqueza deste País, mas que
a Superintendência Regional de Belo Horizonte.
Atrãnsferêndaenvolvenadamais,nadamenos
esperam âo Governo uma atuação que corresponda ao seu sacrifício.
que 240 quilómetros da malha ferroviária baiana,
Na Educação, através da Lei Calmon, passa- justamente o melhor trecho ferroviário da empremos de uma dotaç.ão de 4% para uma dotação sa. Como coliseqOência, temos qUe: _
de 13% do Orçamento Global da União, mas,
a) a Superintendência Regional de meu Estana prática, não sentimos· esse acréscimo, pois
do deixa de arrecadar 154 milhões de cruzados
os problemas nessa área continuam e temos hoje
mensais, fruto do transporte de cimento, magne~
um dos sistemas educacionais mais deficientes
sita, manganês, alwnina calcinada e turbos de
em todo o mundo.
aço, num total de 78 mil toneladas/mês;
_
_A carga tnbutária federa]_ equivale a 8.15% do
b) a perda, em 1989, será de 273 milhões
PIB e meSmo assún não conseguimos atingir as
mensais, com o crescimehto do transporte premetassociaispropostasanualmenteetemoshoje visto para atingir a meta de 148 mil toneladas/
mês;
3 milhões de crianças nas ruas, abandonadas à
própria sorte.
c:) a folha de pagamentos çios _ferroviários fiOs caminhos precisant ser encurtados e decará ameaçada.
O que leva a Rede Ferroviária Federal, no silênsobsbufdos_ para que os programas sociais _possam atingir suas finalidades e possam realmente
cio dos gabinetes, a planejar medida tão prejudicial aos interesses legítimos de meu Estado?
minorar os sofrimentos da população de baixa
renda.
Note~se que a Superintendência Regional de Belo

a
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Horizonte, que será beneficiada com a transferência, já apresenta grande estabilidade, não havendo porque prejudicar-nos para favorecê-la.
Há muito tempo venho reclamando, nesta tribuna, do alijamento do Estado da Sabia das esferas
de decisão dos grandes órgãos deliberativos naclonais. Em que pese, inclusive, existirem no governo ministros nascidos na Bahia, a verdade é
que o povo baialio não tem quem o represente
nos rúveis decisórios do Executivo federal.
Aliás, ocorre jQstamente o contrá.rlo: os interesses da Bahia são sistematicamente prejudicados,

aquém de sua grandeza. Antes, porém, permitam~n_os comentar o alcance das inovações que
se fazem na esfera judidária, com a criação do
Superlor Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, um dos quais, para nossa honra,
com sede na capital pemambucana.
Parte dessas alterações ora promovidas no nosso sistema judiciário, notadamente no que se refere ao descongestionamento da pauta do Supremo
Tribunal Federal, ellcõfltra antecedentes na refor. ma judiciária proposta, em f%5;ao então ministro da Justiça, Dr. Milton Campos, que tanto soube
numa demOnstração de mesquinharia política dahonrar as nossas mais caras tradiçõ_es. Mais requeles que, embora tiVessem por dever servir à
centemente, o judiciário apreciou propostas de
Nação, nada mais fazem que servir aos amigos!
natureza idêntica, e o próprio Ministro Gueiros
E preciso que nos insurjamos contra mais essa
Leite ofereceu valiosos subsídios à questão.
retaliação grosseira que, em nome de interesses
COm~ efeito, em trabalho recentemente publipolíticos escusos, se faz ao povo baiano.
cado, o Sr. Ministro alertava, citando Calmon dos
Essa animosidade sistemática da Administra~
Passos, que "retomando o roteiro histórico, ... a
ção federal contra os interesses da Bahia, mais
tendência do legislador foi sempre ampliativa e
uma vez demonstrada neste triste episódio envolo seu desdobramento, em face do desenvolvivendo a Rede Ferroviária Federal, tem de acabar.
mento do País, fez com qué o STF se vfsse a
Chega de caprichos do Rei! (Muito bem! Pai~
braços com o congestionamento de sua pauta,
mas.)
em progressivo prejuízo da substância das decisões".
---- ---- --O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro BorEm seu pronunciamento de jx>sse, o Presidente
ges.
do TFR citou Dei Vecchlo, observando que "é
válido modificar certos organismos ou institutos,
O SR. MAGRO BORGES PRONUNCIA
se há_ decadênda ou involução que corresponDISCl/RSO Q(JE,. ENTREGUE À REVISÃO
_dam aO diminuir do valor real das razões que
DO ORADOR, SERÁ PCIBUCADO POSTE:lhes deram vida". A citação é fundamentacta.
RIORMEJYTE:
Quanto_ às razões, j)orém, que levaram às modifiO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) cações aqui me-ncionadas, encontram maior adeConcedo a paJaVra ao nobre Senador Ney Maraquação em outra _parte, nos dizeres do próprio
nhão.
Ministro GUeiros Leite, -de qui o judiciário não
pode fugir ao desempenho de sua missão moO SR- NEY MARANHÃO (PMB-PE. Pronundema, em consonância com a evolução que se
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
impõe à própria sociedad~.
Senadores, entre os muitos acertos e as muitas
Sr: PreSidente, Srs. Senadores, se as modifialegrias que nos proporcionou a nova Carta Magcações ora introduzidas no nosso sistema judiciána da Nação, de cuja elaboração tivemos a honra
de participar, está a reestruturaçao das instituições . rio nos comprazem, pelo que representam de
aVanço e aperfeiçoamento das instituições jurídijudiciárias e a redistribuição de suas funções, escas brasileiras, a escolha de Recife para abrigar
peciabnente no que concerne ao Tribunal Federal
um dos Tribunais Regionais Federais completa
de Recursos (TFR), agora denominado Superior
nossa satisfação, na condição çie_parlamentar e
Tribunal de Justiça.
representante do povo pernambucano. Para que
Essa medida, ao tempo que vem desafogar
a escolha das cinco sedes regionais se desse com
o fluxo de processos que se acumulavam na Subom· senso e coerência, decidiu o Sr. Ministro
prema COrte, coritribui para fortalecer o sistema
Gueir9s Leite designar uma Comissão específica
judiciário, distribuindo melhor as responsabilidapara proceder aos estudos preliminares. Foi então
des e reservando ao Supremo Tribunal Federa1,
constituida a Comissão de Obras e Instalações,
como deve ser, as questões de maior relevância,
que teve a importante c:ontribuição dos ilustres
a observância da conformidade com as leJs fedeMinistros José Cândido (presidente), Pedro ACioli,
rais, especialmente com os dispositivos da ConsFlaquer Scartezini, Geicildo Sobral, Carlos Th!Dã:U,-tituição.
Nilson Naves e Edson Vidigal~
Para nosso privilégio, comd representante do
povo pernambucano, quis o destino que um conA decisão do Pleno do TFR, atendendo às recoterrâneo ilustre fosse, não só o último Presidente
mendações da referida Con1issão, e levando em
do Tribuna] Federal de Re_cursos, como tãmbém
conta os critérios de locomoção, de fluxo e voluo primeiro ministro a presidir a entidade após
me de prOCessOs, referendou então__a localização
sua reestruturação.Assim pôde, portanto, o Minisdas sedes e a fJXação da jurisdição dos Tribunais
tro Evandro Gueiros Leite, após coinandar com
Regionais Federais.
coerência e dedicação um órgão que tanto contriEsses Tribunais, da I à IV região, estarão JocaJibuiu para o aperfeiçoamento do nosso sistema
iados, pela ordem, nas capitais, Brasília, Rio de
judiciário, continuar à frente também nessa nova - Janeiro, São Paulo e E.orto Alegre. O Tribunal
etapa daquela instituição.
da V Região, mal grado as pressões de outras capitais- pretendentes - válidas, diga-se de passa~
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o prestígio do
Ministro Evandro Gueiros Leite e sua digna atuagem- terá sua sede em Recife e jurisdição Sobre
çâo nos meios jurídicos forçam-nos a exaltar sua
os Estados de Pernambuco; Alagoas, Ceará, Papersonalidade e a apresentar um pequeno esboço
raíba, Rio Grãil.de-âo Norte e Sergipe. É desnebiográfico que ficará, necessariamente, muito
cessário dizer o quanto representa para a comu-
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nidade pemambucana a escolha de sua capital
para abrigar os trabalhos do Tribunal Regional
Federal.
Tal escolha é ainda mais feliz por coincidir com
a fecunda administração do PreSidente Gueiros
Leite à frente de uma instituição que inicia nova
etapa da vida judiciária brasileira.
Casado com Dona Luci Gueiros Leite, o Ministro Evandro Gueiros Leite é pernambucano de
Canhotinho, pequeno município interiorano, e
tem em sua família ilustres homens públicos que
se destacafam na:s esferas -adniin!Siiativa e jurídi~
ca. Seu primo e- cunhado Nehemias Gueiros destacou-se como advogado e jurista, presidiu o Conselho Federal da OAB e representou o BiãSiljlnlto
à ONU, il.a çondlção de presidente da Uncitral
- comissão s_obre comércio internacional. Esdras Gueiros, também primo e cunhado, chegou
à elevada posição de Ministro da entidade presi~
elida por Evandro. 8e_u_irmão~faldo, especialista
em Direito Militar, foi governador do Estado e
Ministro do Superior Tribunal Militar. Seu primo,
Hugo, residente em Brasília, é advogado trabalhista e professor de renome. Seu tio, Solidônio
Leite, foi o primeiro Consultor-Geral da República.
A relação de atividades profissionais, nO ramo
do Direito, exercidas por Evandro Gueiros Leite,
é extensa. Advogado militante em Recife, de 1947
a 1952, e D-O Rio de Janeiro, de -1952 1967,
Evandro foi membro do ·conselho Federal da
OAB, como representante da Seção de Pernambuco; foi membro do Instituto dos Advogados
Brasileiros e da Associação do Ministério Público
do Brasil; foi promotor militar substituto, e ainda
juiz federal, de 1967 a·1977, na SeçãoJudiciária
do ~io de Janeiro. Membr_o do Tribunal Regional
Eleitoral no mesmo_ periodo; ingressou, em 1977,
no TRF, onde foi Presidente de Turma, Presidente
de Seção, Vice~Presidente do Tribunal e, finaJ..
mente, Presidente daquela Egrégia Instituição, onde também fez parte dos Conselhos .de Administração e de Justiça Federal. Sua carreira conhece
agora mais uma honraria, na condição de primeiro Presidente do Superior Tribuna] de Justiça, última instância de todos os processos da Justiça
Comum, ressalvadas as questões pertinentes ao
STF para julgamento de _cor1stitucionalidade ou
desacordo à leglsJação federaL

a

Essas são, resumidamente, as atividades profissionais exercidas pelo Ministro Evandro Gueiros
Leite, Outras atividades paralelas, entretanto, enriqUecem o seu cuniculo, destacando-se a autoria
de trabalhos juódicos e o magistério. Em ambas,
acompanha a tradíçáo familiar. Se com a pubiicãção de seus trabalhos enriquece a nossa cultura
jurídica, o _t"\1!1-istro I;vandro Gueiros Leite, com
sua atividade magisterial, teve forte influência sobre as novas gerações, transmitindo-lhes os profundos conhecimentos que acumulou ao longo
de incansáveis anos devotados à ciência do Direito.
Com toda essa folha de serviços prestados à
causa juódica e à Nação, admira-se_ em Evandro
GUeíTós Leite o juriscOnsulto, o administrador, o
mestre e o homem público. Sua figura humana,
porém, não fica atrás. Queridp por tantos quantos
o conhecem, especialmente na comunidade pernambucana, Gueiros Leite confirma sua procedência, sua boa cepa.
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Não sem bons motivos, ele reçorQQu, em seu
discurso de posse no TFR, o seu avô, Francisc;o
de Carvalho Gueiros: "Forte e bom, ele fazia justiça social na feira, aos sábados_, por meio de acordos. As questões agrárias ~!e próprio resolvia,
sempre amparando o direito do mais fraco, com
profundo sentimento de justiça".
O velho Francisco queria que os neto_s se for-

massem em Direito e ficassem ero Cántfotinho,
defendendo a pobreza, no que foi atendido, com

seus_ descendentes dedicando-se às causas e ao
saber jurídico._ Canhotinho, entretanto, seria pequena para tamanho conhecimento e tamanha
dedicação à ciência do Direito. Seria egófsmo de:

mais restringir os benefidos. d~ssa dedicação a
uma só comunidade. Com a projeção de Gl•.eiros
Leite, não se pode dizer que Canhotinho foi prejudicada, pois que continua assistida por seus filhos
ilustres. Os beneficias, porém, se ampliaram, com
profundas e positivas repercussões no seio_ de
toda a comunidade brasileira, especialmente, da
comunidade juridica. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr: Ney Maranhão
o Sr. Dirceu Cámelro deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. I 9 Secretário.

É lido o seguinte

REQOERIMENTO

N• 204, de 1988
Of. SF/GSJL n• 84/SS
Brasília, 28 de novembro de I 988
Senhor Presidente,
Senador Humberto Lucena.
Solicito, na forma regimental, autorização para
ausentar-me do País a partir do diã 28 deste, con·
vi dado que fui para integrar a comitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que visitará a Argentina.
Saudações, -João Lobo.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) De acordo com o art. 44, § 4~, do Regimento
Interno, esse requerimento será remetido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário após a Ordem
do Dia, em virtude do previsto no art. 388, letra
b, da Lei Interna.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Cas<J, 43 Srs. Senadore.!i.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento
n92Ql, de 1988,deautoriadoSenadorHumberto Lucena, sollcitando, nos termos regimentais, a constituição de comissão especial
mista, composta por 11 (onze) senadores e
11 (onze) deputados, para, num prazo de
180 (centO e oitenta) dias, elaborar os proje-

tos de lei__c_omplementar e os projeto_s de
lei ordinária expressamente previstos na
Corfstltulção.
Nos termos do art & da Resolução n" 1, de
1987;-designo o nobre Senador Nelson Carneiro
par_a proferir parecer sobre o Requerimento no
201. de 1988.
O SR. I'!El.SON CARNEIRO (PMDB - RJ.
Para proferir parecer sem revisao do orador.) - Sf. Presidente, Srs. Senadores: urge, realmente,
que o COngresso Nacional comece a votar os
projetas de lei complementar e os projetas de
lei da legislação ordinária, que yão tomar passivei
a funcionamento integral das in--+m ,;_ ')es democráticas e a vigência plena da
~-.uição que
acabamos de votar.
A própria Constituinte sugeriu a criação dessas
comissões, e o Senador Humberto Lucena toma
a iniciativa de sugerir a criação de uma Comissão
ESpecial Mista, integrada por 11 senadores e 11
- deputados, para, num prazo de 180 dias, elaborar
esses referidos projetas.
Sr. Presidente, ã-lniciativa merece louvores e
o Senado deve aprováwla. Todos nós compreen-cJ_eremos as dificyldades- compreendemos hoje
e compreenderemos no futuro - que essa Comissão Mista terá que enfrentar, para, em tão pouw
co tempo, em seis meses, realizar essa tarefa
.imensa, que ê-Võtãf- qUase 300 leiS, sugerir quaSe
-_"300 projetaS de lei. mas alguma coisa tem que
ser feita, e essa tentativa do ilustre presidente da
CàSa"s6 merecê louvores.
Essa Cbmissã:o .Mista, ãprovada_ que seja pelo
Senado, irá ao exame da Câmara dos Deputados,
que deverá aprovar medidas semelhantes. Ali, pelo que sei, existe outra proposição que possivelmente será apreciada, juntamente com a desta
Casa, de autoria do Deputado José Çosta. Ao
invés de uma só comissão para redigir ou sugerir
todos os projetas de leis complementares e ordinárias, indispensáveis à integral aplicação da·
COriStitUição, o parlamentar alagoano sugere que,
em vez. de uma, sejam oito comissões; cada uma
çledicada ao estudo __dos projetes relativos a um
dos capítulos da Constituição. Evidentemente que
a Câmara, ao acolher a sugestão do nobre presidente desta Casa, a examinará conjuntamente
com esta e outras que certamente ali existem.
De qualquer forma, Sr. Presidente, a nós, do
Senado, cumpre louvar a iniciativa do ilustre presidente desta Casa e dar-lhe o voto favorável, para
que eSte requerimento se tome realidade e pos_sa
chegar ao exame da Câmara dos Deputados, a
fim de que o Congresso Nacional comece a se
debruçar sobre essa legislação indispensável, e
pela qual a população reclama, o povo todo redama, inclusive para que seja possível a aplicaçao
de_ vários dispositivos de maior relevância do texto
constitucional.
Sr. Presidente, por estes motivos, a Comissão
de Constituição e Justiça, cujo pensamento interpreto neste momento, é pela aprovaç-ão do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O parecer é favorável.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Senhores. senadOres que _o aprovanl queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

NoVembro de 1988_
Em conseqüência da deliberação do plenário,
a presidência transmitirá à Câmara dos Deputados a proposta da criaç~Q da Comissão Especial
Mista
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item2:
Discussão, em turno único, do Projeto de
-Lei da Câfnara n9 27, de 1988' (n"' 400}88,
na Casa de ottgem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o § a~
do art. 29 do Decreto-Lei n"' 61, de 21 de
novembro de 1966, que a1tera a legislação
relativa ao !~posto ÚniCo sobre Lubrificantes
e Combustíveis e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do arl 69 da Resolução _no 1 de
1987, designo o nobre Senador Áureo MeUo para
proferir o parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 27/SS.
·O SR. AUREO MELLO (PMDB- N/1. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente projeto de lei, já apreciado pela
Câmara dos Deputados nos termos do art. 51
da Constituiçao federal, e por ela aprovado, visa
a dar nova redação ao § 89 do art _2~ do Decreto-Lei n9 61, _de 21 de novembro de 1966, que
"altera a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lubrificantes e COmbustíveis GasOsos
(IULCG) e dá outras providências".

Na exposição de motivos que acompanhou a
mensagem Presidencial e o projeto de lei, informa-se que a modificação pretendida é de interesse da Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás, e
tem por finaliOãde " .. ~ tomar facultativo, e não
mais obriQatório, o registro, em cOnta especial,
destinada a atender a despesas com a prospecção
e extração de petróleo em teJTitório nacional, do
valor da correção do custo QF dõ petróleo bii.tto
aplicada às quantidades de petróleo bruto e derivados existentes na companhia na data de cada
correçã'"o".
Assinala a exposição de motivos que o mencionado _registrb, adotado a_partir de 1980; -ViSã_vã
a neutralizar os reflexos de caráter fmanceiro e
coritábil, "decorrentes de oscilações acentuadas
no custo da matériawprima importada e na política
camb~al praticada no ,País".
Lembra ainda o referido documento que o caráter obrig'atório do registro de valores da correção
vinculava-se também ao fato de que a Petrobrás,
nos primeiros anos desta década, refinava aproximadamente 80% de petróleo importado, enquanto que pres_entemente refina cerca de 50%_, percentual este que tende a decrescer paulatinamente nos próximos anos.
Observa-se, portaJlto, que a alteração cogitada
no projeto de leí em exame resulta de Situações
e de fatos novos ocorridos nas atividades da Petrobrás que não justifkam mais a obrigatOriedade
daquele registro, estabelecida no § 89 do Decreto-Lei n9 61, de 21 de novembro de 1966, em
decorrência de modificaÇão neste introduzida pelo art. 1"' do Decreto-Lei n91.807, de 6 de outubro
de19SO..
..
-Em fac_e do exposto, manifestamownos pela
aprovação do presente_ projeto de lei.
É o parecer, Sr. Pn!siàente.
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O SR. PRESIDENTE (Jutahy _Magalhães) -

Passa-se à discussão do projeto, em turno único.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação o proJeto.
Os Srs. Senadores que Oaprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O projeto vai à sanção.

c-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1• 27, DE 1988

(1'1• 400/88, na Casa de origem)
(De iniciativa do Sr. Presidente da República)
Altera o § 89 do art. 2~> do Decreto-Lei
n? 61, de 21 de novembro de 1966, qUe
"altera a legislação relativa ao Imposto
único sobre Lubrificantes e Combustí-

veis Gasosos e dá outras providêndas".

O Congresso Nacional
Art
to-Lei

decre~:

1~' O § 8~>, acresddo do art. 2~' do Dçcren~' 61, de 21 de novembro de 1966, pelo

art. 1 do Decreto-Lei n9 1.807, de 6 ode outubro
9

Em Votação.

Os Srs. Senadores qâe o aprovam queiram permanecer sentados. -(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a Jiw
cença solicitada

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
Carriefro.
·

O SR. I'IELSOI'I CARI'IEIRO (PMDB- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão -do
orador.)- Sr. Presidea:-tte, Srs. Senadores, o Brasil
é realmente um pafs de contrastes. Vemos nos
jornais a notícia de que cresce a expectativa de
vida -dos brasileiros e que o País entra no clube
dos velhos.
VOu ler do jornal O Globo, do dia 16; um dos
trechos:

de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação:

Tive oportunidade de sugerir a criação no Congresso Nacional, e ver realizada, de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a velhice.
E um dos- depoimentos maiS chocantes foi o de
uma ilustre diretora da Casa São Luis para a V~hi
ce, no Rio de Janeiro. Naquela ocasião, ela pres. tou -o depoimento de que as pessoas chegavam,
-lUtavam por uma vaga para os seus parentes Idosos e, depois de interná-los. começavam a visitálos. VISitavam no primeiro mês e no segundo mês
t6âo5 os domingos, mas no"-terceiro més já visitavam apenas duas vezes; no quarto mês passavam
a visitar apenas uma vez. E muitos deles desapareciam e não deixavam seqUer o eridereço. Quando o velho estava para morrer, ou gravemente
enfermo, os parentes eram procuradOs, e não en~
Centrados; eles tinham desertado e deixado os
velhos entregues às instituições que os acolheram.
Estas, as considerações, que todos poderíamos
repetir aqui, porque todos_conhecemos esse drama, e sabemos o que representa para o amparo
à velhice a contribuição das instituições privadas.
das casas de caridade, que se multiplicam por
todo terrít6rJo nacional, e que reúnem não funcionários públicos. mas missionários dedicados, que
amanhecem e anoitecem no cuidado dos idosos,
que não têm hora de começar, nem hora de acabar. Tudo isso contrasta com o que eu acabo
de ler, Sr. Presidente, com o- projeto de lei que
trata na mensagem do Poder Executivo sobre a
legislação elo Imposto de Renda.
:Vejamos que ficam isentos do Imposto de Renda, art. VII "Os benefícios recebidOS de entidades
_de previdência privada" e art. VIII, "as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programa de previdência privada em favor dos seus
empregados e dirigentes".
No art. 31 diz o seguinte:
c

·~o

Brasil está rã.pidamente deixando de
ser um País considerado jovem, com a maior
parte da popu1ação formada por jovens e
crianças, e entrando no clube dos países velhos.
A estimativa do Presidente da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gefontologia, Marcos
Smith Ângulo, é que, em 2025, o Brasil terá
34 milhões de hãbita!l.tes com mais de sessenta anos."

"§ 8 O valor âa correÇà.o do Custo ClF
do petróleo bruto, considerado na forma e
para os fms do § 3? deste artigo, aplicado
às quantidades de petróleo bruto e derivados
existentes na Petróleo Brasileiro SA.- Petrobrás, na data de cada correção, poderá, mediante autorização do Ministro de Estado das
Minas e Energia, ser reglstrãdo pela Corripa-nhia em conta especial para atender a despesas com a prospecção e extração de petróleo
em território nacional, não sujeito a tributaNinguém melhor do que V. Ex.", Senador Jutahy
ção-pelo Imposto sobre a Renda."
_Mªgalhães, que ora ocupa esta Presidência, para
opinar sobre este assunto, já que lhe coube _a
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua iniCiativa de, na vigência da Carta de 1967, propor
que se incluíssem, naquele EStatuto, as expresM
publicação.
Art 3 9 Revogam-se as disposições em con- sões "idoso" e "velhice", uma vez que o idosO
e a velhice estavam proscritos do texto constitutrário.
cional então vigente. Infelizmente, a emenda constitucional não passou.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - ·- ~ Constituinte acolheu o interesse de V. Ex',
Está esgotada a Ordem do Dia.
que continuava aquela linha iniciada na Câmara
Vai-se passar, agora, à apreciação do Requeri- dos Deputados pelo saudoso Deputado Rui Ra9
mento n 204, lido no expediente, de autoria do
mos, e incluiu textos relativos à velhice.
Senador João Lobo, solicitando autorização do
Eu próprio ofereci um· projeto de lei que criava
Senado para acompanhar o Senhor Presidente
uma sobretaxa, ou uma taxa adicional de 5% soda República em sua viagem ao exterior.
bre os seguros de qualquer natureza que seria
A matéria depende de parecer da Comissão
paga Por quem faz o seguro-~ portanto, riãõ
de Relações Exteriores.
influiria nas companhias de seguro-, para que
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maraessa importância fOSSe destinada ao amparo da
nhão, para proferir o parecer sobre o Requeri- velhice, não só nas casas de assistência, como
mento n? 204, de 1988.
prioclpalrnente, nos lares humildes onde podem
viver os velhos dali retirados por falta de recursos
e recolhidos aos asilos de mendicidade.
O SR. I'IEY MARANHÃO (PMDB- PE. Para
o-prOjeto foi aprovãdo pela Câmara e pelo Se·
emitir parecer. Sem reviSão do orador.) - St.
n"ado, mas o Senhor Presidente da RepúbUca enPresidente, Srs. Senadores, o nobre Senador JoãO
tendeu de vetáRlo, por inconstltudonal ou por lhe
Lobo, na forma do Regimento, pede autorizaçãOpara se ausentar ,do País, a partir do dia 28 deste -parecer inconveniente.
A Constituinte, no Direito da Família, deu espemês, convidado que foi para integrar a comitiva
cial relevo· hão só aos -cuidadoS que os idosos
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
,
devem merecer, nos seus direitos, como também
aCentuou a necessidade de que eles fossenl prefeComo se_ trata de viagem de grande imporrentenierite ate!ldidos em seus lares.
tância, de interesse para o nosso Pals, meu pare9
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Ora, conhecemos não ,s6 as Ca$.as de assistênCia do Rio de Janeiro como as do Ainapá,
até_ as do Rio Gn;,nde do Sul, e todos sabemos
as dificuldadeS com que lutam essas casas_, mesmas difici.!]dadeS que V. EX acabou de ressaltar,
quandO falou sobre as casas que se dedicam a
acolher a lhfâtiçia ã;bahdonada:
No caso da velhice, outro dia ouvi depoimento
que confirma quantas conferências e debateS tenho travado sobre o assunto, que, ao contrário
do que se anuncia, seja rico, seja pobre, seja nas
casas de velhice mantidas pelos que podem pa·
gar; seja nos asilos de mendicidade, que recolhem
os que não podem pagar; numas e noutras o
drama é o mesmo: o velho excepcionalmente é
um homem felii oU conformado. EJe preferiria
viver no seu lar, ao lado da sua familia, partilhando
das alegrias e dos dissabores. Infelizmente, por
falta de recursos, muitas dessas famílias nãq podem ter os velhos, principalmente quando enfermos, em suas residências, e procuram recolhê-los
nos asilos de mendicidade.

cer é favorável a que o Senador João Lobo acompanhe a comitiva presidencial.
É _o parecer, Sr. Presidente.
_O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O parecer é favoráVel.
Completada a instrução da matéria, passa~se
-à votação do Requerimento n~ 204, de 1988.

É o seguinte o projeto aprovado.
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"Na declaração de rendimentos relativa ao
exercklo financeiro de 1989, anO-base de
1988, somente poderão ser utilizadoS Os aba~
timentos relativos às contribuições a entidades de previdência privada..."

As entidades de previdência- privada- liãO são
casas de assistência privada, não são as institui·
ções beneméritas que se espalham por todo o
Pais. São aquelas entidades qúe fazem parte -
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como a que reúne os fundonádos da Petrobrás
e outros

"... às contribuições para Planos de Pou-

Mauro Benevides, que cria o Adicional de Tarifa
Portuária {ATP) e dá outras I?rovldências, tendo
PARECER FAVORAVEL. proferido em plenário.

de Embaixador do BnilsiJ_jUilto ao Estado de Ba-

3

O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~
Está encerrada a sessão.

pança e Investimento (PAIT) e aos depóSitos

em caderneta de poupança do tipo pecúlio,
cujos dispêndios tenham sido realizados antes da data da publicação desta lei.''
Ora, Sr. Presidente, essas casas que vivem da
contribuiçllo de cada um de nós, da contribuição
individual, das contribuições da generosidade, daquelas contribuições que não saem dos cofres
públicos, essas contribuições deixam de ser des-

contáveis para o pagamento do Imposto de Renda. É um desestimulo, é um deserviço. Tudo isto
contrasta com a realidade de_ que o Brasil caminha

para entrar no clube dos idosos, mas dos idosos
abandonados e dos idosos esquecidos pelo poder
públtco.
Deixo aqui, Sr. Presidente, o meu voto, o meu
apelo, para que os que se estão debruçando sobre
o projeto de lei do Imposto de Renda não_sacrifiquem esses doadores particulares ou firmas que
contribuem para manter essas casas de caridade,
essas casas de assistência, esses asilos de mendicidade, onde vive uma grande população de carentes do País, não s6 da infância, da juventude,
como da velhice.
São estas, Sr. Presidente, as razões que me
trouxeram à tribuna, para transmitir este apelo,
a fim de que nós, hoje, responsáveis também
pela elaboração do futuro orçamento, tenhamos
olhos para estes nossos conterrâneos que vivem
os últimos dias de suas vidas nas casas mantidas
pelas instituições religiosas, pelas entidades de
assistência socia1, pelo grupo de beneméritos, pe·
lo punhado de beneméritos que, felizmente, se
espalham por todo o País:
São as minhas considerações e também o meu
apelo, que, espero, repercutirá não só na mente
como principa1mente no coração de todos os
membros do Parlamento Nacional. {Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

A esperança de V. EJcfo é também a da Mesa.
O Sr. Aureo Mello - Sr. Presidente, peço
a palavra
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a pa1avra ao nobre Senador Aureo Mello.

Mensagem n9 252, de 1988 (n9 478/88, na ori~
gem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Distrito Federal a contratar opera~
ção de crédito _no valor correspondente, em cruzados, a 141.949,24 ObriQações do Tesouro Nacional {OTN). (Dependendo de parecer.)
4

Mensagem n9 262, de 1988 (n9 500/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o GOVe1no do Estado do Paraná a contratar opera~
ção de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 10.121.544,05 Obrigações do Tesouro Na·
çional_{OTN). (Dependendo de parecer.)
-

5
Esco~

reine.

(LeVanta-se a sessão às 17 horlfs e_ 5 minutos)

ATO DO PRIMEIRO SECRETARIO
N• 10, DE 1988

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no
uso de sua competência regimenta] _e tendo em
vista o disposto no_ item Vln, do art. 406, do Regulamento Administrativo do Sen13do Federa],
RESOLVE: -·
Art. ]9 O parágrafo único do art. ]9 do Ato
do Primeiro Secretário do Senado Federal n9 17,
de 1983, passa a vigorar com a seguinte redação: ,.
"Art. I'

................................................--..........

de_ Chefe de Missão Diplomática

Dis_cussão, em -turno único,_ do pareCer da Comissão de Relações Exteriores, sobre a Mensa~
gem n? 223, de 1988 (n9 418/88, na origem),
de 3 _de outubro de 1988, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do Senhor ftalo Miguel Ale~
xancire Mastrogiovanni, Ministro de Primeira Oasse, da carreira de diplomata, para exerc_er a função
de J::mbaixador do Brasil junto. à República da
ÇO§_'ª do Marfim.

6
Escolha de Autoridade

Discussão, em turno único, do-Parecer da Comissão_de_ Constituição e_ Justiça sobre a Mensagem n9 230, de 1988 (n9 434/88,-ria origem),
de 13 de outubro de 1988, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação
do Senado a escolha do General-de-Exército Everaldo de Oliveira Reis para exercer o -cargo- de
Ministro do SuperiofTribuhal ~litar na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro- Oenera1de-Exéi'Cit0 SérQ\õ de Ary Píres.
7
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno (mico, do parecer da Co·
missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
ORADOR, sERA p(f~IJCAOO POSTERIOR- n• 245, de 1988 (n' 456/88, na origem), de 31
--de outubro de 1988, pela qua1 o Senhor PresiMENTE.
··--~
dente da República submete à deliberação do SeO SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) nado a escolha do Senhor Jorge RonaJdo de LeNada mais havendo a tratar, vou encerrar a premos Barbosa, Embaixador do Brasil junto à Repúsente sessão, designando para a sessao ordinária
blica do Zaire, para, cumulativamente, exercer a
de amanhã a seguinte
função de Embaixador do Brasil junto à República
do Burundi.
ORDEM DO DIA

O SR. AUREO MELLO PRONUNCIA D/5C(!RSO QUE, ENTREGUE À REWMO DO

1
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8
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

Discussão, em turno único, .do Projeto çle Lei
da Câmara n• 52, de !988 (n' 668,r88, na Casa
Discussão, em turno único, do parecer da Code origem), que define os crimes resultantes de missão de Relações Exteriores sobre a Mensagem
preconceito de raça ou de çor, tendo _
n' 246, de 1988 (n' 457/88, na origem), de 31
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário. · de outubro de 1987, pela qual o Senhor Presi~
dente da República submete à deUberação do Se2
nado a escolha do Senhor Sérgio Seabra de NoroDiscussão, em turno único~ do Projeto de Lei nha, Embaixador do Brasil jWlto ao Estado do
do Senadon9 87, de 1988, de autoria do Senador Coveite, para cumulativamerite, exercer a--fUnção

Parágrafo único. A remuneração prevista
neste ato, devida ao servidor pelo comparecimento às reuniões dos referidos órg'ãos,
até o limite de 8 (oitO}, corresponderá a uma
Obrigação Reajustável do Tesouro _Nacional
(OTN) por reunião."

Art. 29 Esie_ato~entra em vigor ria data de
sua put?licação.Art. 39 Revogam-se as disposições em con~
trário, especialmente o Ato do Primeiro S_ecretàrio
n9 4, de 1987. -senado Federal, 25 de novembro de 1988. JutãtiY MaQalhães, Primeiro SeCretário.'-=
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- -- l"f9 11, de i988
--- -

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no
uso de suas competências regimentais e regUlamentares e considerando a necessidade do estabelecimento de normas reguladoras do gozo de
férias pelos servidores do Senado Federal,
RESOLVE: ..
Art ]9 O servidor que fizer jus a 30 (biilta)
dias de férias regulamentares, deverá gozá-las entre 19 de janeiro e 19 de março de cada ano,
de acordo com as escalas organizadas pelos chefes imediatos, obedecidos os se91Jintes períodos:
a) ]9 de janeiro a 30 de janeiro;
b) 31 de janeiro a ]9 de março.
§ i 9 --Deverão Constar das escaJas, ~~ganizã
das separadamente, conforme o regime jurídico,
todos os servidores que tenham direito às férias,
com o início e o término do periodo a ser gozado,
distribuídos, de forma que permaneçam em exercício 1/3 (um terço) dos servidores de cada órgão
no período de 1~a 30 de janeiro e 2!31dols terços)
no período de 31 de janeiro a ]9 de março de
cada ano.
§ 2 9 ~ ~$ca1as deverão ser encaminhadas
aO Diretor~Geral, irnpreteri\relri1ente, até--O -diã' 30
de novembro do ano anterior.
Art. 2 9 Os servidores que não tiverem direito
a férias (§ 4 9 do art. 372 do Regulamento Administrativo) dev~rão permanecer em serviço nos seus
órgãos de lotação.
J\rt. 3 9 As alterações dos perfodos de férias
a serem gozadas ou as comunicações de impossi·
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de do serviço, deverão ser enviadas ao Dlretor-

Art. 59 No período de I 9 de janeiro a ]9 de
março de cada ano, os pedidos de férias acumu-

Geral, antes da início previsto na escala, acompa-

ladas

billdade de afastamento, por absoluta necessida-

Art. & Os servidores que se ausentarem de
Brasflia em gozo de férias, de licença especial,
ou por quãlquer outro motivo, deverão fornecer

Art 7~ Este ato entra em vigor a partir desta
data.
Art. & Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 25 de novembro de 1988.Senador Jutahy Magalhães, Primeiro Secretá-

seu endereço eventual ao superior hierárquico

rio.

~ lic~ç:a

especiaJ, somente serão autori-

nhadas de justificativa
- zados em casos especiais. a critério do DiretorArt 47 Considerada a absoluta necessidade
Geral.

do serviço, os periodos de férias poderão ser interrompidos ou modificados, ex officlo, devendo
o motivo ser comunicado, imediatamente, ao Direter-Geral.

que o informará à Subsecretaria de Administração

de Pessoal.

COMISSÃO MISTA DE ORÇAMENTO

CRONOGRAMA
Data

Horário

Assunto

28/11

!6h

29/11

9h às 13h

-apresentação dos relatórios parciais (10 minutos) e do geral
- discussão da matéria e recebimento de desta-

29/11
29111
30/11
30/11
. 30/11
01/12

!4h às 18h30min
20h às24h
9h àsl3h
14h30min às 18h30min
20h às24h

-discussão da matéira
-início da votação da matéria (I)
-prosseguimento da votação da matéria (II}
- prosseguimento da votação da matéria (III)
- complementação da votação, se necessário .

ques

-encaminhamento do parecer da comissão ao

Presidente do Congresso

Deputado CJd Carvalho, Presidente

República Federativa do Brasil
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BRASILIA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 69' SESSÃO, EM'29 DE
NOVEMBRO DE 1988

1.1 -ABERTURA

12- EXPEDIENTE"~
1.2.1 -Comunicações
De Senhores Senaaores, que se_ ausentarão
do País.

1.2.2 -~Ofídos
-Da Liderança do PFL. de indicação-do

Senador Odacir Soares_ para membro titular
da Comissão Especial que examina o Projeto
de Lei do Senado 277/86; e comO sUplente

da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar denúncias de irregularidades, indusive corrupção na administraçã-o pública, em substituição ao Senador Edison Lobão.

1.2.3 -Comunicações da Presidência
-Redistribuição, à Comissão- do Distrito
Federal, dos Projetas de Lei do Senado no'
280/85, 14/87. 13 e 62/88,já em tramitação.
-Recebimento dos Ofícios n'?s S1l7 e
S/18188, do Governador do Estado de Goiás,
solicitando autorização do Senado FeâeTi!l-para contratar operações de crédito externo para
os fins que especifica
-Designação dos senador_e_s__ que comporão a Comissão do Distrito Federal, comple-mentando o número de seus integrantes de
11 para 21.
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje às 1 8 horas e 30--rTI.Tnutos, com
Ordem do Dia que designa.

1.2.4 Discursos do Expediente

SENADOR JAMIL HADDAD - Manobras
que estariam sendo desenvolvidas visando à
.. privatizaçãO de linh~s ren~veis da Rede Ferroviária Federal.
SENADOR l{(}Y8ACELAR- Défesa da Ceplac.
SE/'IADOR l.E/I.ECHAliES -Justificando
emenda substitutiv<i ao Projeto de" Lei da Câmanf n9 52/88, constante da O"rdem -do Dia,

125 -Requerimentos
No? 205/88, de urgênCia para o PrOjeto de
Resolução n~ 1 71, âe 1988.
N~ 206/88, do Si'. Mário Mala, de informações-.
1.3-0RDEM DO DíK

Projeto- d€: Lei da Cârflara n9 52,- de 1988
(668/88, na Casa de orrgem), que define Os
crimes resultantes de preconceito de raça ou
de cor, Discussão adiada, por 6 dias, nos
termos do RequerimentO fi9 207/88.-- Projeto de Lei do Senado n9 87, de 1988
de autoria do Senador Mauro aenevides, que
cria o Adidonal de Tarifa Portuária - ATP,
e -dá outras providências. Aprovado, em ]9
e 2 9 turnos, após usar da palavra na sua discussão o Sr._Nabor Junior.
__ Reda_ção final do Projeto de Lei do Senado
n' 87/88. Aprovada. A Câmara dos Deputados. _
Mensagem n~ 252, de 1988 (n1 478/88, na .origem) relativa à proposta para que seja autorizado Q Governo do Distrito Federal a contratar operação de crédito no va1or correspondente, ein cruzados, a 141.949.24 Obrigações

do Tescuro Nacional- OTN. Aprovada, nos
termos· do Projeto de ResÕ!Ução n9 178/88,
oferecido pelo Relator Senador Pompeu de
Sousa.
Redação fina] do Projeto de Resolução n<>
178/88. AprOvada. À Promulgação.
Mensagem n• 262, de í98!l"(n' 500/88, na
orfgem), relàf.iva a propostá para que seja al,.ftorizado o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor corresPondente, em crUzados, a 10.121.544.05 Obrigações do TesOuro Nacional~ OTN. Aprovada, nos termos do Projeto de Resolução n"'
179/88, Ofei-ecidõ pelo RelatOr Senador ·Leite
Chaves.
Redação fma1_ do Projeto de Resolução n9 _
179/88. Aprovada. À Promulgação.
Parecer da Comissão de Relações Exte_riÓ- .
res, sobre a Mensagem n9 22T de 1988 (n?
418/88, na origel'n);âe 3 de outubro de 1988,
pela qua) o Senhor Presidente da República
submete __ à_ deliberação do Senado_ a escolha
do Senhor lta1o Miguei Alexandre Mastro_gio_- _
vanni, MinistrO de Primeira Classe, da carreira
de diplomata, para exercer a função de Embai~
xador do Brasil junto à República da Costa
do Marfim. AP~dado em Sessão secreta.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem no_ 230, de 1988" (n"' 434/88,naorigem), de.13 de outubro de 1988, _
pela qual o Senhor Presidente_ Qa República
submete à deliberação do Senado a escolha
do General-de-Exército Everaldo de Oliveira
Reis para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga decorrente da aposentadoria do Mihistro General-de-Exército
Sérgio de Ary Pires. Aprecia-dO em sessão
secreta
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDE:_RAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal_
AGACIEL DA SILVA MAIA

Di reter Executivo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Oiretor Administiafivo
Semestral

JOSECLER GOMES MOREIRA
Oiretor Industrial
UNOOMAR PEREIRA DA SILVA
Oiretor Adjunto

........................................................ Cz$ 2.600,00

Exemplar Avulso

Cz$ 16,00

Tiragem: 2.200-€xerhplaresL::- _::__

Parecer da Corrilssão de Relações EXteiiores sobre a Mensagem n~ 245, de 1988 (n~
456/88, na origem), de 31 de outubro de 1988,

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 a Repúbltca do
Za[re para, cumulativamente, exercer a; fUriçãb
de Embaixador do Brasil junto- à República

do Burundf. Apreciado em sessão secreta
Parecer da COmissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem nç 246, "de 1988 (n<1
457/88, na orígem), de 31 de outubro de 1987,
pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação _do Seriã:do a escOlha
do Senhor SérQ'iô Seabra de Noronha, EmbaiM
xador do_ Bras_i] junto· ao Estado do Co:veit~
para, cumulativamente, exercer a função de

Embaixador do Brasil junto ao Estado de Bareine. Apreciado em sessão secreta

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBE!lG- Seguridade .!:?od~.

1.3.1 Matérla apreciada após a Ordem
do Dia
- - -- Projéto de Resolução n9 171_/88, _etn refii.:-

ção das dispa~dades interregionais de renda.

me de urgência, nos termos do Requerimento
205/88, ·lido no Expediente. Aprovado~
_após usar da palavra, no encaminhamento da
votação, o Sr. Mário Maia..
Redação fmal do Projeto de Resolução n 9
171/88. Aprovada. À promulgação. - - ·

-ri~

SEIYADOR MARCO MACIEL -

Redu-

1.3.3 -Desifinaçélo da Ordem do Dia da
próxima sessão.

IA-ENCERliAMENTO
2-MESADIRETORA

1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
_ S_~R ÁUREO MELLO'- Manifesta-

3-LiDERES E VICE-LfDERES DE
PAR11DOS

ção do empresariado do Estado do Amazonas
a respeitO de proposta de transferência do e~
cedente do orçamento do Finam ·para o Finar.

4'-COMPOSIÇÁO DAS COMISSÕES PERMAIVEIYTES

Ata da 69~ Sessão, em 29 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Jutahy Magalhães ·

ÀS 14 HORAS E 30Mf{Y([[Q$; ACJ-fllM-SE

PRESENTES OS SRS. SENNJCIRES. . c

oo--;

Mário Maia --Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Perez -Aureo Mello -Odacir SoaM
res- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel-Alexan•
dre Costa- Otagas Rodrigues-Álvaro Pacheco
- Afonso San_cho - Cid Sabóla- de CC!rvalho
- Mauro Benevides - Marconde$ Gadelha ,....,;.
Humberto Lucena - Marco Maciel- Ney Mara;
nhão - Luiz Piauhylino - Guilherme Palmeira
- Divaldo Suruagy- Rubens Vila,r- Francisc6
Rollemberg - Luiz Viana - -Jutahy Magalhães
-Ruy Bacelar -José lgnácio Ferreira- Gerson
Camata - João Calmon - Jamil Haddad Afonso Arinos- Nelson Carneiro -Itamar Franco _._-Alfredo Campos - ROnan Tito - Severo'
Gomes- Mauro Borges -Iram Saraiva- Gon.:

zaga _Jaime - POmpeu de_ Sousa ~_Maurício
São lidas as _seguintes:
-Coi"('êa - Meira Filho - Louremberg Nunes Ra-Of.SF/GSJL
n•-083188 .
_
dia - Márcio Lacerda - Mendes CZinale....:......RaM
Brasília, 2:8 de nóvembro de 1988
chid_ Saldanha Deri.i - Wilson Martins --Leite _
Senhor Pre&idente, _
_
Chaves - AfforisO Caniargo -:........:.José Richa Senador HUmberto Lucena- Jorge Bornhausen - Dirceu Carneiro - Nelson
Ténho a honra- de corriuilkár a Vossa Exce.Wedekín- CarloS Chiarelli ..:...:-José Paulo Bisai
lência que ine ausentarei do País nos dias 28,
-José Fogaça.
- 29_.e 30 de_ novembro do corrente ano, para, devi- damente_ autorizado pelo Senado, na formã do
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) art._ 55, il).ciso lll da Consti~ição e art. 44 do RegiA lista d~ Presença acusa o_ comparecimento de mento Interno, integrar a coniitiva que acompa_5~ _Srs. Senadores: Havendo número regimental,
,,1:~. ~ ~ ~~t:tho-r PreSidente da República em·sua
declaro aberta a sessão.
viagem à República Argentina.
--: __ SoO a proteÇão de Deus, iniciamOs nossos tra-Aferici6sas saudações, SerlcidOr João LObO.
bOihos.
Of_ "' 136/88
.
.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
8f8Sl1ia, 28 de novembro de 19_88
pelo Sr. Prirr_ieiro Secretáiio.
Senhor Pres_if!ente,
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Nos termos do art. 43, alínea "a", do Regimento
lntemo do Senado Federal, -c_OmUnico a Vossa
Excelência que me ausentarei dos trabalhos da
Casa, por motivo de viagem ao exterior, em caráter particular, no perfodo de 11 a 28 de dezembro

do corrente ano.

delha encaminharam à Mesa a i_ndiCãç-ãO dos
senadores que comporãO a-ComiSsão do Distrito
Federal, complementando o número de seus inte.:grantes de_ 11 para 21, cánforrne o disposto no
art. 69, caput, da Resolução n9 157, de ~988.
São os seguinteS os hoi'hes ifidicados:

Valho-me do ensejo para renovar ao ilustre Pre-

sidente protestos de alta estima e consideraçêo. -Titulares
-Senador Marco Maclel.
- LOlueffiberg Nunes Rocha
O SR. PRESIDENTe (Jutahy Magalhães) -

As comunrcações lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1~ Secretário.
São lidos

OF. GJ PFL -

oS seguintes:

085/88
Brasüia, 25 de novêrnbro de 1988

Senhor Presidente,

Tenho a honra de me dirigir a V.Ext muito cor..
dialrnente com o objetivo de comunicar a indic:;ação do nobre Senador Odacir Soares para Mem-

bro Titular da Comissão Especial que Examinà

o Proje:to de Lei do Senado. n? 277, de 1986,
que institui o Código Tnbutário Nacional.
Aproveito o ensejo para renOvar a V.Ex• meus
protestos de elevada estima e apreço.
Atenciosas saudações, Senador Marcondes
Gadelha - Uder do PFL
--OF. GL PFL - 087/88
Brasília, de novembro de 1988
Senhor Presidente,
Tenho a honra d~ me dirigir a V.Ex~ muito cordialmente para indicar o nobre senador Odaêir'
Soares como suplente da comissão déstii"tàda à
investigar, ef'!1 prof4ndidade, as denúncias de irregularidades, inclusive COrt'J.Ipção na administração pública, ultimamente tomadas tão notórias
pelos meios de comunicação, em substituição
ao ilustre Senador Edison Lobão.
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex!' meus
protestos de elevada consideração e apreço.
Atenciosamente; a087 Senad9r Mar;:c_ondes
Gadelha, Uder do- PFL.
·
O SR. PRESIDENTe (Jutahy ~galhã~•J . Os ofícios lidos vão à publicação . (Pausa)
A Presidência comunica ao plenário que, por
força da Resolução n? 157, de 1988, que estabelece normas para que o Senado Federal exerça
a competência de Câmara Legislativa do Distrito
Federal, redistribui os Projetas de Lei do Senado
no$280/85, 14/87, 13.e 62/88, em.tram!tação nã.
Casa, à Comissão do Distrito Fedefal, que deverá
examinar-lhes, além do mérifo, a constftucion8lidade e juridicidade.
O SR. PRESIDI;I'ITE (Jutahy Magalhães) A Presidência recebeu, do governador do Estado
de Goiás, os Oficias n'l"' S/17 S/18, de 1988 (n?s
459 e 460/88~ na origem), solicitando, nos termos
do arl _52, itens .V.~ VDI da Constituição, autori~
zaç~o para que _aql,lele estado possa contratar
operações de crédito externo para fins que especifica.
As matérias ficarão aguardando, na Secretaria
Ge~,da Mesa, a complementação dos documen~
tos necessários.
O SR. PRESIDENTe (Jutahy Magalhães) Atendendo à solicitação da Presidência os Uderes
Jarbas Passarinho, Ronan Tito e Marcondes GaM

Jamil Haddad
Mário Maia

Meira Filho
Mauro Benevides
Rachid Saldanha Derzi
Albano Franco·Áureo Mello .
Mendes Canale
Iram Saraiva
Francisco Rollemberg
Márcio Lacerda
AIUízlo Bezerra
João Lobo
Suplentes
Ney Maranhão
Aforis0-S8nch6
lWZ Piauhylino
Max Laneo Gonzaga Jaime
Almir Gabriel
Wi!Soi-i-Martins
LeOpOldO Peres
RÕnaldo Aragão
Divaldo Suruagy.
A Presidência irá aguardar a indicação; ainda,
pelo ]íder do PSDB, dos nomes de dois titulares
e de um suplente a que tem direito essa agremiação na composição da' coffiissão.
O SR. PRESIDENTe (Jutahy Magalhães) A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18h30min, no plenário da Câmara
dos Deputados, com a seguinte Ordem do Dia:
votação de veto_s;
_
apreciação do Projeto de Decreto Legislativo
11' 2, de 1'988-CN; e
·
apreciação
hienSãgE:i1s preSidenciais- referentes a decretos-leis.

ae

O SR. PRESIDENTe (Jutahy Magalhães) Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD PRONGNCIA DISCaRSO QaE; ENTREGaE À REVISÃO DO
ORADOR, SERA PGBUCADO POSTERIOR-

MENTE.
.. O SR. PRESIDeNTE (Jutaby Magalhães) Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.

·OSR.RUYBACEIAR(PMDB-BAPronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o segundo semestre não foi muito generoso COQ1 a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira que, em questão de semanas,
esteve ameaçada qe extinção- nivelada aó (flesmo plano dos ór~ãos públicos extremamÊmte
onerosos, deficitários ou ineficientes-, e viu drasticamente reduzidas, na Lei Orçamentária de
1989, -as verOO:s-(Jue lhe foram destinadas. Muito
embora a ·ceplac não tenha sido extinta, dificilmente poderá sobreviver com os parcos recursos
que terá ã sua disposição.
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Se, num gesto de "suprema condescendência",
o Presidente Samey permitiu à Ceplac continuar
existindo, o Ministério da Agricu1tura fez questão
de esclarecer que o órgão ficará- condicionado
-às severas restrições da desastrada Operação
Desmonte, que lhe subtraiu praticamente dois terços dos recursos disponíveis em 1989, e reduziu
de dez. para apenas um os programas que a Ceplac planejara -implementar no exercício.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, admite-se
cortar aquilo que se dá ou é supérfluo, e nunca,
o que de direito e d_e fato cabe a uma instituição.
E Outra coisa não tem feito a ·ceplac, nos 31
anos de sua existência, senão manter-se às custas
dos próprios cacauicultores, de cujas exportações
-primeiro sob o nome de Cota de Contribuição
Cambial, e _agora Imposto de Exportação-, originaram-se os meios que perinltiram sua estruturação num_ modelo qUe viabilizou a cultura _do
cacau. Os sucessOS alcançados foram fruto do
trabalho, da determinação, e, mâis do que_tudo,
do modelo institucional forjado com o correr do
tempo, através de um processo evolutivo resu1tante das demanda_~ de sua ambiência.
Apoiada no tripé da Pesquisa e Experimentação·
Agrícola (Centro de Pesquisas do CacaU, 1962),
da Extensão Rural (Departamento de Extensão,
1964) e EnSino {Escola Média de Agrop-écuária
_ da Região Cacaueiia-Emarc, 1965) a Cepiac dedicou-se exclusivamente ao cacau por vários anos.
Posteriormei1t~ assumiu o encarQo de promover
a diversificação agropecuária, incrementar a
agroindústria e melhorar a infra-estrutura regional
do sul da Bahia e Espírito Santo, criando para
isso o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento (Deade) 1978. Com todo este leque de ações
sob um comando único, obedecendo a uma só
direçllo, soube a Ceplac, ao longo de 31 anos,
resgatar a economia cacaueira nacional do desalento e da insolvência, nos quais parecia definitivamente mergulhada.
Quem conhece um pouco que seja a história
desse produto extraordinário que é o cacau, não
-.P~~e desconhec~r.o papel que a Ceplac desempenhou para vitalizar a cultura que, não fosse esse
esforço diri_gid~, teria perdido a expressão oU' simpleSmente desaparecido do contexto económico __
_nactonal. Afinal, depois de ter-se consagrado, no
ct>meço--do século, como o primeiro produtor
mundial, o- Brasil foi perdendo posição para os
países africanos e asiáticos, até chegar a um lamentável quarto lugar.
A criação da ComissãO Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueirã acoriteceU exatamente com
·a objetivo de resgatar um produto, afinal, nativo,
e_concorrer para o restabelecimento do equilíbrio
fmanceiro dos cacauicultores, abalados por crises
sUcessiVas, mediante o apoio creditício e a difusão
dos métodos mais modernos de produção agricola Não se .tratou, então, de simplesmente criar
mais um órgão para cuidar de determinada atividade porque, desde o começo, os produtores arcaram com os re"cur'sos que permitiram a sustentação da Ceplac: .
Durante muitos anos, o modelo funcionou de
forma sjmples e sem burocracia, com o Banco
Centrai repassando diretamente à CePlac os valores _arrecadados, referehtes a 10% (dez por cento)
do preço FOB das exportações, tanto do produto
in natura como de seus derivados. Como não
há bem que perdure, em 1981 a Seplan decidiu-se
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pela integração do 6rgão ao Orçamento _fieral
aCabaram empui"iando o Brasil para a grave situada União e passou a transferir os recursos arreca- __ Ção em· que hoje se encontra.
·

dados aos cacauicultores d_iretamente para a vala
comum do Tesouro _N_a_cional.
Os prejuízos decorrentes de$a ini_ciativa não
tardaram a surgir, e a comparação entre os recursos carreados para a Ceplac, nos três anos anteriores à medida, e nos trê§õ ."'P1QS posteriores a
ela, toma isso bem visível: nos seis primeiros neses de 1978, o percentual da Cota de Contribuição
repassado pelo Banco Central ao _órgão_ foi de
76,8 por cento; em 1979, em iqual período correspondeu a 80,4 por cento e, no priffieiro semestre
de 1980, apesar de ter sido_l.LfD_;ID_Q_çl.ecididamente precário, de 54,1 por cento.
Ao passar a compor o Orçarilerito da Uni_ão,
a ceplac viu caírem violentamente os recursos
que lhe eram destinados: no primeiro semestre
de 1983, o percimtual foi de 33,9 porcento; em
'1984 e 1985,já com a cota-de cOntribuição cambial transformada em imposto de exportação, os
montantes caíram, respectivamente, para 40,6
por cento e 18 por cento no primeiro semestre,
evidenciando uma brutal irregularidade nos fluxos
e obrigando a instituição~ reprogramar todo seu
cronograma de atividades, com os prejuízos que
uma irregularidade des_sa ordem. ac;_ab.a provocando.
Por uma mágica admiriistrativa;ós recut'SOS o riginalmente indicados na lei que criou a Ceplac,
para fmandá-Ja, passaram a 'fiêai''n·a dependência
da disponibilidade do Tesouro _Na_donal e nãQ
mais em estreita relação coni. a arrecadação pro~
porcionada, prímeiro, pela cota de contribuição
cambial e, depois, pelo imposto de exportação.
Por trás dessas mudanças estava o vilão de sem~
pre, o Fundo Monetátio Jnle_rna-cjQ_nal, que exigia
a correção de "pequenas distorções cambiais"
para negociar as ínúmeras cartas de Intenção que

cau no ano 1984/85. Acrescente-se ademais.que
o potencial produti\10 das novas áreas, em lnício
_ Por uma questão de justiça, deve-se mencionar de produção, permitirá ao Brasil alcançar as 600
. qUe, nos anos de 1981, 1982, 1986 e 1987, quan- mil toneladas de cacau, em futuro próximo. Prati-- d,o s~ registrou expressiva queda da produção, camente a Ceplac se a.utofinanciou todos esses
em virtude de adversidades climáticas, o T escuro
anos, refletindo, portanto, as decisões do GoverNacional cobriu a insuficiência dos tributos arreno, na melhor ~s hipóteses, um profundo descocadados. Também não poderia ter sido de forma
nheciment_o de cnusa, ou ~tão completa fa1ta
diferente, pois nos anós de 1983, 1984 e 1985
de discernimento.
os cofres da União retiveram mais de 40 p-orCento
Foi por obra e esforço da Ceplac que o Brasil
do imposto que, de direito e de fato, cabia à Ce- :evoluiu da posição de quarto produtor mundial
plac. E, de modo geral, a destinação desses recurpara o segundo lugar, com uma breve passagem
sos para-outros fins acabaria por reduzir sensivelpelo primeiro lugar, em 1979,_ perdida, no ano
mente a atividade do órgão que, em 1985, viu seguinte, devido a motivos climáticos. O PaJs já
- sua disporubilidade orçamentária cair à metade
eslá próximo da reconquista da liderança munda que lhe coubera em 1980. No ano çie 1985
dial, hOje ocUpada pela Costa do Marfim que, coa Ceplac poderia ter sido duas vezes mais Ceplac,
mo os demais pafses africanos que se dedicaram
se lhe ti_vesse_m repassado, na totalidade, os recurcom afinco à sua produção, defronta-se com a
sos gerados pelo imposto de exportação, que em
exigüidade territorial
va]Qr_es correntes alcançaram Cz$
Esse d_~sempenho f6italEiC:-eu, por seu turno,
420.940.000,00 tendo chegado aos cofres do ór- o balanço Cambial, ao reQiStrar, nos 20 ãnos entre
gão, tão-somente ez$ 239.441.000,00, conforme
1960 e 1980, um crescimento çle 1_24.P por cento
se pode aduzir da leitura do Quadro n9J,_
na _ç_omerc.ializa_ção QÕ caç_ªu__,_ que viu SUi;i conta
Estes números revelam, Sr. Presidente e Srs.
subir de 50 milhões de dólares para 620 mil~ões
Senadores, que o orçamento da Ceplac não onera
de dólares no mesmo período. Para um País tão
0 Te5;;ouro Nacional e, portanto, não deverie..~star
carente de divisas, esse aparte -significou uma
contingenciado a ameaças tão duras quanto
contribuição que deve crescer nos próximos anos,
aquelas feitas pelo Ministro da Agricultura, ou ter
a despeito da ~rlse interna~ional dos preços do
seud.estino em mãos daqueles que não c:onheproduto, hoje em grande baixa. _
_
cem suficientemente o valor de sua contribuição
Reveland9-se um modelo vitorioso;- a Ceplac
para a economia nacioil.al, e fazem de sua existên- tem, em seu currículo, êxitos de outra ordem,
cia um patético dilema shakespeariano -ser ou
.como a elevação da produtividade, que passou
não 5~er. .
_. _
_ -dos 220 qUilos por hectare, em 1962, para os
.o órgão resgãlo_u üfn produto da mais alta rele- 740 quilos por hectare hoje alcançados. Trata-se
vância para a pauta de exportações_ brasileiras,
de üma· evoll..ição da ordem de 336 por cento
aoregistrar,em2Qanos,umçrescimentode310
e uma das maiores médias de produtividade atinpor <:ente em sua produção, que saltou de 123 gldas pelos- paf~eS produtores, a qual deverá cresmil toneladas registradas no_qüinqüênio 1960/65
cer ainda mais, nos próXimos arios, cóm a entrada
para 380 mil toneladas no periodo 1980/85, aiem produção dos novos plantios empreendidos
cançando o recorde de 457 mil toneladas de cano periodo de 1976/1985 pelo Procacau.

QUADRO t - HlSTÓRlCO COMPARATIVO ENTRE OS VALORES APROVADOS PARA A CEPLAC
E TRIBUfOS ARRECADADOS COM AS EXPORTAÇÕES DE CACAU - 1980/87.

Exercício
(1)

lGP·Dl
(2)

Cota de Contribuição Cambial
ou lmposto de Exportação (b)

Valores
Correntes
(A)

váJOr~
Corrigidos
(B)

Orçamento CEPLA.C (a)

e Orçanuento (8- D)
Valores
Correntes
(C)

4.439
4~439
3:?74.660
1980
o:It76
5.238
2.-122.366
7.053
0,24~8
1981
12.089
i.764.0V
8508
0,4823
1982
- 20~712
_2.i78,511 _
34.109
1,2276
1983
69.930
2.902.945
114257
1984
3.9359
239.441
·__ j~a5.4aa
420.940
12,8121
1985
926.058
2..632.713
31,0877
818.450
1986
3.537.005
'!_.965.404
1.96-5.404
100,0000
1987::_::ú226~134
Total
Fontes: (a) CEPLACISECRE/CQAFl {somente rec-uisOS:trãnsferidos do Tesouro- 'oo)
(b) CEPLAOSEcREICOECE.
.
.
- .
Notas: (1) CCCaté 191U e !E a partir de 1984.
_
(2) lnide Geral de Preços - Disponibilidade Interna- FGV- Ano-base- 1987.

O Sr. Nabor Júnior aparte?

Permite V. Ex'_ um

O SR. ROY BACELAR - Com prazer c:oncedo o aparte a V. Ex!', eminente. Senador Nabor
Júnior.

--valOres
Corrigidos

ValeTes
Corrigidos

(D)
3.774.660
. 2.857.780
2.506.531
1.68"U95.
'1.766.722
1.868.866
2.978.85T3.537.005
-20.977.616

O SR. NABOR JÓNIOR - Ilustre Senador
Ruy Bacelar,
oporturiidade de visitar, ano passado, o Campo Experimental e as instalações da
Cepla.c eril Dhéu_s. no ~~ado que V. EX' representa
nesta Casa, a Bahia. Realmente, fiquei entusias-

tive

."

Diferença ettfl:e Tributos

-78:S.4i4
:.-742:484
_+ t,09U.H5
:1- _1.136223
+ L4lõ.6Z!

--3415.144
~

'l.571.601

mado com a__q:ue pude constatar no grande empreendimento que ali existe, mantido pela Ceplac,
não só no controle fitossanitário dos cac:aueiros,
como na orientação da produção e comercialização e até na manut_ençã.o da universidade que
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existe em Ilhéus. De modo que posso afirmar,

abono às palavras que V. Ex' está proferindo, que
não se justifica, de maneira alguma, essa tentativa
de extinção da Ceplac, porque é auto-sustentável
com a taxa que incide sobre a exportação de

cacau, bastando que o Governo lhe desse autonomia administrativa e financeira, para que pudesse
sobreviver independentemente de repasses do

Tesouro Nacional. A mesma tentativa em relação
à Ceplac também se preocupa fazer em relação
à Sudhevea. Como V. Ex' sabe, a Sudhevea, que

também mantém convênios com a Ceplac na
área de pesquisa, é uma empreSa auto-sustentável com a cobrança da taxa chamada Tarme,
de equalização dos preços da borracha importada

ao preço da borracha produzida internamente no
País. Não sei por que essa decisão do Governo
de querer extinguir dois órgãos que prestam assinalados serviços a. dois produtos estratégicos tão
importantes, que ocupam um lugar de destaque
na pauta de exportação, no caso o -cacau e a
borracha, para o suprimento das necessidades
da nossa indóstria. Receba V. Ex" o meu decidido
apoio na luta contra a extinção da Ceplac e da
Sudhevea.
O SR. ROY BACElAR - V. Ex' tem toda
razão, eminente Senador Nabor Júnior, quando
se solidariza com este nosso pronunciamento,
que nada mais é do que a defesa de um produto
que tem dado multo ao Brasil e ao seu desenvolvimento e muito pouco tem recebido. Como V.
Ex!' diz, a Ceplac, essa comissão da cacaulcultura
do nosso Estado, vive às custas do próprio produtor. Nunca recebeu subsídio do Governo. O Governo procura atrapalhar a continuaçáo dessa instituição, que muitos serviços.tem prestado à Bahia
e ao Brasil, inclusive ao seu Estado, à Amazônia
de maneira geral, e que multo contribuiu, carreando divisas para o desenvoMmento do nosso País
e atê para pagar débitos feitos não pela região
cacauefra, mas pelo Brasil como um todo. Por
isso, recebo o aparte de V. Ex~. na certeza de
que os nossos Pares nos irão dar o _apoiei necessário para que a Ceplac não seja esvaziada, como
também a Superintendência da Borracha, que V.
Ex' com tanta ênfase defende. Pretendemos, no
atual orçamento, ao invés dos 7 bilhões e 500
milhões de cruzados, que o Ministério da Agricultura aloca para a Seplac como uma dádiva,
seja em verdade essa quantia modificada para
o valor de 19 bilhões de cruzados, que é justamente essa quota de 1O%, fruto-_dõ traPalho do
produtor da região sul da Bahia e da região amazónica.
Agradeço a V. Ex' pelo aparte.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a disbibuição de 500 milhões de sementes melhoradas,
a Ceplac permitiu a implantação e recuperação,
nos 1O anos que permearam o plano Diretri.zes
para a Expansão da Cacauicultura Nacioilal, de
263 mil hectares, equivalentes a quase 70 por
cento do que foi plantado em 200 anos da cacaui~
cultura brasileira Assim, possibilitou-se a incorporação progressiva de novas riquezas para os agricultores, como a entrada em produção, a cada
ano, de milhares de hectares com árvores de diferentes idades, e garantiu-se emprego direto a mais
de ao mil trabalhadores.
Com isso, hoje, um total de 730- mil hectares
- 621 mil hectares na Bahia, o que garante ao
estado 88% da produção brasileira -, estão co-

bertos pelo cacau, essa espécie exótica e nativa
das regiões troPicais da América Central e do
Su1, que encantOu os cOnquistadores espa~óis,
os primeiros a lhe adicionarem mel, baurulha e
canela contribuindo para fazer do produto wn
item r~uisftaâissfrno, não apenas no continente
europeu como na Ásia, graças a seu palad?~ agradável e às inúmeras variações que possfbli1ta.
Depois de um currículo dessa ordem, de três
décadas de um vitorioso trabalho, Srs. Senadores,
a Ceplac vê~se punida pela eficiência, _ameaçada
de interromper um trabalho que_ nada custou à
Unlã6: Da previsão orçamentária que fez para
1989,-com base na eStimatiVa do-imPosto de exportação da Cacau_, de f91 bilhões de cruzados,
a ComiSsão Executiva do Plano da Lavoura Cac:aueira- Ceplac, viu sobrareffi-Ihe sete bilhões
e quinhentos inilhões de cruzados, ou seja, ap:·
nas 39% do que, pro direito, lhe _deyeria ser deSti~
nado.
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no, e a insuficiência da oferta levou à cobrança
_de ágio de até 20 por cento acima das cotações
intemadonais do cacau. Para um País que consome, em média, apenas 360 gramas desse produtp, por ano, em contraposição à Suíça, que registra um consumo per caplta de quatro quilos/ano,
a escassez não poderia vir em pior momento.
Ê bem verdade que a solução para a crise do
caca.u passa pelas negociações internacionais,
que levem a bom acordo_o destino_ do estoque
regulador e ao acerto das contas dos países signatários da Organização Internacional do Cacau,
Mas é igualmente verídico que o setor não dispen~
sa uma política consistente - voltada prioritariamente para o produtor,_ assegurando-lhe meios
de escapar às adversidades climáticas e às oscila·
çóes intemaçionais de preços -, sem expor-se
aos prejuízos com que hoje arca integralmente.
Um bom ponto de partida seria a criação de
um fyndo de compensação, a ser utilizado todas
as vezes que o mercado mundial apresentar variações acentuadas de cotação, corno ocorreu du~
rante todo este ano, e um tratamento adequado
por parte do Banco Central aos cacaulcuftores
atingidos por adversidades climáticas. O socorro
representado pela Resolução n~ 1.405 d_o Bacen
contém tantas ressalvas e limitações que acabou
se transformando mais em um paliativo do que
propriamente num apoio para os tempos difíceis
como o que ·experimenta hoje a cacauicultura
nacional.
Ê precisO romper com essas--políticas inconseqüentes, Sr, Pfesiâente e Srs .. Senadores! O setor

É de estranhar, Sr. Presidente e Srs. Sertadores, o imobilismo da Ceplac, comDletamPntF> ::!'l·
~~~~:a . . tudo, rec~oendo e acatando as
determinações da tecnoburocracia da Seplan e
do Ministério da Fazenda, tão prejudiciais à vida
desse _órgão, tão pouco condizentes com o seu
passado de lutas, e tão comprometedoras para
com o futuro das regiões produtoras de cacau.
Atitudes e_comportamento em tudo diferentes
ao adotado pelos dirigentes da Embrapa e da
Embrater, que foram à imprensa, à televisão, para
dlmunciar os prejuízos que resultariam, os danos
que seriam causados para os produtores rur~is produtivo-basedariquezanacional-nã~pode
e para a agricultura brasileira, se fossem desmon- ficar à mercê daS Vontades e deliberações de rneia
tadas as suas empresas. Dirigente-s que souberam dúzia de- técnicos que só pensam na exatidão
s~;. ,nobilizdr e percorrer os gabinetes desta Casa . do orçamento e na contenção do déficit público
e da Câmara dos Deputados, e, junto aos Con- - de cujo_ controle, naturalmente, não podemos
gressistas, prestando esclarecimentos, acorda- prescindir -, sem atentar para a verdadeira esrem ações, ganhar apoio político e estarem pres- sência das coisas. Sem políticas efetivas de _longo
tes a alcançar o resgate de suas empresas, Em- prazo que incentivem e apoiem o produtor, vai
brapa e Embrater, que dirigem.
ser difícil romper esse ciclo vicioso_.
Uma cultura que passou ao largo das benesses_
É sempre -oportuno lembrar que a cacauiculairibuídãs ~ il:'túmeros produtos agrícolas, que car- _ tura nacional conquistou para o Brasil a segunda
reiã diViSas para o País não pode viver nessa inse- posição como produtor mundial e trabalhou por
gurança. O melhor e mais _conveniente- é que a conta própria para chegar onde se encontra, porCeplac mude de status jurídico, deixando de ser que o Executivo nunca se obrigou a dar sua con-apen:as um apêndice do Ministério da Agricultura trapartida para que isso acontecesse. Traduzida
e, na condição de empresa pública, possa admi- em dfras, essa performance rendeu ao País uma
nistrar diret.amente seus próprios recursos, sem receita cambial, nos últimos 1O anos, superior
as injunções que hoje a obrigam a limitar seus a sete bilhões de dólares. E o setor pode, se conveprogramas a um mínimo de atividades.
nientemente amparado, acumular recursos supeIsso se toma mais relevante, no presente mo- riores a estes, concorrendo para elevar os saldos
menta, em razão das grandes dificuldades por da balança comercial e gerar divisas para garantir
que passam os cacaulcultores brasileiros, às vol- os pagamentos da dívida externa.
tas com as sucessivas _quedas d_e preço do produA Bahia, que abriga a maior expressão da cato no mercado externo - decorrência da super caufcultura nacional, exige do Governo medidas
oferta do cacau africano e asiático- e a prejuízos sensatas e eficientes- para garantir a existência
que somam, nos últimos dois anos, importância da Ceplac, e um apoio constante aos produtores
s_uperior a 11 bilhões de cruzados, a preços de de cacau, sob pena de desestimular o cultivo de
novembro de 1987.
_ . _
wn alimento que, ao lado da expansão de seu
Se_~sobra cacau no exterior, Sr. Presidente, falta consumo a nível interno, tem muitos mercados
no mercado interno, pois este é o segundo ano potenciais a conquistar, com os significados ecoconseCutivo em que a produção nacional situa-se nômicos de que isso se reveste. (Muito bem!}
em níveis inferiores ao esperado. Das seis milhões
de sacas previstas para a última safra - reunida
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) a tempora e a principal - o total colhido não
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite Chavai ultrapassar os cinco milhões e meio de _sac~, ves.
-em razãO da_estiagem qu~ assolou o sul da Bahia
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR Pronun!}esse_período.
Os efeitos dessa redução se fizeram presentes _ .· cia o seguinte discurso.)_:....__ Sr. Pr~sidente, _Srs.
senadores, na última sessao aprectamos aqua um
na comercialização do produto em âmbito inter-

.,..,. . ~~.
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projeto vindo da C"amara dos Deputados, de no
52. e na origem n9 668/88; que definiu os crimes

----~~~---------------

Justificação
. A emenda substitutiva ao Projeto de Lei
resultantes de preconceito de raça ou de cor.
_ n~_52/88, da Câmara dos Deputados, é orienDepois de algumas discussões pedimos vista
tada por propósitos de simplificação legis1adesse projeto, para emendá~Io, o que fazemos
tiva, de atenuação do rigor das penas e de
neste instante.
preservação da unidade sistemática da Iegis~
O projeto oriundo da Câmara dOs Deputados
Iação penal brasileira.
é revestido da melhor boa vontade, mas veio mui1. A descrição legal de condutas proibito abrangente, com interferências em outras
das deve se pautar por critérios de precisão
áreas, de tal sorte que um sujeito, ainda que não
conceituai e de simplicidade terminológica
estivesse atuando sob a égide de preconceito de
- corolários do princípio da legalidade e
cor ou de raça, poderia cair nas sanções da lei.
pressupostos de política criminal conseqüenTomamos a liberdade de apresentar esta emente, porque a função de prevenção geral da
da, que leio sinteticarriente, para que conste do
lei penal implica a possibilidade de conheciDiário do Congresso, e os juristas ou pessoas
mento da matéria proibida por seus destinainteressadas se manifestem, a fim de que a lei
tários_sociais. Critérios casuísticos ou referênsaia de forma a atender melhor aos imperativos
cias meramente tópicas são incompatíveis
constitucionais:
--C:Om a técnica IE~glslativa _em matéria penal:
fragmentam o significado do modelo concei"EMENDA SUBS1ITCITIVA
tuai de crime, prejudj_cam a assimilação soAo Projeto de lei n~ 52/88,
cial do sentido da lei e, freqUentemente, exDa Câmara-dos Deputados.
-cluem do âmbito da proibição situações es(1'1• 668/88, na Casa de origem)
pecíficas não previstas, mas evidentemente
Define os crimes resultantes de preconcriminosas.
ceito de raça ou de cor.
Assim, o teor do projeto origina] foi discipliCongresso Nacional decreta:
nado em 7 (sete) artigõs, e as condutas incri~'
Art. 1~ Será punida como crime, na forminadas foram concentradas, nas suas di~
ma desta Lei, a prática de atos resultantes
mensões objetivas e subjetivas, em apenas
de preconceito de raça ou de cor.
3 (três) artigos, incluindo, também, hipóteses
Art. 2-~ Os crimes definidos nesta Lei são
Criminosas não previstas, como uma leitura
inafiançáveis e imprescrftíveis.
- comparativa demonstra. Foram excluídas,
Art. 3~ Impedir ou recusar, por motivo
pela natureza da matéria, 2 (duas) incrimide preconceito_ de raça ou de cor, o ingresso
nações_~_a _discriminação por razões econóo_u promoção no serviço público civil ou milimicas, sociais; políticas ou religiosas (art. 15 ),
tar, a admissão ou continuidade no emprego
-porcorrstituir matéria estranha ao preconem autarquia, sociedade de economia mista,
ceito de raça ou de cor; e a discriminação
empresa concessionária ou permissionária
no âmbito do casamento e da convivência
de serviço público, ou empresa privada, ou,
-familiar (art. 14), por incidir em área da afetiviainda,o exercício de profissão, ofício ou atividade pessoal, refratária à regulação penal.
dade lícita.
2 •. .O rigor repressivo do Projeto foi reduPena: reclusão de 1 a 3 anos.
zido porque (a) não é o rigor das penas, mas
Art. 4~ Proibir, impedir ou recusar, por
a certeza da punição, que desencoraja a prámotivo de preconceito de raça ou de cor:
tica do crime, (b) repugna à consciência jurí1- a matrícula ou freqüência a estabeledica dos juízes a aplicação de penas desprodmento de ensino, de qualquer curso ou
porcionalmente graves, (c) a ação reconhecigrau, da rede pública ou privada;
damente criminógená do cárcere desaconD-o acesso ou atendimento, nos horáselha reclusões institucionais prolongadas,
dos abertos ao público, em estabelecimento
{d) a sanção penal não é instrumento de
comercial de qualquer natureza, ou de presretaliação estigmatizante ou vingativa, mas
tação de serviços, bem como em locais de
complemento excepcional do processo de
diversões ·ou de espetáculos públicos;
socialização, (e) enfim, o exCessivo rigor rem-a utiliíação de meios de transporte
pressivo do Projeto introduz grave desequipúblicos em geral, terrestres,_ aéreos, marítilíbrio na correlação geral das penas do sistemos, fluviais ou lacustres;
ma punitivo brasileiro, radicadas no valor do
N-a admissão nos quadros associativos
bem jurídicO e no desvalor da atitude do aude clubes recreativos, sociedades beneficentor.
tes, entidades desportivas e similares;
Argumentos semelhantes justificam a conV- o uso de locais de entrada ou de saída
cessão da suspensão condicional da pena
de edifícios públicos ou privados, comerciais
(veàada no art. 2~', do projeto), presentes os
ou res1denciais.
requisitos legais: além de direito do condePena: reclusão de 1 a 2 anos.
nado, é iffiperativo de política criminal Para
evitar os efeitos negativos da prisão e seus
Art. 59 Propagar ou difundir, por qualreflexos na reincidência crim~I. inexistindo
quer meio de comunicação, teorias, conceirestrição constltuclonal.
tos ou idéias com o fim de estimular ou de ~ .3. Fmalmente, não paréce· justificável a
justificar a discriminãçãó Põr motivo de raça_
ruptura sistemática proposta para os efeitcis
ou de cor.
da .conden~ção (art 16), a reincidência (art
Pena: reclusão de 1 a 2 anos.
17) e o rito processual (art. 19). Os efeitos
Art. & Esta lei entra em vigor na data
da condenação e a reincidência ~stão adede sua publicação.
quadamente disciplinados na legislação peArt 7o Revogam~se as disposições em
nal comum, não subsistindo razões para tracontrário.

tamento legal diferenciado. O rito sumário
das contravenções é aplicável em crimes de
menor gravidade não punidos com reclusão:
o procedimento comum, imposto pela natureza da pena, é igualmente indicado pelo
princfpit? constitydonal da amplitude de defesa, com·os meios e recursos a ela inerentes. _
Silla das sessões, 25 de _novembro de
1988. - Senador Leite Chaves.
LEGISLAÇÃO OTADA

PROJEfO DE LEI DA CÂMAAA
N< 52, DE 1988

(N• 668188, na Casa de origem)

Define os crimes resultantes de
Preconceito de raça ou de cor.
O Coilgresso Nacional decreta:
Serão punidos, na forma desta lei,
os crimes resUltantes de p~ec:onceitos de raça
ou de cor.
A(t. 29 Os Crii-ne.s definidos Oesta lei serão imprescritiveis, inafiançáveis _e in_s_yscetlveis de suspensão condicional da pena.
Arl 3~' [mpedir ou obstar o acesso :de alguém, devidariieOte h<;~:bilitado, a· qualquer
cargo da Administração Direta o_u lndireta,
bem como das CQncessionárias d~ serviços
públicos.
Pena: reclusão de dois a cinco _anos.
Art. 4o Negar ou obstar emprego em
empresa privada.
Pena: reclusão de dois a cinco anos.
Art. s~ Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comer~tal, negando-se a servfr, atender ou receber cliente ou comprador.
Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 69 Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno_ ern estabelecimento de ensino público ou privado de
qualquer grau.
Pena: reclusão de três a cinco anos,
Pa"rágrafo único. Se o Crlme ror-praticado
contra menor de dezoito anos a pena é agravada de 1/3 (um terço).
Art. 79 lmpedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou
qua1quer estabelecimento similar.
Art. ]9

Pena: reclusão _de três a cinco anos.
Art. & Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias
oU locais semelhantes abertos ao público. Pena: reclusão de um a· três anos.
Art 99 [mpedir o aCesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos
aO público.
Pena: reclusão de um a três anos.
Art. 10. [mpedir o acesso ·ou recusar
at~ndimento em salões de cabeleiras, barbeadas, termas ou casas de massag_~m ou
estabelecimentos com as mesmas finalidadeS.
Pena: ieclusão de Uin ã -tréS ·anos.Art 11. lmpedir_oacesso às entradas so-ciais em edifi<;ios públicos ou residenciais
e elevadores ou. escadas de acesso
. aos mesmos.
Pena: reclusão de um a três anos.
~
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Art. 12. Impedir o acesso ou o uso de ria gerar punições exageradas, exorbitantes. Não
transportes públicos, como aviões, navios, se conc~he__.ç_Qfllo uma lei _possa prever penas
barcas. barcos_ ônibus, trens, metrô 01,1 qual~ __ 9-e até 5 an_os- quã.ndo temos a imprescritibilidade,
quer outro meio de transporte concedido.
que não é coisa comum na lei ordifláría. Além
Pena: reclusão de wn a três. anos.
__ .
ct_Q_ mais. .a swpensão condicional da pehajamais
Art 13. Impedir ou obstar o acesso de poderia ser proibida na lei, porque a suspensão
alguém ao serviço em qualquer ramo das condicional não. G um bem do criminoso, é Um
Forças Armadas.
bem da sociedade. Ela tem interesse em retirar,

Pena: reclusão de ~ois a quatro anos.

depois de aJgum tempo, o condenado da prisão,
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. 5 ---:se hou.ve paralisação da obra, por que
e por quanto tempo?
6- se os recursos orá propostos são suficientes para terminar as obras de construção
civil, a aquisição dos equipamentos e sua
iriStalação.
Anexo pronuriciainento feito por esta Vice-Liderança, na última sexta-feira, dia 25 do corrente,
sobre esse mesmo asst.Into, tendo como justifi-

Art 14. Impedir ou obstar, por qualquer para que ele não sofra com mais incidência o -cativa.
meio ou forma, o casamento ou convivência contá_gio da convivência crimin6gena.
Brasília,
28
de
novembro
de
1988.
Seilador
familiar e social.
Então, procuramos fazer um projeto símj:ileS,
Mário Maia.
Pena: reclusão de dois a quatro anos_~
acessível, e mesmo porque _os juizes ficariam reArt 15. Djscriminar alguém por razões ceosos de aplicar urna lei tão pesada como aquela
econômicas. sociais, políti<::as ou re1igiosas, que tivemos a oportunidade de examinar aqui.
Brasília (DF), 25 de novembro de 1988
em local de trabalho, em público ou em reu· E como dissemos, o que detém o criminoso na
niões sociaiS.
-- Sua prática criminosa é a certeza de que a pena
Senha~: Presidente, Senhores Senadores,
Pena: reclusão de àCiis a quatro anos.
será cumprida, será aplicada. Por isso, assistimos
O GOverno do Estado do Acre solicitou emprés§ 19 Incorre nas mesmas penas quem
aqui a diversas e longas discussões sobre a pena
timo à Caixa Ec::onômica Federal, através do Fun~
fizer propaganda de preconceito de raça ou de morte, que o mundo está eliminando, porque,
do de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS),
cor.
_.
__
_ ,
quando o homem resolve matar, a primeira coisa
do qual é gestora, no \-'alar de .749354,98 Obriga§ 2 9 Sendo o _ato disc::rimjnatódo veicu- qUe renunçia _é à vida, e, quando sabe que está
ções do Tesouro Nacional com o objetivo de comlado ou publicado pela imprensa, ou qual- com a vida em condenação, ele passa a ser um
plementar a operação FAS W 4.320/81, visarido
quer veículo de comunicação social, a pena criminoso muito mais perigoso.
_a- conclusão das obras do Hospital Geral de Rio
Embora suspeito, porqUe a fizemOs, cremos
é agravada de um terço, assegurado ao disBranco. criminado o mesmo espaço e temp·o para que essa emenda satisfará, pelo menos, as cauteComo sabemos, cabe ao Senado Federal aprodefesa e esclarecimentos que se tomem ne- I~ que o Senado, na discussão anterior, procurou
var ou rejeitar essa solicitação. Confonne me é
cessárlos, independentemente da ação inde- esclarecer. (Muito bem!)
.f~cultado pelo regimento _desta Casa, solicitei
prorrogar por dez dias a decisão sobre o n~ferlCio
nizat6ria cabível.
_0 SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Art 16. Constitui efeito da condenação ~?r~ a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
emj5réstirrio. As razões que me levaram a fazê-lo
a perda do cargo ou função pública, para
.lecretário.
são de natureza exclusivamente fiscalizadora, uma
o servidor póblico, e a suspensão do funcio- das funções precípuãs desta Casa.
namento do esta_beleçimento_particular por
É lido·o seguinte
O HospitaJ Geral de Rio Branco teve iniciada
prazo não superior a três meses.
.----=SUa construção ainda na ge5!ão da senhora goverArt. 17. Em caso de reincidência, a deci·
nadora lolanda Uma. Naquela ocasião, como em
são condenatória imporá a pena acessória
REQUERIMENTO
outras, tivemos oportunidade de participar ativade cassação da autorú;açãQ de_funcionarpenmente do _esforço de contratação dos recursos
N•
205,
de
1988
to do estabelecimento, se entidade privada
junto à Cãlxa -Econômica Federal. O empréstimo
ReqUeremos urgência,- nos termos do art. 371,
Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts.
foi concedido e até hoje o hospital não foi con16 e 17 desta lei não são automáticos, deven- alínea b, do R~gimento Interno, para o Projeto
cluído. Onde foram aplicados os recursos iniciais?
_
do ser motivadame.n.te decl~rados na sen- deResõbJÇâo·n.;; 171/88.
Nesse sentido, senhor presidente e senhores
Sãlii das Sessões, 2'9 de novembro de 198a senadores, solicitei prorrogação do prazo de decitença.
Art. 19. O processo judicial para a apu- -Pompeu de Sousa- Jamll Haddad- Má- são do Senado por razões muito claras, simples
ração dos crimes definidos na presente lei
rio Mala - Ronan Tito - Alfonso Camargo e objetivas, não levadas por mero caráter obstruterão rito sumários, nãQ podendo ultrapassar - Jarbas Passarinho.
cionista e sim pela necessidade desta Casa aproo prazo de 60 (sessenta) dias para prolação
fundar-se mais detidamente no emprego dos reO SR. PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) da sentença.
cursos federais repassados ao Estado do Acre
Este requerimento será votado após a Ordem do
Art 20. Esta lci entra. em vigor na data Dia, na forma do art 375, li.
em sua atual administraÇão.
de sua publicação.
Em primeiro lugar, desejo dar oportunidad~ao
O SR: PRESIDEI'ITE (Jutahy Magalhães) Art 21. Revogam-se as disposições em governo do estado para esclarecer qual a destina-.SObr_e__a mesa, requerimento que será Jido pelo ção dos recursos aprovados anteriormente para
contrário.
· Sr~ 19 s-ecretário.
À publicação.
.o-.m~o_flm. Em segundo lugar, e aqui neste
Sr. Presidente, fiZemos este projeto com muito
É Jido p segUin!e__
ponto a questão toma-se mais séria, é porque
carinho, porque a matéria é muito delicada. Toa probidade do atual governo acreano está sob
REQUERIMENTO
mamos também a iniciativa de enviar o projeto
suspeita. Está o governo do Acre "sub judice",
ao nobre Senador Nelson Carneiro, que na sessão
sua probidade está em julgamentC). São vários
206, de 1988
anterior discutiu conosco este assunto; ao ilustre
os proces_sos que tramitam na esfera do Judiciário
Senhor Presidente,
Senador Gd Sabóia de Carv;;Uh<;> que, parece, tem
federal e estadual contra os já conhecidos casos
à
Mesa
do
Senad'?
Federal,
nos
terRequeíro
emenda semelhante; e ao eminente relator.
.administrativos de má_ gestão da coisa pública,
mos da Resoh..lção n 9 142, de 1985, as seguintes
cometidos pela administração d,o Executivo
Temos intereSse, Sr. Presidente, que a matéria
informações,
referentes
à
M~nsagem n? 247, de
acreano e que escandalizaram todo o Pais durante
seja discutida, embora estejamos convencidos de
1988,
do
Sr.
Presidente
da
República,
que
suba última campanha eleitoral_._
que a vontade constitucional -~ preservada na
mete à aprovação do Senado Federal proposta
legislação ordinária. Entendemos, Sr._ Presidente,
Graves aCusações se abatem sobre o atuÇ~.l gopara
que
seja
autorizado
o
Governo
do
Estado
verno do Estado do Acre, entre as quais destaque deve haver uma boa discussã~ a ~ste respeito,
do Acre a contratar oper;ão de crédito no valor_ camos:
__
_
porque, embora estejamos trabalhando aqui sob
correspondente em cruzados a 749.358,98 OlN:
-distribuição de recuros federai$, repassados
a pressão do número de projetas que a Consti_1 - tOiã.r. doS- recUrsos federais- e estaduais
tuição deterrn_ina sejam feitos, matéria desta orpelo Ministério da Reforma A_gr~ria, através do
dem não pode ser concessiva por ser feita com
já"émpregados na c_oristn.ição do hospital,
programa Procera, com fins_ el~itoJais. O inquérito
2 -·crono.Qrama ÍlSico _da obra;
pressa. Ela tem que merecer a reflexão da Casa,
já foi concluído e encaminhado ao procurador
regional eleitoral para que sej.:t ofere.ci4a .,_ de_porque a lei passaria a gerar resultados de outra
3.:- crOOograma fmanceiro da obra;
núncia; --forma. Da maneira que veio da Câmara, ela pode·
_ 4 - data do inicio da obra:

N•
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-desvio de recursos financeiros, gêneros alimentícios e outros donativos_ ofer~cidos aos flage-lados acreanos para fazer frente à desesperadora

situação ocasionada pelas enchentes ocorridas
em março último, que foram distribuídos somente

às vésperas das últimas eleições, o que levou que
a Polícia Federal apreendesse dezenas de toneladas desses produtos. Razão de humilhantes telegramas enviados pelos governos de Cuba e Dinamarca, solicitando informações sobre o destino
da ajuda enviada por aqueles países quando das

enchentes;
-convocação pela Comissão de Fiscalização
e Controle desta Casa de numerosas autoridades
estaduais e federais a fim de serem interpeladas
sobre a utilização dos recursos destinados ao
atendimento dos flagelados e aplicados na recen-

te campanha eleitoral;
-desvio de verbas públicas, denunciado pelo
Partido da Frente Liberal do Acre, para o pagamento de equipamentos gráficos de um jornal
locai, em que o governo· têm interesses politicas
e autoridades do primeiro escalão da administração acreana têm interesses comerciais. Esta
denúncia, que tramita pela Justiça acreana, foi
comprovada pela agência do Banco do Brasil SA
de Rio Branco que procedeu o pagamento a débito de conta corrente do governo do estado por
orientação de seu gabinete;
-desvio de recursos públicos de aproximadamente 800 milhões de cruzados com a distribuição de vales empregados na aquisição de
combustível empregado pelos candidatos e cabos
eleitorais do PMDB durante os meses de outubro
e novembro corrente. Este fato está em fase de
inquérito junto ao auiz da 1~ Zona Eleitoral do
Estado do ACre; e
-divulgação inconstitucional de programas e
pretensas obras do governo, utilizando recursos
públicos, fazendo apologia política do primeiro
mandatário do governo acreano e outras autoridades. A justiça acreana já intiinou· o governo
a retirar a acintosa propaganda, que segundo especialistas em propaganda e marketing, atinge
a soma de 200 milhões de cruzados, o que nos
leva a entender que o estado está nadando em
recursos.
Se antes fui a favor da liberação de rec_ursos
para o hospital, porque agora seria contra? Como
médico e como cidadão desejo que o hospital
em questão seja o mais rapidamente entregue
à carente população acreana. Mas, considero indispensável que os responsáveis pela aplicação
de recursos públicos federais no Esfado do Acre
esclareçam não só as questões acima-formuladas,
como também, forneçam as informações que ora
encaminho à Mesa:
-total dos recuros federais e estaduais
já empregados na construção do hospital objeto do presente pleito;
- cronograma ffsico da obra;
- cronograma financéiro da obra;
......_data do início da obra;
-se houve paralisação da obra, por que
e por quanto tempo;
-se os recursos ora propostos são suficientes para termiliar as Obras· de construção
civil, a aqulsíção dos equipamentos e sua
instalação.
Dada a premência do tempo, uma vez que estamos prestes a terminar a atual Sessão Legislativa,

e para que os prejuízos não sejam ampliados,
não_ vincularemos à aprovação do empréstimo
ao esclarecimento prévio de pedido de informações ora solicitado, resguardando-me, porém, o
direito de obtê-las_oportunamente. Era o que tinha
a dizer. - Senador Mário Mala, Vice-Lider do
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O autor do projeto, o nobre Senador Mauro
Benevides, apresentou-o com o precípuo objetivo
de criar condições para que os portos nã:donais
ganhem, novamente, capacidade míriima de eficiência operacional e voltem a contribuir, plenamente, para o sucesso das exportações e das
importações, vitais para o balanço comercial do
PDT.
País.
Em_ SJ.l_ª-- primeira _passagem pelo plenário, o
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Este requerimento vai ao exame da Comissão projeto e seus objetivos mereceram um~ análise
cautelosa por parte do nobre Senador Carlos
Diretora.
Chiarem que, com seu louvável senso de moraliO SR. PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) dade e respeito pela coisa pública, levantou quesEsgotado o tempo destinado ao Expediente, pas- tões realmente fundamentais, cujas respostas ora
sa-se à
trago a S. & e aos_demais_Pares.
Cciin a sincera objetividade que procuro manter
nos pronunciamentos e nas ações parlamentares,
ORDEM DO DIA
começo registrando que a quase falência do setor
Item 1:
portuário só não aconteceu, até hoje, por causa
Discussão, em turno único, do Projeto de _ da dedicação e do patrioti~mo acendrados que
Lei da Câmara n9 52, de 1988 (n9 688/88, movem os Profissionais ligados _à Portobrás, desfia-·easa de origem), que define os crimes de seus diretores até os mais modestos operários
resultantes de preconceito de raça ou de cor, e trabalhadores das docas.
No dia 31 de dezembro de 1979, os recursos
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple- gerados pela Taxa de Melhoramento dos Portos
deixaram de ser vinculados à efetiva aplicação
nário.
nos portos e passaram a constituir receita do TeSobre a mesa requerimento qJ..Ie será lido pelo souro Nacional. Ou seja, tomaram-se meras rubriSr. ]1> Secretário.
cas orçamentárias, desvinculada_s~ na prática, de
É lido e _aprovado o seguinte
qualquer compromisso com a recuperação e o
desenvolvimento do sistema portuário.
A pá de cal veio em 19 de maio último, quando
REQ(JERIMENTO
essa taxa foi simplesmente extinta:
A realidade _hoje, portanto, é que não existe
N• 207, de 1988
qualquer recurso específico e caraCterizado de
Nos termos do .:irt .3-1 O, -alínea c, do Regimento forma- insofiSmável, que permita ao Sistema de
Portos a segurança de recursOs rriíriimOs e confiá.;
- Interno, requeiro adiamento da discussão do Proveis. Os orçamentos anuais, como se sabe, já
jeto_ de Lei da Câmara n1> 52, de 1988, por 6
nascem deformados por cortes e restrições quase
dias.
Sala daS sessões, 29 de novembro de 1988. siniultâneas à sua sanção- e agora, com a chamada "Operação Desmonte", a situação se ante.. -Senador Áureo MeUo.
cipa ainda mais problemática.
- O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) O que se propõe no Projeto? --Aprovado o requerimento, a matéria sairá da OrA crii:lçãO de Um adicional tarifário sobre -as
dem do Dia, para a ela retomar na data fixada.
operações de entrada e saída nos portos, incidente sobre as respectivas tabelas, na base de
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)50% (dnqüenta por cento).
ltem2
Não se trata, ao contrário do que alguns suDiscussão, em pririleiro turno do Projeto
põem, de nova taxação em beneficio da frota nade Lei do SenadO no 87, de 1988, de autoria
clonai. É, ao contrário, o estabelecimento do sedo Senador Mauro Benevides, que cria o Adi- gundo pilar da força do transporte marítimo brasicional de Tarifa Portuària -ATP, e dá outras leiro que, aliás, já foi uma dãs grandes potências
providêilcias, tendo
internacionais do setor.
PARECER FAVORÁVEL, Proferido em pleA assistência e os recursos para oS navios já
nário.
- existem; criádoS pelo Decreto~Lei n1> 2.404, de
Em discussão o projeto, em primeiro turno.
23 de dezembro de 1987, _que dispõe sobre o
ó Sr. Nab-õr J{lnlor --Sr. Presidente, peço -Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante e o Fundo de Marinh~ Mercante, que
a palavra.
atendem desde a construção, a indústria e a proO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) dução naval até sua operação.
Cõncedo a paJavra ao Senador Nabor Júnior para
Aquele segundo pilar que mencionei, o sistema
discutir a_ matéria.
portuário, continua carente de apoio e de recursos.
O SR; NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Para
E sem ele, de nada valem os benefícios para-- -discutir. Sem revisão ~o orador.)- Sr. Preside_nte,
lelos.
Srs. Seiladores, retorna hoje à Ordem do Dia do
De riaâa Vale- incrementar as exportações, se
Senado Federa! o Projeto de Lei n? 87, de 1988,
que "cria o Adicional de Tarifa Portuária (ATP),
a transferência das cargas de caminhões e come dá outras providências''. Trata-se, como se vê,
boios ferroviários para os navios se faz morosa
de matéria já anteriormente enfocada neste plenáe problematicamente. Como prometer efetiva renrio e apreciada, em seus aspectos técnico-legistabilidade de fretes se os navios estrangeiros e
lativos, pelas dOutas Comissões da Casa.
naciOnais esperam, durante várias Semanas, ao
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largo dos atracadouros, a autorização para encostar? O materia1 existente nas doc:as já se encontra

perigosamente defasado, carente c;ie manutenção
mais eficaz e sistemática; e, acima de tudo, o

fluxo de verbas para esse atendimento esse.ncial
acompanha as marés da própria economia nacional.

Que hoje, como se sabe, é vazante.
A proposta orçamentária_ para 1989 é inferior
aos investimentos feitos nos portos em 1983. No
corrente ano de 1988, é em_mais de um terço
inferior àquela aplicação -

e vale, de novo, friso

que esta é apenas a proposta incia1, sujeita a cortes
já anu~=~.ciados.
Sr. Presidente, Srs. Séi1.adores, o descompasso
entre investimentoS na navegaÇãO e verbas para
os portos acarreta uma figura manca e desigual,
que prejudica até mesmo os contemplados.
AfUlal, ainda é pelos portos que passam, em
sua quase totalidade, os bens e produtos tanto
de exportação quanto de importação, Os números são êxpressivos e exigem atehção: a operação
portuária responde por 97% de todo o movimento, enquanto as estradas e aeroportos arcam
com o restante, ínfimos 3% ...
Se projetaimos esses -percentuais na previsão,
prati<::amente confirmada, de US$ 46 bilhõe_s de
exportações e importações. no presente exercído,
evidenciaremos a urgência da doação de medidas
voltadas para aprimorar e proteger o slstema portuário.

O Adicional de Tarifa Portl.,lária, proposta no
projeto do nobre. Senador. MatJrp _6enevid.es, ~
até modesto, em seus objetivos econômico-fmanceiros. Está dentro cfo escrupu1oso patriotismo
de S. Ex!', sempre empenhado em promover o
desenvolvimento nacional sem ~ausar danos à
macroeconomia do País.
Em números atuais, considerando o feç_hamento_ das operações de importação e exportação de
1988 naqueles US$ 46 bilhões, o ATP representará cerca de US$ 200 milhões- ou seja, menos
de meio por cento desse movimento. E a contrapartida, expressa na qualidade, na presteza e na
confiabilidade dos serviços pirtuârios, é in~alcula
velmente superior às despesas e à taxação previstas no Projeto.
Peço vênia a V. Ex~ para apresentar outros nUmeras impressionantes, para justificar a aprovação da matéria sob exame. É fundamental ressaltar a dísparídade entre gastos e benefícfos, quão
irrisória será a carga e quão importante serão
seus frutos. . ·--- __
___
___
_
__
Em cerca de 90% dos produtos embarcadas
no longo curso; a participação da tarifa portuária
no seu preço é inferior a 2%; e se propõe, agora,
um .adicional de apenas m·eio ponto percentual.
A conseqüência prática, senSível a curto prazo,
será o aJ?Orte de verbas específicas e indesviáveis
para os portos nacionais, que, destarte, ganharão
condições reais para contribuir, ainda mais, para
a produtividade das operaç_ões mercan_tis in.temacionais.

Estou certo, Sr. Presidente, Srs. Senador~s. d,~
que o assunto é da maior importância para o
Brasil, mormente quando se procuram saldos comerciais e celeridade digna de nossa inãioridade
tecnológica.
· __
A aprovação do Projeto_ de Lei do Senado n~
87, de 1988, terá o condão de propiciar, já de

imediato, a revitalização e a modernização do sistema portuário nacional.
Negar-lhe aprovação ou protelar sua vigência
será Jnais um forte golpe na competivldade das
exportações brasileiras e no cr~i[nento das indústrias carenteS de insunios oriUndos de outras
regiões.
_
..Estou certo, repito, de que .o nobre Senador
CclrÍOSCfiiãrellí, üin dos mais brilhantes hOmens
públicos de sua geração, assim como os demais
Senadores çla República têm condições, agora,
de, à luz das informaÇões ora trazidas ao Plenário,
dar seu juSto e patriótiCo apoio ao projeto.
_ Assim o fazendo, estarão marcando, de forma
louvável e indelével, uma página positiva da economia nacional, impulsionando a recuperação e
_a otimização dos portos de todo _o País. (Muito
beml Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

COntinua· em discussão. (Pausa.)
- Não havendo quem desejo fazer uso da palavra
para discutii" o projeto, em primeiro tum o, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Sts. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Nos_term_os doart. &'da Resolução n9 J. de 1987,
passa..:se imediatamente à apreciação da matéria,
em segundo turno.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem deseje fazer uso da palavra,
encerro a ·discussão. .

_

-

-

_

Encerrada a discussão, sem emendas, a matéria é_ considerada definitivamente aprovada, dispensada a votação nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)-

Sobre a mesa, fedação final da matéria que será
lida pelo Sr,- Primeiro-Secretário..

É li~ a seguinte:
Redação llnaJ do Projeto de Lei do Senado n" 87~ de 1988.
O Reiatár apresenta a redação fmaf do Projeto
dé"Lei-do Senado n9_87, de 1988, que cria o
Adicional de Tarifa Portuária .....:. AJP- e d~ outras
providências.
Sala da.s ~ssõ.~. em 29 de novembro de 1988.
-Alexandre C~ Relator._

ANEXO AO PARECER
. _ R...dação tlna1 do ProjetO ele Lei do senado n' 87, de 1988.

Cria o Adldonal de Tarifa PortuáriaATP, e dá outras providências.
O Senado Federal reaolve:
_
Art_ 1~ é; criado o Adicional de Tanta Portuária- ATP, incidente sobre as tabelas das Tarifas
Portuárias.
§ 1? _QAdicional a que se_ refere este artigo
é fiXado em 50% (cinqüenta por cento), e incidirá
sobre as operações realizadas com mercadorias_
importadas ou exportadas, objeto do comêrcio
na navegação de longo curso.
§ :29 São iSentãs do pagaJilento do Adiclonalde_Tarifa Portuária as mercadorias movimentadas
nÕ cofn-êfd~ interno, objetq.de transporte fluvial,
lacustre e de cabotagem.
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A.rt ~ O -produto da arrecadação do Adicional de Tarifa Portuária destinar-se-á à aplic:ação
em investimentos para melhoramento, reapareIhamento, reforma e expansão de instalações portuárias.
Parágrafo único. O produto da arrecadaç_ã_o
d() Adicionaf de Tarifa Portuária será depOsitado,
semar1almente,- pelas administrações portuárias
ho &nCã dO Brasil. S/A, constituindo recurso da
Empresa de Portos do Brasil SIA - Portobrás,
a quem caberá sua gestão.
Art. 3o O Programa Anual de Aplicação dos
Recursos do Adicional de Tarifa Portuária Será
submetido à aprovação do Ministro dos Transportes.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação,
Art. 5~ RevOgãm-se as dispOsições- em contrário.

o SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

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

a dfscussão.
A m-atéria é dada como definitivamente àdotada, dispensada a votação, nos termosl-egimentais.
O Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Item3:
Mens<>gem n• 252, de 1988 (n• 478/88,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizado o Governo ào_ Distrito Federal a
contratar operação de c:rédito no valor correspondente, em cruzados, a 141.949,24
Obrigações do TeSóuto Nadonal - OTN.
(Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 6~ da Resolusão n9 1, de
1987, a Presidência designa o eminente SenadOr
Pompeu de SOusa para emitir parecer sobre a
mensagem, com o respectivo projeto de resolução.

O SR. POMPEU DE SOUSA (PSDB- DF.
Para emitir parecer.) - St. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n°252, de 14 de novembro de 1988, o Senhor Presidente da Repú]?lià
submete à d~iberação do Senado Federal pleito
do Governo do Distrito Federal que objetiva contratar operação de crédito junto à Caixa Ecbnômfca Federal,_ esta na qualidade de gestor-a -do
Fundo de Apoio ao Dese_nvolvimento Social
(FAS), com é!:S_seguintes características:
1. Proponente
1.1 Denomin~ção: Distrit.o Federal_.
1.2 LocalizaçãÓ (sede): Palácio do Burtti, SAIN
-Brasüia-DF.

2. Financiamento
2.1

Valor: __ e_quivalente,

141.949,24 OTN.

.

.

~m

cruzados, a atê
.

22- Objetiv6: Aquisição de helicóptero devidamente equipàdo.
2.3 Prazo: Carência: atê 1 (um) ano. Amortizaçã-o: 4 (quatro) anos.
2.4 Encargos: Juros de 2% ao ano, cobrados
trimestralmente, Sendo o siudo devedor reajustad9 de acordo_ com_o índice de variação das
OTN.
2.5 Condições de Liberação: O financiamento
sefá liberaao ein parcelas, de acordo corn o cronograma a ser apresentado,
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2.6
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Garantia: Vinculaç.§o de Parcelas de

Im~

posto sobre Circulação de Mercadorias (ICM).
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e eu,
seguinte

Dispositivo Legais: ficam subordinados à
Federal autorizativa da opeM

No dia 23 de novembro do corrente ano, com
o Oficio n 9 S/15, o Senhor Governador do Distrito
Federal solicitou _a retificação _da Mensagem do
Senhor Presidente da República, objetivando a
mudança da destinação dos recursos, para "aqui-

sição de equipamentos de prevenção e combate
a incêndio", ao invés de helicóptero, uma vez que
o mesmo já foi comprado.
A Caixa Económica Federal informou nada ter
a opor quanto à nova destinação dos recursos
da operação em tela.
Nestas condições, resolvemos. acolher a Mensagem nos termos _do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

1'1•178, de 1988
Autoriza o Governo do Distrito Federa) a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
141.949,24 OTN.

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É o Governo do Distrito Federal, nos
tem1os do artigo 29 da Resolução n9 93, de 1976,
alterada pela Resolução n9 140, de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizado a contratar opera-

ção de crédito no valor equivalente, enY cruzados,
a 141.949,24 OTN, junto à Caixa Econômk:a Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Socíal ~_FAS, destinada à aquisição de equipamentos de- prevenção
e combate a incêndios.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data

de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
_
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Pr~sidente.

promulgo a

RESOLUÇÃO
, DE 1988

Res~lução do Senado

ração,

•

N•

Aut~rlza o Governo do Distrito Fede~
rai a contratar operação de crédito no

valor correspondente, em cruzados, a
_141.949,24 Obrigações do Tesouro Na~
clonai :.._ OTN.
O -SenadO Federal resolve:
É o Governo do Distrito Federal_. nos
termOs do artigo 29 _da Resolução n~ 93, de 11
de outubrç de 1976, alterada pela Resolução n1
140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Sena-do Federal, autorizado a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 141.949,24 Obrigações do Tesouro Nadonal
- OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta
na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à aquisição de equipamentos de prevenção e combate
a incêndios.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 1~

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A matéria _é dada como definitivamente aprcr
vada, dispensada a votãção, nos termos regimen·
tais. ,
O projeto vai à promtil9'ação.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ,Jtem4:
-~Mensagem

n9 262, de 1988 (n9 500/88,

na origem}, relativa à proposta para que seja

aütorizac;lo_9 Governo- do Estado do Paraná
in:ontFal:aF opera-ção de crédito no valor cor·
reSjkidente, em cruzados, a 10.121.544,05
Obrigações do Tesouro Nacional - OTN.
- (Dependendo de parecer.)

Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
(Pausa.)
Nos termos do art. 69 da Resolução n9 1, de
Não havendo quem peça a palavra, encerro
1987, designo o nobre Senador Leite _ChaveS Para
a discussão.
- piOferir parecer sObre a mensagem com o respec~
Em votação.
tiVõ-projeto de resolUção.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perM
manecer sentados. (Pausa.)
O SR. LEl1E CHAVES (PMDB - PR. Para
Aprovado.
- ·emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~ com a Mensagem n9 262, de 1988, o Senhor
Presidente da República Submete à deliberação
Sobre a -mesa, redação fmal que será lida pelo
do Senado Fei:leral a autOriZação para Que o- GO::
Sr. 1~ Secretário.
- ~ vemO do- Estado do Paraná contrate, junto ao
É lida a seguinte
Banco do Estado do Paraná SA, este na qualiM
Redaçã.o final do Projeto de Resolução
dade de agente financeiro da Caixa Econôr'nlca
n• 178, de 1988.
Federal, a seguinte op-eração de créditO: O Relator apresenta a redação final do Projeto
Características da openição
de Resolução n9 178, de 1988, que autoriza o
A- Valor: Cz$ 7.039.5"53.886;78 (corresponM
Governo do Distrito_ Federal a contratar operação
dente a 10.121.544,05 OTN, de CZ$ 695,50 em
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
fevereiro/88);
a 141.949,24 OTN.
-_B ":""""Prazos: 1 -de carência: 36 meseS; 2 Sala das Sessões, 29 de novembro de 1988.
de _amortização: 216 meses;
- Me.ira FUho, Relator.
C-_Encargos: 1 -juros: 6,5% a.a., 2 - taxa
ANEXO AO PARECE:Il
de admínlstraÇão: 2%- do valor de cada liberação,
Redação final do Projeto de Resolução
3 - outros encargos: 1% de_ taxa de repasse
n9
, de 1988.
ao agente financeiro;
·
D-:- .Gar®tia: Quota~Parte do Fund_o de Partici·
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
pação dos Estados (FPE);
termos do artigo 52, inciso Vli, da Constitufção,

E- Destinação de recursos: Aplicação no Prcr
grama de Extensão de Paviii-uintaç:ão Urbana e
Programa de InvestimentoS para a Região Metro~
politana de Curitiba.
Ouvida a respeitõ, a Secretaria do Tesouro Na·
cional do Ministério da Fazenda informou nada
ter a opor quanto à realização da operação em
causa.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos aná~
logos que têm merecido a aprovaçãO da Casa,
tendo em vista a alta relevância social do projeto.
Nos termos da Resolução ri? 1, de 1987, que
estabelece normas de elaboração legislativa do
Senado Federal durante o período de fuftciona~
menta da Assembléia Nacional Constituinte, opi~
namos favoravelmente sob os aspectos econômi~
co~fmanceiro e legal da matéria.
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento da
Mensagem, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N• 179, de 1988
Autoriza o Governo do Estado do PR·

faná a contratar operação de crédito no
valor correspondente em cruzados, a
10.121.544,05 OTN.

OSenado Federal resolve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Paraná nos
termos do art. 2~ da Resolução n9 93176, alterado
pela ResoJução n? 140/85, ambas do Senado Fe-deral, autorizado a contratar o~ração de crédito
hó Valor Correspondente, em cruzados, a
10.121544,05 QTN junto aõ Banco do Estado
do Paraná, este na qualidade de agente financeiro
da Caixa Económica: Federal. A operação de crédito destina-se a aplicaçáo no Programa de Extensão_ de Pavimentação Urbana e Programa de In·
vestimentos para a região Metropolitana de Curitiba.

Art. 29_ Esta ResolUção entra em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Pre'sidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy 1-\ogalhães) -

O :Parecer é favorável.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação. _______ _
--Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
!'Prov~do. _
~
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Sobre a mesa, redação final qUe será lida_ pelo
sr:-r.,;secretãi16. -~----É lida a seguinte
~edação Hnal

do Projeto de Resolução

n•179, de 1988.

ô Relato~ apres~l-ttã a redaçã~ f~al do -Pi-ojeto
de Resolução n9 179, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Paraná a contratar opera·
ção de cr_édito no valOr correspondente, em cruzados, a 10.121.544,05 OTN.
Sala das Sessões, 29 de novembro de 1988.
- i..elte Chaves. Relator.
--
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ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
n• 179, de 1988.
Faço saber que o Senado Fed~al aprovou, nos
tern1os do art. 52, inciso VII, da Constituição, e

eu,

, Presidente, promulgo a se-

Em votação o projeto.
O Sr. Mário Mala -Sr. Presidente, peço a
palavra.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~Concedo

a palavra ao nobre Senador Mário Maia,
para encaminhar a votaçãO.
-

guinte

RESOLUÇÃO.
N•

DE 1988

Autoriza o Governo do Estado do Pa-

raná a conbatar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
10.121.544,05 Obrigações do Tesouro
l'!adonal - OTN.
O Senado Federal resolve:
__
Art. 19 É o Governo do Estado dO Paraná,
nos termos do art. 2~> da Resolução n9 93, de
1 1 de outubro de 1976, _ajterad_a pela Resolução
n~" 140, de 5 de dezembro de 1985!_ambas_ do

Senado Federal, autorizado a c:ontratã-r operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados,
a 10.121.544,05 Obrigações do TesoUro Nacional
- OTN, junto ao I3anco_ do Estado .do Paraná

SIA. este na qualídade de agente financ:eiro da
Caixa Econômka Federal, destin~da à aplicação
no Programa de Extensão _de Pavimentação Urba~
na e Programa de Investimentos para a Região
Metropolitana de Curitiba, no Estado.
Art. 2~> Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Em-discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discUS$ão.
Encerrada a discussão, a matéria é ·dada como
definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promUlgação. O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) As matérias constantes .dos itens 5_ .a ~8 ela Ordem
do Dia da presente sessão.,_nos termos da aJín~a_
h do art 402 do Regimento Interno, deverão ser
apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos senhores funcionários as providêndas necessárias, a fim de que seja respeitado
o dispositivo regimental.
(A sessão tnmsforma-se em secreta .§s _] 6
horas e 15 minutos e voltp a ser pública às

16 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -

Passamos à apreciação do Requerimento n"' 205,
de urgência, lido no e:xpediente, para o Projeto
de Resolução n"' 171, de 1988, "que autoriza o
GovernO do Estado do Acre a contr_aU!r opera_ção
de crédito no valor de, correspondente, em cruzados, a 749.354,98 Obrigações do Tesouro Nacional-OTN".
Em votação o requerimento.
Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Aprovado o requerimento, passa-se à ãpreciação do projeto.
'-· _ .
Lembro aos senhores ~enadores que a matêrià
constou da Ordem do Dia da sessão do dia 22
do corrente, tendo a sua discussão sido encerrada.

OS!t. MARIOl\IAIA(Pbf-AC. Para enca·

minh<rr_a _vQt~ªo. -~em _revisão do_ 9rador.}__Sr. Presidente, Srs. Senadores, o prOjeto em pãuta,
proveniente da Mensagem n9 247, de 1988, do
Senhor Presidente da República, que submete à
aprovação do Senado FcideraJ a proposta que au~
toriza _o_ governo do Estado do Acre a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em
GJ:U;ados, .a_ 749.358,98 Obrigações do Tesouro
t'ii3ciona.l (drN}, esteve na Ordein do Dia da se~
mana passada e seria vo~do no dia 2:?_. Entretanto, requeremos o adiamento da matéria por
1O dias, porque precisávamos obter algUmas informações acerca desse pedido de empréstimo,
uma vez que é referido na_ Mensagem_ que o inesmo se destina à conclusão de obras do Hospital
Geral de Rio Branco.
qs_e hospital, Sr. Presidente, Srs. Sei-ladores,
tem yma longa história, porque, desde governos
anteriores, essa verba vem sendo destinada à saúde pública. Primeiramente, foi destinada para postos médicos e, depois, para a recuperação de
rede hospitalar. Finalmente, já no Governo do
Exm9 Sr. Nabor Júnior, hoje Senador d_a_ R,_epública, essa verba, por intermédio da Bancada, foi
destinad_a à const[l!çâo ÓQ. h_pspltal, um nosocômio em Rio Branco, com a ·capacidade de 150
leitos, uma vez que a rede hospitalar do Acre é
precârra·. E as obras foram iniciadas na gestão
da Sr'l ex-Governadora Iolanda Aeming. No nosso
entendimento, essa obra já era para ter sido conduída h~ muito tempo._ Entretanto, não está, e
fiZemos um prOnunciamento, da última vez, estra~
nhando o pedido de verba, e tecendo conside~
rações acerca áo destino inadequado que S. fr,
o atual Goveinador do Estado do Acre, dará ao
dinheiro destinado a essa obra.
Sr. Presidente, o nobre Sen.;ldor Nabor Júnior·,
--târUbém quinta-feira, após 6 nosso pronunciamento, apresentou explicações parciais sobre a
matéria, convEmcerido-nos de que os nossos argumentos estãvam certOs, uma vez que S. Ex~
trouxe à lul; da Casa informjlçôes de que a contra_partida do Oovemo seria de 40% para a conclusão
da obra e essa parcela faltou, e a obra continua
à mercê da aquiescên.cia da firma que a constrói,
fmanciando-a até onde pode. Esse fi"'a~ciamento, que era contrapartida dos 40% por parte do Governo do Estado do Acre, não foi firmado, o_ que
vem_ indicar, mais-uma vez para nós, a susp-eita
de que essas importâncias teriani sido desviaçl.as;_
_si9nific:;a qu~ o Governo desviou os 40% para
outras prioridades, entre as quais- as despesas da
campantm eleitoral, pública e notoriamente esbanjadora.
Sr. Presidente, não queremos entrar em maioreS detalhes Sobre o assunto. Enc2u1i.inhamos esse iécjuerim.ento de urgência, fomos seus signatários, e pedimos às lideranças que apusessem as
suas asSinaturas também, pãra que o meu pedido
dos 10,9-_ias _de adiam-entO-fOssem ínterrompidos_.
Entretanto;·adiO TteC:êssário Jazer essas é:Ônsidierações e quero aqurdeixar bem claro o seguinte,
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Sr. Presidente, Srs. Senadore$: no Acre, especificamente em Rio Branco, onde o candidato do
PMDB foi indicado à ·convenção pela família do
próprio governador, o resultado das eleições demonstram que S. Ex• não é mais um adminlstrador confiável. Seu método centralizador de
fazer polítiCa e- -sua tendência ao endeusamento
pessoal na administração pública, levaram o
PMDB ao esfacelamento no Acre, como par_te desse tenível terremoto eleitOral ocorrido no território
centro-desti"<;!!l da politica brasileira. Entretanto, esse aspecto não é_ o mais grave da questão. A
fenomenologia política aporita causas nacionais
agregadas às regionais.
O mais gi-ave na falta de confiabilid~de do_ povo
do Acre, no" pi"eserife nlome_nto; ·Coin relação a
seu governador é seu indiscreto envolvimento em
irregularidades administrativas (motrvci" de escândalo na imprensa loca1 e nacional) e sua irresistível
tendência para burlar a lei em favor de seus áulicos, como demonstram os vários processos que
o envolvem, efll tramit21ção nos Ti-ibunais do Estado do Acre, cuja cópia, Sr. Presidente, forma este
volumoso processo, sendo um dos que tramitam
nO Tribunal Eleitoral, entre outros.
Mas o fulcro de sua inconfiabilidade atual, advém d6 fatO de S. ~. ter se envolVido de corpo
e alma na reçente campanha eleitora], a ponto
de confundir~se no vídeo com seu próprio candidato. O proQrama do TRE para ó PMDB, serviu
mais para a autopromoção do Sr. Governãdor
que do candidato de seu partido.
O mau gerenciamento dos recursos públicos
entretanto é o fator de maior descredibilidade do
atua1 governador do Acre. Na ânsia d~_não perder
as eleições a quaJquer custo, já agora __até por
questões de honra familiar, S. EX- desinibiu-se
de tal modo no trato dos recursos públicos que
deixou a sociedade acreana_perplexa. Os atas do
governador, ferindo frontalmente as leis e a Cons·
tituição, são tão oUsados e irresponsáveis, que
o cidadão aqe_ano, atônito ante tanta impunidade,
pasSoU a aceitar com natura1idade a _afron!;a, à
lei, assumindo aquela_atitude confonnista do "deixa pra Já" ou a. do pessimista, endossada pela
omissão dos _que dizem "il.ão ter jeito mesmo",
A máquina administrativa, azeitada e lUbrificada, como o <:andidato do PMDB, em Rio Branco
-se referia, foi posta a rolar sobre os adversários.
Córregos, igarapés, riachos e por flffi rios- de dinheiros correram para formar o grande estuário
da vitória esmagadora do- PMDB. Mesmo assim,
perderam... De onde vinham esses recursos? Ficávamos a imaginar...
Agora, começamos a entender. Obras de um
hospital paralisadas há vários meses, propagandas perdulárias, transportes c_aris&imos em jatinhos, oferta esbanjadora de recursos a candidatos
do PMD!_3 à Prefeitura e às câmara_~ municipais;
esquemas de favores escuses~ cp-maçã~ ·oorruptoras de a1fdamento de candidatos _9-e outros partido_s com propostas de suborno, _as mais vis e
asquerosas que s-e possam imaginar, patrocinadas_ pela ch~fia do Gabinete Civil_de S. Ex• o Sr.
Govemador.Isso tudo, EJc>S; finariciãdo com o dinheiro do povo que falta agora Para a coiidusão
das obras d~ U!Jl hospital_tão nec~Ssário à população acreana. E um encaminhamento de votação
que estou fazendo e não devo alonga_r~me em
maiores considerações. Entendemos necessário
fazer pelo merios estas, para que os srs. senador~s
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saibam que estamos aprovando a autorização paM
ra mais um endividamento do Estado do Acre,
para tapar não simples buracos, mas para aterrar
verdadeiras crateras cavadas no Erário acreano,
para fins de vantagens eleitorais e outros ftns menos nobres.
Sr. Presidente, srs. senadores, vamos dar voto
favorável ao empréstimo, e para isso interrompi
o nosso pedido de adiamento.
_
E para que esse processo tramite mais rápido,
iilterrompemos, pOrtanto, o adiamento por 1O
dias, pedindo urgência para o mesmo. Estudamos o processo e temos ó roteiro de como proceder.
- Encaminhamos requerimento de informações

à Mesa. Sabemos que esse requerimento de informações, se o .condidonássem~ à informaçãO,
iria protelar multo o empréstimo, que nã<: sairia
este ano, prejudicando, portanto, a conclusao das
obras e o povo acreano.
--__ -~ -~
Portanto, encaminhamos o pedido de informação à Mesa. mas não o condicionamOs à a~rova
ção do projeto, porque podemos receber as mformações a posterlorl.
O Hospital precisa ser conduido, O povo não
tem culpa do que está acontecendo. N_ão abrimos
mão, entretanto, das informações pedidas no nosso pronunciamento anterior._ Pedimos à Mesa que
envie, o mais rapidamente possível, nosso pedido
de informações a S. Ex' o Sr. Governador do~~do do Acre.
_
Eiam estas, Sr. Presiden~ as co_nsiderações
que queríamos fazer no encaminhamento da votação desta matéria, reafirmando que vo~mos
a favor, em nome e em beneficio do povo acreano.
(Muito beml)
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per~
manecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Passa-se, imediatamente, à apreciação da redação final.
__
.
Sobre a mesa, redação ftnal de matéria, elaborada pelo Relator, Sen·ador Nabo r Júnlo~, que será
lida pelo Sr. 1o Secretário.
É lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução
11'171, de 1988O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n? 171, de 1988, que autoriza o
Governo do Estado do Acre a Contratar operaçãode crédito no valor correspondente, em cruzados,

a 7 49.354,98 OTN.
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 1988.

-Nabor Júnior, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução
n•171, de 1988.
Faço saber que o Sen.,do F~deral aprovou, nos
termos do artigo 52, inciso Vll, da Constituição,
, Presidente, promulgo a seguinte
e _eu,

Noyembro de 1986

Nos últimos ~nos, já_houy~ra_ Ull) ava~wO .no Sentido de dar assistência rriédica, índependente~
mente --de filiação, mas esse e outros serviÇos asAutoriZa o GovernO do Estado do Acre sistenciais eram prestados de forma quase caritaa-contratar operação de crédito no valor tiva, não como direito do cidadão.
- -correspondente, em cruzados, a
A discrepância entre_os beneficias concedidos
·- 749:3"54,98 Obrigações do Tesouro Na- à população urbana e rural foi também corrigida.
donai-OTN.
Duravante, a proteção securitárfã se. estenderá,
de forma idêntica, a todos, independentemente
O Senado Federal resolve:
Art. 1~- ~o Governo do Estado do Acre, nos da natureza do trabalho. Essa- é medida das mais
termos do art. 2e da Re~olução n? 93, de 11 de necessárias, pois, todos sabemos,_ os beneficias
outubro de 1976, alterada pela Resolução n? 140, prestados peJo Funrural são insatisfatóriós.
de 5 de dezembro de 1 985, ambas do Senado
O dispositivo que contém os_critério_s para concessão de benefíciOs, qUais sejam ··o- de s_eletiviFederal,~autorizada a contratar _operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a dac{e e distributividade, veio também contribuir
749.354,98 ObriQações do Tesouro Nadonal -=- para que todos sejam atendidos na m~dida de
ÜTN, JUnto à Caixa Económica Fed~ral, esta na suas necessidades. Assim, os mais carentes devequalidade de gestora do Fundo de. Apoio ao De~ rão merecer atenção especial na legislação comsenvolvimento Soda!- FAS, destíriada -à suple- plementar e ordinária, tanto no plano assistencial
mentação de recursos para a operação FAS rr como rici SeCúfitáiio; iStO se c_onstibstanciará, pcir
4.320/81, objetivimdo a conclusão de nosocômio exerriplo, em benefícios que o texto garante aos
dependentes dos segurados de baixa _renda.
(Hospital Geral de Rio Branco), no Estado.
Da mesma fcirmã, ao impedir que o -vãJOr- dos
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data
proventos seja ·verQonhosaril.ente 1-eduzido; por
de sua publicaÇão.
fOfç:à~nao só dcis'CritériOS dé feajuste da própria
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)Pfevidênda, maos também da própria política salaEm discussão a redação final. (Pausa.)
rial que, ao longo dos anos, ·veio transformando
- Não havendo quem queira usar da palavra, eno salário-base em cada vez mais mínimo, a Consticerro a discussão.
--i:uiçao fez' náScer -eSp'erailçã para -massa de apoA matenã-e dada como definitivamente adotasentados e pensionistas, constrangidos, ainda hoda, dispensada a votação, nos termos regimentais.
je, à dependência de outrem.
O projeto vai à promulgação.
Estes são çilguns _d_9s_ priOcíi)ios flmd~entais
para que sejam superados os mais agudos proble~
. O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) mas no campo da proteção social. Ao integrar
Esgotada a Ordem do Dia, voltamos à lista de as funções da Saúde, Previdênda Assistência,
oradores.
a nova Carta modifica o superado Conceito prevfConcedo a palavra ao nobre Senador Aureo denciário e se inclina Para uma Concepção mo·
Mello.
Çema, adequada a um estado consd_eote das neO SR. AUREO MELLO PRONUNCIÁ DIS- cessidades do .cidadão.
Ao longo do Capítulo n, estão disseminadas,
CURSO QUE, ENTREGUE À REWSÀO DO
ORADOR. SERÁ PGB/..ICADO POSTERIOR- de maneira clara e detalhada, providências a _serem adotadas, para qui? tais princípios básicos
MEI'/TE
se concretizein em fatos modificadores do panoO SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) rama ãtual.
Con<:E::do _a palavra ao eminente Senador FranDestaca-se, por exemplo, a fixaçãO do valor dos
_cis_co RoJiemberg.
benefícios 4t1e substituem o salário de contribui_ O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG ção - ou seja, beneffc_iOs de.- pr_eStação conti(PMDB - SE. PronunCia o seguinte discurso.) nuadá- ém~t1UnCa m.e!Ícls que o salârlo mínimo
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos seg- em vigor. Hoje, ainda vemos na imprensa notícias
mentos do texto constitucional que mais podem de fatos tais como o de um velhinho, setenta
atender aos intresses da população é o relativo anos, cego, que desistiu do seu "beneficio" porà seguridade Social. Sem dúvida, a situação dos que gastava mais, c_om a sua própria locomoção
beneficiários do sistema- os de fato, os de direito para recebê-lo, do que recebia do banco depo- -clama por soluções justas, de modo a permitir sitário...
A determinação dos_yalores das aposentadorias
que o exercício da cidadania, no ~eu ç:onceito
mais amplo, seja compartilhado por todos.
com base na média dos 3fi últirrlos-salários de
-_- Os objetivos desse capftulo estão bem expfi- contribuição. corrigidos monetarian:lente_, e apre- .
citos na DispoSição Geral: o bem-estar e a justiça seiVação desses valores vêm saldat Um grave désociais. Novos conceitos foram introduZidOs, bito para com aqueJ_~ <1!1e, após longo período
acompaiihãndo a tendência dos EstadOs moder- de vida ativa, merecem gozar descanso livre de
_n,os: a seguridade social,_a partir de agora, engloba preocupações com a sobrevivência. Os aposennão só os aspectos previdenciários mas, também tados, hoje, são obrigados a perder, gradativaa assistência social e a saúde.
mente, na qualidade de vida, ao verem seus venci·
· Os princípiOs, elencados no art _194, cumPrem mentes cada vez mais reduZidos.
a· função de nortear a implantação do sistema,
A garantia de· benefícios no valor ao menos
adequando--o às necessidades e à realidade da equivalente a um salário mínimo mensal, aos idoNação.
sos ConipTOVadamenté Carentes~ independenteAssim, a universalidade da cobertura e do aten- mente do fato de terem ou nãoi contnbuído, pode
dimento corrige a situação em que somente aos ser-citada como-um dos aspectos que mais atesfilíados, ou seja, aos contribuintes diretos ou indi- tam o sentido hUmanitário' do texto.cdristltudonai.
retos da Previdência se concedia o seguro social. De fato, a condição miserável a que são relegados
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nossos idosos, incapazeS de prover o próprio sus-

preços de seus produtos, poi~ isto seria de novo
penalizar o bolso dos consumidores. É necessário
que percebam que estamos tentando iniciar urna
fase de justiça social eryt nossa históda, que só
irá avante cOm o apoio de cada wn; e que percebam também o quanto essa pequena quota, insignificante para o enriquecimento de suas empresas, é sigriificatíVã para a -ampliação da seguridade
social.
Por tudo isso que analisamos, senhores, concluo: afirmar que há um "rombo" nos cofres da
Previdência, em decorrência dos dispositivos
constitucionais, é desconhecer o assunto. A própria equipe técnica do Ministério está empenhada
em implantar o novo sistema _em prazo· infedor
ao indkã.do na Carta ~-seis meses, mais seis
meses, mais dezoito meses (art. 59.das DTr)o que comprova não s6 qu.e o órgão é o primeiro
a ter consciência dos direitos dos seus beneficiários, mas também que há disponibilidade para
fmanciar tals direitos.
Cãbe à legislação complementar e ordinária
interpretar adequadamente os outros_ dispositivos
favorecedores da seguridade social, e cuja redação é menos. explícita: Nesse caso estão o princípio de diversificar a base de financiamento, e
o de dar mais eqüidade à forma de participação
do custeio, os quais merecem muita atenção
quando se estiver elaborando a legislação ordinária, relativa à composição apropriada da r~eita
securitária. Soluções criativas poderão garantir
que _o orçamento não fique à mercê das variações
da política salarial, como sói acontecer, já que
hoje 90% dos _recursos são provenientes das folhas de salários. Nesse campo, uma das alternativas que estão sendo cogitadas pelos especialistas é a de reformular o sistema de contribuições
diretas d~ segurados, para aliviar os de menor
renda, por meio das contn'buições progressivas
e para evitar que os segurados sofram sobrecarga,
sem que sua participação reverta em benefício
próprio.
Por fllTl, gostaríamos de expreSsar nossa confiança em que, brevemente, se veja transformada
a face da seguridade soei~ no País, pela democratização administrativa que a Constituição prevê
(art 194, VD). A participação dos trabalhadores
dos empresárlos, dos apoSentados na busca das
soluções que os interessam poderá tomar-se, caso seja bem encaminhada, um mecanismo eficiente para que a tão sonhada paz soci;;tl aconteça.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,Srs. Senadores.

m~nto

J.617

que assegure a todos plena participação
n(fri'lercado interno e capaz, também, de contrido, que teria o dever de manter uma rede de
buir para a superação das desigualdades intercasas especializadas para atendê--los, pelo menos
pessoals de rendas - graves, da mesma _sorte,
em suas necessidades primárias de alimentação,
em nosso Pats. Enfim, somente assim teremos
teta e saúde. Com á adoção da medida preconium desenvolviinento mais justo.
zada, temos esperança de que o triste espetáculo
Tenho dito que a diversidade regional brasileira
da velhice abandonada nos bancos das praças,
tem sido, ao longo de nossa formação histórica,
ou recolhida pela caridade pública, desapareça
um notável in&trumento de consolidação da unide todos os cantos do País.
dade nacional. Mas, reconheçamos, na mesma
Justa, de igual modo, a atribuição de renda
proporção em que a diversidade regional constitui
mensal vitalícia a quaisquer deficientes. Hoje, já
um fator- altamente positivo - a ser, portanto,
há um passo nesse sentido, pois. por forças de
preservada, inclusive por ajudar a fOrjar a nossa
lei. pelo menos as vítimas da ta11domlda têm uma
identidade cuhural- não podemos, em hipótese
pequena "benesse" financeira (Lei n~ 007070, de
alguma, concordar com a permanência das_agu20-12-82).
.
das disparidades económicas que marcam o esEstas mudanças, assim como outras também
paço brasileiro. EnquantO a diversidade regional
incllcadas neste capítulo da Constituição, que am- com sua cultura, seu valores - constitui algo
pliam a proteçáo securitária de modo a tomá-la
extremamente positivO para o nosso País, i!'laceiacessível a todos os cidadãos, e não só aos mais
távels são as disparidades económicas que divicapacitados para o trabalho podem parecer, a
dem o País em ricos e pobres e ameaçam uma primeira análise, destinadas a serem bloé cÕm constrangimento que proclamo - a próqueadas por força da exigüidade de recursos fipria integridade nacional.
nanceiros; estamos condiciOnados a conceber a
A questão dos desequilíbrios regionais do Brasil
Previdência como eternamente deficitária e em
tem muito a ver com as condições históricas de
débito para com seus beneficiários. As tradicionosso desenvolvimento, e configura, a meu ver,
nais "filas do INPS" atestam a morosidade, a preo mais duradouro de nossos desafios pOlíticos,
cariedade, a deficiência no atendimento.
o problema, no meu entendimento, deve ser colocado no campo da política, em primeiro lugar,
No entanto, a nova Carta cria condições reais,
para que esse estado de coisas faça brevemente
em face_ das ameaças potenciais que eles repreparte de um passado a esquecer.
sentam, para a própria estabilidade do modelo
Assim, ao mesmo tempo em -que acrescenta
federativo __que adotamos em 1889, com a Repúdespesas, prevê as fontes de custeio.
blica.
Atualmente, a receita da Previdência é comÉ bom recordar que a aspiração federativa
posta, grosso modo, pela contribuição patronal
é uma conquista, depois de 65 anos de unitaiismo
(alíquotas das folhas de salário) e pela dos trabaconsagrado pela Constituição do Império de
lhadores; wna parcela minima a:dvém de transfe1824, ainda que abrandado pelo sistema que o
rências da União (relativas aos concursos de progProfessor Pedro Calmon chamou de "semifederahósticos e a reduzido percentual do -Finsocial),
lismo", adotado com o Ato Adicional de 1834.
e, se falarmos dos-últimos três anos, outra pequeDurante _os 65 anos iniciais de Estado Unitário,
na parcela resulta de rendimentos de aplicação
o Brasil era, geográfica e politicamente, um pais
financeira.
relativamente equilibrado, em relaç_ão a sua diviCom tal receita, o órgão repassa o equivalente
são regional. O Nordeste dispunha, por exemplo,
a 55% aos beneficies - e é de ressaltar que,
na ocasião do primeiro censo do Pais, que é de
por haver disponibilidade de caixa, nos últimos
1872, de 46,71% da população e a região Sudeste
dois anos os cálculos dos beneficies foram mais
de 40,45%. A representação do Nordeste era
favoráveis, e hoje tomam por base o piso salarial
de 49,5% áã- Câmara _(62 em 12.5 deputados),
e não o salário de referência; cerca de 30% são
e a da região Sudeste era de 34,4% (4-3 emJ25
encaminhados para a assistência à saúde; o que
deputados).
resta é dividido entre as despesas com pessoal
Cem anõs_:_depois, a população nordestina tinha;
e a assistência social, hoje intermediada pela LBA
caído para _30,18% e a do Sudeste subiJJ para
e pela Funabem.
42,78% . Em termos de representação politica,
A receita se beneficiará, de imediato, com o
bail<amos de 49,5% para 29,39% (1 07 em 364
fato de que a arrecadação global do Finsocial
deputados)_ e_ a_ região Su_deste $Uhiu d_e 34,4%
O SR~ PREsiDENTE (Jutahy Magalhães) ...:.
ftcou vinculada à seguridade (art. 56 das OTr).
para 36,26% (132 em 364 deputados).
Por isso, as despesas que crescerão em decor- Concedo a palavra ao eminente Senador Março
O que pfetendo demonstrar com isso é a perda
Maciel.
rência das atualizações dos valores dos beneffdos
do poder do Nordeste, em relação à~ ciern~is rede prestação continuada, as quais se efetivarão
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronun- giões_ brasileiras. O fenômeno_glle-aponto aqú.i,
a partir do sétimo mês após a promulgação da
cia o: set;luinte discurso._} - Sr. Presidente, Srs. na relação demográfica e política Nordeste/SuCarta (art. 58 das DTr), estarão cobertas por esse -Senadores, volto aferir um tema que reputo fundadeste, ocorreu, nesse mesmo período, e_rn r~lação
aporte de recursos.
mental para o correto desenvolvimento do País: ao Nordeste, quando posto em confronto, com
a redução das disparidades inter-regionais de ren- todas as demais regiões _do Pais. Em ou.trªs palaOutra providência já tomada com relação à revras, perdeu o Nordeste peso relativo, quer sob
da.
ceita diz respeito às alíquotas incidentes sobre
Ao trazer essa questão à consideração dos iluso ponto de vista económico, quer sob o ponto
o faturamento e o lucro das empresas, contritres colegas, não me move apenas o sentimento de vista político, quer sob o ponto de vista demobuição essa também estipulada pela Constituição;
de raiz local- o que não será, aliás, de estranhar gráfico: Quem f~a- em expreSsão demográfica e
o Poder Executivo houve por bem agilizar esse
na Casa da Federação, que é o Senado Federal
em expressão económica fala, por conseqüência,
aspecto, ao mesmo tempo em que realizava o
..,..... nem exclusivamente regional.
Pacto Social, segundo o qual os preÇ9S não serão
de poder político.
_
Trago-o Pai entender que é o do interesse naAs projeções do JBGE para o ano _2000 demajorados dentro de certo tempo. E necessário
que os senhores empresários se conscientizem . cional que esse problema seja solucionado, pois munstram que a perda de posição relativa contisomente assim poderemos ter um desenvolvi- nuará, sob o ponto de vista demográfico, de fonna
no sentido de_ não repassar essas alíquotas aos
tento, acarreta um ônus muito maior para o Esta-
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inexorável. E a nova configufação do poder político aponta para o mesino caminho. Não só porque ao perdermos contingentes populacionais
baixaremos a nossa participação polftica no con-

junto da Federação, como também, o surgimento
de novos estados, em tlreas cómO o Norte_ e o
Centro-Oeste, ao lado do aumento do n(!mero
máxirilo de representantes-por- estados, agravam
os desequiúbrios da representação_ federativa na
Câmara dos Deputados. Em outras palavras, pela
transformação de territórios em estados, aumenta
a participação da região Norte; pela divisão de
outros estados, como é o caso d~ Goiás_(criação
do Tocantins), aumenta a participação -do CentroOeste, e pelo aumento do número de represen-

tantes para os maiores estados, aumenta a participação da região Sudeste.
Enquanto isso, a situação do Nordeste é inteiramente inversa. Não podendo submetermo-nos a
novas dMsões territoriais. permanecemos estáticos,._ enquanto outras regiões crescem politicamente. Perdendo exp~ão demográfica, perdemos também o poder da representação.
Essa tendência hist6rica tende a se tornar permanente, e os efeitos econômicos são ainda mais
desastrosos.
No Nordeste, a renda média per caplta da
população é um terço da renda média brasileira
que, por sua vez, é um terço da região mais desenvolvida. Isso significa que o poder aquisitivo do
nordestino corresponde hoje a 1/9 das regiões
mais desenvolvidas do País. O resultado_ é que
a tendência do consumo seja 9'vezes menor. Como o nível de sobrevivência pesa, mais para os
que percebem menos, a perversidade do modelo
que adotamas toma o quadro ainda mals sombrio.
Um dos aspectos do desenvolvimentQbrasileiro
consistiu em unificannos os preços em todo o
território nacional. Não só preços dos principais
itens do consumo monopolizados pelo Governo,
como é o caso dos combustíveis, da energia e
das tarifas de água e telefones, como também
o valor do salário mínimo, A diferença é que a
proporção dos que percebem níveis iguais ou inferiores ao salário mínimo no Nordeste, é duas
vezes maior do que ôs das regiões mais desenvolvidas, e três vezes superior à de maior desenvolvimento. O custo relativo da sobrevivência do Nordeste, portanto, é certamente, três vezes rrlars do
que o da média brasileira!
Aí está, em meu entender, um aspecto que
não pode deixar de ser levado em consideração.
Quando se Tnstalou a Zona Franca de Manaus,
por exemplo, tinha-se em vista exatamente a concessão de alguns benefícios fiscais que compensassem, ao mesmo tempo, não s6 6 -baixo índice
da renda da Amazônia Ocidental, mas também,
e sobretudo, os enormes diferenciaiS de custos
para que os produtos industrializados de outras
regiões do -Pais lá chegassem. Tanto assim que
foi assegurãdo isenção do IPI para os produtos
industrializados destinados a seu mercado.
O esquema de incentivos fiscais do Nordeste,
que se _iniciou com os mecanismos dos artigos
18/34 -da Sudene, ao contrário, jamais contemplou essa realidade do diferencial dos custos de
importação e de rénda locai. Em muitos aspectos,
eles apenas contribuíram Para enfraquecer, sob
o ponto de vista de titu1aridade do poder econô-
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mico, o poder relativo da produção industrial nordestina.
Há estado no Nordeste em que 2/3 da população economicamente ativa percebe apenas um
saláriO ·minfrno. Que rilerç:ªdo _consurriidor se po_de gerar numa região como essa, se os custos
da energia, dos tributos federais e estaduais, e
dos serviços básicos são exatamente iguais ao
de regiões em que a renda média é nove vezes
maior?
Sob o ponto de. vista político, portanto, não
temos uma federaç~o no sentido clássico que
á c-ªraderiza, com a existência de uma pluralidade
de centros de poder autónomos. Temos, na realidade, centro_s de poder rigorosamente assimétricos e desequiiibrados_ que, pela persistência do
-mo-dé.Jo, tornam a Federação Brasileira cada vez
mais assimétrica e cada vez mais desequilibrada.
Se me âetive na questão do Nordeste, isso n.§o
quer dizer que essa assimetria exista apenas com
respeito àquela região. Os limites extremos de
Estados como_ o Acre qüe tem pouco mais de
um por cento da população de São Paulo, e dos
futuros estados do Amapá e de Roraima, que terão
contingente d_emográfic.o aínda menor, mostram
--que, ou levamos- em conta essas enormeS disparidades regionais, que se refletem na renda e no
poder político dessas populações, ou inviabilizaremos; a longo prazo, os termos saudáveis de
uma indlsPensável convivência federativa.
Hoje, temos 30,9% da_ representação políticada
Câmara qüando já chegamos a ter 49,5%, há
pouCô mais de 100 anos. Na próxima legislatura,
s6 em-- rã.Zão da criação de novos estados e do
aumento da representação máxima, baixaremofl
essa proporção para 28,59%.
o- ma1s Qràvé de todos esses aspectos é que
a perda de nossa posição relativa se deu, exatamente, a partir da mudança do regime unitário
-para o regime federativo. Em Outras palavras,
o equilíbrio regional, durante o estado unitário
era mais acentuado do que depois do estado federativo qUe implantamos a partir de 1889 !
O risco_ político deste estado de desequilíbrio
federativo é o surgimento de alguma forma de
colonialismo interno que é indeseJável sob todos
os aspectos. As áreas periféricas de regiões pobres são inevitavelmente pobres. Mas, até mesmo
as áreas periféricas de regiões ricas são potencialmente ricas. A preocupação em não criar zonas
extremas de pobreza na periferia dos centros de
poder mundial tem ac_elerado o processo de integração econômic~ de regiões como a Europa
Ocidenta.J, o Extremo Oriente (o Japão e os chamados ''TigreS AsiáticOs:') e a América do Norte
- Canadá, que tendem a se tomar mercados
altamente integrados entre si. No Brasil, intemamente, muito pouco tem sido feito, no sentido
de integrarmos economfcamente o País, em ter-mos de desfrute de beneficies coletivos em níveis
razoáveis. As disparidades, na verdade, em vez
de ~ abfandarem, mais se agravam.
Não vemos, por exemplo, nenhum esforço institucionalizado, no sentido de desconcentrannos
industrialmente o Pais, no sentido de estabelecermos tarifas diferenciadas em razão do poder
aquisitivo da popu1ação, ou de darmos tratamento
diferenciado em termos de beneficias económicos, a regiões que são economicame-nte desequilibradas. O que está ocorrendo, na realidade, é
que, se o consumo de uma quota mínima de

energia do Nordeste representa 15% da renda
do módulo famiüar local, e um 1,5% da renda
do módu1o familiar da região Sudeste, estamos,
na realidade, subsidiando, com a escassez dos
mais pobres, o consumo dos mais ricos..,
Vejo, portanto, com preocupação, sob esse aspecto, o modelo político institucional que estamos
perpetuando no País. O que as evíÇências históricas demonstram é que todas as regiões brasileiras, _com exceção do Nordeste, tem melhorado
sua pos[ção relativa no conjunto da Federação
Brasileira. Examinada em termos objetrvos. essa
situação significa dizer que a melhoria relativa de
todas as demais regiões brasileiras, tem sido conseguida em detrimento de apenas uma. Exatamente a mais pobre!
No caso do Norte e do Centro..Oeste, o que
estamos vendo é que essas regiões tendem, necessariamente, a ser beneficiárias --ºa expansão
da fronteira agrícola do País. No ç:aso àa região
Sul, uma certa vocação para a especialização industriai e agrícola garantem, pelo menos, a manutenção do seu razoável "status" federativg. No
caso do Sudeste, pólo de concentração da maior
parte do PIB brasileiro, torna-se incontestável uma
posiçao de liderança que se consolida, na medida
em que a economia do País muda quantitativa
e qualitativamente.
O futuro do Nordeste, no entanto, não me parece propriamente promissor se o Governo Federal
não o encarar como uma região frágil e sob inúmeros aspectos discriminada, em relação ao restante do País. Quando falo em discriminação, quero referír-me_aos padrões de desempenho- de sua
economia e do desfrute de sua população, profundamente diferenciados em relação ao conjunto
de toda a Federação. Entendo que s6 revertemos
este quadro, na medida em que esses padrões
de desempenho e de desfrute sejam reconhecidos como parte integrante da Fedeiaçao e: possam ser revertidos com tratamento igualmente
diferenciados.
A assimetria federativa do País não penníte estabelecermos padrões nacionais, unificados e
igualitários para as diferentes regiões. Os preços
públicos _devem ser proporcionais à renda regional. As aliquotas de tributos devem levar em conta
as vantagens comparativas de cada região e, por
via de conseqüência, também as vantagens comparativas. Se a Federação é desequilibrada e assimétrica, por que os padrões devem ·ser simébicos? -Não pretendo com isso estabelecer ou criar
privilégios em razão de _condicionamentos locais,
Aspiro, apenas, a que possamos ·buscar permanentemente, como objetivo político manifestado
por llrtl conjunto de iniciativas, o equilíbrio que
ainda o.§ o possuímos, pata- que o ideal da Federação não seJa a realidade da discriminação. Nós
temos corretivos na prática da política, que têm
exatamente esse escopo. Quando as Constituições brasileiras estabelecem um mínimo para a
representação proporcional, que hoje é de adeputados e__o máximo que passou ã Ser de 70, estão
exatamente levando em conta tais desequilíbrios.
Lamentavelmente, no entanto, ess_e mesmo critério não existe, por exemplo, quando se trata do
poder de eleger o Presidente da República. Somos
uma Federação sob _esse_ aspecto tão desequilibrada. que o segundo maior colégio eleitoral do
País é exatamente a metade do primeiro...
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Ora, se o princlpio do equilíbrio entre__ mínimo

e máximo é bom para a composição política da

representação proporcional da Câmara, por que

pafücipação de todos na fruição dos resultados
do desenvoMmento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

não será bom para a escolha do supremo manda-

tário do País? A tentativa do voto federativo na
escolha do presidente foi feita na Assembléia Nacional CoriStituinte. Latnentavelmente não yingou
e terminou se transformando no mais aceso dos

debates do plenário, e seguramente num dos

O SR. PRESJDEI'ITE (Jutahy Magalhães)-

Nada mais havendo a tratar, vou enc:errar a presente sessão, designando para a sessão ordinária
de amanhã a seguinte

para tomar ma_is iguais regiões hoje inteiramente
desiguais. Totnaria o processo de escol~a d;> pre_:sidente uma disputa nacional, e não uma disputa
regional

corrigir os equilíbrios politlcos, não vejo como

não p-ossam, em igual medida e intensidade, corrigir os demais desequilíbrios de que, lamentavelmente, ainda somos vítimas, como nação. O
subdesenvolvimento, como disse o sociólogo Gino Germani é "a simultaneidade do não-contemporâneo". Para superá-lo, temos que viver todos,
sem discrüninações, os benefícios da contemporaneidade. Daí por que entendo que somente através de políticas - claras, consJstentes e articuladas - de correção das disparidades interespaciais é que podemos construir uma sociedade
verdadeiramente justa, capaz de aSsegurar a plena
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-3Mensctgem no 259, de 1988 (n~ 497/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 76.905 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
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mais conflituosos. A sua a dação, no Brasil, _serviria

E. aSsim como critérios dessa natureza podem
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do, Projeto de Lei
da Câmara n9 53, de 1988 (n9 399/88, na Casa
de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que dispõe sobre a especialização
de turmas dos Tribunais do Trabalho em procesSQS coletivos e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
Discussão, em turno primeiro do Projeto de
Lei do Senado n~ 64, de 1988, de autoria do Sena-

dor _Nelson Carr\.eiro, que revoga dispositivos do
Código Civil e ahera Outros, da Lei ri.9 6.515, de
28 de dezembro de 1977. (Dependendo de parecer.)

-~~~-:--c--·

Mens.:.gem n9 260, de 1988 (no 498/88, na ori=gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Munldpal de Irecê, Estado da Bahía;
a contratar operação de crédito no valor corresponderit~~. effi cruzados, a 40.000,00 Obdgações
do T escuro Nadonai (OTN). (Dependendo de parecer.)
. -

-5Mensclgem n9 261, de 1988 (fi9 499/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jequié, Estado da Bahia,
a_ contratar operação de crédito no valor correspbndente, em cruzados, a 263.157,90 Obdgações
do Tesouro Nadonai (OTN). (Dependendo de patecer.X
- --O SR. PRESJDEI'ITE (Jutahy Magalhães) -

Está encerrada a sessão.
(Leva{Jta-se a sessão às 17 horas e 1O minutos.)

-.-..- - - · - - - · · ·
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QUII'ITA-FEIRA, 1• DE DEZEMBRO DE 1988

BRASiuA-DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 164, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Muni~ipal de Tremedal, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigaçõ"" do Tesouro
Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de-Tremedal, Estado da Bahia, nos termos do artigo 2• da Resolução
n• 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor c:;orrespondente, em cruzados, a 283.510,18 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Económica Federal, esta na ql,la]idade de gestora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada à implantação de drenagem, meios-fios, pavimentação com paralelepípedos e construção de um centro de abastecimento, no município~
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na pata de .sua publicação.

,

Senado Federal, 29de novembro de_!988. --Sen?~dor Humberto Lucena, Presidente:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos. termos do art 52, inciso VIl, da Constituição, e eu,
Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 165, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, a contratar
operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 300.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional - OTN.
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos do_ arl 2•
da Resolução n• 93, de 11 de outubroc:le 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985, ambas
do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a300.000,00
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Obrigações do Tesouro Nacional - OTN, junto à Caixa Econôrt\ica Federal, destinada à execução de obras d_o
Programa Cura, no município.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tenmos do artigo 52, inciso V, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1"1' 166, DE 1988

Autoriza o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de
Ut 81.561.400,000,00 (oitenta e um bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões e quatrocentas mil liras italianas).
Art. 1' É o Governei da União, nos termos do artigo 52, Inciso V, da Constituição Federal, autorizado
a contratar operação de crédito externo no valor de Ut 8L561 :400.000,00 (oitenta e um bilhões, quinhentos e sessenta.
e um milhões e quatrocentas mil liras italianas), destinadas a custear aquisiçÕes de equipamentos para a aeronave
AM-X.
Art. 2 9 Está resolução entra em vigor-na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1988. -Senador Humberto Lucena, Presidente •.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tenmos do artigo 52, indso V, da Constituição, e
eu, Humberto Lucena, Presidente, promulgo a seguinte
. RESOLUÇÃO 1"1' 167, DE 19811

Autoriza o Governo da União a contratar operação de crédito externo no valor de
Ut 22.645.371.000,00 (vinte e dois bUhões, seiscentos e quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e uma mil liras italianas).
Art. 1' É o Governo da União, nos termos do artigo 52, inciso V, da Constituição Federal, autorizado
a contratar operação de crédito externo no valor de Ut 22.645.371.000,00 (vinte e dois bilhões, seiscentos e quarenta
e cinco milhões, trezentos e setenta e uma mil liras italianas), destinada ao financiamento do processo de fabricação
de ferramentaria ·no Brasil a ser utilizada na montagem dos aviões AM-X do projeto desenvolvido pela Empresa
Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER.
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 29 de novembro de 1988.- Senador Humberto Lucena, Presidente.
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23 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n? 53, de 1988

na

1.1-ABERTURA

(n"' 399/88,
Casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dis-

1.1.1 -Comunicações da Presidência

põe sobre a especialização de turmas dos Tri-

-inexistência de quorum para abertura da
sessão
~ConvocaÇão de sessão extraordinária a
realizar-se hoje, às 15 horas, com Ordem do
Dia que designa
12-ENCERRAMENTO

13- EXPEDIENTE DESPACHADO
1.3.1 -Projeto recebJdo da Câmara
dos Deputados

-Projeto de Lei da Câmara n~ 60/88 (n9
28/88, na Casa de origem), que dá nova redação ao § 39 do art. 91 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Na..cional).

1.3.2- Comunicação da Presidênda

-Recebimento _da Mensagem n9 263/86
505/88, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República solicita autorização
para que o Governo do Estado do Paraná possa contratar operação de crédito, para os fins
que especifica.
(n~

2 - ATA DA 70• SESSÃO, EM 30 DE
NOVEMBRO DE 1988
2.1-ABERTURA

22 -EXPEDIENTE

2.2.1 -Discurso do Expediente
SENADOR GOi'lZ'IGA JAIME - Acidente
radíoativo em Goiânia.

SENADOR RUBENS VILAR- Construção
da usina hidrelétrica de Xing6.

2.2.2 - Requerimento
- N9 208/88. de autoria do Senador Jorge
Bomhausen, solicitando autorização para desempenhar missão no exterior.

bunais do Trabalho em processos coletivos
e dá outras providências: Aprovado com

emendas, após parecer proferido pelo Sena-

dor Nelson Carneiro.
Redação fina] das emendas do Senado do

Projeto de Lei da Câmara n"' 53/88. Aprovada.
À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n" 64, de 1988,
- ~de autoria do Senador Nelson Carneiro, que
revoga dispositivos do Código CIVil e altera
outros, da Lei n" 6. 515, de 26 de dezembro

de 1977. Aprovado em 19 e 2" tumos após
parecer proferido pelo Senador Leite Chaves,
tendo usado da palavra o Sr. Nelson Carneiro.
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado
n9 64/88. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Mensagem n" 259, de_]988 (n9 497/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Central, Estado da Bahia, a contratar operação de crédito
no valor _correspondente, em cruzados, a
76.905 Obrigações do Tesouro NacionalOTN. Aprovada, nos tennos do Projeto· de
Resolução n9 180/88, oferecido pelo Senador
Rubens Vilar, em parecer proferido nesta data.
Redaç~o fin~ do Proj~o, qe Resolução n~
180/88. Aprovada. À promulgação.
Mensagem n" 260, de 1988 (n~ 498/88, na
orig'em), relativa à proposta para que seja aútorizada a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado
da Bahia, a contratar operação de crédito no
valor correspondente, em cruzados, a
40.000,00 Obrigações _d,o- Tesouro Nadonal
-:-OTN. Apro\tad~ nós ternlos do Projeto de
. Resolução n 9 18:1!88, oféreéiao pelo Senadof
-~ _Luiz_ Viana, em parecér proferido nesta data.

Redação fmal do Projeto_ de Resolução n9
181/88. Aprovada. A promulgação.
.
. Mensagem nç 261, de 1988 (n9 499/88, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jequié, Estado

da Bahia, a contratar óperaçáá de crêdito no
valor correspondente, em cruzados, a
263.157,90 Obrig"ãções do Tesouro l'•faCiOnal ·
- OTN. Aprovada nos termos do Projeto
de Resolução n9 182/88, oferedd(i PelO s-ena- -dor Lulz Viana, em parecer proferido nesta
data.
Redação fmal do Projeto de Resolução n 9
182/88. Aprovada. À promulgação.
- 23.1 -Matéria apreciada após a Or-

dem do Dia
~Requerimento no. 208/BB, lido no ExPediente da presente sessão; Aprovado após
parecer proferido pelo Senador Francisco Ro- _
Uemberg.

2.3.2- DI~~ após_a Ordem do Dia_

SENADOR POMPEG DESOGSA- O Pro-

blema da clêr1cia e tecnologia- no Pai~-.

SENADOR AFONSO SANCHO- Falecimento_ de Francisco Ferreira C_?Sta.

SENADOR NEY MARANHAO- I elex do
Presidente da Federação das Indústrias de São
Paulo sobre o pacto social.
SENADOR AUREO MELLO-"A morte do
gigante" - Editorial publicado no jornal A
Critica de Manaus_. Apelo da Associação Comercial do Amazonas ao Diretor da Cacex,.
sobre a redução- dos prazos de financiamento
das importações de motores de popa.
SENADOR JAMIL HADDAD- Aniversário
da sociedade Frederico Qtop!n.
2.3.3 - Designação da Ordem do Dia
da próxima sessão
2.4- ENCERRAMENTO
3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL

N• 154, de I 988.

4 -MESA DIRETORA
5 - ÚDERES E VI CE-LiDERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
MISTAS
.

Ata da 48" reunião, em 30 de novembro de 1988
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Jutahy Magalhães
ÀS 14 HORAS E 30 M!Nal"O$.- ACfiÁM-SE Marc0ndtis 'Ciadêlha- Humberto Lucena ___..-RaiPRESE!YTES OS SRS. SENADORES:
· · inundo Lira - MarcÓ Maciel - Ney Maranhão
- Luiz Piauhyl!J'to- Guilherme Palmeira-_DiV$11Mário f.'taia - Aluizio Bezerra - Nabor Júnior
- Leopoldo Peres- Carlos de'Carli- Áureo
doSuruagy-RubensVilar-FranciscoRo_!l~r,oMello - Odacir Soares - Ronaldo Aragã1• berg- Luiz Viana - Jutahy Magalhães - Ruy
Olavo Pires -Aimir Gabrie1-Jarbas Passar~"lho
Bacelar- José Ignádo Fereira- Gerson Camata
- Alexandr~ Costa ....:...João Lobo - Chagas Ro-João Calmon - Jamil Haddad- Afonso Ari~
drlgues - Alvaro Pacheco -Afonso Sancho nos- Nelson Cameiro -Itamar Franco- AlfreQd Sab6ia de CarvaJho - Mauro Benevfdes do Campos - Ronan Tfto- Sev_ero Gomes Fer-

nando Henrique Cardoso ~ Mauro Borges Iram Saraiva - Gonzaga Jaime - Pompeu de
Sousa- Mauricio Correa -_Mel@ Filhq_- l..ol,lremberg Nunes Rocha- Márcio Lacerda -Mendes Canale - Rachid Saldanha Deezi (??)- Wilson Martins- Leite Chaves - Affonoo Camar9o
-José Richa - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos OÍiarelli - Josê Pau1o _6lsol José Fogaça.
--
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O SR. PRESIDENIE (Jutahy Magalhães) A lista de presença acusa o comparecimento de

61 Srs. Senadores. Entretanto, não há em plenário
o quorum regimenta] para a abertura da sessão.
Nos termos do § Z-' do art. 180 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a
mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Levando em consideração as razões de fato
existentes nas comissões que_estão em funcionamento, a Presidência convoca sessão extraordi-

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) Está encerrada a reunião.
(Le~nta-se a reunião

às 14 horas e 35

minutos)

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 00 § 2• f)O AR17QO 180 DO REGI-

MENTO INTERNO

nária do Senado para hoje às 15 horas, com a
seguinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

ORDEM DO DIA

(1'1' 28/88, na Casa de origem)
Dá nova redaçáo ao § 3~' do art. 91
da Lei n~ 5.172? de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).

N• 60, de 1988- Complementar

1

Discussão, em twno único, do Projeto de Lei

da Câmara n? 53. de 1988 (n" 399/88, na Casa

O Cori-gréSsó -l"faclonal

de origem), de iniciativa do Senhor P(esidente

da República, que dispõe sobre a especia11zação
de turmas dos Tribunais do Trabalho em proces-

sos coletivos e dá outras providências.
dendo de parecer.)

(Depen~

2

"Art. 91.

Discussão, em primeiro tUrno, do Projeto de
Lei do Senado n9 64, de 1988, de autoria do Sena~
dor Nelson Carneiro, que revoga dispositivos do
C6digo Civil e altera outros, da Lei n'1 6.515, cj.e
26 de dezembro de 1977. (Dependendo de parecer.)
3
Mensagem n'1 259, de 1988 (n>? 497/88, na ort~
gem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Central, Es.tadp _da Bahia,
a contratar operação de crédito no ~or correspondente, em cruzados, a 76.905 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

Mensagem n' 261, de 1988 (n' 499/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de Jequié, Estado da B.ahia,
a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a 263.157,90_0brigações
do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)

.... :............... -....................................

Para os efeitos deste artigo, consi~
-deram-se os mUnicípios regulannente instalados, fazendo-se a revisão das quotas anualmente, a partir de 1989, tom base em dados
oficiaís de população produzidos pela Funda-ção -IhStitr..ità-Bi'a"Silelro-de -GeOgrafia e Estatística - IBGE. "_-.

---- § -39

Arl 2~ Esta lei complementar entra em vigor
na data de sua publicação.

·M

39 Revogam-se as disposições em con-

trá_rip.
LEGISLAÇÃO aTADA

LEI N• 5.172
DE 25 DE OUfU!lRO DE 1966

4

Mensagem n?_ 260, de 1988 (n~. 49af88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizada
a Prefeitura Municipal de lrecê, Estado da Bahia,
a contratar operação de crêdito no valor correspondente, em cruzados, a 40.000,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de parecer.)
5

decr~ta:

Art I' O § 3' do art. 91 da Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966, com a redação estabelecida pelo Ato Complementar n~ 35, _de 28 de
fevereiro de 1967, passa a vigorar com a seguinte
redaçãO!

-·

Dlspõe sobre o Código Tributário Nadona! e InStitui nonnas gerais de direito
'_· btbutárlo apllcávels à União, Estados e
Munlclplos.

-_~!--

UVRO PRIMEIRO
Sistema Tributário Nacional

···--·····-·········--·······--···,··-····················-

--

~~

• .. .

TfrULO VI

Dlsbibulção de Receitas Tributárias

------··-----·-··----

Dezembro de 1988
-- CAPITULO 10

Fundos de Participação dos
- - Estados e Municípios
SEÇÃOI

ConstituiÇão dos Fundos
Arl 86. Do produto da arrec8das:ão dos impostos a que Se--referem os arts. 43- e 46, 80%
(oitenta por cento) constitu_em receita da União
e o-restante será distnbuído à razão de 10% (dez
por cento) ao Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal, e 10% (dez por cento) ao
Fundo de Participação dos Municípios.
Parágrafo único. Para cálculo da percentagem destinada aos Fundos de Participação, exclui-se do produto da arrecadação do imposto
a que se refere o art. 43 a parcela distribuida
nos termos do inciso D.do artigo anterior.

SEÇÁOID
Critério de Dlstrlbuição do Fundo de
Participação dos Munlciplos

Art 91. Do Fundo de Participação dos Mwlicipios, a que se refere o art. 86, serão atribufdos: 1-10% {dez por cento) aos municípios das
capitais dos Estados;
n- 90% (noventa por cento)" aos demais municípios do País.
§ 39 Para os efeitos deste artigo, consideramse os municípios regu]arrilente instalados _até 31
dejuJho dos anos milésimos O (zero) e 5 (cincó),
atribuindo-se a cada município, instalados nos
anos intermediários, uma parcela deduzida das
quotas dos municípios de que se desmembrarem,
calculada proporcionalmente ao número de habi~ntes da_s _á_reas a e!e incorporaPas.
······································"':··'···········~

_

............. ....

__

COMUNICAÇÃO DA PRESIDilNCIA

A Presidência recebeu a Mensagem n9 263, de
- 1988 (n'~' 505/88, na origem), -de 28 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República, nos termos do art. 52, item Vil, da
Constituição, e de acordo com o art 29 da Resolução n~ 93fi6,- do Senado Federal, solicita autorização para que o Governo do Estado do Paraná
possa contratar operação de crédito, para os fins
que especifica. ·
Nos tennos da Resolução n<~ I, de _1988, a Presldência designará, oportunamente, o relator da
matéria.
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Ata da 70"' Sessão, em 30 de novembro de 1988
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dos Srs_ Dirceu Carneiro, Francisco Rollemberg,
Wilson Martins e Aureo fv/ello
ÀS 15 HORAS ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
f4ário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior
-

Leopoldo Perez -

Mello -

Carlos De'Carli -

Aureo

Odadr Soares _- Ronaldo Aragão -

Olavo Pires- Almtr Gabriei-Jarbas Passarinho

-Alexandre Costa -João lobo- Chagas Ro-

drigues -Álvaro Pacheco - Afonso S~ncho -

Cid Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides Marcondes Gadelha - Humberto Lucena- Raimundo Ura Maciel - Ney Maranhão;
- Luiz Piauhylino - Mansueto de lavor - Gui-

Marco

lherme Palmeira -

Divaldo Suruagy -

Rubens

Vilar- Frandsc_o Rollemberg- Luiz VianaJutahy Magalhães- Ruy Bacelar -José Ignácio

Ferreira -.Gerson Camata - João Calmon -

Jam~ Haddad -

neiro -

Afonso Arinos --- Nelson CarItamar Franco - Al_fredo Campos -

Ronan Tito- Severo Gomes- Fernando Henrique Cardoso - Mauro Borges - Iram Saraiva
- Gonzaga Jaime- Pompeu de SoUsa -Mauricio Corrêa- Mefra Filho- L.ouremberg Nune.s
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale Rachid Saldanha Derzi- WilsOn Martins- Leite
Chaves - Affonso CafnafQõ .=.... José Richa Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos
ChlareUi -José Paulo Bisol-.JOSJé fogaça.
O SR. PRESJDÉNTE (Dirceu Comeiro)- A
lista de presença acusa o_ comparecimento de
61 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trãbalhos.
Não há expediente a ser Udo.
Há oradores inscn'tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gonzaga
Jaime.
·
O SR. GOI'!ZAGA JAIME (PMDB-GO. ProI'U'Icia o seguinte dfscurso.) - Sr. Presidente,
Sra. Senadores: primeiramente quero manifestar,
~ plen6rio, minha satisfação e honra de poder
canviver com V. E#, apesãr de minha curta per11111\&tcla, nesta Casa~ em substituição ao meu
wioroso aniigo Senador Irapuan Costa JUnior.
Também agradeço ao nobre Senador Ronan
Tito a oportunidade de me pronunciar no espa.ço
concedido à Uderança.
Mas, Sr. Presidente e Srs Senadores, há 'pouco
mais de um ano, num domingo de setembro,
o D~tor da Divisão de FiScalização da Comissão
Nacional de Energia Nuclear, José Júlio Rosental,
foi avisado pelo telefone que estaria ocorrendo
um acidente radioativo- em Goiânia. Do Rio de
Janeíro, o diretór aciona então uma equipe de
Sio Paulo e, e'm vôos separados, de carreira, partem pa-a Goiás.. P01 volta de meia·noite encon-

tram-se todos no aeroporto da capital e põem-se
a ei'aininar·em qual dos locais onde havia bombas
de coba1to e césio, segundo o fichário da CNEN,
poderia estar ocorrendo o acidente radioativo. Decidem-se, então, por um endereço e. carregando
suas malas, metem-se em dois táxis no rumo
do Ioc:ãl escoJhjdo, no centro da cidade. Ao chegarem, não conseguem conter o espanto, pois estão
- diante de uma tapera onde dormem vários mendigoS. Deixam as ma1as nos táxis e, utilizando instrumental precário, inspecionam os escombros,
meio desconfiados de que teriam sido vítimas
de ;,l_gum mal-entendido. Nada encontrando,
saem, deixando no ar as imprecações dos incomcXiados mendigos.
Este relato não é um caPítulo de uma obra
de_ficção 01,1 parte de um ataque político ao Governo Federal; trata-se, ao contrário, de depoimento
do próprio Diretor José Júlio Rosental à CP!: da
Assembléia Legislativa de Goiás, que tempos d~
pois investigou o drama da contaminaÇão· da
bomba de césio-137. Começava assim, em trajescivis, _a ação do grupo de fis_c~ção da CNEN
que vinha enfrentar o problema da radioatividade,
que causou a morte de quatro pessoas, a contaminação direta de mais 113, e exigirá_o-ãConipanhamento médico, por toda a vida, de_algu(t"las
centenas. E a esse quéidro humano, com mortes
e s_ofrimento, poderiamos acrescentar graves da·
nos à economia do Estado - Um só exemplo:
em fevereiro~ deste anO, prOdUtOS goianoS étinda
~ontinuay_am a ser rejeitados pelos mercados interno e- externo - , ao patrlmônio e às atiVidades
profissionais de expressivos segmentos sociais.
Pois bem, um acidente de tamanha proporção,
que só em rejeites radioativos produziu 3.461 toneladas, depositados em tambores, containaer,
caixas metálicas e recipientes de concreto, tudo
reunido num depósito provisório a 25krn de <Joiânia, cujo custo de construção pennitiria entregar
à população 1.000 salas de aula, um acidente
assim, de tal gravidade, foi enfrentado naquela
noite de domingo por um grupo de técnicos que
estavam desaparelh~dos_e que só por sorte e coincidência sobrevivefaffi: a bomba- de césio havia
sido roubada e desmontada, a golpes de marreta,
noutro local.
ESte_ relato,--sr. Presidente, Srs, Senadores, é
muito significativo pois revela o nível de improvisação, sobretudo os aspectos de segurança e os
dos rejeitas radioativos. A imagem daquele grupo
de homens, em trajes c::ivis e. tentando enxergar
o foco radioativo é o retrato da CNEN, que necessita tratar pela sua complexidade e riscos, este
tema tão importante com toda a sociedade brasileira, sobretUdO pelOS -me-ios cieritífiCos especializados. Mas, • CNEN 110 longo de todos estes

anos, não tem valorizado todos os apelos, propostas e sugestões_ da sociedade civil - e aqui se
incluem autoridades no assunto, como a Sode.
dade Brasileira de Físfca e a Sociedade_ Brasileira
para o Progresso da Ciência -.- no sentido de
promover amplo debate sobre a utilização da
energia nuclear, em todaS as sUas f.:ises, modalidades e fins. O acidente de Goiània revelou o
nosso despreparo em segurança nuclear: chegamos ao ponto de ver a CNEN expondo a vida
dos seus próprios funcionários, fotografados pela
imprensa a caminhar. no local dos eventos, sem
a devida proteção. Tampouco nos esquecemos
quand_o os técnicos mandaram _a população fazer
fi1a para ver se as pessoas estavam contamjna·~
das... quando o normal seria o contrário, para
não haver risco de novas contaminações. Em
1975 foi construída a primeira usina nuclear, já
lá vão portanto 12 anos e, até a_ data do acidente
do césio-137, parece que nada se aprendeu em
termos de segurança puclear e nada se desenvolv_eu em termos profissionais. Doze anos são
suficientes para se desenvolver alguma tecnologia
na área de segurança, mas na hora d9s fatos,
nao soubemos o que fazer com os rejeitas e nem
ao menos tínhamos estoque de azul da PrUSsia
para tratar dos contaminados.
Um ano depois, a lição _de Goiãnia não foi
aprendida, as mudanças prometidas não aconteceram, ·as recomendações da Sociedade Brasileira de Físka, no que toca à segurança das populações, continuam ignoradas.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a questão
da energia nuclear interessa a todos os setores
sociais e portl:icos da Nação. "Lembremo-nos de
que com a desintegração atômic:a é possível a
desintegração _da espécie humana e da própria
vida no globo, fato impensável até 1945. Lembremo-nos também de que, com a flSica de alta
energia. a física do infinitamente pequeno, das
partículas subatómicas, o próprio conceito de
tempo, espaço, limit!==S, etc, fica irremediavelmente alterado. Assim, a produção e a utilização da
energia nuclear, pelos risc-oS concretos que impli·
ca, devem ser discutidas pelos setores sociais
mais amplos, dos cientistas atômlcos às donasde-casa, dos generais_ aos religiosos. De maneira
geral, podemos reunir em dois grandes gl-upos
os problemas mais complexos que .envolvem os
diversos estágios da produção da energia nuclear
e que pairam Sobre a humanidade como- uma
espada dupla de Dâmocles:

1) problemas de s_egurança, que tein -como
uma das suas piores possibilidãdes a fusio de
uinreatornuclear, em que toda a massa de urlnio
derretido destruiria a blindagem de proteção do
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reatar e penetraria na terra, tomando vastas áreas

inabitáveis por milhares de anos;
2) a questão dos rejeitas, o problema do
armazenamento dos resíduoS da ftssão nuclear,

o lixo atómico. Cada reatar produz anualmente
toneladas de lixo radiativo que se mantém tóxico

por centenas de anos, alguns como o plutônlo
chegando a se constituir em perigo durante milha~
res de anos. Até hoje não se criou nenhuma tecnologia capaz de se resolver esse desafio de fonna
absoluta. O máximo a que chegamos são as soluções paliativas, enquanto se acumulam lixos atômicos de vários rúveis de perlculosldade.

Essas razões explicam erri parte o porquê do
desaceleramento da construção do.! usinas de
energia nuclear em.todo o mundo, configurando
atualmente para o setor um estado de crise, agravado com o recente desastre de cneiTIObyl, cujos
custos chegaram a abalar a situação financeira
------ da URSS.

No que diz respeito ao grave acidente de Goiâ~
nia e, um ano após, diante da protelação das
autoridades responsáveis pela políticri nuclear e
da lentidão do próprio Governo Federal na busca
de uma solução definitiva para a Questão dos rejei~
tos, não temos outra alternativa a não Ser exigir
uma profunda reestruturação do setor, há tanto
tempo pedida pelos meios científicos brasileiros,
notadamente a Sociedade de Física e- a SBPC.
O Sr.Iram Saraiva- Permite V. Ex" um apar~
te?
O SR. GONZAGA JAIME- Com todo prazer, nobre Senador Iram Saraiva.

O Sr. Iram Saraiva- Nobre Senador Gonzaga Jaime, ouso interromper seu brilhante dis~
curso para duas intervenções: a primeira, perante
esta Augusta Casa, para louvar e _saudar a pre~
sença de V. EX' nesta tribuna, além de cumpri~
mentar o povo goiano por conduzi-lo ao Senado.
Sendo o nobre colega médico, culto, um dos politicas mais sérios do meu Estado, não poderia
deixar de interrompê-lo. Uma cultura invejável,
que só ilustrará, durante a sua permanência nesta
Casa, oSenadodaRepública,numa prova inequívoca de que os goianos, sempre ·preõctipados
com os problemas nacionais, vêem em V. EX'
esse grande timoneiro. Portanto, a minha primeira
intervenção é para saudá-lo e aplaudi-lo pela justa
investidura no Senado. A segunda, prende-se ao
tema de que V. EJc'l trata Mo por ter afetado, inicialmente, o nosso _querido Estado de Goiás - e
sei que V. EJc'l menos estaria preocupado com
o ocorrido, com o acidente, do que realmente
com as questões sérias e profundas, que logicamente culminaram depois com o trágico acidente
ocorrido_ em Goiás, principalmente _em Goiânia.
Médico, insisto, e conhecedor profundo dos efeiM
tos da radfoatividade, faz V. Ex' wna análise pura,
científica, séria, que eSta Casã, tenho certeza, CO•
mo sempre o faz, a ela estará atenta, portanto
- repito - faz uma análise séria, porque todos
os s_enadores aqui, participántes da Assembléia
Nacional Constituinte, fiZemOs coi"O para que Otexto constitucíonal, texto, aliás, que avançou muito, principalmente neste setor e na preservação
do meio ambiente - e as questões radloativas
estão voltadas para o meio ambiente - , fiZemos
coro para que o texto_constitucional tratasse com
tanta grandeza o quê nenhuma Carta constitucional brasileira, e talvez a de países irmãos, cui-
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Ve acidente, para_ qL1e fatoS de tal natUreZa não
do_u com tanta perfeição. Senador Gonzaga Jai·
se repitaffi. O aparte áe-v. Ext valoriza meu pro_nie, agora-·nos preparamos Para regulamentares_
_ ,-o
te texto - leis complementares e ordinárias - , nunciamento.
Por outro lado, agradeço as palavras elogiosas
teremos que trabalhar incansavelmente - e, aí,
de
V.
Ext
a
meu
respeito,
as
quais
vou
creditar
o trabalho de V. Exl' nesta tarde só nos ilustra
apenas ao nosso convívio, à nossa longa amizade,
- , tE:re1oOs, iilsiSto, que trabalhar incansavelmenao profundo respeito e admiração mútlJa.
te para melhorar O qtie já fizemos no texto constitucional. E descendo à análise que V.. EX' faz:
O Sr. liam Sar.va- V. EX" é merecedor.
primeiro, o quase total desconhecimento que o
O SR. GONZAGA JAlME -~Muito _obrigado,
Brasil tem, a desinformação de nosso povo s_obre
·
Senador.
as questões radioativas - no entanto, o PresiProssigo, Sr. Presidente, meu pronunciamento.
dente da República, pouco tempo antes do aciM
dente de Goiània,já dizia que o Brasil havia fecha~
A Seguir, apresentaremos algumaS sugestões
do o ciclo total do dominlo do enriquecimento que, se adotãdas, poderão contribuir para que
do urânio. Lógico que, preocupado com o aspec- a tragédia de Goiânta não Se repita noutras partes
- to científico, esqueceu Sua Excelência que preci- do País:
sávamos do aspecto segurança - e quando V.
"' O programa nuclear e o uso de matérias
Ex" entra nesta questão, me sensibiliza direto, por- radioativas devem ser controlados por instituições
cwe presido a Comissão Parlamentar de lriquérito abertas e transparentes à fiscalização pública.
que apurá o -ãddente -do Cé5io~137 em Gôiás.
"' As prioridades e orçamentos dos programas
Lamentando profundamente os rejeitas radioa- nucleares devem ser revistos, dando-se maior
tivos-, fnadvertidamente o Presidente da República, atenção à radioproteção, à ftSCalização à pesem Goiânia, comprometeu-se a encontrar um ce- quisa sobre os efeitos biológicos da radiação.
mitério rªdioa_tivo para .o )?rasil, depois esqueceu"' Assodações da sociedade civi1 em colabose e..d~--~r responsabilidade de cada estado, ração com institutos de pesquisa e universidade
nwn equívoco enorme, porque não podemos ad~ -devem fis·calizai' ãtiVãmente os órgãos da adminismitir isso a nível de Brasil nem a ntvel mundial, tração pública, particularmente aqueles encarre-pois cada país tem que r~solver as suas questões, gados do controle da saúde, alirnento_s, segurança
não em cada Estado da Federaçáo. Nesta oportu- e meio ambiente.
nidade, acrescento ao pronunciamento de V. EX<'
"' Estabelecer e controlar, quando ne-cessário
que, quando o Presidente da República. analisou e à custa do Estado, sistemas próprios de fiscaliM
a questão e encaminhou à apreciação do Con- zação e monitoração independentes de indústrias
greSso Nacional o projeto de lei, Sua Excelência poluidoras, usinas e instalações nucleares, pólos
não definiu os Iocajs - qu,ase corno Pilatos petroquímicos e siderúrgicas.
n~m ·a -cNEN, que, riõ iníCiO, --Javaftdõ as mãos,
"' Promover um rigoroso levantamento_ de tojogou para o Congresso Nacional escolher os lo- dos os aparelhos de radioterapia em operação
Cais._ Sequer a CNEN- se preoCupou em analisar, ou desativados e de outras fontes radioativas. Orpor exemplo - e aqui analiso com V. Ex' -, ganizar o sistema de controle, estendendo suas
as ilhas rochosas de São Pedro e São Paulo, que ações à calibragem dos aparelhos de Raios X
de nada servem e que estão a meio caminho e à avaliação da qualificação dos operadores.
do Brasil à África, e que poderíamos perfeitamente
Senhor PreSidente, Srs. Senadores. nãO faz muieleger como o cemitério dos rejeitas radioativo~~ to tempo, recordando a_ tragédia de Goiânia, o
Aplaudo V. Ex', por isso 6 interrompi cóin. este Governador_ Henrique Sanbllo publicou nos jorlongo aparte, quase discurso, o que faço apaixo- nais duras e comoventes palavras, reavivando os
nadamente, por não mais se tratar agora de ques- fatos,já quase esquecidos, e lemantando a solidão
tão- só -golana, e sirri; brasileira Poderia ilustrar de Goiás numa luta que, fmalmente, é ou deveria
os projetas que já correm nesta Casa, para que ser nacional. Com tristeza, reconhece o Goveresses iejeitos sejam levados àquela ilha distante. nador Santillo que o tema parece quase apagado
Saberrios que os pãfseis mais avançados já estão da memória nacional, e no entanto, goste-se ou
utilfzan_~o métodos subrt)arinos para esses ceminão, trata-se de questão que confronta cada brasitériOs. Nobre Senador Gonzaga Jaime, encerran~ leiro, cada cidadão, cada político... ''e no futuro
do ·este _meu aparte, saúdo mais uma vez V. _Ex" nossos filhos_, nossos netos não perdoarão qualpela presença nesta Casa e pelo brilhante pronun~ quer omissão". Um ano depois, os rejeitas radioaciamento que ora faz. GoiáS muito lhe ficará de- tivos continuam em Abadia, _enquanto_ transitam
lentamente pelo Congresso Nacional um projeto
vendo. Parabéns.
-Q SR. GONZA.GA JAIME_~ Agradeço ao de lei do Executivo, qu~ dispõe so~re _a esççlha
nobre Senador Iram Saraiva, do meu Estado, o de locais para depósitos Intermediários, e um
substitutivo do Deputado Fernando Cunha, que
aparte, que, sem dúvida, vem valorizar sobremodo
o_ pronundamentq que ora estou a proferir, abor- amplia a participação da sociedade civil na comisdando asPectos que não focalizei no meu discurso são a ser encarreg~4a de selecionar o local para
e que, por esta razão, enobrece todo esse trabalho o depósito final dos_rejeitos oriundos das ativida~
des de saúde, indústria, agropecuária, usinas nude coletânea que hoje, pela primeira vez, estou
cleares e pesquisa, realizadas em território nacioaqui_ ~eportanto aos Srs. SenadOres.
Nobre Senador Iram Saraiva, tenho profunda nal. O referido substitutivo mantém os depósitos
confiança, porque sabedor da sua competência, intermediários do projeto de lei do_ ExecutiVo.
Para GoiáS, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tem
saBedor da sua perseyerança, da su<;~_ luta pela
. grandeza do nosso Estado, na Presidência dessa sido um ano de sofrimento, de ~_prendizado e
Coniissão de Inquérito que investiga o acidente de mobilização social, batalha heróica e solitária,
nuclear de Goiânia, tenho confiança, repito, que pois muitos ainda não compreenderam que a tragédia de Goiânia é uma tragédia do Brasil, e da
dali haverá de resultar averiguação dos fatos, com
própria humanidade, nas palavras de muitos téc-apuração, inclusive, dos responsáveis por tão gra-
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ilicos e cienti~s que vieram do estrangeiro para
estudar as conseqüências da contaminação do
Césio-137. Tem razão o governador do meu esta-
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O SR. GONZAGA JAIME - As mesmas
palavras que enderecei ao Senador Nelson Carneiro as _endereço a V. Ex", jornalista também de
do quando diz que ainda hoje_ e~os desprepa- prestígio e de fama nacional e a quem devoto
rados para enfrentar wn problema da gravidade
profundo respeito. Muito obrigado a V. Ex'
da questão radioativa.
Prossigo, Sr. Presidente.
Urge que a sociedade tome consciência dQs
Ademais, calcula~se que um depósito provisóriscos e perigos que envolvem a ub1ização da enerrio tem um custo de construção calculado em
gia nuclear e exija das autoridades disciplinar e · milhões de dólares. Embora os rejeites do acicontrolar o seu uso, e proteger as populações dente de Goiânia estejam sob relativa ~gurança,
de eventuais acidentes, roubo e ates de terro- eles não podem fic_ar no depósito de Abadia, consrismo.
truído rapidamente numa situação de emergên~
Urge que o Congresso Naciohal vote o Projeto
cia.
.
de Lei n 9 239/87, do Poder Executivo, e o substi_Qu_arido insistimOs, com veemência, na busca
tutivo do Deputado Fernando 'Cunha, a_--fim de de solução para os rejeites de Goiânla, não nos
que se encontre uma solução definitiva para a movem razões 01;1 interesses locais, pois o drama
questão dos depósitos intermediários e final dos
da minha capital é nacional, é mundial, assim
rejeites radioativos. É para e"sse depósito final, como a tragédia de Chernobyl não foi entendida
definido ern lei, que devem ir as 3.461 toneladas como um problema de uma república, mas de
de rejeites do acidente de Goiânia, e outros, ·como toda a URSS, da Europa e do mundo, seja pela
os de Angra que estão provisoriamente em pisci- s_uas conseqüências negativas- como a radioatinas, ao lado da usina. Não podemos pensar em vidade nos países vizinhos, seja pelas positivas
guardar num depósito intermediário os rejeitas - corno a solidaried,ade e estudo do problema.
de Goiânia, pois essa não é a finalidade de um Precisamos estudar essas tragédias localizadas e
depósito intermediário, que deve ser concebido repassar esses conhecimentos a todo o mundo.
para receber apenas pequenas quantidades de Temos que codifiCar ia!s experiências para que
resíduos produzidos de forma habitual no cotidia- elas possam ser utilizadas na prevenção/combate
no das pesquisas e das atividades que contêm de outros acidentes nucleares. Precisamos saber
enfrentar um acidente radioativo, como realizar
radiações.
a identificação das vítimas de radiaçáo, como realizar uma eficaz comunicação social, como orgaO Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex• um
nizar a retirada das populações atingidas, além
aparte?
de o_utras providências na área médica como, por
OSR. GONZAGAJAIME- Com niuito pra- exemplo, a criação de um banco de medula para
zer, nobre senador.
as vítimas das contaminações.
Sr. P~~idente, Srs. Senadores, nossa credibiO Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador
GonzagaJaime, acompanho, com júbilo, a estréia lidade como homens públicos não pode'fic_ar abade_ V. Ex" na tribuna parlamentar, que fala com lada, com a omissão cômoda diante de obstáa autoridade de quem conhece o problema e o culos e desafios. Assim aconteceu com a tragédia
aborda sob seus diversos aspectos. V. Ex" não -doCésio_-137, ocorrida há um ano, quando o pânime surpreende, mas certamente supreenderá aos co e a revolta passaram a imperar e que teve
que não conhecem os antecedentes de sua vida o seu clímax no apedrejamento dos ataúdes das
pública. O discurso· de V. Ex" se insere entre -os vítimas, durante o funeral, por parte de setores
mais profundos, mais sérios e mais importantes mais exaltados.
Foram momentos de muita dor, de enOrme
traduzidos nesta sessão legislativa. Parabéns a V.
perigo, mas também de grande possibilidade de
EX'
aprendizado. De certa forma, os mortos ainda esO SR. GONZAGA JAIME- Nobre Senador tão inseJ?UitC?S· A t4refa ainda não foi encerr~da.
Nelson Carneiro, partindo de quein parte, com
O Sr. Ronan Tito - V. Ex~ me permite um
a competência, com a vivência, com a cu1tura
que lhe são pecu1iares, figura nacionalmente reco- aparte, nobre Senador Qonzaga Jaime?
O SR. GONZAGA JAIME - Com todo o
n?ecida por todas essas virtudes e qualidades,
prazer, meu Uder Ronan Tito.
so tenho por me sentir tremendamente orgulhoso
e. honrado com o aparte que V. EX' me prop6rO Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Gonzaga
clona, enriquecendo, sem dúvida, o teor do meu Jaime, estou aqui orgulhos_o, com o sentimento
discurso. De público, externo a V. EX' o meu res- duplo que me move. Um, de querer ouvi-lo_ até
peito e a minha gratidão por seu aparte, nesta
o final, neste seu amplo, extraordinário e profundo
oportunidade.
discurso, em que faz um alerta não a esta. C.asa,
O Sr. Pompeu de Sousa - Permite V. ~ 111as a esta Nação sobre a problemática da energia
um aparte?
atômiCa, da energià nuclear. Veja V. Ex- que nós
todos, brasileiros- e até os russos; com ChemoOSR. GONZAGAJAIME- Com muito prabyl, os americanos, com Three Mile lsland_S -,
zer, nobre senador.
·
estamos parecendo muito com aquela fábula do
O Sr. Pompeu de Sousa- Quero apenas, aprendiz de feiticeiro, em que o aprendiz aprendeu
para não tomar muito tempo de V, Ex>', subscrever
como dar movimento aos objetos, mas não ~abia
mtegralmente o aparte do nobre Senador Nelson
como pará-los, como retê-los. Os objetos passaCarneiro, com o qual estoU inteiramente de acor- rartca dominar o aprendiz de feiticeiro. Neste modo, porque V. Ex' mostra a seriedade com que mento, essa energia chamada de atômica, que
encara o mandato que o povo goiano confiou
foi poucas décadas atrás desenvolvida, parece~se
ao nobre Colega, que é realmente um retrato da
imensamente com essa fábula. Neste momento
seriedade da vida pública de V. Ex"
estamos atufdidos, s_em saber, como diz muito
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bem V. Ex!-~- o que fazer do nosso lixo atómico,
e produzindo mais lixo atómico, sem escolher
ainda, sem eleger o local, sem ter um projeto
para elaborar o cemitério de lixo atómico. A advertência de V. Ex" é extraordinária, e nós que pretendemos levar a sério as coiSas sérias, devemos
diZer que salmos daqui preocupados não só com
os cadáveres insepultos como com esSe liXo insepulto. Lembro-me bem que na primeira Comissão
Parlamentar de_ Inquérito de que participei nesta
Casa, a Comissão Parlamentar do Acordo Nuclear, esteve o grande cientista, premiado recentemente na Europa, José Lutzemberger. Quando
se referia à energia atôrrik:a, ele fazia questão de
falar "nuclear". Ele dizia: por que nuclear? E ele
Comentava: quando tomo um carro e saio para
fazer uma viagem, sei, e é possível que a minha
família saiba, que estou correndo risco de acidente. Quando tomo um avião, assumo um risco,
o rfsco que é para mim e para a minha família,
ou pode até ocorrer com alguém que esteja embaixo; aquele avião pode cair, posso vir a falecer,
aquilo pode ocorrer com as pessoas que estão
lá em baixo. "Quando eu lido", dizia Lutzember~
ger, "com_-a energia nuclear~ que mexe no núcleo
da célula e que muitas vezes atinge uma pessoa
ou outra, e as pessoas, aparentemente, não chegam a apresentar nenhuma s_eqüela, mas _o neto
e os bisnetos e talvez até o cruzamento podem
dar um monstro de que não sabemos quais as
proporções, quando mexemos no âmago da célula, no átomo, quando mexemos nesse lugar,-se
essa humanidade tivesse um pouquinho de res~
ponsabiltdade, teriamos de pensar 1O, 1.000 vezes
antes de nos envolver com isso". E V. Ex!' vem
mostrai aqui a "irnpnidêricía "de tOda esSa sõcie-dade convivendo com uma bomba de césio, que
tem como finalidade a cura de alguns males, sem
nos prepararmos com o que pode ocorrer a partir,
por exemplo, do desvio de uma bala de césio
ou do lixo atómico, como V. EX' advertiu, usando
como referência o acidente de Goiânfa.-E o acidente de Goiânia, nobre Senador Gonzaga Jaime,
não ficOu circunscrito a Góiârlia, _a Goiás, néin
ao B"raslf. ·rr numa revista norte-americana que
esse foi um dos mais sérios acidentes atômicos
que aconteceu, junto com o de--Three Miie-ISiimd
e Chemobyl. Por conseguinte, é importante essa
advertência que V. EX' faz a esta Célsa e à NaÇ.rfo.
E o faz com o comedimento de- Um homem de
ciências, de um médico_ e de Uri-1 pOlítico Competente. Por isso, não só recolho para mim, para
os Anais des_!a _Cãsa, as advertências- de V. c:x~,
como me orgulho muito de pertencer à Bancada
de V. Ex!' Muito obrigado a V. Ex" por esta advertência, e o- parabenizo pela felicidade do tema
da o assunto. Muito obrigado a V. Ex" PelO apari:e.
O SR. GONZAGA JAIME- NObre Senador
Ronan Tito, Líder do meu Partido nesta Casa,
aqui cheganpo, meu primeiro compromisso foi
apresentar-me perante V. Ex-, em substituição ao
titular da cadeira, o SenadOr lrapuan Costa Júnior.
Naquela ocasião, coloquei perante V. Ex!' a situa~
ção de um suplente que assume provis_oriamente
a cadeira de Senador da República, qua:se _que
esmagado pelo peso de uma responsabilidaCie
muito grande, reconhecendo a transitoriedade_da
passagem por esta augusta Casa, e com aquele
sentimento de marcar presença, nesta circunstância, com algum assunto que realmente fosse
de relevânci_a, náo de relevância provinciana ou
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de relevância para o meu Estado, mas que fosse

assunto de re1evância nacional e até internacional.
Escolhi este assunto, porque realmente é assunto
pa1pitante, é assunto que, se para os demais esta-

dos da Federação ou para o mundo possa parecer
um assunto esquecido, para nós, goianos, ainda
está na ordem do dia. V. ~ me estimulou, V.
Ex" me abriu oportunidade e vem agora acres-

centar dados que não abordei no texto do meu
discurso. Por esta razão, sinto-me, sim, honrado
em ter sido aparteado pelo nobre Líder da minha

Bancada. Muito obrigado.
Que os nossos patrícios. pelo bem do próprio
Brasil, aprendam a lição com a menina Leide

Ferreira, a que ingeriu césjo, antes qlle outras
tragédias, talvez até ma[s graves, ocorram, e que,
em regime de urgência, o Congresso Nacional
defina os critérios e os locais para os depósitos
intermediários e final dos lixos radioativos -estes
sim, completamente sem sepultura (Muito bem!
Palmas.).
Durante o diScurso do Sr. Oonzaga Jayme
o Sr. Dirceu Carneiro deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo Sr. U1Json Martins.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) Concedo a palavra ao nobre Senador Rubens Vilar.
O SR. RUBEl'IS VILAR (PMDB - AL Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o Nordeste viveu em 1987 um
racionamento de energia elétrlca que trouxe inevitáveis prejuízos - à Região. A Pronta ação do
Governo federal, através da instituição do programa de emergência para o supdmento de energia
elétrica ao Nordeste, conforme Decreto nç 94.686,
de 27 de julho de 1987, possibilitou à CHESF
e à E1etronorte a execução das obras necessádas
à eliminação do racionamento_ em 1988.
Essas palavras soam familiares a muitos dos
nobres Colegas aqui presents. Foram extraídas
do documento encaminhando, em março deste
ano ao Presidente José Samey, sob título_"Xing6
não pode parar".
Sempre _atento às necessidades e expectativas
do povo nordestino, venho acompanhando a verdadeira odisséia que se constitui a construção
da Usina Hidrelétrica de Xing6, desde o surgimento do projeto nas pranchetas dos seus idealizadores. Assim sendo, emocionou-me profundamente, ao ler os nomes dos signatários da citada
petição, constatar que os üustres deputados e senadores, ali consig_nados, representavam as diferentes correntes ideológicas presentes nas duas
casas do Congresso Nacional.
Desejo, portanto, Sr. Presidente, fà:zer :CO-riStar
de público a minha admiração por essa plêiade
de brasüeims capaz de sobrepor os interesses dessa grande e sofrida região, que é -o Nordeste e, por extensão, os do Brasil- às questões pessoais e às diretrizes partidárias. Lamento, entretanto, acrescentar que esse louvável esforço de
coesão parece destinado ao fracasso, a não ser
que enérgicas providências sejam tomadas.
Para tomar mais compreensíveis as minhas
preocupações, permitam-me os nobres senadores uma breve retrospectiva, tomando por fundamento matérias veiculadas no presente ano de
1988, por jornais de circulação nacional.

Em janeiro, o prOprio Ministro das Minas e Energia, Aureliano Otaves, ao assinar portaria encerrando o- radonamento de energia elétrica na reR
gião- Nordeste, deferideu a conclusão de Xingó,
para evitar novo corte;
em abril, o presidente da Companhia Hidroelétrica do São Francisco - CHESF, José Carlos
Ale1uia Costa, considerou irrlih"ente- a paralisação
das obras daquela usina;
em junho, um "Informe Especial" de Economia acentuava que nem mesmo a conclusão da
primeira etapa da usina de ltaparica afasta do
Nordeste o risco da queda de fornecimento energético e até mesmo de novo rãcionamento. Alertava qüe "isso poderá ocorrer se não for consolidado o cronograma estabelecido para a Hidrelétrica de Xingó, que deverá_op~rar em 1992". Ressaltava, também, que "atualmente o trabalho ali
se desenvolve de forma lenta, devido aos atrasos
na liberação de recursos";
em setembro, quando da inauguração da usina
de ltaparica, o Presidente José Samey, quase ao
término do seu discurso, assim se manifestou:

_ " ... tenho uma preocupação. E sairia daqui
com a cansclên_ci_a_ pesada se não a colocaSSe na cons-ciência de todos os nordestinos. Obras como esta, na crise de recursos
do Estado brasüelro, eu não sei se nós teremos condições de dar continuidade."

V. Exl' na tribuna é de rara oportuniaade, porque
chama a atenção da Nação para um problema
que é angustiante, sob pena de levarmos a uma
subestimação inqualificável quarenta milhões de
brasileiros que não podem viver essas angústias
interminantes de racionamento ou de não racio-namento de energia elétrica. Portanto; as minhas
congratulações a V. Ex" pelo oportuno pronunciamento que traz a lume neste instCIIlte, na tribuna
do Senado Federal.
-

O SR. RUBENS VILAR - Muito obrigado,
nobre Senador Mauro Benevides. EstE: aparte, o
registro com satisfação, porque V. ~ é um homem_de liderança efetiva, não só no Çeará como
no Nordeste, e é um dos mais bn1hantes e respeitáveis senadores desta Casa, que o Ce8rá mandou
para o Congresso Nacional. Com sua exp~riêncía,
com sua autoridade e cultura, V. Ex':_- pOde dar
o testemunho do que realmente é o sofrimento
da população do Nordeste do Brasil. Se houv_er
um colapso energético, ficaremos defasados dezenas e dezenas, centenas e centenas de anos,
em relação às partes mais desenvolvidas do BraSil.
I:: com muito prazer que registro a intervenção
.de V. Ex" Muito obrigado.
Senhor. Presidente, Srs. Senadores, é -do conhecimento de todos que tenho a honra de aqui
representar o nobre povo alagoano e de dar continuidade à luta pelo progresso e pela justiça social,
empreendida e sustentada com brilhantismo por
tantos oUtros que me antecederam, e particularmente pelo amigo Senador preclaro Teotônio Vi-

Fmalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
neste mês de noveffibro, a _imprensa destacava
qUe, se- o Pafs "não investir pelo menos US$ 6
lela Fnho.
bilhões, em 1993 o racionamento será o único
caminho".
O Sr. Pompeu de Sousa - Permite-me V.
- --- -O Sr. Mauro Benevldes- V. Ex!' me permite · Ex" um aparte?
um aparte, no~re Senador Rubens Vilar?
0 SR. RUBENS ViLAR- Coffi=prnzer. O SR. RUBENS VILAR- Com muito prazer,
O Sr. Pompeu de Sousa- Nobre represenouço v. EX"
tante das Alagoas, ouço com emoção e com total

Q Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Rubens Vila!-, V. Exf abOrdando o problema enerR
gético brasileiro, com enfoque especifico em relação ao Nordeste, traz novamente a debate nesta
casa aSSunto que prende a nossa atenção e nos
obriga a sobre ele nos debruçar, na busca de
soluções definitivas que equacionem um problema angustiante que no ano passado nos levou
a um quadro crítico de racionamento, acarretando
incalculáveis prejuízos àquela faixa geográfica do
País. Acompanhei toda essa luta para deslindar
a questão energética. Estive com o Ministro das
Minas e Energia, o Sr. Aureliano Chaves, integrando uma Comissão de senadores e deputados da
região Nordeste. Estive com o próprio Presidente
da República José Samey, que, em uma solenidade, com a presença de mais de 100 parlamentares, assun11u o-comproinisSó solene de definitivamente resolver a questão energética, no que
tange ao Nordeste. Tadas aquelas alternativas,
que V. Ex' certamente mencionará no curso de
seu pronunciamento - a Usina de Xing6, a conclusão de ltaparica, União, Tucuruí, Presidente
Dutra - todos esses enfoques foram apontados
como absolutamente viáveis, eficazes e exeqüíve!s, inclusive sob o aspecto fmanceiro. A presença de V. Ex" na tribuna, neste momento, quando periclitam as obras da Usina de Xingó, numa
paralisação que, aqui e ali, tem levado, inclusive,
as emprelteiras a dispensar traba1hadores, o que
I10IS inquieta a nós, nordestinos; a presença de

solidariedade o discurso de V. Ex' V. Ex!' é recémçhegado a esta Casa e ainda não ouviu referência
sobre o refrão que repito sempre aqui: embora
representante do Distrito Federal, senador por
Brasília, considero-me o quarto senador do Ceará,
minha terra natal, da qual jamais me esqueçoe com a qual sou definitiva e radicalmente solidário- e com o Nordeste, prolongamento do meu
Ceará e regiãO tão- pOtente e tão sofrida deSte
País. CongratuloRme com V. EXl' pelo seu discurso
sobre a problemática do Xing6, a problemática
da energia para o Nordeste, porque isso vem ao
encontro do que repito aqui, em todas as oportunidade em que a nossa terra é objeto de debate
nesta Casa. O qtle o Nordeste preciSa não é -de
assistencialismo, não é de filantropismo, porque
o assistencialisino e o filantropismo são as piores
formas de atuaçáo, ~o os piores ópios que se
pode oferecer a um povo, a um segmento de
cidadãos para que estes se tomem eternamente
dependentes ~ eternamente despossuídos da cidadania. O nosso Nordeste é uma terra de imensas potenCialidades, de recursos humanos, nio
digo que sem paralelo, mas sem possibilidade
de serem ultrapassados, e só tem precisado, e
s6 cOntinua a precisar que esta Nação derive para
ele um pouco da sua atenção, um pouco da sua
capaddade de investir, porque o que Já for investido se multiplicará, porque aquela terra é a terra
da multiplicação. O discurso de V. ~ realmente
lembra isso. Não precisamos que nos ·socorram;
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precisamos, sim, que nos dê _os recursos para
que socorramos o Brasil, para que nós, sendo
dignos do nosso passado, possamos transformar
as nossas potencialidades em potência -digo-o
sem nenhum jogo de palavras com a potência
da Usina do Xingó - mas em potência econô-- ·
mica, porque potência humana é o que não falta

a nós, norde_stinos.
O SR. RCIBENS VILAR -

Muito obrigado,
EX", é um

nobre Senador Pompeu de Sousa. V.

de ser, como muitos aqui no sul pensam, um
problema constitui uma das grandes soluções nacionais. V. Ex' acabou de falar, e o fez com muito
brilho e inteligência, da beleza das praias nordestinas, da Calidez das suas águas, da tepidez das
suã:s "águas, e, confesso, deu-me vontade até de
agora mesmo estar contemplando aquele belo
sol e o mar infinito que banha as costas africanas,
do outro lado. Nobre Senador, em nome da Uderança do seu Partido é que, com orgu]ho, me
congratulo com V. Ex~ e, mais do que com V.
Ex', cOm o Senado Federal.

dos mais respeitáveis jornalistas deste País, escritor, homem de comunicação, tem honrado não
s6 o Distrito Federal, de onde V. Ex' é represen- O SR. RUBENS VILAR - Muito obrigado,
tante, como, _sobretudo, a Nação brasileira, com _nobre Senador Leopoldo Peres, meu Uder. Neste
sua cultura, com sua bravura dvi.ca. V. Ex'_ é oriuninstante, suas palavras retratam a generosidade
do também do Ceará, como o é o nobre Senador -da região da qual V. EX" é_ oriundo, aquele cenário
Mauro Benevides. J:: com alegria que vejo meus
magnífico do Amazonas, que tão bem V. & e
amigos meus companheiros, colegas nordestio Senador Aureo Mello descreveram e têm desnos, prestigiando este modesto orador.
crito aqui, nesta semana toda, no pinga-fogo, no
Eu diria; já que V. Ext tocou na história, que expediente, têm definido com tanto ardor, com
o Nordeste ê o berço da nacionalidade brasileira. tanto entusiasmo, com tanta intransigência, o que
O Nordeste do Brasil, hoje, pode ser uma grande
também serve de espelho para nós da Bancada
destinação _turístic:a __a_ nível intemaciona1, e está. rlo Nordeste.
dependendo também_ da energia elébica.As gran-O Sr. Aureo .Mello -Permite-me V. Ex!' Um
des massas de turismo moderno correm das terras frias, onde se ganha dinheiro -Chicago, Nova aparte?
Iorque, Montreal, Quebec:, para os mares quentes
O SR. RUBENS VILAR- Com prazer, nobre
- a Califórnia, Havaí, Miami, Caribe. Ganha-se -- Senador Aureó. Mello.
dinheiro na Suíça, na Áustria, na Alemanha, na
O
Sr.
Aureo
Mello
Nobre
representante
França e se gasta na Costa_ do Sol, na Espanha.
E aqui será diferente, nobre Senador Pompeu de das Alagoas, é realmente solidário e encantado
que _escuto, como os ~demaiS componentes do
Sousa.
..
.
_
___
Plenário, aS palaVras de V. Ex!', na sua bela e nobre
O Nordeste do Brasil tem 3.500 quilómetros
de praias maravilhosas, de belezas cênicas indes- estréia na tnbuna do Senado, dando ensejo a que
critíveis, com água quente, água tépida, a 27 possàmos, acompanhando o seu raciocínio, ver
graus, sol o ano inteiro, com mais de 30Q_hotéis mais um espirita patriótico voltado para os interesses lãi"nbém da sua região, contribuindo para o
de três a dnco estrelas, preparados para o turismo
engrandecimento desta Casa e o desenvolvimeninternacional. Os meus amigos do__ Hotel Jatiúca
informam que maiS de 50% dos que ali se hospe- tó-hormal dos seus trabalhos, A sua luta em favor
dam são suíços, austríacos, franceses. E nós, de de Xingó, de Itaparica, da Presidente Outra, é a
luta de todo nordestino ansioso para que a sua
Alagoas, ainda não fizemos um_tra_balho a nível
internacional, apenas estamos trabalhando com - região seja devidamente aproveitada, progressista
o cone Sul- Paraguai, Argentin~ ~Uruguai. Estes e cOmpreendida, põrquanto realmente ali estão
vêm em demanda a Alagoas, a Pernambuco, ao um dos maiores repositórios e uma das maiores
potenciãlidade"s brasileiras QUI! necessitam, o
Ceará de V. Ex1', ao_ Nordeste todo, porque ali
quanto antes, ser devidamente aproveitadas. Inserá uma agrande destinação turística internacioclusive, tenho observado que existe uma necessinal. Sem energia este projeto toma-se_-á inviáVel.
Agradeço e registro com satisfação o _seu apar- dade, sobretudo nas regiõeS sáfaras do Nordeste,
de uma arborização, de um aproveitamento vegete, nobre Senador Pompeu de Sousa.
tal. E à semelhança do que foi feito no Vale do
O Sr. Leopoldo Peres -Permite-me V. Ex" Tennessee, nos Estados Unidos, e tão bem des~
um aparte?
Crito em livro do nosso provisoriamente ausentei
colega Gabriel Hermes Filho, fez com que uma
O SR. RUBENS VILAR -Com muita honra,
regiãO abandonada, região sáfara, uma região denobre senador.
sértica, através da arborização se convertesse nuO Sr. Leopoldo Peres- Càm6 Uder do nosma região de chuvas. numa região fecunda, numa
so Partido, considero que hoje o Senado Federal
região capaz de realmente modificar aquelas difiestá vivendo uma tarde de gala, porque os seus
culdades e vicissitudes que atravessavam o seu
dois mais novos integrantes, o Senador Gonzaga
povo. Todas_a_s hidrelétricas, tudo. aquilo que posJaime e V. Ex1', trazem aqui, c<?m muUa felicidade,
sa conduzir água para o Nordeste, para as regiões
com muita profundidade, dois problemas localiza~
sofridas, têm realmente muita utilidade~ e precidos, que, em verdade, são problemas de toda
sam de todo o estímulo, embora esteja obsera nacionalidade brasileira. O Senador Gõnzaga
vafldo que, no vigente Orçamento, existe um esJaime, ao levantar o gravíssimo problema do lixo
trangulamento terrível com relação às nossas renuclear, e V. Ex-, ao trazer para esta tribuna o
giões, especialmente a de V. ~. a minha e a
fantasma da restrição do fornecimento de energia
do Senador Leopoldo Peres, que são justamente
elétrica para a economia nordestina, levantam
as-mais necessitadas e mais carentes. V. EX' teve
duas grandes teses, da necessidade de este País
o ensejo de me ouvir, aqu~ profligando e clamanaprender a investir com responsabilidade naquilo
do pelo fechamento da Usina Siderúrgica do
que realmente _tem retomo· para o padrão de vida
Amazonas, sob a invocaçio de falta de verbas.
das suas populações. O Nordeste brasileiro, longe
E também enfatizando a necessidade de pavi-
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mentação de estradas, para que o escoamento
das produções dos rios Purus e Madeira possam
ser devidamente aproveitadas na nossa Região.
Conheço aS praias do Nordeste, sei da beleza
apontada por V. ~Sei das fulgurações daquelas
areias que tenho visto, através da marcha dos
navios no litoral brasileiro, e reconheço e concordo que V. EX' está apontando uma fonte de
riqueza incomensurável para este País, que predsa ser racionalmente ?tproveitada~ enfatizada e
apoiada e que, a distribuição de riqueza, através
do Poder Público, da assistência e do emprego
inteligente de capital, pode vir a ser, sem dúvida,
mais uma forma de investimento promissor e utilíssimo para o nosso País. Parabenizo V. Ex' pelo
brilhante discurso, pelo excelente tema escolhido
para a sua estréia na tribuna desta Casa. Tenho
certeza de que o povo alagoano está a;compa- nhando, atentamente, todas &S palavras proferidas
por V. Ex\ neste plenário, como de resto o Br<JsU
inteiro, através de seus representantes.
O SR. RUBENS VILAR -Agradeço ao nob~
Senador Aureo Metlo pela sua intervenção, sobretudo pela sua cultura, pela sua erudição, porque,
na acepção da palavra, V.EX' é um -póeta, -e um
dos senadores mais atuantes desta Cas_a,.
O ~ardeste do Bi=asil ê viável e com grande
desti~aÇão turiSiica, desdecjue sejam aproveitadas as suas potencialidades. A Espanha, este ano,
faturou 15 bilhões de dólares em turismo. A Espa!lha vivia de pires na mão, esmolando; a metade
do povo espanhol vivia desempregada. O Brasil,
com esta costa maravilhosa- o l'iorte, a Região
Amazónica com as suas belezas, este pontencial
turístico é praticamente inexplorado. Há um paco-.te turísticO chamado "Brasil Exótico", ~Operado
pela Ambassador, de Barcelona, que faz o Rio
de Janeiro, Manaus, a Região Amazónica, Foz do
lguaçu, o Pantanal e o Nordeste do Brasil, a partir
de Salvador, Aracaju, Maceió até São Luis do Maranhão, passando por Recife e Natal.
Os grandes operadores europeus dizem que
não sabem como, tendo o Brasil tanto potendlll,
não o exploramos, e apenas registramos um subfaturamento de 4 bilhões de dólares, quando poderíamos ter evidentemente 1O bilhões de dólares
somente na área do twismo. Mas não se pode
fazer_ turismo sem energ_ia, sem os insumos e
sem a estrutura básica
O Sr. MaW'o Borges -

Permite V. ~ um

aparte?

O Sr. Rubens VDar- Com prazer ouço V.
EX'
O Sr. Mauro Borges- Também faço comentários, como os demais colegas, sobre a
oportunidade do tema que V. ~ escolheu para
iniciar o seu _discurso no Sena.do Federal, e realmente não é apenas o aspecto do Nordeste. Todos os estudos que se fazem ultimamente sobre
OS problemas mais graves e mais imediatos do
Brasil dizem que o Brasil irá entrar numa crise
de energia. E a forma mais fácil de atendê-la seria
através da energia elétrica, porque os combustíveis fósseis não estão muito aq nosso ~lcance.
Portanto, é da maior justiça, é da maior necessidade se conduam as obras das grandes hidroelétricas que se constróem no Nordeste. Todavia,
apeJo para V. e;x.s e para os demais colegas do
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Senado para que o Congresso não permita que
se ergam mais grandes usinas para produzir energia elétrica nos grandes rios do País com uma
visão unilateral, ou seja, a de somente produzir

energia. Isso é_ um crime.

As vésperas

do ano

2000, estamos fazendo um verdadeiro atentado
contra os recursos e contra aS pOtenciaJidades
do País. Já reclamei, inclusive quando assisti às

assinaturas dos contratos para a construçilo da
Usina de Xingó. Perguntei se essa Usina era ape-

nas para produzir energia, e me disseram que
sim. Depois tomando informações no Ministério

confumararn-me que a Usina Xingó seria construída exclusivamente para produzir energia, o que

é um grave erro. Na verdade, é preciso que produza energia, sobretudo no rio das tradições de nave-

gabilidade, como o São Francisco, um rio histó~
rico o "Rio da Integração Nacional". Jamais se
poderia deixar de erguer as eclusas para promover
a navegação em todo o rio máxime quando se
trata de uma usina próxima da foz do rio, próxima
ao mar~ Nada se passou neste sentido. Outro as~
pecto, considerando a região seca, que precisa
de grandes trabalhos de irrigação: as tomadas.
as derivações de água para trabalho de irrigação.
Isso é absolutamente fundamental. O nosso Pais
está na rabeira do mundo no que diz respeito
à questão da irrigação. Temos cerca de 2 milhões
de hectares irrigados. A Romênia, país pequeno,
com todas as dificuldades, tem quatro milhões
de hectares irrigados. É: preciso também consi~
derar os problemas de ecologia, tão importantes,
como ressaltou o Senador Aureo Mello, na Região.
Nada disso foi levado em conta. O programa da
produçáo de energia foi unílateralmente planejade e programado.lsso não pode mais acontecer
no Brasil Um projeto tem que ser de aproveita~
menta múltiplo e integrado. Aproveito a oportunidade_ para fazer um apelo a V. Ex!', para que
não lute pela energia, mas também pelo aproveitamento múltiplo e integrado do Rio São Francisco.
O SR- RUBENS VILAR nobre Senador Mauro Borges.

A experfência de V._

i.?'' é

Muito obrigado,

~m -gr~nde capital.

V. Ex" foi Governador do Estado e hoje é Senador.
Estou de-inteii-o acordo com V. Ex' Esses projetas
têm que ser globalizados, mesmo porque, num
país onde há imensos rios, dá-se prioridade ao
transporte rodoviário, em vez de se dar prioridade
à navegabilidade. E as nossas estradas estão uma
calamidade pública, totalmente desestruturadas.
De sorte que estou de inteiro acordo com V. EX'.
no que diz respeito à irrigação, porque esta ensejará a produção de alimentos num país com qua~
renta milhões de famintos.
O aparte de Y. Ex" foi muito enriquecedor. Muito
abrigado, Senador Mauro Borges.
O Sr~ Frandsco RoUemberg concede um aparte?
-

V. Ex!' me

O SR. RUBENS VILAR- Por favor, Senador
Francisco Rollemberg, meu ilustre colega, vizinha
do Estado de Sergipe, V. Ex' tem o- aparte.

O Sr. Francisco Rollemberg- Senador Ru~
bens Vilar, um pensador alemão certa._ vez disse:
'Tudo já foi dito, mas como nlnguêm Ouve, é
mister que se repita". Realmente, o que V. EX'
nos traz nesta tarde é da maior importância, da
maior gravidade e já tem sido dito. Mas é mister
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que tiõmens como V. Ex' venham à tribuna nesta da microrregião -de Piranhas, de Olho d'Água, de
tarde, para alertar a Nação dos graves problemas Delmiro Gouveia e de Mata Grande, pois, eviden~
energéticos que o País todo atravessa. E de ma~ temente, vai gerar muitos empregos e solucionar
neira muito especial, o nos_so Nordeste e o Norte os problemas de ordem social.
do Brasil, que no ano que passou sofreu uma
Muito obrigado a V. Ex!'
contençã-o muito grande do consumo de energia
O Sr. DivaJdo Suruagy- V. Ext me permite
elétrica, contenção essa que atingiu de maneira
geral,,todos os consumidores, o que permitiu ao um aparte?
Governo não nos fornecer energia elétrica, mas
O SR. RUBENS VILAR- Com o maior pra~
nas onerar com multas altíssimas, criadas ao bel~ zer ouço o nobre Senador Divaldo Suruagy.
prazer dos senhores dirigentes_ da política energéO Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Senador
tica daquelas regiões, para de outro lado, fornecer
energia elétrica subsidiada à Alcan, por que existia Rubens Vilar, o discurso de V. Ex~ é de suma
uma cláusula contratual que obrigava o Governo _importância, pois evidencia, riesta Casa, o grave
brasileiro a fornecer àquela empresa multinacio- problema que o Nordeste está-~nfrentar em
poucos anos. A região, que já foi exJ)Ortadqra de
nal a energia de que ela necessítasse, por um
período prevíamente acertado. E para que a Alcan energia elétrica, pois durante muitos anos o Nor.. --..
não diminUísse a sua produtividade, nós, nordes~ deste fornecia energia para a região Norte - a
tinos,_ nós, homens do Norte do Brasil, pagamos cidade de Belém era iluminada através da energia
de Paulo Afonso, antes da conclusão de Tucuruí
caro por essa incúria.
Ora, Seiiaaor :Rubens _Vilar, a Hidroelétrica de - , hÇ~je o Nordeste está ameaçado de ser imporXingó a riós falã- de maneira mUito especial, não tador de energia. A conclusão das obras de !tapa~
só pelo que signieyCa de acrésci[no na produção rica e de Xingó é imprescindível à consolidação
do desenvoMmento nordestino. Daí, me congra~
de energia elétrica da região, porque também é
tulo com V. ~ pela oportunidade deste tema
um projeto que se coloca.na. fronteira dos nossos
estados. Para nós, sergipanos e alagoanos, xingá que traz ao debate da Casa e, através dela, influen~
tem um singificado muito grande. Significa o de~ cia as autoridades competentes, para que ampla
senvolvimento, de maneira integral, dos nossos -- obra não sofra- solução de continuidade. O com~
plexo energético de Paulo Afonso é o maior do
dois estados; significa a criaÇão de empregos;
significa o desenvolvimento daquela região ribeiri~ mundo. isoladamente ltaipu é a maior hidroelética
nha de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, de Pernam~ do mundo, mas, na sua globalidade, o conjunto
de Paulo Afonso é o maior potencial hidroelétrlco
_buco, enfim de todo o Nordeste, pelo que essa
do mundo. E este Potencial não pode deixar de
Hidroelétricél há de propiciar. Por isso, Sr, Sena~
dor, eu o felicito e termino as minhas palavras ser exploi"ado devidamente, visando o desenvol~
vimento
brasileiro e, em particular, Cf des_envol~
dizendo, como o disse no início: Tudo já foi dito,
mas é m!ster que se repita, para que esses_ ouVidos vimento do NOrdeste. No que diz respeito aos
Estados de Alagoas e de Sergipe, esta obra ê
moucos ouçam e entendam que este País s6 pode
crescer e progredir quando nós, homens que aju~ fundamenta], inclusive trata~se de reparação a esdam a dirigir a Nação, homens que fazem politica tes dois Estados, porque a primeira hidroelétrica
construída em Paulo Afonso o foi pela visão de
em beneficio desta Nação, tenhamos a ousadia
nece:ssári_a para pensar longe, pensar longe, pen- Deliniro Gouveia, enl território alagoãrió. Muitas
sar fnais para frente, e não nos amarrarmos a décadas depois-~_ que Alag~s recebia a sua pri~
prioridades que não dizem respeito às nossas ne- meira hidroelétrlca, que foi a de Moxot6. Hoje
naquele canyon que separa Alagoas de Sergipe,
cessidades do momento, nem às nossas necessi~
por-onde atravessa o rio São Francisco, há uma
dades de wn futuro próximo, a fim de que possa. m_os realmente levar o Norte e o Nordeste a se estrutura natural para a construção dessa hidroe_ integrar no desenvolvimento da Nação brasileira létrica. Congratulo~me com V. Ex!', que estreia,
nesta tarde, na tribuna desta Augusta Casa. V.
como um todo. V. Ex" está de parabéns. Se.u._dis~
Ext está dignificando o nome de classe política
V. Ext traz é tratado Com proficiência, como da
a1agoana,
está exaltando a classe politica brasi~
maior importância
!eira. Meus parabéns, Senador Rubens Vilar.
O SR. R~~NS VILAR- Agradeço ao nobre
O SR. RUBENS VILAR - Obrigado, Senador
Senador FranCisco Rollemberg, um dos maiores
defensores da Hidroelétrica de Xingó, um dos Divaldo Suruagy, ex~Governador _do meu estado.
Divaldo Suruagy V. Ex" é um homem de cultura,
mais apaixonados, porque um Irmão da fomteira,
irmão :Je S~gipe, que conhec:e toda a proble- é um escritor. Sou de um Partido contrário ao
mática não s6 âos Estados de Sergipe e Alagoas de V. EX' Já militei, já ftz política com o Seriador
Divaldo Suruagy; mas hoje me encontro no
como de toda a reglão nordestina.
Gostaria de convidar o Senador Francisco Ro~ PMDB, estou no lado contrário. Esta Casa é a
llemberg, seguindo aquele conselho do Senador Câmara Alta, porque é o grande foro nacional,
MaurQBorges, a lutar pela abrangência do projeto, é aqui onde se travam os grandes debates. O
não só sobre -a g·eração de energia elétrica como Senador Divaldo Suruagy, com a sua formação
ainda sobre a viabilidade do transporte fluvíal na~ democrática, reconhece este fato e me aparteia,
enriquecendo este modesto discurso. S. Ex' teve
que!~ região,_pelo menos de Xing6 até próximo
a Paulo Afonso. Que se lute por um projeto de participação muito decisiva como Gov~rnador do
estado, e ajudou também a implantar Xingó, duIrrigação e, sobretudo, que se faça um projeto
para que o homem que a'li trabalha. que constrói rante o seu Governo. J:: de justiça que se recoa grandeza do Xingó, com a sua conclusão, ali nheca ~se registre este trabalho. O nobre Senador
Divaldo Suruagy lembrou algo muito importante,
mourej~! a_li _permaneça, dali tire o seu sustento,
o pioneirismo de Delmiro Gouveia, que deu nome
tomando a região não uma megalópole do futuro
com grandes problemas, e sim uma cidade de a cidade de onde sou originário -Água Branca,
porte médio, com,o Paulo Afonso, que seJa a sede Delmiro Gouveia -; a saga, o pioneirismo, o ~
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lento, a coragem e a bravura dvlca com que Deimiro Gouveia ·construiu ·não só ·a cidaae como,

sobretudo, implantou a primeira hidrelétrica do
São Francisco implantou a primeira unidade ii1dustria1 daquela região. Delmiro Gouveia, que é
originá ri ode Ipu, da terra do Senador Mauro Benevides e do Senador POmpeu de Sousa, foi recebido de braços abertos por n6s alagoanos e construiu uma civi1ização naquele pedaço do agreste
do sertão de Alagoas.

.
.
.
Mu1to obngado, nobre Senador DIValdo Suruapelo aparte de V. Ex", que enriquece 0 me~
discurso.
· O Sr. Ney Maranhão- Permite_V, Ex' um
aparte?

sr•

O SR. RUBENS VILAR- Com riluito prazer.
O Sr. Ney Manmlião -Senador Rubens Yilar,
V. Ex", como nordestinO autêntico, sofredor como
todos nós. sabe muito bem que existem do[S brasis: o Brasil do Sul, desenvolvido; e o Brasil do
Norte, subdesenvolvido. Aduzo ao discurso importante que V. EX' está -arsSertando para o Senado,_ da República, neste instante, em funçao do
desenvolvimento .do Nordeste, assunto de tamanha gravidade. É que, Sr. Senador, o Sistema
CHESF e o Sistema Eletrobrás estão quebrados,
porque as companhias estatais que repa-ssam
energía do Sistema Eletrobrás recebem a energia,
vendem-na ao consumidor e não devolvem o dinheiro ao Sistema CHESF e ao" SiSteffia Eletrbrás.
Só_o Estado..de São Paulo deve ão Sistema Eletra..
brás mais de 50 bilhões de cruzados. Significa
que com 1/4 desse dinheiro terminariamos as
obras de Xingó. SeMdor RubenS Vilar, sabemos
que a situação é muito grave, e nós que adquirimos hoje, através da Constituição, os poderes
de legislar e disciplinar as verbas, como elas devem ser gastas, temos que unificar, conscientlzar
as bancadas nordestinas, porque, do contrário,
como dizia o grande brasileiro, que considero o
maior ministro que passou-pela Pasta da Viação
e Obras Públicas d.e Getúlio Vargas, José Américo
de Almeida, aquele grande paraibano que fez uma
obra e vislumbrou que, se os governos continuassem a dar uma parcela e de verba para o Nordeste
- porque o nordestino não precisa de esmola,
precisa apenas que o São Francisco molhe aqUelas terras secas calcinadas pelo s-ol-, dizia José
Américo de Almeida que, se isso acontecesse,
o Nordeste seria a Câlif6mia da América do Sul,
podia exportar grãos para o mundo todo e abastecer o País. Entretanto, ao longo destes anos,
temos sido penalizados por esse Governo. portanto, Senador Rubens Vilar, o assunto que V. Ex'
focaliza é de importância fundamental para o desenvolvimento econômico, financeiro e social da
região, que, como dizia Euclides da Cunha, o sertanejo, sofre, enverga, mas não se_ quebra. Portanto, V. ~.neste instante, tem os parabéns do Senado da República e de todo o povo nordestino.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) tempo do nobre orador está esgotado.

O

O Sr. Nelson Carneiro- Permite V.~ um
aparte, nobre Senador Rubens Vilar.
O SR. RCIBENS VILAR - Permitiria o Presidente que eu concedesse o aparte ao nobre Senador Nelson Carite100? --·-·-- - -• --- · ·
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins) - V.. dade à luta pelo progresso e pela justiça social
Ex' pôderá conceder o aparte ao nobre Senador
empreendida e sustentada com brilhantismo por
Nelson Carneiro, limitando-se a este último apartantos outros senadores que me antecederam,
te.
particularmente, nqbre e queridíssimo amigo e
irmão Senador Teotónio Vilela Filho, digno e comO SR. RUBENS VILAR- Obrigado, Sr. Prebativo CongreSsista, que tem sobre seus ombros
sidente, por favor, Senador Nelson Carneiro.
a grave responsabilidade de representar aqui, nesO Sr. Nelson Carneiro - Hoje, Senador Ru- te Parlamento, nesta Augusta Casa, o "Monestrel
das Alagoas" e o paladino da democracia ma..
bens Vilar, é um di_a de regozijo para esta Casa.
dema do Brasil- o grande e insuperável Senador
São dois discursos de novos Senadores que aborTeotónio Vilela.
..dam problemas da maior relevância e com a
maior autoridade._Há pouco, ouvimos 0 Senador
Sr. Presidente, é também sabido que o meu
_ Gonzaga Jaime, e agora temos o prazer de aplau- Estado acompanha de pe-ftO e com grande interesse as obras de implantação de Xíngó, já que
dir V. EJr' Aos homens da minha idade cabe uma
essa hidrelétrica se localiza na dlvisa dos Estados
lembrança._ Eu conheci p_edras de Delmiro UouVeia_ no distante ano de-1923, quando meu pai, de Alagoas e Sergipe, entre os Municípios de Piraprofessor da Escola Politécnica, levou uma turma nhas e Canindé, de São Francísco.
- de engenheirandos para visitar aquela região. Eu,
Move-me, Sr. Presidente e Srs. Senaàores, não
menino, acompanhei a caravana. Vi pedras. Já
obstante, "não soinente o dever para com os meus
estava fechada a fábrica, que, depois, foi destruída.
co-estãduanos, a minha terra natal ou mesmo
Vi o milagre que Delmiro Gouveia realizou, no
o Nordeste. Ereocupo-me,_SrS: com o nosSo B~a
sertão alagoano. Hoje, 65 anos passados, não tesil, com a população brasileira como wn todo,
mos que nos qiiéixar. Neste período, com todas
uma vez que os prognósticos quanto ao futuro
as dificuldades, constnúmos o maior conjunto hideste País e deste povo já tão calejado se apre- droelétrico do mundo, aos poucos, com sacrificio,
sentam em cores sombrias.
vencendo todas as dificuldades.
--Segundo oS eSpecia.Iistãs, o Br<iSil Poderá enNeste momento em que V. Ex' focaliZa ã. necesfrentar sérios problemas de racionamento a partir
sidade da complementação das obras de Xingó
de 1993 - ou limitar o crescimento do Produto
e de ltaparica, lembro um nome que não pode
ficar esquecido nesta Casa, o de Apolônio Salles. _Interno Bruto à eletricidade dispensável.
Não poderia V. EJC!' concluir o seu discurso sem
Além .disso, Sr. Presidente, pode-se medir a
-prestar uma homenagem àquele antigo Senador,
qualidade de vida de_uma população_ através do
que, quando Ministro, sot:thou e realizc;>!J a hidreléconsumo de_ eletricidade. Quanto maior o consutrlca de Paulo Afonso, e, através desta hidrelétrica,
mo, melhores as condições de iluminação pública
abriu horizontes ao desenvolvimento de toda a
e residencial, permitindo o uso múltiplo e cons-região. Felicito V. Ex", pres~ndo uma homenatante de eletrodomésticos. Os estudos e pesquigem àqueles pioneiros, liderados por Apolônio
sas comprovam que, no Brasil, o consumo médio
Salles. que iniciaram esta caminhada, hoje vitorioanual por pessoa é de 1,3 mil quilowatts. Segundo
sa, e queremos que -continue a se desdobrar em
as projeções oficiais, o País atingirá 2,4 mil quilonovas usfnas, para que o Brasil possa, especialwatts, no ano 2000. Enquanto, atualmente, a Esmente nas regiões Norte e Nordeste, alcançar os
panha consome 2, 7 mil quilowatts, a Itália 3 mil
altos objetivos que espera atingir.
e o.s Estados Unidos 9,3 mil qUilowatts.
É·inegãvel, Srs. Senadores, _Que~ a curtõ"prazo,
O SR. RUBENS VILAR - Foi uma honra
os riscos de _ um drástico racionamento energético
muito grande, nobre Senador Nelson Carneiro,
e todo o cortejo de conseqUências negativas sereceber este aparte. V. EX, que_ê uma figura nada..
jam uma ameaça diretamente voltada à popuna!, reconhecida por toda a Pátria brasileira como
lação nordestina. Estimam os técnicos que esse
· um dos seus melhores homens públicos. O depoirisco será triplicado do ano de . I 992 em diante,
mento de V. EX' tem o sabor da presença no
caso a usina de Xingó não entre em operação.
loca1 onde Delmiro Gouveia criou aquela grande
A médio prazo, porêrtl, Srs., todo o País será
civilização. E o legendário Luís Gonzaga, o poeta
prefudica~o. principalmente as regiões Sudeste
do povo, nordestino como nós, retratou, numa
e Centro-Oeste, que passarão a depender, segunmúsica belíssima para a História do Brasil, a saga
do os estudiosos, de eletrlddade ·'importada" da
do grande Senador, do grande .Ministro Apolônio
região Norte, Nesse caso, as grandes distâncias
Sçlll~$. wna das maiores figuras de homem públitomarão muito onerosos os custos dessa rede
co de Pernambuco e do Brasil. Luís Gonzaga diz
de transmissão.
que "Delmlro teve a idéia, Apolônio aproveitou,
Ainda não são conhecidos os prejuízos sociais
Getúlio fez o decreto e Outra realizou".
e económicos causados pelo d~ficit de energia
Então, como V. Ext disse bem, registrando com
no Nordeste. Entretanto, esses efeito;; perversos
muita categoria e com muita propriedade, este
se apresentam incompatíveis com a implantação
foi um dos maiores brasileiros, um dos que mais
de_um parque industrié!l voltad~ para a exportação
ajudaram aquela região; Senador e Ministro Apa..
-avanço sócío-econômico anunciado àquela rew
lônio Sanes.
gião pelo Presidente José Samey, em agosto do
Agradeço, ·runda, o aparte do bravo e querido
Seriador Ney Maranhão, representante do nosso ano passado.
Nêsse corliexto de dúvidas i p()Ssibilidades, ã
vizinho Estado de Pernambuco. S. EX', com muita
Usina de Xingó se destaca como a alternativa
honra, vem enriquecer o meu diScurso. Muito
mais viável, já que ampliará em 50% a capacidade
-obrigado, nobre Senador .Ney Maranhã9.
Sr." Presidente, Srs. Senadores, é do conheci- produtiva do Nordeste_.
É, portanto, como nordestino e, principal~
-mento de todos que tenho a honra de aqui repreSentar- o nobre povo alagoano, dando continui- meli.te, com-o- brasileiro que repito neste Plenário
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o brado que mobilizou cento e oitenta Parlamentares e diferentes ideologias políticas:
"Xíngó ríão pode parar"! (Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Rubens Vtlar o
Sr. U1/son Martins deixa a cadeira da pr~si
dênda, que é ocupada pelo Sr. Francisco
Rolfemberg

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo

Sr. 1qc-Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO

N• 208, de 1988

Tendo sido designado a partidpar da delegação
do Brasil à 43' Sessão da Assembléia Geral das

Nações Unidas, solicito me seja concedido autori·
zação para desempenhar essa missão _nos _termos
dos arts. 55-111, da Constituição e 44 do Regimento fntemo.
Esclareço que deverei estar ausente do Pais
durante o período constante na correspondência
do Exm" Sr. Presidente do Senado Federal ao
Ministro de Relações Exteriores.
Sala das Sessões, 30
novembro de 1988.
-Senador Jorge Bornbausen

·ae

-

O SR. PRESIDEI'ITE (Frandsco RoUemberg)
De acordo com o art -44, § 4'<' do Regimento

lntemo, este requerirne)ltO_ será remetido à Comissio de Relações Exteriores, devendO ser submetido à dellberação do Plenário após a Ordem do
Oia, em virtude do que se acha previsto no art
.388,1[, alinea "b" da Lei Interna.
O SR. PRESIDEI'ITE (Frandsco Rollemberg)

- Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 57 Srs. Sé~adores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDEI'ITE (f.rancisco RoUemberg)

-Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n"' 53, de 1988 (n9 399/88,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dispõe sobre
a especialização de turmas dos Tnbunais do
Trabalho em processos Coletivos e dá outras
providências. {Dependendo de parecer.)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
extraordinária de 22 do corrente, tendo discussão mdo adiada, a requerimento do Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Maurício Corrêa, Leopoldo Peres, para a presente sessão.
Nos termos do art. 69 da Resolução nl' 1, de
1987, designo o ilobre $enador Nelson Carneiro
para proferir parecer_ sobre o Projeto de Lei da
Câmara n• 53, de I 988.

a

O SR. NELSON CARI'IEIRO (PMDB- R.J.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadore~ trata-se de Projeto
de Lei n• 53, de I 988 (Projeto de Lei n' 399-A.

de 1988, na Câmara dos Deputados), que "dispõe

sObre a especialização de tunnas dos Tribunais
do Trabalho em processos coletivos e dá outras
providências", de iniciativa do Poder Executivo,
que avocou o art. .51 da Constituição Federal em
vigênda até 5 de outub(o último.
Em sl,lc;l tramitação na Câmara dOs Deputados,
o referido projeto fói apreciado pelo Relator Deputado Nllson Gibson, que concluiu pela ap.rovaçâo,
com Substitutivo. Subrrietido à votação, o Substitutivo oferecido pelo relator foi aprovado.
AJustiça do Trabalho, representada pelo SuperlorTribunal do Trabalha, Tribunais Regionais do
Trabalho e Juntas de Conciliação e Julgamento,
tem por fim julgar e conciliar todas as relações
trabalhistas, os dissídios coletiVos e individuais entre empregados e empregadores, visando a harmonização do trabalho e do capital.
Entrétanto, dada a natureza específica do Direito do Trabalho, que requer decisões rápidas para
'OS conflitos trabalhistas, para assegurar solidamente a paz e ordem sociais, indispensáveis à
uma sociedade organizada, impõe~se urna maior
agilização ryos dissidios coletivos e individuais de
trabalho.

·

Tal o propósito do projeto de lei ora em tramitação nesta Casa, de_iniciativa do Poder Executivo,
ma~ oriundo do Tribunal Superior do TrabaJho,
qUe, preo_cupadO com as repercussões sociais de
uina processualística mais lenta nas soluções das
c::ontrovérsias, oferece proposta no sentido de
c::riação de uma turma especializada naquela instância superior elo trabalho e nos Tribunais Region~ do Trabalho para o julgamento e conciliação
dos dissídios individuais e coletivos.
Na exposição de motivos do Executivo, a.rgumenta-se que "as 'alterações propostas na sistemática processual das açôes coletivas fundamentam-se na expectativa de atribuir-se maior celeridade ao julgamento desses processos, em atenção às conseqüências advindas do conflito entre
as categorias econômicas e proflSsionais".
· (>este mOdo, propõe-se, entre outras atribuições, conferir a, tunna especializada conciliar e
julgar os dissídios coletivos e individuais que
transcendam a jurisdição dos Tribunais Regionais
do Trabalho ou mesmo revfsar as suas próprias
decições;julgar ações rescls6rías contra essas dec:isões e mandados de segurança contra ates dos
senhores ministros do Tribunal; julgar os conDitos
de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processos de dissídio coletivo; julgar
os embargos infringentes, de declaração e agravos de instrumento e regimentais interpostos em
dissídios coletivos.
Modifica-se também o art. 896 da Conso1idação
das Leis do Trabalho (CLT). acresCentando dispcr
sições que ressaltam a Constituição Federal: "cabe reClU'SO de revista das decisões de última instância para o Tribunal Superior do Trabalho,

quailâo:

-

-··-·--...

...

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

___...__

,...,,

c) profeJidas com violação de literal dis-

positivo de lei federal, ou da Constituição
da RepúbUca".
4'i' Das dedsões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, ou por suas
_turmas, em execução de sentença, inclusive
em processo inddente de embargos de terceiros, não caber6 o recurso de revista, salvo

:·§ _

Dezembro de 1988
na Hipótese de Ofensa Dlret.a à

Constl~

tuJção Federal."

E ainda com relação ao art. 896 da CLT, é
acrescentado ao projeto de lei o § 59! "Estando
a decisão recomda em -consonância com enunciado da Súmula da Jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, poderá o ministro relator,
indicando-o, negar seguimento ~o recurso de revista, aos embargos, ou ao agravo de instrumento.
Será denegado seguimento ao recurso nas hfpc)..
teses de intempestividade, deserção, falta de alçada e ilegitimidade de representação, cabendo a
interposição de agravo".
Versando a matéria sobre a organização de um
dos ramos do Poder Judiciârlo, a Justiça do Trabalho, passa-se a examinar e pronunciar sobre
o mérito do projeto.
Visa o projetó agilizar decisões em setor tao
importante e delicado do Direito do Trabalho, que
afetam milhares de trabalhadores e empregadores, vitais, poJ:tanto, para a vida do Pais, e que
merece, por c::onseguinte, a atenção e acolhida
pelo Poder Legislativo, tendo consistência e procedência as suas proposições e justificativas.
Por outro lado, manifesta-se pela constitucionalidade, jurididdade, e boa técnica legislativa da
propositura.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Frandsco RoUemberg)

-O parecer do Relator é favor!J_vel.

(~ausa_.)

Sobre a mesa, emendas que serão lida_s pelo
Sr. 19 Secretário.
São lidas as seguintes

EMEI'IDAS DE (PLEriÁRIO) OFERECIDAS
AO PROJETO DE LEI DA CÀliiARA
N~ 53, de 1988
· (N' 399188, na Casa de origem)

EMENDAN• I
Art. 79 ...
§ 29 Não publícado o acórdão nos 20 (vinte)
dias subseqüentes ao julgamento, poderá qual_quer dos litigantes ou o Ministério Público do Trabalho, interpor recurso ordinário, fundado apenas
na certidão de julgamento, inclusive com pedido
de efeito suspensivo, pagas a.s Custas, se for o
caso. Publicado o acórdão, reabri,...se-á o prazo
para o aditamento do recurso inteq>osto.
Justf:flcação
A emenda proposta visa dar maior celeridade
nos julgamentos dos dissldios co1etivos, já que
a interposição de recurso déJ!-se-á com apoio ape-

nas na-certldâ:o." f8cultando-se o aditamento, tão
logo seja publicado o acórdão contendo' a fundarriehfação..~ Maurf~o_Corrêa~ .

EMENDAN•2
Art. 77 •..
§ 49 Publicado o acórdão, quando as partes
serão consideradas intimadas, seguir-se-á o procedimento recursal como previsto em lei, com
a intimação pessoal do Ministério Público; ·por
qualquer dos seus procuradores.
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Justificação

Justificação

Observa-se, com a presente emenda, o prin-

Emenda para ~ustar o dispositivo ao preceitUado no art. 1~. inciso IV, da Carta Politica de
PúbHco, preconizado no art 83, inciso L do Código 1988. Que veda, expressamente, a vinculação do
de Processo -Civil.
-- -·salário mí:Oimo para qUalquer fim.
Não cabe dispensar tratamento diferenciado a
O.disposiUvo constitucional é expresso, ao conum dos órgãos do Ministério Público, em obs_er- templar tal proibição e legislação vigente, também
vância aos princfpios institucionais de unidade e é com o fim de evitar aquela vinculação.- Senaindivisibilidade de que trata o art 127, § 1<?, da dor Mauricio Corrêa.
cipio da pessoalidade da intimação do Ministério

Constituição Federal.- Mauricio Colt'êa.
EMENDAN'6

EMENDA N'3

Dê~Se .;10 art.

Art. 7? ...
§ 5 9 Formalizado o acordo pelas partes _e ho.- _
mologado pelo Tribunal, não caberá qualquer recurso, salvo por parte do Ministério Público.

Justificação
A experiência demonstra qt.ie, muitas vezes, em
hipóteses de acordos firmados pelas partes, o Tri-

bunal, pela sua Turma competente, os homologa
ante contingências e eventualidades, até de composição da Turma, que justificam o ato.
No entanto, em se tratando de proceder de
conveniência das partes, o acordo, muitas das
vezes se faz sem a necessária consideração do
interesse público superior. Com a redação origina]
do projeto, impede~se o Ministério Público de
atuar, em nome do interesse da sociedade, o que
nio é aconseJhável, jus.tamente tendo em conta
a sua função institucional de integrar a prestação
jurisdicional do Estado ..(arl 127, da Constituição
Federal). A possibilidade de se excluir o direito
recursal às partes acordantes é coerente, mas a
exclusão do direito~dever do Ministério Público,
tratado em igualdade de condições com as partes,
é violentar a ordem jurídica, em prejuízo da função
constitucional. do MiniStério Público.
Ademais, em termos de ·celeridade processual,
pela experiência de atuação do Ministério Público,
não se registram muitos casos em que
faz
mister a sua intervençãO recursal nessas hipóteses, mas naqueles em que haja matéria relevante
e em que se agrida a ordemjUfídica, deve fazer-se
presente a aç:ão recursal do 6rgão do Ministério
Público. - Mauricio Corrêa.

se

EMENDAN'4

Arl 1 L Nos processos de dissídio coletivo,
o Ministério Público emitirá parecer escrito, ou
protestará pelo pronunciamento oraJ, na audiência ou sessão de. julgamento.
JustlHcação

Objetiva a emenda dar ao Ministério Público,
nos casos de dissídio coletivo, a faculdade de
se pronunciar oralmente na audiência ou sessão
de juJgamento, o que trará maior celeridade ao
processo. -Mauricio Córrêa.
EMENDAN'5
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13 a seguinte redação:

. "O .depósito recursal de que trata o art.
899. e seu parágrafo da Consolidação das
Leis do Trabalho fica limitado, no recurso
ordinário, a 30.(tririfu1 vezes o valor do salário
mínimo de referência, e no de revista, a 60
(sessenta) vezes o referido salário, sendo
considerado o valor vigente à data de interposição do recurso, devendo ser completado
o total de 60 (sessenta) valores, no caso de
revista.
Parágrafo único. Somente caberá recurso quando o valor da causa excecler o dobro
do salário mínimo de referência."
Justificação

_ .O caput do artigo fJXa o valor·do dep6sfto recursal de que cogita o artiQo 899 da Consolidação
®s Leis do Trabalho, considerado o recurso interposto ordiriárlo oU de revista:

"Art 13. O depósito recursal de qu.e trata o art. 899 e seus parágrafos da Conso-

lidação das Leis do Trabalho fica iimitado,
no recurs-o ordinário, a 20 (vinte) ve?es o
valor: do salário mínimo e, no de reviSta, a
40 (quarenta) vezes o referido salário. Será
. considerado o salário mínimo vigente à data
da interposição do recurso, devendo ser
complementado o valor total de 40 (quarenta) salários no caso de revista."
Já o parágrafo único versa sobre _as demandas
trabalhistas de alçada exclusiva das Jurltãs de
Conciliação e Julgamento e consigna:
"Parágrafo único. Somente caberá recurso quando o valor da causa exc·ecter o
dobro do salário mínimo."
Ocorre, porém, que o fator de fixação utilizado
nas duas. hipóteses .- para efeito de d·ep6sito
recursal e de alçada - está, para tal fim, Vedado
constitucionalmente - parte final do inciso N
do art 79 da Constituição Federal em vigor.
Daí a proposta de emenda ao artigo e respectivo
paragrafo, no sentido de substituir-se o fatoi" salário mínimo pela salário mínimo de referência, adequando-se o projetônão só à legislação ordinária
em vigor- Decreto-Lei no 2.351/87, como também à Lei Maior. O art. 13 e parágrafo passam,
pela emenda, a ter a seguinte redação:
Sala das Sessões, .30 de novembro de 1988.
-Senador Carias ChiareUl..

Art 13. O depósito recursal de que trata o
art. 899 e seus parágrafos da Consolidação das
Leis do Trabalho fica limitado, no recurso ordinário, a 20 (vinte) vezes o valor de re(erência e,
EMENDA Nn 7
no de revista, a 40 (quarenta}. vezes o referido
Art. 15. O Ministério Público, ressalvado o
valor de referência. Será considerado valor de redisposto no § 5? do art. 896 da CLT, terá vista
feltncia aquele Vigente à data da interposição do
de todos os processos e questões de trabalho
I'KW'SO,devendosercomplementadoovalortotal
submetidos aos Tribunais, sendo obrigatório o
de 40 (quarenta) valores, no caso de revista.
_p_ar_:_~;~ fundamentado. DOii processos:
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1- de interesse.. de_ pessoa jurídica de direito
público interno, suas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações;
n- de d.issfdios coletivos;
ID-em que houver interesse de menores e
incapazes;
rv- de impugnação de investidura de vogal;
V- de incidente de uniformização de jurisprudência;
VI- em que houver argülção de inconstitucionalidade;
_\11- demandado de segurança, de ação resctsória e de habeas corpus;
VIII- em que houver conflito de competência;
lX-em que for argüido impedimento ou suspeição;
X- em que Lei ESPecial exigir a manifestação
do órgão;
XI- em que reqUerer ou, pela relevância da
matéria, houver solicitação do relator ou do órgão
julgador.

Justificação
O arl 15 tal como colocado suprime a atuação
do Ministério Público em procesos, que, pela sua
relevância, não podem passar ao largo da fiscalização do órgão que tem como função precípua
a defesa da ordem jurídica e dos interesses soci<tis
e inaividuais indisponíveis.
Por outro lado, é indispensável o ofício do Ministério Público, em todos os processos, pois só deste modo será possível avaliar a necessidade de
intervir com maior ou menor profundidade, nas
queStões sUbmetidas a julgamento, considerando-se_a maté.ria em debate e_os fatos que envolvem a lide.
As causas espec1fiCadas, são as que, pela sua
natureza, exigem uma manifestação fundamentada do Ministério Público, eis que trazem, implicitamente, questões de ordem pública que não permitem a dispensa do exercício das funções institucionais do órgão.
A modificação que propomos permite dar
maior celeridade na tamitação dos proCeUos na
Procuradoria, na medida em que autoriza o rnefO
exame, sem obrigatoriedade de manifestação do
procurador, nas causas não elencadas.. - Senador Maurício CoiTêa.
EMENDAN98

Suprima-se o art.

15~

Justificação
A supressão do artigo faz-se necessária, por
ser contraditório com a nova ConstituiÇão Federal, que preceitua no art. 127: "O Ministério Público é instituição pennanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis.
2. O Ministério Público do Trabalho, exercendo
a_funçã.Q de_ Jepresentante da lei e defensor _do
interesse público relacionado com o interesse privado, deve oficiar, por meiO de pareceres, efn
todos os processos de competência do Tribunal
Superioa e Regionais do Trabalho (arts. 746 e
747, da CLT).

·

-3. Ora, limitar a manifestaçãO do Ministério Pú~
blico somente às hipóteses previstas no art. 15
deste substitutivo seria tolher a atuação da institui-
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ç:ão, que deve ser ampla, no livre exercício da
função que lhe compete exercer, como preceitua
a Carta Constitucional.
4. Releva acentuar, no que tange à parte fmal
do artigo, que pela redação dada, a atuaç:ão do
Ministério Público ficaria totalmente cerceada, eis
que não chega a se manifestar nos autos quando
o relator nega seguimento ao recurso. A sua· oportunidade de se pronunciar seria justamente quando interposto o agravo regimental. E, exatamente
nesta fase, pretende-se, pela redação original do
substitutivo, excluir a audição do Ministério Público, única oportunidade que teria para exercer o
seu papel de fiscal da lei e defensor dos interesses
indispensáveis da sociedade.
Sala das Sessões. 30 de novembro de _1988.
- Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Em discussão o projeto e as emendas, em
turno úniCO! (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, com apresentação de
emendas, solicito do nobre Senador Nelson Carneiro parecer sobre as mesmas.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, como sempre acontece; a colaboração dos
ilustres Membros desta Casa foi preciosa, através
de oito emendas, que passo a relatar.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 53, de 1988

o Ministério Público do TrabaJho funciona como
fiscal da lei. Embora o texto do projeto preveja
•co procedimento recursal previsto em lei", o esclarecimento pretendido não será excessivo. Pontes
de Miranda, ao comentar os dispositivos do CPC
(arts. 81184), escreve:- "Parte ou não, o Ministério Público tem de ser citado ou intimado, sob
pena de nulidade do processo.

PELA APROVAÇÃO
Emenda
Art.

A divergência entre o Projeto e a Emenda n9
3, do Sr. Senador Mauricio Corrêa, resulta da posSibilidade de, formalizado o acordo no dissídio
coletiVo, poaer, ou não, b Ministério Público recorrer da decisão homologatória.
Alega o autor da emenda que, mantida a redação atual do projeto, se estaria impedindo o Ministério Público de "atuar, em nome do interesse,
da sociedade, o que não é aconselhável, justamente tendo em conta a sua função institucional
de integrar a prestação jurisdicional do Estado
{arl 127, da Constituição Federa]'').
O caput do art. 79 dispõe que "das decisões
proferidas pelo Grupo Normativo dos Tribunais
Regionais do Trabalho, caberá recurso ordinário
para o Tribunal Superior do Trabalho". Compniende-se que as partes, que forma1izarem o
acordo, contra a decisão do Tribunal n~o se possam insurgir. Mas o Ministério Público não é, em
regra, parte, mas fiSCal da lei. Daí o parecer favorável à emenda.

PARECER SOBRE AS EMENDAS

PELA /WROVAÇÃO

Emendan"'l
Art. 7•, § 2•

.
O art. 7 9 em exame, em seu§ 29, prevê e regulamenta o recurso ordinário das decisões do Grupo
Normativo dos Tribunais Regionais do Traba1ho
para o Superior Tribunal do Trabalho. A Emenda
n9], do Sr. Senador Maurício Corrêa, apenas adita
ao texto da Câmara dos Deputados a possibilidade de maJor fundamentação quando afmal publicado o acórdão.

PELA APROVAÇÃO

-Emenda 11' 4
Art. 11

A Celeridade que deve màrcar o julgamento
dos dissídios coletivos de natureza económica ou
juridie& justifica que o MiniStériO Público possa
abrir mão do prazo para oferecer seu parecer escrito, e se proponha a fazê-lo oralmente, na audiência ou sessão de julgamento. Evidentemente
que isso interessa à celeridade do processo e o
parecer é pela aprovação.

Emendan"'2
Art 7'~ § 49
Pretende a Emenda n~' 2, do Sr. Senador Mauricio Corrêa, dar a seguinte redação ao § 4", do
art. 79:

- "Publicadro> o acórdão, quando as partes
serão consideradas intimadas, seguir-se-á o
procedimento recursal como previsto em lei,
com a intimaçãO pesSoal do Ministério Público, por quaJquer de seus procuradores."

1

Com esta emenda, seria observado, nn entender do autor, "o princípio da pessoabilidade da
intimação do Ministério Público, preconizado no
art. 83, inciso I, do Código de Processo Civil".
Invoca ainda S. Ext os principias institucionais
de unidade e indivisibilfdade do art. 127, § 19,
da Constituição.
Em regra, mesmo nas hipóteses em que os
dissídios individuais e coletivos incluam entes de
Direito Público externo e da admiriistração pública
direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, (art. 114, da Const.

n~'3

7•, § 5•

PElA APROVAÇÃo·
Emendas n9•5 e 6
Art. 13

Duas Emendas visam--a alterar o art. 13 Qo
projeto. Ambas substituem a expressão "sa1ário
mínimo" por "valor de referência". A divergência
está apenaS no montante do depósito recursal
de que tratam o art. 899 e seu parágrafo único,
da ConSOlidação das Leis do Traba1ho. A Emenda
n~' 5 aceita a fLXaç:ão do projeto - 20 vezes no
caso de recurso ordinário, 40 vezes no de revista.
A Emenda no 6, do Sr. _Senador Carlos Chiarelli,
aumenta esse depósito, respectivamente, para 30
e 60 vezeSOValor de rererência.
Meu voto é pela aprovação da Emenda n 9 5
e pela rejeição da de n~ 6.
Emendas 0°• 7 e 8
Art. 15
A Emenda n~ 7, do Sr. Senador Mauricio Corrêa,
visa a dar nova redação ao art. 15, relativo aos
processos em que deve intervir o Ministério Públl- ·

Dezembro de 1988
co. Já a Emenda- r'lç 8, do Sr. Senador Jarbas
Passarinho, suprlme o artigo. Creio que irieJhor
será que as atribuições do Ministério Público sejam objeto de Lei espeda1, _e não se cinjam a _9lspositivos esparços. Daí por que meu voto é pela
aprovação da Emenda n9 8 e rejeição da Emenda rt' 7.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-o- parecer ·conclUi pelã- aprovação das Emendas n9S1,2,3,4, 5 e8, e pela reje!ç:ãodasEmendas
n9'6 e 7.
Em vOtação Oprojeto, sem prejuízo das emendas.
Os senhores senadores·' que -o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDE.NlE (Fraricisco Rollemberg)
n~ 1, 2, 3, 4, 5 e
8, de pareceres favoráveis.
Os senhores senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
-Aprovadas.
_
Errt VOtação as Emendas n9 5 6 e 7, de pareceres
contrários.
Os senhores senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
- O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-Sobre a mesa, redaç:ão final da matéria, elabo-rada pelo nobre Senador Nelson Carneiro, que
será lida pelo Sr. ]9 Secretário.

- Em votação as Emendas

É lida a seguinte

Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n~' 53, de
1988 (nç 399/88, na Casa de origem).
O Relator apresenta a redaç:ão fmal das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmaia n"'
53, de 1988 (n9 399/88, na Casa de origem), qUe
dispõe sobre a especiaJização de Turmas dos Tribunais do Trabalho em processos coletivos e dá
outras providências.
Sala das Sessões, em 30 de novembro de 1988.
-Nelson Carneiro, Relator
ANEXO AO PARECER

Redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara nt;t 53. de
1988 (n' 399/88, na Casa de origem),
que dispõe sobre a especialização de
Turmas dos Tribunais do Trabalho em
processos coletlvos e dá outras provi-

dências.
EMENDAN• 1
(Corresponde à Emenda n9 1, de Plenário)
Dê-se ao § 2~ do art. 7? a seguinte redação:
"Art. 79 ...- - - · - · - - - - - ·_ ..........
. § 2 9 Não publicado o acórdão nos 20
(vinte) dias subseqUentes ao julgamento, poderá qualquer dos litigantes ou o Ministério
Público do Trabalho, interpor recurso ordinário, fundado, apenas, na certidão de julgamento, inclusive com pedido de efeito suspensivo, pagas as custas, se for o caso. Publicado o ac6rdão, reabrir-se-á o prazo para
o aditamento do recurso interposto."

O SR. LEITE CHAVES (PMDB -

(Corresponde à Emenda

n9

2, de Plenário)

PR. Para

proferir parecer.)- Sr.-Presidente, Srs. Senadores, é da autoria do eminente Senador Nelson

Car:o~iro o projeto em exame que, pretendendo
l"eVoga_r_o art. ~58 dO Códig<? CIVil e alterar dispo"Art. 7" ···········-···········----'-;sTções da Lei n~' 6.515, de 1977, busca compa§ 4~ Publicado o- acórdão, quando as
tibilizar essas normas legais com a ConStituição
partes serão considera_das intimadas, seguir- _
vigente.
se-á o procedimento recursal com_Qprevisto
Ota~-o nõsso qUase cinqüentenário Código OvU
em lei, com a intimação pessoal do Mini_Sit_ério
Público, por qualquer dos seus procurado- -contem-pla, no referido artigo, disposição completamente anacrónica e, hoje, anôma1a,_ referente
res.·•

Dê-se ao § 49 do art. 7" a
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s_eguint~ ~reda_ção:. _

ao recoiifledrrie-nto dos _filhos havidos fora do ca-

samentO. De há muito os tribunais e a própria
evoluÇão a:ã-·nosso DireitO já consagraram -O en9
(Corresponde à Emenç:la n 3, de PlenáriQ)
tendimento, seguindo, aliás, as mais modernas
Dê-se ao§ 5 do art. 79 a seguinte redação: _ -.legisJações d() mundo, de q~e rão há diferença
..
~
entre filhos. Todos são Iguais, seja pela lei dos
Art. 7- ................ ~._....,.~....--~:....... homelis Seja pelas lefs da natureza.
9
§ 5 _ Foan_alizaçl.o o .acordo p:Ias partes
- Em p~rfeita sintonia com esse princípio, que
e homologado pelo Tnbunal, nao ca~~~á decorre dajgualdade de todos perante a lei, pedra
qu~qu;r ~ec~rso, salvo por parte do Mi w ---angular das sociedades modernas e dernocrâw
tério Público..
tícaS, e que a riossa COnstituição de 1988 cansaEMENDA N9 4
grau, no seu art. 227, § 6Ç a Pl:oibição taxativa
de quaisquer discriminações relativas à filfa.ção,
(Corresponde à Emenda n 9 4, d_e Plenário)
daí a urgência da revogação do rnalsinado dispoD~Se ao _a_rt. 11 a seguinte redação:
- sitivo.
· ,,..~~ Olitr~a. ·medida ele igual pertinêOda -Se insere
"Art. 11. Nos processos de dissídlo cole-- nos artigos 2~ e 3~ do projeto, também infrrrnados
tive, o Ministério Público emitirá parecer es- pelo novo texto constitucional. Assim, a teor do
crito, ou protestará pelo pronunciamento
§ 6o do artigo 226, a dissolução do casamento
oral, na audiência ou sessão de julgamento." civil, pelo divórcio, só pode ser proposta após
um ano da celebração ou dois anos de separação
EMENDAN"5
de fato.
O antagonismo entre a Constituição e a lei,
(Corresponde à einenda n9 5, de _plenário)
rriãfS precisamente os artigos 36, parágrafO úilico,
Dê-se ao art. 13 a seguinte-redação:
item I, o artigo 38 e o artigo 4 9 e § ]9 da Lei
"Art. 13. Q_depósRO re<:urSal de que tra- J19 6.515, de 1977, tem causado sério transtorno
ta o art.. _899 e seus parágrafos, da Conso- às partes e aos próprios_ titulares de cartóriOs e
lidação das Le.is do Trabalho, fica limitado, mélgist_rados, na solução das causas. Daí, se imno recurso ordinário, a 20 (vinte) vezes o
por, com a mesma urgência, a alteração proposta
Ante ess<;3s considerações, que dispensam
valor de refer~ncia e, .no de revjsta, a 40 (quarenta) vezes -o. referido valor d_e referência. _m_aiocdetalhamento pela sua objetividade, opinaSerá_ç_onsJderado valor de referência aquele mos pela aprovação do presente projeto, recovigente à data_da ínteiposição do recurso, m:endando, no entanto, que na redação final seja
devendo ser complementado o valor total de passada para a singular o palavra "dispositivos",
cqns~te _da ementa.
·
40 (qUarenta) valor~~. no caSQ.de _reyi_sta."
É o parecer, sr. "Presidente.
EMENDAN° 6
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
(Corresponde à Emenda n~ 8, de Plenário)
__; Passa-se à discussão do projeto, em primeiro
Suprima-se o_au, 15.
turno.
EMENDAN'3

O SR. PRESIDENTE (Francisco ROUemberg}
O Sr. Nelson Carneiro -Sr. Presidente, peço
- Ein discussão a redaçã9 fi.{lal. (Pausa)
-- a palavra para discutir.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
._
_ _ ___
OSR. PREsiDENTE (Francisco RoUerTiberg)
A matéria é dada c;omo definitivamente adota_ P~ra discut1r, tem a palavra 0- iiOóre Senador
da, dispensada a volac;:âo, nos termos regimentais.
Nels<?il Ca~e!ro, _autor do projeto.
O projeto volta à Câmara Qps _Deputados.
O SR. l'IELSON CARI'IEIRO (PMDB- RJ.
Para discutir. Sem revisão do _orador.) -Sr. Presi~
O SR. PRESIDEriTE (Fmncisco Rollemberg)
dente. Srs. Senadores, neste- momerlto prestO ho-ltem2:
menagem a um ilustre Colega que honrou esta
casa ·e a· Estado que representou.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
Em 1982, coube-me, na ComiSsão de Coristi~
de Lei do Senado n9 64, de 1988, de autoria
do Serlador Nelson Carneiro, que revoga dis- tuição e Justiça, dar parecer sobre o Projeto de
9
positivos do Código Civi1 e altera outros, da Lei do Senado n 268, de 1980, de autoria do
saudoso Senador, pelo Acre, Adalberto Sena.
Lei n~ 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
(Dependendo de Parecer.)
São tan~s ~ que passaram por esta ~ e

Nos termos do art. 6° da Resolução rt' 1, de deixàrám Saudades~ que os lembramos com profundo pesar. O estoque de saudades, dizia o Sena1987, designo o nobre Senador Leite Chaves para
proferir parecer.
·
- - -dor Leopoldo Peres, é grande.

Realmente, neste momento presto uma homenagem ao SenãdorAdalberto Sena~ que ofereceu
este projeto de lei que agora se tornará realidade,
se aprovada a proposição em exame. Na verdade,
já àquele tempo, S. ~ sugeria a revogação do
art. 358 do Código Ovil e ilustrava o seu projeto
com a valiosa e ef1Jdita lição de Oóvis Bevilácqua,
que sempre se opôs, desde a-elaboraÇãO-do Código-Civil, a esta discriminação entre os filhos ilegítimos, legítimos, naturais e espúrios.
O texto acabou vitorioso na Assembléia Nacional Constituinte, e hoje integra a Carta Magna. Sr. Presidente, além de prestar homenagem a
esse eminente colega que integrou aquela ''Bancada dos _Sete", nos distantes anos de 1971 a
1975, em que 7 se opunham a 59 integfantes
da ARENA, incluo nos Anais como uma contribuição não só aos legisladores como também
aos juizes, que vão compulsar esses Anais. Há
urna erudita e brilhante contribuição sobre este
dispositivo, que acaba de ser ofe~ecida p~lo DesembargadOr Cristovam Daniello Morr~ira, Corregeqor-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul.
É um cestuâo alentado, que_ conclui com um
provimento que antecipa qualquer legislação que
se venha a fazer sobre esse importante artigo da
C!:!nstituiçã,o._É um provimento que deve servir
de roteiro para todos os juízes e cartórios _que
se recusam a fazer o registro dos filhos adulterinos
Ou incestuosõs, porque esperam que o Congresso
Nacional baixe essa legislação. O juiz, a~ento ao
fato teridi:l que resolver a hipótese, deu a sua
solução, é para que esta fosse generalizada! a
CorreQe__c;loria do Rio Grande do ~~ baixou um
provimento que inco_rporo a estaS mõâeStaS-alegações feitas da tribyna.
São estas, Sr. Presidente, as razões que me
trazem, ne:ste momento, a oc1,1par a atenção da
Casa, para que este estudo e este pronunc~amento
fiquem integrando a história. dess: projeto que
esteve aqui, assim como o ptoneirismo de Adalberto Sena, que encontrou acolhida no texto da
Constituição de 1988.

e

IXXXJMEIYTO AOOE SE RÉFERE OSR.
NELSON CARNEIRO EM SEil D!SC(JRSa
Porto Alegre, 25 de outubro de 1988
"Com tudo bem sabemos, que a_ todos_
não podemos aprazer; ... E esta salva, não
é por salvar nossos erros; mas porque se
saiba, ante de tirarmos este nosso trabalho
à luz, já nos devamos por condenado no juizo
de _muitos; ... se em tudo não aprovermos,
ao menos será em dar matéria a alguns de
poderem emendar, e murmurar, que he a
mais dOce fruta-da terra, e assi seremos aprazivel a todos, a huns pera louvarem o bem
dito e outros pera terem que dizer do mal
feito." (João de Barros, "AAsia", apud Paulo
Brossard de Souza Pinto, in "O lmpeachment", Porto Alegre, Globo, 1965, prólogo).
Da intensa atividade__iotelec;tual e jurídica do~~
Drs. Arrnínlo J. da Rosa e Aldo Ayres T erres. Juiz®
Corregedores, e João Pedro Lamana Paiva, Secretário da Corregedoria, resultou a formular do provimento.

~
,:......
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E o criar_ das razões do e:glr com inteligência
e saptênda dos Drs. Armíhio J. da Rosa e Aldo

Ayres Torres, fortes nas:

"Verdade da razão";
"Verdade dos fatos" (Leibniz);
'Verdade da Justiça".

- --

COmO çuriosidade histórica vale lembrar o hostilizar de eminentes civilistas à lei francesa (assim,

- Henry Mazeaud. "Une famille dans Je vent.la fami-

.. )Ie.naturelle", e René Savatier, "Mystique ou réaJité"). Por certo, uma igualdade absoluta não é possfvel, em especial na esfera fatual (aliás, esta a
razão da permanência de presunção decorrente
do matrimónio, como adiante se verá). Mas, não
Se pode pensar e atribuir ao legislador aquela

Por sua vez, o signatário coordenou as teses,
as antíteses e a síntese, e arcará com as críticas.
1. Com o àdvento da nova Carta Constitucio- -visão ilusória. Multo melhor é definir no es_copo
nal, profundas modificações se institi.iíf"am em re- legal a busca de um ideal.
lação à família e, notadamente, à filiação.
3. O_disposto em o art. 226, § 3~. da Constituição de 1988, ao reconhecer a união estável,
A respeito da família, atentando para a realidade aduzindo formar a mesma entidade famil_iar, associal impregnada de verdadeiros relacionamen- sim_ como õ empregar idêntico conceito para a
tos familiares estabelecidos à mariem do matri- comunidade, constituída por qualquer dos pais
mônio, assim como guiada por uma valorização e seus descendentes (art. 226, § 4~). nada mais
existencial dos laços humanos rea[s entre pais significa em haver 0 texto constitucional refletido
e fdhos, impondo-se também aqui visualizar a
0 desvinculamento entre família: Jegftima e matrimesmaentidade,aLeiFundamentalseguiuasen- mônio. Longe vai a época do prelecionar de Lada de outras Constituições. ·
faYette, com absoluta correção, que os assuntos
Sa1u o Brasil da retaguarda legislativa, entrenforlJladores _dO quadro Qo~ Dir~itos de Familia
tando de forma corajosa as diversa~ si_tuações. çorr~s_pondiam ao "casamento, fundamento l~giQuiçá foi além de outras nações, até por alçar timo da famíJia; o pátrio_-poder; o estado civil das
à natureza constitucional inúmetos princípios que pessoas; a Mela, criação artificial para suprir a
a modernidade (repila-se a comparação- co-m ai- autoridade do chefe de família e a curatela, instituigum modismo) jurfdlca proclama.
ção destinada a proteger os _que estão inibidos
2. Exaniine-se o nortnativizido em outroS pãi- de governar suas pessoas" ("Direitos de Família",
ses.
§ 19 ).
Nada mais disso agora é exato. Há famma entre
Em Portugal, com a Constituição de 1976 e . os cônjuges e os fJJhos advindes do relacionaa reforma de 1977, cOntinuando com- o Decre-to-Lei n"' 379/82 e a Lei Constitucional n9 1, de ment? matrimonial, corno também se ~~Ieee
família entre os pais e filhos extramatrimônio.
30 de setembro de 1982, -a família conceituou-se
Mudou, pois, 0 conceito de família e, loglcacomo conjunto de pessoas urUda entre si pelos mente, 0 seu tratamento. Prius lógico para que
laços do casamento, do parentesco, da afinidade também se alterasse a disciplina e 0 conceituar
e da adoção (art. 1.576;- CC}. NãO é apenas o da filiação. _
casamento a constituir a família legitima, como
da tradição jurídica (confira-se 0 corrceito- tradi4. Atinente à igualdade entre os fllhos, o Brasil
cional em Makeldey, atinente ao Direito Romano, se encontrava em manifesta inferioridade em reJaln "Droit Romain'', § 538). A famllia Jegítiniã de- ---ção às nã:ções de maior padrão cultural e, até,
corre de todo e qualquer relacionamento con- a diversos países latino-americanos a cujo cesforme a lei (cfe. F. Brandão Ferreira Pinto, "Filia- --pe"ito não se pode afirmar este melhor nível.
ção natural", p. 12). A Cb'ristituição portuguesa --_-c: A elimina_çãO de categorias ou qualificaÇões,
afirmou o princípio de: "todos têm direito de cons- rela_tivameilte à filiaçao granjeou disposições vantituir família e de contrair casamento em condi- _gyardelras nas naçõés escandin~~~: _Non-!_ega
ções de plena igualdade" (art. 36, n~ 1). Cornen- (leis de 1956 e 19_81); Dinamarca (1960) e Suécia
tando este preceito, Pereíni Coelho ressaltou dis(lei de 1969); Igualrriente, há de s·e mencionar
tinguir a Carta a familia dOciSainento, corno que- a reforma de 1969 na Alemanha Federai e, mesrendo dizer não se fundar aquela necessariamente m.o ano, n~ Holanda e Grã-Bretanha. Modificaneste. Isto é, ao distinguir família edificada no ções ~emelhantes ocorreram na Itália, em 1976,.
casamentodaquelaquenãoofor,modointencio- e na Austria, em 1975. Portugal, como já visto,
nal, o legislador visou a obstar qualquer discrimi- em 1977. Em 1981, a ESpanha atW:Iizou, com
nação em relação àquela família ·constituída à a igualização dos filhos, seu Direito de Família.
margem do vinculo matrimonial. Familia e casaNos EUA. citam-se iniciativas legislativas nos estamenta são, pois, realidades distintas ("Filiação", __dosdoArizona(1956),DãkotadoNorte"e0regon
P· 6).
- (1963). A França, corno visto, com critérios peculiares, em 1972. Os -códigos de família das nações
Essa -fgUafdade entre famlla legítima e famma
socialistas, por razões óbvias, atuaHzaram-se:
natural fora objeto de admissão pelo legislador
Hungria, leis de 1946 e 1974; Polôn~. 1964; Repúfrancês,_ Em França, com a lei de 3 de janeiro
blica Democrática da Alemanha, 1965. Mas, na
de 1972, criou-se admirável reVisão do Direito
Amêrica Latina se observara _a igualização entre
de Farnílta. A igualdade entre os infantes legítimos - fdhos: Bolívia, 1972; Cuba, 1975; Venezuela, 1982,
e naturais, objetivada com a refonna, seria letra
e a Argentina, em texto legislativo muito bom,
morta entretanto, sem o estabelecer de igualdade
em 1985.
.:
·
jurídica entre a família legítima e a natural. E o
art. 334, alínea 2, Código Civil, preceitualiza "L'en-A própria dOutrina caRônica_, quando da elabo- fant na naturel entre dans Ia famille do charação do CódigO de Direito Canónico de 1983,
cun de ses auters", possibilitando esta igualdade
sugeriu a e:~nç.ão da distinção entre filhos legítide direito, senão de fato, conio apregoam Colom- mos e ilegítimos. Apontou-se haveria maior conbet, Foyer, Huet-Weiller e Labrusse-Riou ("La Fi- g_~ênc~ com ás sentimeiltos qis~os, ~ compatillation Légitime et Naturalle", 2' ed., p. 205).
bilização com a tendência atua1 dos ordenarnen-
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tos jurídicos. Por__certo, subsistiu a distinção, cânon 1.137, exatamente por se argumentar com
a aplicação do Código a países em qu~ ainda
permanece a distinção (cfe. Lamberto de Echeverría, "Nuevo Derecho Canónico", p. 347). O
argumento, convenhamos, cheira a pretexto para
justificar o conseiVadorismo.
Entretanto, acima dos textos legislativos, constitucionais ou não, há de se- colocar (por certo que
numa- ófica àeSvinculada do direito positivo) os
atos intema_cionais.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. 25, item 29, afirma a igual proteção
social de todas as crianças, mesmo aquelas nascidas fora do matrimónio.
Idêntica a preocupação norteadora da Resolu~
ção n~" 1.787, de 18-5-73, do CohSelho Económico e Social das Nações Unidas, a elaborar e
editar, em 1978, os ''Princípios gerais sobre a
igualdade e a não discriminação a respeito das
pessoas havidas fora do matrimónio". Deste último manifesto, destacam-se duas proposições:
"Toda pessoa nascida fora do mat:rirTlônio
terá direito ao reconhecimentO legal de sua
_filiação materna e paterna", e
''uma vez determinada a filiação, toda pessoa nascida fora do matrimónio terá igual
condição jurídica à nascida no matrimónio."

5. Indispensável o conscientizar que a igualdade instituída a respeito da filiação abrange a
indiscriminação de direitos e qualificações. Enquanto a lei francesa de 1972 cuidou do primeiro
aspecto (e, por isso, a referência à form!J: "peculiar" encontrada pelo legislador francês), outras
legislações foram mais radicais, eliminando categorias ou qualificações da filiação (cfe. Gustavo
A Bossert e Eduardo A lannoni, "Régimen Legal
de Filiación y Patria Potestad", p. 9).
É preciso insistir neste aspecto. Há Constituições a determinarem igualdade de tratamento.
- inclusive impondo obrigação ao legislador ordinário de crtar as mesmas condições de deserivolvirnento físico e espiritual e de posição na sociedade, para os filhos ilegftimos, corno reza o arl
69, item 5~, da Carta ConstitudOrial da República
Federal da Alemanha.
Em assim fazendo, entretanto, mantém conceitos de filhos legftimos e ilegítimos, mesmo que
para equipará-los.
Outras, apagam até esta distinção. Deste modo,
a Constituição da Espanha, de 1978, art:-39, itens
2 a 4, preceitualiza:
"2. Los poderes públicos asseguran, asirnismo; la protección íntegra! de lOs hijos,
iguales éstos ante la lei c_on independencia
de su flliación, y de las madres, qualquiera
que sea su estado civil. La ley posibilitará
la investigaci6n de la patemidad.
"3. Los padres deben prestar asistencia
de todo orden a los hijos habidos dentro o
. fuera dei matrimonio, durante su minoria de
edad y en los demás casos en que legalmente
proce~a.
. ~·4.- Los nifios gozarão de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que
velam por sus derechos."
lgualmenté, mais sinteticamerite, na Constituição da Iugoslávia, de 1974, art. 190:
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"Os filhos nascidos fora do matrimónio
têm igualdade de direitos e deveres que os
nascidos nele."

Esta Indistinção de qualificações foi recebida,
de maneira técnica, inclusive com o empregar
expressão adequada, pela COnstituição de 1988.
A reforma portuguesa de 1977 suprimira a dis-

tinção de parentesco legítimo e ilegítimo, revogando o art 1.583 do Código Civil, porque o art.

36, n9 4, da COnstituição dispôs que os filhos
nascidos fora do casamento não podem, por esse
motivo, ser objeto de qualquer discriminação e
a lei ou as repartições oficiais não devem usar
designações discriminatórias à filiação.
A última frase foi trazida, quase de forma literal,

do e punível. "O coito é danado e punível segun~
do o Direito Civil quando entre o homem e mulher,
ao tempo da concepção, subsistia algum dos impedimentos seguintes: 19 - Impedimento de pa~
rentesco em grau proibido; 29 - Impedimento
resultante de investidura de ordens maiores ou
de entrada eni ordem religiosa aprovada; Jo;> Impedimento do vírtculo matriJTlonial._ No_ prüneiro caso denominam-se os filhos incestuosos; no
segundo, - sacn1egos; no .terceiro, - adulterinos" (Lafayette, ob. cit., §" 120).
Afora o desaparecimento dos filhos sacrílegos,
_
o Código Civil persistiu no distinguir filhos legítimos e ilegítimos e, mais, a respeito dos impedi- mentes, naturaiS e espúriOs "(estes destacados-em
incestuosos e adulterinos - cfe. a exposição de
Mário Aguiar Moura, após a Lei no 6515n7, ln
'Tratado Prático da Filiação" 2~ ed., p. 23J ·
Em relação ã.os incestuosos_ e__ adulterinos (estes, enquanto vigente sociedade conjugal), estabeleciam-se obstáculos registrais. Agora, não vlgem quaisquer óbJces. Mesmo o filho duplamente adulterino caberá ser registrado com o
nome de seus verdadeiros genitores. Exatamente em respeito ao princípio da verdade vigorante quanto ao registro dos filhos. Fora disso,
quebra-se a unitariedade de tratamento da filiação e desrespeita-se o princípio constitucional.
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Segunda norma, cuidando do princípio da verdade, trará urria orientação aos registradores de
diligência ao procederem assentos. Não se-chega
ao instituto d~ avel:iguação oficiosa do Direito
PortuguêS- (cfe. Ferreira Pinto, ob. ctt., p. 79 e
seQs.), mas ·se orienta ao Oficio do Registro Crvil
para o nortear dos pais, elucidando-os sobre as
reaiS possibilidades d~ o ato corresponder à verdade, recusando lavrar assentO em percebendo-a
atingida:; Em suma, enfatiZa~se- dever registrai.
Converife"nte· _lembrar a gratuidade constitucional aos reconhecidam_ente pobres, justamente em
decorrência do caráter orientador do provimento.
Até agora se- cuidOu da filiaÇão em geral e da
bio16gica~"PaSSo sefJI.!inte diz com_ ã fll~ação- adotiva. ·
·
.
·
- __ - ~--Quanto a esta a COnstituição, s-em ressalvas,
equiparou à ffiiação natura] (art. 227, § &). Mais,
dispôs a neCessidade de assistênda pelo Poder
PúbliCo na ad.oção (art. 227, § 5"').
Indiscutível éi a partir de 5 de outubro, cumpre
reconhecer eficácia ampla das adoções, não mais
se distingUindo, elil direitos e qualificaÇões,
o filho adotivo do filho naturaJ.
_
Representa estar-se díante de verdadeira_ revolução em teTmos de filiaÇão adotiva. TodaYia, verdade é que aqui se notava consideráV~I atraso
legislativo. MaiS, o Brasil possibilizou, pelas fadlidades à adoção, o incrementar" dum ·grande e
imoral mercado de crianças. A critica não é por
se defender uma visão xenófoba. Talvez seja me~
lhor, mesmo, permitir a estes seres mudarem de
Ncição e disporem de melhores oportunidades
de desenvolvimento. Até, por mais Cruel que possa parecer, de estar aí sua salvação. Todavia, defeso acontecer é o Comércio, a mercancia de seres
humanos. Ainda no campo da deturpação do instituto, o constituinte deparou~se com as adoções
forrnalizadas para fins exclusivamente previdenciários oU, aié, de intuito de ganhos,- parcos, por
certo, com prestações desta natureza.
Momento foi de modernizar o instituto_da adoção.

para a nove! Carta brasileira.
O dispositivo pode ser completado em se conjugando o texto português com o art. 240, Código
Civil da Argenttna, com a redação da Lei nç
23264/85. Prescreve O aispositivo da vizinha nação: ..La ftlladón puede tener lugar por naturaleza o por adopclón. La flliadón por naturareza puede ser matrimonial y Ia extramabimonlal. La flliadón mabimonlal y Ia extramabimonlal, asl como la adoptiva plena, surten
los mlsmos efectos confonne a las disposidones de este Código".
Mas, avançando no campo da aplicação prática
do princípio, o legislador argentino, art.- 241 do
7. Enceta-se a expor estrutura de provimento,
Código Civil, após reforma, ordenou ao Registro - de sorte a projetar as nonnas administrativas de
Civil somente expedirá certidões de nascimento pro-cedimento registrai. Ainda, por se tratar de
redigidas de forma a não resultar delas haver sido
uma nova visão ou, como se queira, nascente
a pessoa concebida durante o niatrimônio, ou regime legal, os textos não devem omitir orlentanão, ou adotada de modo pleno.
çao, enfatizando princípios cOnstitucionais. Este
6. O tratamento unitário cOnferido à filiação
caráter propedêutico à matéria administrativa puassenta em duas preocupações: igualdade e
ra, embora possa merecer críticas de alguns, é
verdade (cfe. Ferreira Pinto, ob. cit., p. 36). Hoje, extremamente eficaz. Aliás não é novidade na
mais do que em épocas anteriores, assevera-se _atuação corregedora. Quem conhece as "Normas
que o pater é juridicamente reconhecido por ser de Serviço" da Corregedoria do Estado de São
o genitor. "A prevaJência clara do critério bioloPaulo, sabe da conveniência de se trazer aos provigista na determinação do parentesco não será mentos administrativos dispoSições legais, muitas
estranha, por um lado, ao anseio de eliminar as vezes distribuídas em- diversos itens, permitindo
desiguaJdades jurídico-culturais da filiação, de
aos destinatários uma melhor compreensão da
pautar a eficácia jurídica pela estreme, redutora
Cons~ido é cuidarem os sistemas legisJativos
matéria tratada. Especialmente no caso vertente,
e inelutável condição de indivíduo biológico; e, por força da emergente realidade de direito posiw
da adoção ou como instituição unitária~ e é a
por o_utro lado, não será estranha aos progressos tiVo, afigura-sê' Oporfur\0 o realçar preceitos Coils- :generalidade, ou tipificarem uma- g'iáduaçãO, nos
·moldes do sitema romano (França, Itália; "até a
vastos e irrecusáveis da medicina e da tecnologia titucionais.
genética" (cfe. Guilherme de Oliveira, "Critério Ju8. A matéria disciplinada divide~se_ ~ capítu- Constituição, :o Brasil). Alguns estabelecem ficar
rídico da Paternidade", p. XXI).
vinculado _o filho adotivo à familia natural, outros
los. O primeiro, tratando da filiação em geral.
cortam os laços. Também se diferenciam os diO adotar da verdade registrai, de sorte à realiCUmpre ali enfatizar princípio da ·unitariedade da
versos sistemas legilastlvos em exigii- intervenção
dade biológica resultar contemplada no registro
filiação e o proibir aos oficias judiciais e extr~u
judicial (Alemanha, França, Itália), ou de órgão
de nascimento, por certo impõe a1teração da amdiciais o violar do princípio. Por certo que ao
do executivo (URSS) ou de amboS (países eScanplitude da regra pater is est quem justae nup~
Registro Civil das_ Pessoas. Naturais se oferece a
dinavos)- cf. Ant9nio Chaves, "Adoção, Adoção
tiae demonstrant, como adiante se verá.
quase totalidade do veto. E ele o destinatário priSimples e Adoção Plena", pp. 95 a 97.
bnporta aqui deixar claro não mais se permitir
meiro do proviniento. Entretanto, pode ocorrer
a infringência da_ igualdade no notcu'iado (v.g., es~ quaisquer restrições ao registrar filhoS, Sejam eles
Em relação_ adotado, as legislações tradiciodecorrentes de relacionamentos a cujo respeito - à1tura: de emanciPação consigiiar ser- o pai casa- nalmente- se -diViditã:in: CertaS, por destinarem o
exista impedimento dirimente absoluto (como fado e a mãe solteira) e nos próprios serviços judi- instltuto à assitência, aceitando exclusivamente
ciais (assim, numa (Jualificação, menos comum, menores (p. ex., Inglaterra). Diversas, limitando-a
lava doutrina tradicional - cfe. Lafayette, ob. cit.,
por seguro, qUe se pretenda fazer, em audiência; aos maiores (Alemanha, Fiança). Houve sensível
§ 12) ou público (segundo emprega a doutrina
moderna, cfe._ Orlando Gomes, "Direito de Famína qualificação dos interditos, tutelados, etc.). Ve- evolução, dirigindo-se a a dação notoriamente aos
ja-se qUe a reforma portuguesa de 1977, art. 36, menores "(âssim, ·na Alemanha; através da~VQlla
lia", 2• ed., p. 107; CaiO Mário da Silva Pereira,
"Instituições de Direito Civil Brasileiro, vol. V, n"'
nç 4, da Constituição , colocou como destinatârias doption, destinada a menores e com as caracte-.
380)..
as repartições oficiaiS, quanto ao emprego de exristlcas de uma adoção legitimante; na França,
pressões discrimioaló_rias. A Constituição do Bra- com a reforma de 1939, com a Légltlmation
Como se sabe, os filhos ilegítirrios eram diVidisil foi além: tem por destinatários da vedação a
adoptive - cf. M. Cristina Ebene Cobe11i, "Le
dos em duas classes: naturais e espúrios. Os
todoS-.
Adozioni", pp. 19 e 117).
primeiros decorriam do relacionamento entre homem e mulher de que não pudesse resultar a
Eril se_. tratando de provimento da Corregedori_a,
VislumbrEi-se uma conduta padrão instituindo
nota de espuriedade. Os espúrios, na lição do dirigiU-se o enunciado às serventias judiciaís e
=du~ foririàibásicas de ado_ç_ãO::uma plena, amnosso clássico autor, provinham de coito dana- extrajudiciais.
pla ou legithtante e seguinte, com menor alcance,

ao
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denominada de _simples (Espanha), ou restrita
(Portuga1). Possível, com a devida cautela, ver aí

Aquelas declarações, por princípio, devem ser
emitidas pelo pai e pela mãe.
Entretanto, quando está presente a relação jurí_dica do matrimónio, o Direito confere titularldade a qualquer um dos cônjuges, quanto ao

o prosseguimento dos dois grandes caudais da
adoção: uma linha, correSpõndendo a três modalidades de adotar do direito romano clássico; o_utra, configurando prosseguimento da adoptio declarar pelo outro maternidade ou paternidade.
mlnus plena do direito justiniano (cf. Antonio
Este é um componente da História da CivilizaCicu, "La Ftliazlone", p. 171).
ção e, obviamente, da História do Direito, imposTodavia, em categoria de princípio, o legislador sível de negar.
'
constituinte foi audaCioso _no campo da adoÇão.
O casafuerito, numa visão modema, formaliza,
Considerou-a, à semelhança do direito _inglês, e
documenta relacionamento entre_~e~s_l;!.ssegucomo obsenram os demais sistemas jurid!cos, acirando rnaíor garantia ao vínculo e descendêncta.
ma de tudo instituto de assistência. Não mais Gera-se, inevitavelmente, uma_ maior segurança
uma forma de satisfazer exclusivamente interes- social. Por isso, ainda que se queira igualar uniões
ses isolados, como o individualismo do direito
liVres c_Qm:o matrim6nío~-seffipre existirá a!Quma
romano contemplava (c[. Ferreir_a_Pinto, ob. cit.,
diferença. Não por outra razão, persistir no téxto
p. 27).
constitucional o objeto de permitir o casamento
Cabe dar guarida ao prindPiO cóhstítucional, com maior facilidade (art. 226, § 3°, ln-fine).
inspirado pela cautela de não inviabilizar a adoção
Exatamente por isso _que o registrar declaração
denascimento__há de ter diferença de tratamento,
a menores que, pela lei atual, não estariam sujeitos
a serem adotados plenamente. Por isso, a orienta- conforme e filiaçã_o _advenha de relação rnatrição para, em relação a estes, utilizar-se, com as inonial ou extramatrimonial. Veja-se: a diversidade
necessárias adaptações, procedimento previsto
não se estabelece quanto à filiação e nem em
-relação ao cOnteúdo registrado. Mas, sobre a forem Lei n9 6.766/79, arts. 35 e 36.
Os efeitos da adoc;ão é que passam a ser ma de declaração.
unlfonnes. Inclusive quanto à transposição de
O tratamento administrativo deve ser singelo:
laços familiares e a irrevogabilidade. Por sinal, não com o estatuir de uma divisão básica. Numa
estará aí alguma novidade, A adoção restrita por- preambular fliP6téSe, regulamenta-se a forn1a1ituguesa, embora o a dotado não assuma condição zação- das declarações de patemldade-maternide filho do adotante (ao nosso sentir, intolerável dade (declaração de nascimento), em existindo
ao novo sistema constitucional, posto defmir este casamento. Num outro capítulo, toda a ffil_ação
igualdade de qualificação), é revogável, apenas
advinda de pessoas não casadas entre .si.
em alguns casos (arts. 2.002-B a2.002-D, Código
Naquela situação, exatamente em virtude_ da
Civil). Igualmente, na atuallegislaçâo alemã, com relação matrimonial e da persistência da presunotexto de 2-7-76, a adoção (Annahme ais Klnd)
ção pater is est quem juste nuptlae demo osadmite menores até 18 anos de idade, sendo irre- trant, simplificando-se o_ ato. Basta compareça
vogáveL Para maiores ainda persiste possibilidade qualquer um dos cônjuges ao ofíclo, comprove
de adotar, mas restritas as possibilidades de revo- casamento e emíta declaração de nasclnlento e
gação (cf. Eva Marie_ Von Munchen~ "Das neue irá abarcar a do outro· cQnsorte.
Ehe- und Familienrech von A- Z", p. 4).
AperrTianênciã: dessa presunção, adequado saDestarte, não se está diante de algo· inusit;:tdo lien~ç. y_erifica-se ~e~rn--º-- nas legislações mais
ou despropositado. Coiif muito entusiasmo _e mOdemãs (p~-ex:, arl243. C. CiviJ,argentino, com
pouco cuidado, como causticamente observou _a redaçáo da Lei n~ 23.264 ). Mas, esta a diferença,
Castro Mendes a respeitO- do art. 36 da Constié9mo presunção a facilitar definição de patemitulção de Portugal, chegar~se-á a c_onclusõe_s alta- dade. Não mais um óbice a impedir o registro
mente prejudiciais.
-dos filhos antes ditos adulterinos.. Da~ falarem
autores em um renasdmênto_ da Citada presunA proposição corrregedora, ainda, sopesa um
aspecto de cautela. É preferível admitir, até enção, porém sem a finalidade de provar ser o maquanto não normativizado ou não assentado di- ridoopai,massimconferir,àbasedoquenormalmente acontece, uma probabilidade (cf. GuiJherversamente pela doutrina e jurisprudência, aespé- me de Oliveira, ob. cil, p. 2 16; arl 1.831. c -Civil
cie de adoção contemplada no texto constituciode Portugal).
nal, com amplos efeitos. Vindo a confirmar o entendimento unitário a respeito do instituto, caso ______Lega-se a cargo da jurisprudência, ou de futuhajam sido admitidas estas formas menores, sim- - ros textos legislativos, a eventual aplicaÇão da preples ou restritas de adoção, logo se vê a difícil
sunção omnimellore momento, incorporada ao
solução a ser conferida às situações contrárias
díreito positivo da França (arl 311, alínea 2, C
à igualação constitucional. Ap _oposto, em se estaCivil). Vale transcrever,_à guisa de elucidação, mabelec.endo modo de ver a adpção diverso _daquele gistério de Claude, Colombert et Alii:
posto em orientação de uniformidade, simples"La loi du 3 janvier 1_972 fait sienne une
mente caberá revogar orientação da Coirege_doregle que te COde Civil n'avaint point expriria. A prudência, pois, indica também o conteúdo
mee mais que la jurlsprudence avaint degado provimento.
-gée, malgré les critiques de la doctrine, dans
9. Prosseguindo na deftnição do provimento,
l'interet de)'enfant. Etant donné_ que la conmomento conseqüente diz com as declarações
.ception _de l'enfant est possible dans de dé1ai
de paternidade e maternidade~
de 121 jours mais que sa date exate n'est
Quando se procede ao registro de nas_cimento,
pas connue, la loi préssume que 'la concepern substância se declara paternidade e maternilion a eu lleu à un moment quelconque
da.de. Declarações unilaterais dos genitores, re~
de cette pérlode, suivant ce qui est deceptídas e irrevogáveis. Podem vir a ser desconsmandé dans rinterêt de renfant" (grifoutftl,lídas, mas a( é outra questão.
se)- ob. çit., p. 37.
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E'res.cinde-se, por extrapolar, aqui sim, nível de
provimento, qualquer referência a tal presunção,
elaborada. engenhosamente, pelo legislador francês de 1972. Ficará sUjeita ª_fórça_ c;q!)strutiva
dajurisprudência sua aplicação, ou não, aos casos
concretos.
Todavia, em o provimento cuida-se de observar
a igualdade estabelecida pelo art. 226, § 5~. Constituição Federál. Não mais cabe dizer à mãe resta
declarar nasCimento na falta ou impedimento do
pai, -como disciplinado em o _art. -52, itens 19 e
29, Lei n9 6.015n3. Esta igualação for prE:vista
no art. 118, 1, da Constituição de Portugal. Ante
o claro sentido da nossa nova nomla_ Constitucional, há de se ter presente o desaparecimento
da hierarquia estabelecida na Lei dos Registras
Públicos.
Ainda se impõe fazer alusão aos casos específicos do art. 52, itens "),9 a 6 9, Lei no 6.015n3,
destacando dever de vigilância do registrador. Por
fun, orientação a respeito da presunção pater
is... , pelas razões enunciadas.
1O. Çapftulo seguinte valara a ffiiação advinda
extramatrimôn(o. A diferença está, em re.Jaçã.o à
matrimonial, na forma de se colher declarações
de paternidade e maternidade,_ Aqui necessária
a manlfestação dos tituJares das d.ec;lar_açõ.es.. É
diief, pai e mãe. Por isso, ainda respeitando a
igualdade configurada em o art. 226, § 5?, Constituição em vigor, há a necessidade de__os_ dois
esfâfem presentes, par ocasião do lavrar assento.
Mas ante óbvia necessidade de simplificar, como
considerando também situações naturais (v.g., recuperação da mãe) ou vicissitudes que venham
a ocorrer (p. ex., viagem), oportuno prever formas
expeditas de se colher a declaração do outro geni~
tor. Foi-se ao níveL de simples manifestação em
documento particular, à semelhança do art. 248,
item 29, C. Civil Argentino, igualmente com firma
reconhecida. -A previsão de o_~ç_onhec:imênto
dar-se por autenticidade preserva riscos que se
pretenda perspectivar na fonna mais simplificada
acolhida no provimento.
Outrossirri, a própria filiaÇão antes dita duplamente adulterina poderá ser registrada, com os
nomes dos pais reais. Aos cônjuges que se sintam
atingidos com a relação adúltera e se pretenderem fazer valer presunção de paternidade, caberá
a competente impugnação, via judicial, quanto
àquele registro.
No caso de filiação decOrrente de estupro, a
mãe poderá fazer o registro iriâividualmente. Inclusive com omissão da paternidade (até por ignorada). Há de se ponderar a natureza toda especial desta situação e o evitar constrangimentos
à vítima do crime.
11. Em relação ao reconhecimento, igualmente descabem mais limitaçõe:s (v.g., existência
da sociedade conjugal, quanto aos nascidos cbm
infringência de dever de fidelidade). Previu-se formas expeditas de procedimento. Na legislação
comparada, o Código Civil Francês, art 335, possibilitava o reconhec_imento de filho natural, mediante "documento autêntico", embora não o defmlsse; o Código Italiano, arl 254, previu-se por
"declaração adequada". Abriu-se amplo leque, tipificando, à sernelhahça de textos legais modernos, 9 reconhecimento incidental feito em testamento (nesta parte irrevogável).
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Ressalva~se direito ao filho maior de consentir
com o reconhecimento (art. 362, C. C'IVil), no sen-

Regrou-se a averbação a ser feita em razão

desapareceu Isto, não há mais razão para o persistir do consignar nos assentos. O critério a ser
obseJVado, quanto aos dados exigidos nos atas
documentados, é o da utilidade. Destarte, quando

do reconhecimento. Não sendo no próprio termo

o CPC exige conste na inicial estado civil das par-

tido de alertar registradores.

de nascimento, caberá autuar o instrumento, com

tes, art 282, O, ultima o controle judicial a respeito

ou sem requerimento autónomo, abrindo--se vista
ao Ministério Público. Se não houver impugnação,

do litisconsórcio necessário. No antigo regime da
filiação, nas categorias de filhos legítimos e ilegíti-

averbar-se-á. Existindo, os autos irão aoJuiz (Diremos, residiam os motivos para o averbar do estado cMI. Todavia, recorde-se não se lançavam extor do Foro ou da Vara dos Registras Públicos),
para decidir.
pressões como-"filho ilegítimo" ou ':filho adulterino''. Razões a impedirem pretender-se que o
12. Assunto imediato diz com ó procedimento_de adoção. Segundo o versado, a toda e qualtexto constitudona1 ficou limitado a esta vedação.
quer adoção, a contar de 5 de outubro de 1988,
Ao contrário, foi muito além. Não quer se identiatribufu-se efeitos amplos, n!o mais se distinguinfique qualquer traço da superada distinção entre
do frlho a dotado de frlho natural.
filiaç-ão_ matrimonial e extramatrimonial.
Por isso, prevista forma ói'lica de procedimento
Salientou-se, em o provimento, situação pecude adoção, com interferência judicial. Sendo o
liar à mãe, assegurando prazo a maior, de lei,
adotado menor, intervenç_ào judicial atende à presempre que houver sua participação no ato registrai. Compreende-se interesse da mãe em partivisão do arl 226, § 5?, ConstituiçãO, qUando aduz
assistência pelo Poder Público.' Aliás, na O:.mvencipar do registro, como também não se ignora
ção Européia sobre Adoção de Menores, art. 4 9,
dificuldades de recuperação, pós-parto. Daí o pra-·
se dispôs: toda e qualquer adoçáo não será válida
zo aumentado e o afastamento de multa.
se não passar por decisão judicial ou adminisA eliminar dúvidas, artigo próprio assegurou
trativa.
a possibilidade de os registres procedidos em desPor óbvio, revogadas disposições do Código
conformidade com o texto constitucional serem
Civil relativas à adoção por escritura. Esta, evidenretificados, à vista de requerimento dos pais e
temente, não preservaria a inexistência de discridiri__gido ao próprio Oficial do Registro Civil. Em
miiiações ou igualdades a respeito de quãlifiCa:----hávéndo dúvidat_o õficial a suscitará ao Juiz (Direç~s.
tordo Foro ou Yara dos Registras Públicos), que,
ouvido o MP, decidirá. Forma singela e: ç~lere,
Previu-se, então, observância do procedimento
deferido para a adoção plena, pela Lei n9 6.697n9,
comO rnerec~ a_matéria.
extensível a menores, insujeito, pelo respectivo
14. Sobre as certidões, orientou-se para que,
código, àquela procedimentalização, e sim a oudesde o promulgar da Constituição, nenhuma
tro, mais simples. Igualmente, cuidou-se em discertidão será extraída sem observar ditames caospor do registro da decisão, a ser feito no Uvro
titucióna:is. No intuito de maior clareza, embora
A, em qualquer situação, com cancelamento do
incidindo, de caso pensado, em redundância,
anterior termo de nascimento. Isto, insiste-se, para
confirmou-se destaque a que não conste eStado
todo e qualquer filho adotivo, a contar da nova
civil dos genitores, assim como qualquer referealidade constitucional.
---rênda à natureza da filiação. Buscou-se no texto
Julgou-se que a inscrição no Livro E não pre- do atual éirt. 241 do Código Civil da Argentina,
serva o sigilo objetivado, suficiente ·com o. novo
fonte para o provimento.
registro no Livro A
- - -- ~esguardou-se, entretanto, o· interesse em se
Por necessário, cuidou-se no provímento de obter dados a respeito da ft1iação, com devassa~
questões atinentes à competência e local de remente da privacidade, inclusive quanto à filiação
gistro.
- adotiva. Previu-se a necessária decisão judidal paRespeitante aos maiores, embora com diver~ · ra a quebra do sistema.
Vale gizar, no particular, a discussão ainda· viva,
gências, prevaleceu o pensar--de permanecer a
possibilidade de adotar, mas_ com a amplitude
nos Estados Unidos da América e Nações_ Eurode ,efeitos previstos na carta de 1988. l?pr ~a.
péias,(modo especial, Alemanha). Dá notícia disvez, o procedimento, enquanto não hotwer nor~
so, ·em interessante estudo,_ Guilherme de Oliveira
mas especificas, adequar-se-á ao de jurisdição
(ob. dt, pp. 473 a 493). Ao direito à privéicidade,
voluntária, com requerimento dos adotantes e
contrapõe-se o direito à informação ou aquilo que
adotado, ouvir-se o MP e decidir do Juiz. Com
se denomina "justa causa" em desvendar filiação.
isso se atende à assistência prevista no § 5 9 do
Notadamente, nesta última hipótese, colecionamart. 226, e assegura~se a cautela imposta à adoção
sé caSoS <:Ie ne.c:essidade psicológica imperiosa
com os efeitos qualificados constitucionalmente. ou de conveniência em saber a histórica clínica
dos ancestrais. Mas a Escócia, ao contrário da
Reconheceu-se ao Diretor do Foro ou ao Juiz
da Vara dos Registres Públicos, onde houver,
Inglaterra, mantém, há quase cinqüenta anos, &iscompetência para processar e julgar os pedfdos. _tema inteiramente oposto, com publicidade das
O recuiso anal6gico à emancipação, art. 1.112, origens da_ filiação adotiva.. falando~se em bons
inc.l, Código de Processo Gvil, satisfaz a exigência
~sul ta dos.
daqueles atrelados ao direito posUivo.
Seja como fOr~- não se pode ignorar diferenças
culturais e __estruturais sociais radkalmente opos13. No pertinente ao registro em si, defeso
lançar no mesmo q-ualquer dado identificador da
tas. A submissão ao controle judicial, em qualquer
filiação com os conceitos agora inexistentes, de
caso, corresponde_ à _nossa tradição, acautela silegitimidade ou ilegitimidade. Causa constitucio- __ _tuações e apretenta precedente legislativo (art.
nal para a proibição de constar o estado civil dos
35, § 5•, Lei n• 6.697f79). ·
.
genitores. O estado civil dos pais era escrito exata15. Oportun?.J. a divulgaçã._o do provimento pamente para definir a origem da filiação. COmo
ra evitar o persistir de situações de constrangi·~·

mento, verificadas, inclusive com publicação do

Diárlo da Justiça.
Des. Cristovam DaieDo Moreira,

Correge~

dor-Geral da Justiça,

. PROVIMENTO N; 34/BB'CGJ
O Desembargador Cristovam Daiello Moreira,
Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul,
para atender as reivindicações sociais con_cretizadas em o art. 227, caput, e seus §§
5 9 e 6?~ da Constituição fed~i'.:;!l, e assim converter em realidade o nivelamento jurídico
de filiação, inclusive a por adoção,
por consistir esse evoluir em afastar as considerações morais discriminadoras dos filhos
havidos fora da relação do casamento, com
o reconhecer da supremacia da realidade
biológica, do ampliar do conceito de família,
desvinculando-o de matrimónio (art.-226, §§
3 9 e 4~. CF), e o afirmar da dignidade da
pessoa humana, valorada na sua essência,
e em respeito a princípio proclamado na Dedaraçáo Universal dos Direitos do Homem,
aplicável na República Federativa dO Brasil,
ex-vi dó art. 5?, § 2 9, da ConStitUiçãO Federal:
".~todas__a~ cljanças nascidas_ do matrl- môniO- ou fora do matrimónio~- têm direito
a igual proteção social."

. RESOLVE PROVER:
CAPITULO!
Da Filiação
Art. J9 Consagrado na Constituição o-princípio da igualdade, assegurada a equivalência de
direitos e qualificações, vedadas designações discriminatórias (art. 227, § 6 9, CF), proibido é aos
oficias judiciais- e extrajudlciais sujeitar a filiaÇão,
advinda ou não da relação de casamento, ou por
adoção, a tratamento diferença~o.
Art. 29 ComooaSsentodenascimento_é~e
riorização da continuidade biológica, os oficiais
registradores devem zelar no haver efetiva correspondência entre a filiação verdadeira e aquela registrada, e assegurar gratuidade aos reconhecidamente pobres, na forma da lei (art. 5'>, inc. LXXVI, CF).
Art. 31' Por equiparada a filiação adotíva às
demais, a concretizar princípio de proteção social,
com tratamento igualitário, impõe-se a intervenção judicial para sati_~f~e~ a exig~11:cia da assistência do Poder Público, enquanto não diversamente regrado.
CAPITULO II

Da Filiação Advinda do Casamento
-Art. tÍ? ~-dever dos pais declarar nascimento
dos filhos (art. 226, § 5°, CF), sendo-lhes exigida
c;omprovaç~o ·da rel.;tção matrimonial, ·me-diante I
certidão respectiva ou prova satisfatória.
§ J9, Nas hipóteses previstas em os itens 39
a 69, art. 52, Lei n96.015n3-;C!eVi:ráO oficial adotar
cautelas necessárias no corresponder à verdade
a declaração do nascimento,
§ 2? · CUmpre ao oficial atentar à presunçi!o
do art. 338, ines. I e II, Código CMI. Não incidindo)
serão observadas normas do capítulo seguinte. ,
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§ ]9 Se o assento primitiVo houver sido lavrado em cartório de outra comarca, o juiz que conceder adoção determinará expedição de mandaArl 5° Se a filiação resultar do relacionamendo cancelatório àquele oficio. Antes de ser feita
to extramatrimonial, ainda que presente impedia averbação, incámbe ao interessado ou ao oficial
mento dirimente público, do registro de nasci- _ obter o "cumpra-se" do diretor do foro local, no
menta, lavrado consoante regra constitudonal próprio mandado ou oficio.
(arl227, § 69, CF), Cohstará o nam·e-dos genitores,
§ 2" O registro de adoção será_efetivado codesde que:
mo· se tratasse de Javrátura fora de prazo, sem
a) os dois compareçam, pessoalmente pagamento, porém, da multa prevista no art. 46
da Lei dos Re_gistros Públlcos.
ou através de procurador com poderes espe-

CAPITULO III
Da AUação havida fora do Casamento

cificas, ao Ofício do Registro Civil das Pes-

soas Naturais, para o realizar do assento;
b) presente apenas um --dos genitores,
mas com declaração de reconhecimento ou
anuência do outro, relativamente ao proceder
o registro.

Parágrafo único. Em qualquer das situações
previstas -procuração, declaração ou anuência
- a manifestação de vontade poderá materializar-se por instrumento particular, mas com firma

reconhecida por autenticidade, a ser arquivada
em cartório.

CAPITULOIIV
Do Reconhecimento
Art 69 O reconhecimento de filho é ato personalíssimo e envolve direitos indisponíveis do
estado da, pessoa, podendo ser realizado, modo
voluntário:

a) no próprio termo de nascimento, ex
vi das disposições dos Capítulos II e III deste
Provimento;
b) por dedar~ção efetuada através de es-critura pública ou es~rito particular, com firma reconhecida por autenticidade;
c) por testamento, ainda que incidentalmente manifestado.
Art. 79 Vedadolegitimarereconhecerftlhona
ata do casamento, por constituir forma de discriminação e ato contrádo à dignidade da pessoa.
Parágrafo Unico. Fica ressalvado 0 averbar ai-

Art. 12. Aadoçao, como configurada no preceito constitucional, abrange todos os menores,
observado procedimento referido em o art. 11
deste provimento.
AI1. 13. O processamento e julgamento dos
pedidos de adoção competirá ao Juiz com jurisdição sobre menores.
Art. 14. Se a adoção for de pessoa maior,
_ competirá ao Juiz Diretor do Foro ou ao Juízo
da Vara dos Registras Públicos, onde houver, processar e julgar os pedidos, procedimentalizados
na forma dos arts. 1.103 e seguintes do CPC,
no qae couber.
CAPITULO VI
Do Registro
Art 15. Nos_ assentos de nascimento, não
mcii_s_ Se_ f.ãrá cjUa1quer referência à natureza da
filiação, à sua ordem em relação a outros irmãos
do mesmo prenome, exceto de gêmeos, ao lugar
e _cartório do casamento dos pais e_ ao estado
civil destes (art. 227, § -6", CF), insubsistentes os
preceitos discordantes da legislação ordinária (vg,
arts._332, 337, 347 e 358, Código Civil; arl 54,
itens & e 7<:>, verbis "o lugar e cartório onde se
_ casaram", Lei n" 6.015n3).
.---c~ Art. 16. No caso de participação pessoal da
mãe no ato_do registro, incidirá o prazo prorrogado previsto· no item 2" do art. 52 da Lei n9
6.0I5n3. - - - -Ar'f. 17. Sendo a mãe casada, é facultado

.teração do patronímico matemo, em decorrência _ ~~:l~~n~:S~~~~~ ~S~n~~~~:~=~~~
do casamento, no termo de nascimento do fiJho.
Art. & O filho maior não pode ser reconhe-: o de solteira.
ciclo sem 0 seu consentimento (arl362, Código
Parágráfo único. O oficial_ orientará os declaCivil).
rantes da conveniência de inserir o" nome de soiArt. 9? À averbação do reconhecimento, nos teira da genitora.
casos do art. 6<:>, b e c, depois de autuada, dar-se-á
Art. 18. Para adequar ao normativizado no
vista ao Ministério Público. Havendo impugnação,
art. 226, § 6<:>, Constituição Federal, ~ assentos
o juiz decidirá (arl 97, Lei n9 6.015/73). Os autos
de nasciinent6, lavl-áàOs segUndo os Comandos
ficarão arquivados em cartório.
· -· legais vigerites- ailteliorr:nente ao promulgado na
Carta
5·-1 0-88, poderão ser retificados pelos
CAPÍTULO V
r~stradores, à vista de pedido fundamentado
Da Adoção
dos interessados, ou por decisão judicial, na hipótese de dúvida suscitada pelo Oficial do Registro,
Arl 10. Ofilhoadotivotitulamesmosdireitos
em procedimento gratuito e célere, assegurada
e qualificaçõeS; da flliação biológica (art. 227, §
inteiVenção do Ministério PúbliGO.
-··
69, CF), cât.isa--de não'·m'ais se admitirem distinParágrafo úriico. Para as retificações acima
ções de espédes ou formas restritivas no adotar.
previstas, será competente o Juízo da Direção
'Arl !L O ato constitutivo da adoção, somen- _ do Foro ou da Vara dos Registras Públicos, onde
te emanado de decisão judicial, por não mais a houver.
vigentes conflitantes disposições do C. Civil (Cap.
CAPITULO VII
V, rrt. I, Parte Especial), será registrado no oficio ·
da comarca onde trarrUtou o processo, no Livro - Das Certidões e da Garantia à Privacidade
A. na forma e exigências dos arts. 35 e_36_ da-Lei rt' 6.697n9 (Código de Menores), com o can_ Art. 19. O Registro Civil das Pessoas Naturais
expedirá unicamente certidões de nascimento recelar do rewstro anterior. Havendo mais de uma
serventia na comerca, observa-se-á aquela corresdigidas de forma a imposs1bi1Jtar qualquer interpondente à residência de quem adotar.
pretação ou identificação__ de a pessoa haver sido

de

concebida da relação matrimonial ou extramatrimonial, ou de adoção, segundo a Constituição
vigente (art. _5~, inc. X, 'de o art. 227, §_ 69, CF)
e o regulado neste provimento.
§ 1" Não deverá constar,em qualquer caso,o
esiado civil dos genitofec$ e a natureza da filiação,
bem como o lugar e cartório do casamento.
§ 29 Ficam ressalvadas autorizações ou reqUisições judiciais de certidões de inteiro teor,
mediante decisão fundamentada, asseguradas as
garantias, os dkeitos e interesse$ relevantes do
registrado.

Disposições Finais
Art. 20. Revogam-se as disposições administrativas emitidas pela Corregedoria Geral da Justiça e colidentes com o presente Provimento, em
especial as da Circular n9 33/57, alínea B.
Art. 21. Os casos_ omissos serão normativizados pelo Conselho da Magistratura e/ou Corre-gedoria-Geral da Justiça.
Publique-se, inclusive no Diário Oficial.
Cumpra-se.
Porto Alegre, 25 de outubro de 1988. - Des.
Ciistovam Daiello Moreira. Corregedor-Geral
da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Continua em discussão. (Pausa)
Não havendo mais nenhum senador que queira
fazer uso da palavra, está encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os senhores senadores que o ap.rovam queiram permanecer _sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Nos termos do art. 89 da Resoluç~ n9 1. de
1987, passa-se imediatamente à apreciaçfio da

matéria em segundo turno.
Discussão do projeto, em segnndo turno. (P.,..
sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
_ _
Sem emendas, a matéda é_considerada defirútivamenfe aprovada, dispensada a votação, nos termos regimentais.
~O SR.

PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)

-Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. 19 Secretário.
-- ---

I:: lida a seguinte
Redaçâo final do Projeto de Lei do senado n• 64, de 1988.
O Relator apresenta a redação fmal do Projeto de Lei do Senado n" 64, de 1988, de autoria
do Senhor Senador Nelson Carneiro, que revoga
dispositivo do Código Civil e altera outros. da Lei
n~ 6.515, de 26 de dezembro de 1977.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1988.
....:.. Leite Chaves, Relator.

NIEXo AO PARECER
Redação final do Projeto de Lei do Senado o<:> 64? de 1988, que, revoga o art.
358 do Código Civil e altera dlsposltlvos
da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de
1977.
O CongresSo Nacional decreta:
Art. 1' É revogado o art. 358 do Código CMI.

Dezembro de 1988

Art. 2t' O item I do paráQrafo úntco do art.
36 e o caput do art. 40 da Lei 0 9 6.515, de 26
de dezembro de 1977, passam a vigorar com

a seguinte redação:

25

CondJções de Liberação: o financiamento

será liberado em pMCelas, de acordo com o eranOgrama _a ser apresentado. ·
·
-.
-2.6 aà·rantia; vinculação das quotas do Fundo

de

"Ar!. 36 . ...........................................................__ ParticDipação _dos MinL icipios L(FPMM). i . ai ,
' · i
2. 7
Isposltlvos ega1s: et un c1p n
P ã

I~r;[~l~~~:~r;~"d;·]''(~;;:;)·-;;~·d·;·~·;:

paração judicial.
Arl 40. No caso de separação de fato,
e desde que completados 2 (dois) anos consecutivos, poderá Ser promovida ação de di-

vórcio, na qual deverá ser comprovado o de~
curso do tempo da separação."
Art 39 São revogados- ·a art. 3S e o § 19 do
art. 40 da Lei n9 6.515, de 26 de dezembro de

1977.
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164/87: publicada no Diário Oficial do Estado
da Bah1a, em 3-~12~~7. ___ ~ ___ _ _ ·-··
No mértto, o pleito enquadra-se em casos análogos que tem merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alta relevância socia1 do projeto.
Nos termos da ReSolução n9 1, de 1987, que
estãbelec.e normas de elaboração legislativa do
Senado federal durante o período de funcionamento da Assembléia Nacional Constituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financeiro e legal da matéria.

Art 49 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
--- -~- ~ Assim Sendo, c_oncluímo:s: pelo acolh_imento da
Art. 59 Revogam~se as disposições em centrá~
mensagem, -nos termos do .seguinte:
rio.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
N• 180, DE 1988
- Eni discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutl~la, encerro
Autoriza a Prefeitura M.unlcipa1 de
a discussão.
_Ce_n_b;'aL(BA) a contratar operação de
A matéria é dada como adotada, dispensada
crédito no valor correspondente em crua votação, nos termos seguintes.
zados, a 76.905,00 OTN.
O projeto vai à Câmara -dos Deputados.
O Senado Federahesolve:
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Central
-ltem3:
(BA), nos termos do art. 2" da Resolução n9 93n6,
Mensagem n' 259, ~de 1988 (n' 497/88, alterado pela Resolução n1 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operaçã"o de
m1 origem), relativa à proposta para que s_eja
autorizada a Prefeitura Municipal de C~ntral, crédito no valor correspondente, em cruzados,
Estado da Bahia, a contratar operação de a 76.905,00 OTN junto à Caixa Econômica Fede-crédito no valor correspondente, em cruza- ral, esta na quaUdade de gestora do Fundo de
dos, a 76.905 Obrigações do Tesouro Nacio- Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). A operação de crédito destina-se à terraplenagem, drenanal (OTN). (Dependendo de parecer.)
gem pluvial e de águas servidas, pavimentação
De acordo com o art. 61 da Resolução n9 1, em paralelepípedos, meios-fios e urbanização.
de 1987, designo o nobre Senador Rubens Vilar
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data
para proferir sobre a Mensagem, com o respectivo
- de sua publicação.
projeto de resolução
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS VIlAR (PMDB - AL Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. SenadoO SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
res: com a Mensagem n1259, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliberação ---=-Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
~
do Senado Federal a autorização para que aPre-Não havendo quem queira discuti-lo, encerro
feitura Municipal Central (BA) contrate, junto à
a discussão.
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de
- Passa-se à_ vOta_ção do projeto.
gestora do Fundo de Apoio de Desenvolvimento
----os srs:.-senadores que o aProvam queiram perSocial (FAS),.a seguinte operação de crédito:
manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Central
1.2 Localização (sede): praça José de Castro
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
Dourado, sin' Central Bahia CEP: 44940
- Sobre a mesa, redação final da matéria que
será lida pelo Sr. Prlmefro Secretário.
·
2. Anandamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até ____É lida a seguinte
76.905,00 ffiN.
Redação Hnal do Projeto de Resolução
22 Objetivo: terraplenagem, drenagem plun• 180, de 1988.
vial de águas servidas, pavimentação em paralelepípedos, meios-fios e urbanização.
_O relator apresenta a redação fmal dó Projeto
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) anOs, Amortidê Resolução n9 180, de l988, que autofiza a
zação: 12 (doze) anos.
Prefeitura Municipal de Cenfrai (BA) a _contratar
2.4 _EncargOs: juros de 1% ao ano, cobrados
operação de crédito no valor cOrrespondente, em
bimestralmente, sendo o saldo devedor reajuscruzados, a 76.905.00 011'1.
tado de acordo com o índice de variação das
Sala das sessões, 30 de novembro de 1988.
011'1.
~Rubens VIlar, reJator

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resoluçio
11' 180, de 19811Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do artigo 52; inciso VIl, da ConStituíç6o,
e eu presidente, promulgo a seguinte
,DE1988
RESOWÇÃON•
Autoriza a _Prefeitura Municipal de
Central, EstadO da Bahla, a contratar
operação de crédito no valor COITespÔndente9 em cruzados, a 76.905,00 Obrigações do Tesouro l'laclonal- OTN.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 ~ a Prefeitura Municipal de Central,
Estado da Bahia, nos termos do artigo 2~ déi Resolução nQ 93, de 11 de outubro de 1976, alterada
pela Resolução n9140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de_crédito no valor correspondente, em
cruzados, a 76.905,00 ObrigaçõeS do- Tesouro
Nacional- OTN,junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, deSfi~
nada à terraplenagem; drenagem pluvial e de
águas servidas, pavimentação em paralelepípedos, meios-fios e urbanização, no munkípio.
Art. 2<:> Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Roliemberg)
- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dad~ como
adotada, dispensada a votação, nos termos ~i
mentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollemberg)

-ltem4:
~Mensagem

n' 260, de 1988 (n' 498/88,

na origem), relativa à proposta para que seja
autorizada a Prefeitura_Munidpal de lrecê, Estado da Bahia, a contratar operação de cté-dito no valor correspondente, em cruzados,
a 40.000,00 Obrigações do Tesouro Nadona!- OTN. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do art. 69- da Resolução n" 1, ~de
1987, a Presidência designa o eminente Sena_clor
Luiz Viana para emitir parecer sobre a mensagérri,
com o respectivo projeto de resolução.
O SR. LWZVIANA (PMDB- BA Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, cól'n
a Mensagem n"260, de 1988~ o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do Senatlo
Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de lrecê (BA) contrate, junto à Caixa Económica Federal,
na qualidade de gestora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Soc}al
(FAS), a seguinte- operaÇãO de crédito:

esta

Caracteristlcas da operação
t. Proponente
1.1 Denominação: MI.Lnicípio de Irecê
12 Localização (sede): Praça T®tOniQ.Marques Dourado~ilho n' 01 lrecê!BA CEP:

441
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Financiamento
Valor: equivalente, em cruzados, a até

2.1

4o.ooo,oo am.

22 Objetivo: ConstrUção de mercado público:·2.3 Prazo: Carênda: até 3 (três) anos Amortização: 12 (doze) anos.
2.4 Ericargbs: Juros de 1% ao ano, cobrados
trimestralmente, sendo o sa1do devedor reajustado de acordo com o índice de variação das
OTN.
2.5 Condições de Uberação: O financiamento
será liberado em parcelas, de acordo com o cronograrna a ser apresentado.
2.6 Garantia: Vinculação das quotas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal n~
006186; publfcada no Diário Oficial do Estado
da Bahia em 7-6-88.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos análogos que têm merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a a1ta relevância social do projeto.

Prefeitura Municipal de lrecê (BA) a contratar operação de crédito no valor correspondente em ·ç:ru~
zados, a 40.000,00 OTN.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 198&
- Luiz Viana, Relator.

. Al'fEXO DO P~CER
REDA9{0 FINAL DO PROJffO DE RESOLUÇAO Nr> 181~ DE 1988.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos

· ·-

termos do art 52, inciso VD, da c onstitutçao, e
eu! Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
N•

, DE 1988

Autoriza a Prefeitura Municipal de Irecê, Estado da Bahia, a contratar operaÇão de crédito no valor co~pondente,
em cruzados, a 40.000,00 Obrigações do
Tesouro Nacional (OTI'I).

O Seii.ado Federal resolve:
Art. 1~ J:: a Prefeitura Municipal de lrecê, EstaNos termos da Resolução n9 l, de 1987, que do da Bahia, nos termos do art. 2 9 da Resolução
estabelece normas de elaboraçao legislativa do n9 93, de--i 1 de outUbro- de 1976, aherada pela
Senado Federal durante o período de funcionaResolução n" 140, de 5 de dezembro de 1985,
mento da Assembléia Nacional Constituinte, opiambas do Senado Federal, autorizada a contratar
namos favoravelmente sob os aspectos econômi- operação de crédito no valor correspondente, em
co-financeiro e legal da matéria.
cruzados, a 40.000,00 Obrigações do Tesouro
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
Nacional (OTN), junto à Caixa Econômica Fedemensagem, nos termos do seguinte:
ral, esta na quaiidade de gestora do Fundo de
Apoio ao_ Desenvolvimento Social (FAS), destiPROJETO DE RESOLUÇÃO
- -nada à construção de mercado público, no MuniN• 181, DE 1988
cípio.
Autoriza a Prefeitura Municipal de IreArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data
cê (BA) a contratar operação de crédito de sua publicação.

no valor coiTespondente, em cruzados,
a 40.000,00 OTI'I-

0 Senado Feaerai resolve:
É a Prefeitura Municipal de lrecê (BA),

Art. 19

nos termos do art. 29 da Resolução n9 93n6, alterado pela Resolução n9 140/85, ambas do Senado
Federal, autorizada a contratar Operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a
40.000,00 OTN, junto à talxá Ecooômica Federal, esta na qualidade de gestora do Fuhdo de
Meio ao Desenvolvimento Social (FAS). A operação de crédito destina-se à construção de mercado público.
Art. 2 9 Esta resolução entrã em vigor na data
de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg)
-Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussãq.
Os SrS. S,enàdõres qUe r3 aProvam queirãm-permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PREsiDENTE (Francisco Rollemberg)
- Sobre a mesa. redação final da matéria que
será lida pelo Sr. 19 Secietário.

É lida a seguinte _

Redação final do Projeto de Resolução
n9181, de 1988.
O relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 181, de 1988, que i:n.itórizêi a

Dezembro de 1988
1.

Proponente
Denominação: Município de Jequié (BA}
La_calizé)ção (sede): Rua Duque de Caixas,
Jequié (BA)
·

s/n~

2. Flnandamento
--Valor: equivalente, em cruzados, a até

.263".157,90 OTN.

.

Objetivo: construção de _!l'l_ercãCl_O p~lico e iroplantaÇào de drenagem e pavlmehtação com pai"áJepípedos.
-- No mêrito, 0 pleito enquadra-se em_~ anã~
logos que_ têJll merecido a aprovação da Casa,
tendo em vista a alia i-~l~_ância social do projeto.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1987, que
estabelece nQrm~s de _elabora_ção l~gislativa do
Senado Federal durante o periodo de funciona~
mente da Assembléia _Nacional COnstituinte, opinamos favoravelmente sob os aspectos econômico-financ.eilO e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento da
mensagem nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 182, DE 1988
Autoriza a Prefeitura Municipal de Je-

quié (BA) a contratar operação de

cré~

dito no valor correspondente, em cruza-

dos, a 263.157,90 OTN.

O Senado Federal resolve:_
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Jequié
(BA), nOs termos do art. 29 da Resolução n9 93n6,
alterado pela Resolução n9 140/85, ambaS do Senado Federal, autorizada a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em Cruzados a
263.157,90 OTN junto à Caixa Económica FedeO SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) ral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
....-.Em discussão a redação final. (Pausa)
Apoio ao DeSenvolvimento Social- FAS. A opeNão havendo quem peça a palavra, encerro - rãçã6-i1e crédito destina-se a construção de Mera discussão.
CadO Público e implantaçãO de drenagem e paviEnterrada a discussão; a matéria é dada como meri.taÇ:ão com paralelepípedos.
adotada, dispensada a votação, nos termos regiArt. 29 Esta resolução entra em vigor na data
mentais.
·
_ -de sua publicação.
O projeto vai à promulgação.
É o parecer, Sr. Presidente.

O S_R. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
-ltemS:
Mensagem n? 261, de 1988 (n9 49-9/88,
na oriQem), relativa à proposta para que seja
_autorizada a Prefeitura Municipal de Jequié,
Estado da Bahia, a contratar operação de
crédito no valor correspondente, em cruza~
dos, a 263.157,90 Obrigações do TesoUro
Nac_ional (OTN~. (~epe~d~~do _9e parec~r.)
Nos termos_ do art. 6~ da Resolução n9 l, de
19~ a Presidênciâ deSigna o eminente Senador
Luiz Viana para emitir parecer sobre a mensagem,
com o respectivo e_roje~9__de r~lução.

O SR. UIIZ VIANA (PMDB- BA Para proferir -parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
-com tt Mensagem D.9 261, de 1988, o Senhor
Presidente da República submete à deliber~ção
do Senado Federal a autorização para que a Prefeitura Municipal de Jequié contrate, junto à Caixa
Ecónômica Federat esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao DesenvoMmento Social
- FAS a seguinte operação de crédito:

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Passa~se à discussão do projeto, em tumo único: (Pausa.)
_
__
__
&c-errada a- discussão, passa~se à votação do
projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecEi[' sentados (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembeíg)
- Sobre a mesa, redação fmal da matéria que
será lida pelo Sr. l 9 _$ecretário.

É lida a seguinte
Redação Onal do Projeto de Resolução
182, de 1988.
O Relator _apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 182, de 1988, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Jequié (BA) a contratar
operação de- ctédíto no valor correspondente, em
cruzado., a 263.157,90 OTN.
.
Sala das Sessões, 30 de novembro de 1988.
- LuJz Viana, Relator.
n~

Dezembro de 1988
A/'IEXO AO PN?Ea!R -

Redação final do Projeto de Resolução
n~

182, de 1988.

Paço saber que o Senado Federal aprovou, nos
termos do art. 52, inciso VII, da Constitt.dção, e
eu, Presidente, promulgo a seguinte: __
RESOLUÇÃO N•
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Autoriza a Prefeitura Municipal de Je·
quié7 Estado da Bahla, a contratar operação de crédito no valor conespondente,
em cruzados, a 263.157,90 Obrigações
do Tesouro Nacional- (OTN).
O Senado Federal resolve:
Art. }9 :é: a Prefeitura Municipal de Jequié, Es·
tado da Bahia, nos termos do art. 2 9 da Resolução
rt' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela
ResalyfãO n 9 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar
operação de crédito no valor corresp()ndente, em

REOOERIMENTO
N• 208, DE 1988

Tendo sido designado a participar da Delegação do Brasil junto à 43" Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, solicito me seja conce~
elido autorização para desempenhar essa missão,
nos termos dos arts. 55 JU, da Constituição e 44
do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País·
durante o período constante na correspondência
do Exm9 Sf. Presidente do Senado Federal ao
Ministro de Relações Exteriores.
Sala das Sessões, 30 de novembr-O -de 1988.
-Senador Jorge Bomhausen.
A presente autorização está enquadrada nos
termos do art. 55, item Jfl, da Constituição e art.
44 do Regimento Interno, razão pela qual não
há como se obstaculizar.
O nosso parecer, Sr. Presidente, é pela aprovação.

cruzados, a 263.157,90 Obrigãções ·cto Tesouro
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O pareNacional- (OTN), junto à Caixa Econõmica Fe-__ cer é favorável.
deral, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Completada a instrução da !'Jlatéria, passa-se
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, desti- à votação do Requerimento n~ 208, de 1988.
nada à construção de mercado público_ e implanEm votação.
tação de drenagem e pavimentação com paraleleOs Sfs. Senadores que o aprovam queiram perpípedos, no município.
manecer sentados. (Pausa)
Art. 2? Esta Resolução entra em vigor na data
Aprovado.
de sua publicação.
Aprovado o requ-erimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Vol- Em discussão a redação final. (Pausa)
ta-se à lista de oradores.
Encerrada a discussão, a matéria é dada como
Concedo a palavra ao nobre Senador Pompeu
definitivamente aprovada, dispensada a votação,
de Sousa.
nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.
O SR. POMPEU DE SOGSA PRONUNCIA
DISCURSO QGE, ENJRÊGGE À REVISÃO
O Sr. Francisco Rol/emberg debfa a cadeira
DO ORADOR, SERÁ PGBUOI[)O POSTEda Presídência que é ocupada pelo Sr. Aureo
MeDo.

O SR- PRESIDENTE (Aureo MeUo) -Passa-

se, agora, à apreciação do requerimento, lido no
B<pediente, de autoria do nobre Senador Jorge
Bomhausen, solicitando autorlzaçao do Senado
para desempenhar função, nos termos do art. 55,
item UI, da Constituição, e arl 44 do Regimento
Interno. A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exte"riores. Cohcedo a palavra ao nobre Relator Franclsco
Rollemberg para proferir o parecer sobre o Requerimento n" 208, de 1988.
-O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB - SE. Para emitir pareCer. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente; Srs. Senadores:
O Presidente da RepUblica, de acordo com
o disposto no art 2~ do Decr-eto n~ 44.721,
de 21 de outubro de 1958, combinado com
os Decretos no;e 71.733, de 18 de janeiro de
1973, 75A30, de 27 de fevereiro de 1975
e85.148,de 15 de setembro de 1980, resolve
designar o Senhor Jorge Bornhausen, para
na qYalidade de Obse!Vador Parlamentar, in~
tegrar a Delegação do Brasil à XLDI Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas.

DO 23-11-88, ff. 6722 - Seção U.
O nobre Senador Jorge Bomhausen solicitou
autorização do Senado para desempenhar a míssáo, através do seguinte requerimento:

RIOI?J.IENTE.

Durante o discurso do Sr. Pompeu de Sousa o Sr. Aureo Mel/o deixa a cadeíra da Presidência que é ocupada pelo Sr. Francisco RoUemberg.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso
Sancho.
O SR. AFONSO SAI'ICHO (PDS- CE. Pronunda o seguinte- discurso.) - Sr4 Presidente,
Srs. Senadores, queremos, desta tribuna, registrar
o passamerito, no dia 21 de novembro, de uma
das figuras mais notáveis do Ceará- Francisco
Ferreira Costa. _
.
___ . __ .
COStrnhã; -coino o c;hamávamos, nasceu em
FOrtaleza em 1905, fe"z o cUrs-o Primárlo no Colégio Cearense de 1916 a 191~ eStUdando o científico no Uceu do Ceará.
·
Ingressou no quadro do Banco do Brasil em
I 931 notabiliza:i'tdo-se desde o iniciO por sua competêfiCia;probidadei e responsabilidade.
Ení 1951 foi deSignado para comissão de inspétoi-Chefe de bancos na Superintendência da
Moeda e do Crédito, antiga Sumoc em Fortaleza,
passando em I 955 para o cargo de delegado
do órgão, até sua extinção.
_Com a crlação do Banco Central, foi nomeado
delegado regional da segunda região, que comt>reende em sua jurisdição os Estados do Ceará,
Piauí e Maranhão, permanecendo no posto até
1976, quando se aposentou.
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A ele multo devem o Banco Central do Brasil
é o Sisteina_FinahCeiro Regional.
Segundo a opinião de um dos diretores do Banco Central de então, Cestinha, com sua larga competência, tomou-se um dos artífices do órgão em
sua fase de implantação, embora atuasse na segunda região.
Desde 1954 fez parte do Conselho Fisc.al do
Banco do Nordeste, sendo seu presidente a partir
de I 976. Cestinha revelou-se extraordinário em
todas as facetas de sua missão, fazendo do cargo
público, verdadeiro sacerdócio de dedicação.
O Sr. Mauro Benevides - Permite V. Ex!'
um aparte, nobre Senador Afonso Sancho?
O SR- AFONSO SAI'ICHO prazer, Senador Ma"uro Benevídes.

Com muito

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador
Afonso Sancho, desejo associar-me a esta homenagem que V. ~ presta, neste instante, à memória do nosso co-estaduano e amigo Francisco
Ferreira da Costa, que, durante tantos anos, prestou relevantes serviços à nossa região e ao nosso
País, atUando jUnto ão_Sistema Financeiro N-acional, quer como funcionário de carreir:;~: do Banco
do Brasil, quer como delegado do Banco Central,
ou como Presidente do Conselho- Fiscal do Banco
do Nordeste. Como Presidente do BNB, em 1985,
contei, desde a primeira hora, com a experiência,
com a lucidez, com o descortíno desse extraordinário homeni_ eSpecializadõ em fmanças. E, em
todos os momentos, Francisco Ferreira da Costa
me prestava o seu concurso, a sua ajuda e a
sua solidariedade. Ele não circunscrevia a sua
atuação aos pareceres do Conselho Fiscal do
Banco do Nordeste, Não. Como homem que tinha
Uma visão globalizada dos probJell}_aS [egio!]afS,
todas as vezes_-em-que era por mim consuhado
sobre linhas especiais de crédito, naquilo que diz
respeito à maior aplicação na área de fomento,
dele ouvia, sempr_e, -palavras de estimulo, de
apoio, para que o banco; que cnnjugo_v as atribuições de banco de fomento e bc;mco comercial,
pudesse atender, da melhor forma possível à sua
função de stabelecimento creditício voltado para
o social. Neste momento em que V. Ex' reverencia
a figura _imperecfvel do nosso saudoso Cestinha,
levo, neste instante, a minha homenagem a esse
saudoso companheiro, conterrâneo, que prestou,
como disse, assinalados serviços ao nosso estado,
à nossa região e ao País, já que ele favoreceu
os Estados do Ceará, do Piauí e do Maranhão,
e era, naqueles plenários do Banco C'entral e naquelas outras assembléias de que participava,
_ uma voz sempre ouvida com atenção, pelo brilho
·de suas intervenções e pelo conhecimento que
tinha da estrutura finãnceira do País.
O SR- AFONSO SAI'ICHO - O aparte de
V. Ex" Senaçlor Mau,ro Benevides, é muito significativo, porque V. ~ convfveu com aquele no&So
saudoso amigo. ReaJmente, o sistema financeiro
cearense deve a Cestinha grandes favores, qu_e
jamais poderão ser pagos, pois ele era um desenvolvimentista, um otimista, um velho funcionário
do Banco do Brasil, depois do Banco Centrar
que muito engrandeceu e enalteceu a nossa ter-

ra, ...
O Sr. Matjro Benevides - Nobre Senador
Afonso Sancho, V. Ex" irá permitir-me uma brevíssima intervellÇão {assentimento do orador.)
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É para dizer que, no aparte com que V. Ex'
me honrou, oferecendo-me o ensejo de interferir
no seu discurso, também falo em nome do nosso
colega Senador Od Sabóia de Carvalho, que, nesM
te momento, cumprindo outras tarefas inerantes
ao mandato parlamentar, pediu-me fosse o intérprete dos seus sentimentos e da sua solidariedade

a esta homenagem ao Francisco Ferreira da Costa.

O SR. AFONSO SANCHO- Obrigado, Senador Mauro Benevides. Francisco- Ferreira da
Costa fez do cargo público verdadeiro sacerdócio
de dedicação, o que é raro no Brasil de hoje.
Irradiando, onde quer que atuasse, o seu próprio
gênio, sua individualidade vibrante, o fuJgor da
sua inteligência e a magnitude do seu coração,
qualidades aureoladas por rara humildade e simM

plicidade,legou aos que privaram de seu convívio
belos ensinamentos de moral, filosofia, lógfca, di~
refto, economia e contabilidade, revelando~se,
a1ém de poliglota, profundo conhecedor do vernáculo, com seu eStilo primoroso.
DesinCUJ1lbiu~se com rara habilidade e brilhan~
tismo de missões específicas que lhe foram atri~
buídas, porém o que se destacava nele, por excelência, era a condição de conselheiro fraterno e
legal "que não qo.er a tnorte do pecador, mas
que se converta- e viva", col'i"'O diz o evangelho.
Não menos dotada de virtudes morais e cristãs

sua esposa Nilda Si dou Ferreira -costa, com quem
conviveu 55 anos, chora resignada a dura separa~
ção. A ela e a seus diletos fúhos e netos nos
associamos neste momento doloroso:
Francisco Cláudio, funcionário da Universidade
Federal do Ceará; Fernando Manoel, funciorlário do Banco --do
Nordeste, cedido ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento em Washington;
Fabiano José, vice--presidente da Faculdade de
Direito da Uníversidade Federal do Ceará;
Francilda Rita, profess_ora universitária e escrí~
tora.
Eram estas , Sr. Presidente, as palavras que
desejava registrar, referentes ao falecimento do
nosso inesquecível amigo Francisco Ferreira da
COsta.

.

O SR. PRESIDEI"ffE (Francisco Rollemberg)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Ma~
ranháo;
- -O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora- - dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi do
Presidente da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Dr.
Mário Amato, o seguinte telex, que passo a ler:

OS empresários braSlleiros Contol-dam em
reunir-se numa mesma mesa com representantes do governo e dos trabalhadores para
discutir medidas efetivas de combate à infla-

2. sanear as finanças públicas, criando
condições para a reversão permanente das
expectativas inflacionárias;
_
3~ retomar os investimentos e o desenvolvimento do País, logo a seguir;
4. reexaminar o sistema de indexação, iniciando-se ççm a r~visão da URP, caso o pacto social apresente resuJtados confiáveis na
sua primeira fase.
Os empreSários concordaram em SUbmeter-se a- uma política de preços, como um
' "geSto de boa vontade para o entendimento
com os trabalhadores, o governo, a classe
política, e a sociedade em geral.
Sabia--se de antemão que nenhum objetivo
seria alcançado sem que medidas efetivas
de combate_ ao déficit público fossem tomadas, tendo o governo se comprometido a
enviar ao Congresso um orçamento geral da
União em que o déficit total atual, de 7,78,
do PIB, seria convertido em um pequeno sup~rávit.

Examinando-se, contudo, a mensagem do
governo e as tendências reveladas pelas dis~
cussões que estão sendo travadas no Con~
gresso Nacional, sobre a proposta orçamen~
tária, além das pressões dos senhores governadores de estado, as classes empresariais
temem que esse orçamento geral de 1989
poderá apresentar um déficit ainda alto, correndo-se ainda o risco de o Congresso Nacional eliminar os cortes de alguns subsídios
e aliviar, com objetiyos políticos, os pagamentos de empréstimos contraídos pelos estados e assemelhados, com Isso, sobraria para os empresários o ônus da nova carga fiscal
proposta, sem que, em contra partida, se obtenham resuJtados positivos, para o combate
efetivo à inflação.
't: difícil atingir~se a meta de recolher 1,9,%
do PIB, por via administrativa ou Judiciária
(~o em tomo de US$ 6 bilhões).
Torna-se improváVel, igualmente, que se
recolha os CJS$ 2,5 bilhões referen~ ao pa~
gamento de 25, 1, das dívidas dos estados
e municípios.
O superávit externo, deve cair de <JS$ 19
bilhões para <JS$ 14,5 bilhôes,J>egundo previsão da Cacex.
Caso a qúeda do suyerá\m não ocorra, o
governo será obrigado a emitir para forma-Ção de reservas, comprometendo as metas
monetárias.
.
.
- Por outro lado, as_ despesas de pessoal,
como metã, foram projetadas para não ultra~
passar 65,% do PIB, limite também diffcil de
ser obedecido.
Na verdade, o governo não tem os instrumentos para cumprir esse objetivo antiinflacio_nário, pois a política salarial depende do
ÇÇ':I)_g_~S'S9__e_ 1,.1i:na .disposição-restritiva que
inclua eventuais demissões não será facil-

- Ç~Q,_yi_s-ªnào,_.:mtes_ de_mais. nada,-pr--e-&er:var
a ordem pública e o próprio regime demo,-.~.-_men~ efe~~ada.
crático.
Os objetivos 'econônliêoS do coffiproinlsDesta forma, as classes_empresariais sen~
so social, assinado em Brasllia, no último
tem-se na obri~ção de fazer este alerta, antedia 3 de novembro, eram os seguintes:
vendo as graves _conseqüências que podem
1. reverter as expectativas inflacionárias a
advir para o País se medidas concretas não
curto prazo; através de uma política de renforem tomadas para efetivamente cortar o
das, i~ é, de preços e salários;
déficit público.
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É fundamental que da análise e discussão
serena e patriótica do orçamento geral da
União rl1;!suJte a grande contribuição da classe
política a consolidação do pacto social que,
certamente, deveremos efetivo em breve em
beneficio de toda a sociedade brasileira.
Atenciosamente
Mário Amato
Presidente da Federação e do Centro
das Indústrias do Estado de S. Paulo
25:11-88 CaiaiânSSr. Presidente, SrS .. Senadores, este--telex do
pres1dénte da Fed~raçã0 das Indústrias e do Centro da Indústria do Estado de Sâo Paulo é preocupante. A classe política, a classe empresarial e
os trabalhadores, devemos todos, unidos, nos
-sentarmos à mesa e trabalhar com transparência.
Certas atitudes que o Congresso e a classe política
deverão tomar poderáo ser antipopulares, mas
estamos conscientes de que trarão beneficias futuros_ ao povo brasileiro. E isso que todos esperamos do Congresso e do Senado da RepúbUca.
Estamos vendo um exemplo, com essas eleições que passaram: Todos os partidos, hoje, estão
no põder. Então, temos que nos-responsabilizar,
porque, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da
Federação das Indústrias e do Centro da Indústria
do Estado de- São Paulo tem que olhar com sim~
patia algumas a~udes. Posso citar algumas empresas que os jornais já publicaram, empresas
grandes de São Paulo, que aum~ntaram as suas
mercadorias acima do Pacto Social, e é muito
importante que a Federaçã-o das Indústrias, através do Sr. Mârio Amato, verifique.
E nós, políticos, hoje, temos_ resp'?_':\Sabilfdade
de executar o OrçameritO. Enfim, a classe empre-.
sarial e o operaríado estão todos voltados para
o Congresso Nacional, para que. esse Pa_cto tenha
-vigor e que essa nossa innaçâo, que preocupa
todas as classes, baixe.
É o que espero, é o que espera todo brasileiro
que deseja que este Bras~ progrida - o cumpri·
mento do Pacto Social.
O SR. PRESJDENTE (Francisco Rollemberg)
--Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo
Mello.

O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. Pro·
nunda o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
gostaria, íriiCiãlméite, fosse ins~id6 -nos Anais
da Casa o editorial "A morte do Gigante", publicado pelo matutino A CrítiCa, -de Manaus,- de
28 de nóvemb_ro corrente, que se rePorta- ao fechamenio da Siderama, a nossa empresa de metalurgia, que, infelizmente, veio a ter as suas portas
e oficinas encerradas__dias atrás.
Em um trecho dess_e editorial se diz:

..Parece afmal ter soado a hora fatal para
a Siderama. Em dia da semana transata, um
dia por sinal de tristíssima m~mória p_ara os
~s_eUs diligentes- trabal-hadores,- é-possível-que
as forças de sua linha de laminação tenham
~~.;~eimado o derradeiro pe~aço de aso da
sUa existência e fabricado o último pedacinho
de material de construção dos milhões de
toneladas dali saídos em vários anos."
Sr. Presidente, registro também, nesta Casa,
o apelo feito pela Associação Corilercial, do meu
estado ao sr. diretor da Carteira de Comércio Exte-

Dezembro de 1988

DlÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

rior - Cacex, Dr. Namir Salek, no sentido de
que V. S• reconsidere a sua idéia de propor ao
Conselho Monetário Nacional a redução dos prazos de fmanciamentos das importações referentes
a motores de popa até 20 Cavalos a vapor, como
produto industrializado de consumo durável e en-

quadrado no item 1, b, da Resolução n1 1.485,

PraZo mínimo de pagamento de 1 ano. Acima dessa potência, os moto-

do Banco Central, com

res de popa foram considerados como bem de
capital e terão que ser financiados com prazo

de 2 a 3 anos.
Os motores de popa até 50 cavalos a vapor
são utilizados pelos nossos ribeirinhos, que ocupam as margens dos rios amazônJcos, desde Be-

lém até as fronteiras com o Peru e Colômbia,

como o seu meio de locomoção e transporte.
A sua produção de Borracha, castanha-do-Brasil,
juta, pau-rosa e sorva, para as cidades mais próximas,. sendo alguns desses pi""odutos exportados,
Realmente, a importância do motor de popa
no Amazonas ê de tal ordem quanto seria a de
se proibir, no restante do Brasil, que os caminhões, .os automóveis deixassem de_ ser adquiridos a preços dentro do lógico, porque, se isso
acontecesse, os transportes sofreriam um colapso
e haveria uma débacle realmente fantástica em
toda a economia.
Lá, no Amazonas. não temos estradas. As estradas são os rios, são os igarapés, são os furos,
são os paranás, são os afluentes, razão pEila qual,
Sr. Presidente, entendo que essa proposição, esse
apelo deve ser referendado pelos parlamentares
brasileiros. E daqui, ao também transcrever o documento que foi encaminhado a S. s•, reitero,
em nome da nossa representação no Senado da
República, o justo apelo feito à direção da Cacex,
àquele titular e àquele cidadão que, se porventura,
esse documento for apresentado ao Conselho
Monetário Nacional, que o inesmo ·considere,
com todo o respeito, as peculiaridades da região
da Amazônia ocidental, e do Amazonas, em particular.
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUME!'ITOS A QIJESEIIEFERE O
SR. AUREO MELLO EM SEU DISCURSO:
''A MORTE DO GfGANTE

Parece afinal ter soado a hora fatal para
a Siderama. Em dia da semana transata, um
dia por sinal de tristíssima mem6ria para os
seus diligentes trabalhadores, é possível que
as forjas de sua linha de laminação tenham
queimado o derradeiro pedaço de aço da
sua existência e fabricado o ú1timo pedacinho
de material de construção dos milhões ~e
toneladas dali saídos em vários anos.
ASiderama morre ~em jamais haver alcançado a maioridade, Projeto.idea1izado por um
amazonense mas que tenninou encampado,
por inviabilidade funcional sob regime privatizado, e passou a ser tocado sob os auspícios
do Ministério do Interior, a Companhia Siderúrgica Amazonense ....,.... esse o seu nome
completo - tinha como objetivo produzir
aço da Amazônia para a região, para o Brasil
e event1la1mente, para exportação. O minério
de Jatapu, inicialmente pensado, se mostr.ou
incapacitado qualitativamente para os fms e
a empresa, em face do emperramento da

própria burocracia dos negócios públicos,
·quase entrou em estagnação. Salvou-a o dinamismo de Joaquim Pessoa Igrejas Lopes,
que assumiu o comando do empreendimento e ·com ·a ajUda de homens como Octávio
Jatene, e outros, tocou-o com f!bra amazónica e amor pela terra. Infelizmente, as engrenagens da burocracia nunca deixaram que
o projeto se completasse: prontas estão a
Laminação (operação final); a Unidade de
-·Ousa (que transforma o minério em ferro),
que nunca funcionou. Está em inicio de
construção, mas nunca teve recursos para
ser terminada, a Aciaria, setor vital onde o
ferrq seria transformaQo no aço destinado
à laminação, e sem o qual a usina não está
. completa.
A febre privatizadora atingiu a Siderama,
um projeto comprovadamente viável, se integralizado, desta vez com aproveitamento do
minério de Carajás. Veio a Manaus urna comissão do governo federal e_acionou a venda
da empresa para particulares. Acertou.:-se então que, até a consumação do prazo oferecido por edital para o surgimento de compradores: março de 1989, o Governo federal
forneceria mensalmente o equivalent~ a
16.32.0 OTN para que a Siderama adquirisSe
matéria-prima e se mantivesse funcionando,
atê para interesse maior de eventuais compradores. A garantia foi dada ao Gõvemador
Amazonino Mendes, em audiência especial.
E ficou na promes-sa. De agosto deste ano
até "ã.qui, rienhuma OTN.chegou à empresa,
que por f1m atingiu o limite máximo da sua
capacidade de endividamento.
Assim, em silêndo, no mesmo silêncio em
que morrem os gigantes, o grande sonho
de Sóêrates Bonfim, tocado com inauditos
sacrifícios por Igrejas Lopes chega ao seu
fim. Morto pelo desinteresse, pela falta de
patriotismo e pelo desamor ao Brasil."
"Manaus, segunda-feira, '28 de novembro de 1988

Exm9 Sr.
Senador Aureo Melo
Senado Federal
Brasília - DF.
Cumprimentando V. Ex~ solicitamos apoio
atuante parlamentar pleito contido texto telex endereçamos nesta data Dr. Namir Salek, Diretor
Cacex - 6anco do Brasil 5.A - Rio de Janeiro
e, que abaixo transcrevemos:
llm? Sr.
Dr. Namir Salek
MD. Diretor Carteiia Comércio Exterior- Cacex
Banco do Brasil SA
Rio de Janeiro RJ.
Cumprimentando V. s~ desejamos informar-lhe
que a Carta Orcular n9 88/96 de 3-1 Q-88 da Cacex
penalizou profundamente a Amazônia ocidental
pois no seu item V conceituou motores de popa
até 20 HP como produto industrializado de consumo durável enquadrado no item l.B da Resolução
n9 1.485 do Banco Central com prazo mínimo
de pagamento de um ano.
Por conseqüência acima daquela potência os
motores de popa foram considerados como bens
de capital, e terão que ser fmanciados com prazos
de 2 a 3 afiaS.
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Esta determinação Jmpossiblitará a importação
de motores de popa acima de 20 HP, pois sendo
estes produtos Industrializados de consumo de
pouca vida útil os exportadores não concedem
financiamento a longo prazo.
Desejamos enfatizar que o motor de popa na
Amazônia ocidental é profundamente essencial
para o nosso desenvolvimento.
Nós praticamente não possulmos estradas de
rodagem. As vias navegáveis, os paranás, os furOs
ou seja pequenos igarapês onde somente canoas
transitam, são as nossas estradas e por elas toda
a produção do interior do estado é transportada.
O motor de popa para nós representa as caminhonetes e caminhões, os motores de popa até
50 HP são utilizados pelos nossos ribeirinhos, que
ocupam as margens dos rios amazónicos e do
rio Amazonas desde Belém até as fronteiras com
o Peru e Colômbia como seu único meio de locomoção e de transporte da sua produção de borracha, castanha-do-Brasil, juta, pau-rosa e sorva para as cidades mais próximas, sendo alguns desses
produtosexportadosaoexterior. Também são utilizados como rebocadores das balsas no Amazonas, em Rondônia em Roraima nos garimpos de
extração de ouro e nas corredeiras dos altos rios.
Os motores de maior potência são utilizados
como rebocadores das dragas do garimpo em
cima das quais possuem motores diesel e tubulações .de até 12 polegadas para a sucção dos cascalhos do fundo dos rios e, portanto, sem necessidade do garimpeiro ficar de 4 a 6 horas ininterruptas no fundo do rio desprendendo as pedras,
para que as pequenas bombas de sucção instaladas nas balsas coletem o material onde se encontra o ouro.
O homem das barrancas amazônic~:;;;. verdadeiro herÓi, que enfrenta sozinho os mosquitos
transmissores do impaludismo, malária, leshima·
niose, onças e cobras venenosas, que não tem
luz elêtrica, escola para os filhos, nem assistência
social alguma e que habita o nosso interior tão
inóspito e garante a ocupação de nosso território
fronteiriço não pode ser penalizado com a retirada
do único produto que o ajuda na sua faina diária.
Com a venda de sua produção transportada
pelo motor de popa, ele compra açúcar, café,
querosene para iluminar sua barraca e para pescar à noite e sal para sua alimentação e para
salgar o excedente do pescado.
Tendo em vista a alW essencialidade para a
região do motor de popa e, levando em consideração que V. 8' segundo os jornais noticiam, Prc>:
porá ao ConselhO Monetário Nacional no pr6ximo
dia 30 do corrente a redução dos prazos de fmanciamento das importações, vimos solicitar-lhe que
os motores de popa destinados à Amazônia ocidental possam ser fmandados com prazos de 90
até 180 dias para o pagam~!lto. __
A Carta Otcular no 88/96 da Cacex significa
para o caboclo amazônico a regressão cultural
para a época do braço e. do remo.
Certos de c_ontarmos com sua habitai com~
preensão e apoio para pleitos justos e que promovem o desenvolvimento, somos,

Atenciosam~nte, AsSociação Comercl!l.l
Amazonas, Douglas Amauld Souza Uma, Presidente.': -
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O SR. PRESIDENTE {Francisco Rollemberg)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD ( PSB- RJ. Pronun-

cia o seguinte discursoA) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, quero registrar, hoje, perante o SenaR
do, o transcurso do segundo aniversário, há pou-

cas semanas, da Sociedade Frederico Chopin,
fundada nesta Capital por iniciativa de amantes

da música.
Fui honrado por esse grupo seleto de pessoas
com a escolha para a Presidência da entidade
~ a venho exercendo com todo o carinho.

O culto a Chopin, uma das maiores expressões
da arte musical em todos os tempos, é celebrado
em diversos países. Onde possa existir a sensibi-

lidade, os acordes do imortal compositor e executor continuam a encantar a todos. As gerações
se sucedem, mas essa música encantadora per~
manece.
A nossa entidade integra a Federação Interna-

cional das Sociedades Frederico Chopin, com sede em Varsóvia, federação essa cujos ramos se
espraiam por trinta e sete países. Tal federação
teve seu ato de constituição assinado na cidade
natal de Chopin, Zelajova Wola, na Polônia. Esse
documento foi subscrito também por um pianista
de renome internacional e que tanto tem honrado
as nossas salas de concertos e.espetácu!os. Refiro-me a Tadeu Kemer.
Sr. Presidente, são eStaS-aS pãlãvras que julgava
importante consignar noS riossos Anais, que devem ser um repositório não só dos fatos políticos
mas também dos esplsódlos Ugados à cultura.

ORDEM DO DIA
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menta Interno, e da Comissão Diretora sobre o
substitutivo).
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 12, de 1985 (n<? 98/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do protocolo
adicional entre o Governo da República Federativa
do Brasll e o Reino da Espanha ao acordo cultural
de 25 de junho de 1960, assinado em Brasilia,
em}<? de feVereiro de 1984, tendO
PARECER FAVORÁVEL, sob o n• 1, de 1988,
da Comlssã~ - de Relações Exteriores.

Mensagem n? 263, de 1988 (n~ 505/88, na origem), relativa à proposta para que seja autorizado
o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito no valor correspondente, em cruzados, a_7.000,000 Obrigações dC)_Tesouro Nacional - OTN. (Dependendo de parecer \

2

-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 mi~

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n~ 16, de 1985 (n? 94/85 na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do adenda,
ao acordo para funcionamento do escritório de
área da Organização Pan-Merícana da Saúde OPAS/Organlzaçã.O Mundial da Saúde - OMS
no Brasil, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a repartição sanitária pan-americana, assinado em Brasil, a 21 de dezembro
de 19_84, tendo _
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 60, de 1988- Complementar (n9
28/88 - Complementar, ná Casa de origem),
que dá nova redação ao.§ 3 9 do art. 91 da Lei
n? 5.. 172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tnbutárlo Nacional). (Dependendo de parecer.)
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso(Muito bem!)
lução n9 89, de 1988, de autoria da Comissão
Diretora, que dispõe sobre horário e freqüência
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) no Senado Federal, e dá outras providências. (De- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a __ pendendo_ de pare·cer da Comissão de Constipresente sessão, designando_ para a sessão ardi:- tuição de Justiça sobre o projeto e o substitutivo
apreSentado nos tennos do art. 442, § 1~. do Reginária de amanhã a seguinte

O SR. PRESIDEI'ITE (Francisco Rollemberg)

nutos.)

ATO DO PRESIDENTE

N• 154, 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, em
conformidade com a delegaçáo de competência
qUe lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo no 014.776/88-0,
resolve aposentar, voluntariamente, Celso Ferr-eira
dos Santos, Técnico Legislativo, Classe "Especial", Referência NS-25 do Quadro Permanente
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso m, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 428,
inciso II, 429, inciso I, 430, incisos IV e V, e 414,
§ 4<?, da Resolução SF n9 58, de 1972; artigo 39
da Resolução SF n~ 13, de 1985; artigo 29 da
Resolução SF n9 182, de 1987, e artigo 5? da
Resolução SF n? 155, de 1988, com proventos
integrais, observado o dtsposto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
.
Senado Federal, 29 de novembro de 1988.Senador lfumberto Lucena, PresJdente.

