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1 -ATA DA 8• SESSÁO, EM 1' DE

MARÇO DE 1989
1.1-ABERTURA
12-EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagem do Governador
do Distrito Federal
- N• 18189 (n' 8189-GAG, na origem),
encaminhando ao Senado Federal Projeto
de Lei do Distrito Federal n9 5/89, que conta em dobro o tempo de serviço efetiva-

mente prestado em BrasíJia, no período
compreendido entre 21 de abríl de 1960
e 20 de abril de 1962, por funcionários
civis do Governo do Distrito Federal.
1.2.2 - Comunicação da Presi.U:nda
-Prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Distrito Federal n9
5189, lido anteriormente.
1.23 -Comunicação
- Do Senador lrapuan Costa Júnior, re·
ferente a sua reassunção do seu mandato
de Senador pelo Estado de Goiás.

1.2.4 - OflcJos da Lidera-•ça do
PA.
-

N9 10/89, referente a indicação dos

Senadores Odacir Soares e- Marco Maciel,

como membros titulares, e do Senador
João Lobo, como suplente, da Comissão
.Especia1 que examina o Projeto- de Lei da
Câmara n"' 118184.
- N~ 11/89, indicando os Senadores
Odacír Soares e João Menezes, como
membros titulares, e do Senador Marcondes Gadelha, como suplente, da Comissão
Especial que examina o Projeto de Lei da
Câmara n 9 175/84.
- N~ 12/89, referente a indicação dos
Senadores Jos_é Agripino e Edison Lobão,
como membros titulares, e do Senador

Odacir Soares, como suplente, da Comissão Especial que examina o Projeto de Lei
do Senado n9 277/86.
1.2.5- Dis<:w'sos elo Expediente
SENADOR RUBENS WLAR- Preservasão da Amazônia. Homenagem a Teotónio
Vdela. Turismo no Nordeste.
SENADOR Ray BACELAR- Regulamentação do cooperatiVismo.
-SENADOR JUTAHY MACJALHÃES:::.
Paralização das ªtividades da Einpresa
CarPon:e1,tos do Nordest.e 8/A- Caibonor.
1.2.6- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 _23/89,
de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que estabelece normas para a privatização
das empresas públicas e de economia mista, e dá outras providências.

i.2.7 .:.. Requerimentos
- N9 9/89, de autoria do Senador Joãc
Menezes, solicitando autorização para desempenhar missão no exterior.
- N9 10/89, de autoria do Senador Jarbas Passarinho e outros Senadores, solicitando a constituição de uma Comissão Especial de Inquérito, composta de sete
membros, para apurar as denúncias sobre
a devastação da Hiléia Amazô~lca.
1.2.8- Coniunlcaçio ela Presidência
-Referente a constituição da Comissão
- Espetíàl de liiqUérito, destinada a apurar
as denúncias sobre a devastação da Hiléia
Amazônica, por conter números de assinaM
turas suficiente, para ser considerada definitiva.

1.2.9- Requerimentos
N~
~

11/89, de urgência para o Projeto de
do_Se_nado n9 79/88,. que cfispõe sobre

o financiam·ento das ativldades agrícolas
e dá outras proVidências
N912/89, de urgência para o ProjetO de
Lei do Senado n9 13/89, que atribui à Secretaria da Receita Federal competência
para autuar as empresas enquadradas no
art 29 do Decreto-Lei n9 2295, de 21 de
novembro de 1986, pelo não recolhimento
da cota de contribuição prevista naquele
artigo e dá outras providências.

1.2.1 O - Comunicação da Presldflnda
....:.... Referente a ConstituiÇão da Comissão.Pariamentar de Inquérito, destinada a
apurar os conflitos de_ terra ocorrentes no
País, por conter n_úmero:; de "assinaturas
suficientes, para ser considerada definitiva.
-'indusão no final da pauta da presente
sessão da Mensagem n9 23/89.
13-0RDEMDODIA
Requerimento n9 3, de 1989, de autoria
do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos termos do art. 50 da Constituição
e do Jndso I do art. 418 do Regimentf"
Inter....., ~ .......,,,.........aliao ao :senhor JYJJnJstro
- de I:stado da Fazenda, Doutor Maílson da
Nótrega, para perante o Plenário, prestar
info1maçoes sobre o "P!ano Verão", especialr nente sobre as taxas de juros ora praticad2s.
Rt.jeitado o Requerimento n9 13/89, dt>
adiamento_ da votação da matéria para a
se~io de 7-3-89, após usarem da: palavra
os S madores Marcondes Gadelha, Jamil
Hadcad e_Jutahy Magalhães.
Aprovado, após usar da palavm no em:a-_
rrUnhamento de sua votação_ o Senador
Jamõ Haddad.
Prcjetode Leida Câmara n~ 15, de 1985
(n9 4;!48/80, na Casa de origem), que instl-

I
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'tui a caderneta de controle do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS
e dá outras providências. Aprovado. ACo-

missão de Redaçã.o.
Projeto de Lei da Câmara n9 98, de 1985
(n9 1.579/83, na Casa de origem), que
acrescenta parágrafo ao art. 30 da lei W

6.830, de 22 de setembro de 1980, que
dispõe sobre a cobrança judicial da dívida
ativa da Fazenda Públlca. Aprovado. À

sanção.
Projeto de Lei da Câmàra no 148, de
1985 (n9 3.295/84, mi Casa de origem),
que dispõe sobre a Isenção de limite mini-

mo de idade para admissão de professores
às escolas oficiais em decorrência de concurso público. Aprovado. A sanção.
Projeto de Lei do Senado n9 150, de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n'l
4.771, de 15 de setembro de 1965, com
vistas ao estabelecimento de mais restrições ao desmatamento. Discussão adiada
para o dia 29-3-89, nOs termos do requerimento n9 14/89, tendo usado da palavra
os Senadores João Menezes, Leite Chaves
e Od Sabóia de Carvalho.

1.3.1 -Questão de ordem
-Suscitada pelo Sr. Jutahy Magalhães,
soU citando que o Projeto de Lei da Câmara
n9 15/85, coristante do item 2 da Ordem
do Dia da presente sessão, seja remetido
à Comissão de Redaçáo, pelas razões que
expõe.
Parecer da ComisSão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n"' 23/89, do
Sr. Presidente da República, relativa à escolha do nome do Dr. Aluísio Alves para exercer O cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. Votação adiada
1.3.2 -Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
-Projeto de Lei do Senado n>? 79/88,
e~ regime de urgência, nos termos do
Requerimento n>? 11/89, lido no Expediente. Aprovado, em 1"' e 29 turnos, ap6s
parecer proferido pelo Senador Mauro Benevides.
- Redação final do Projeto de Lei do
Senado n9 79/88, em regime de urgência.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.
-Projeto de Lei do Senado n"' 13/89,
em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n'l 12/89, lido no Expedien-

te. Aprovado, após parecer proferido pelo
Senador Rubens V111ar.
- RedaçãO final do Projeto de Lei do
Senado n"' 12189, em regime de Urgêricíá
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
-Requerimento n9 9/89, lido no Expediente da presente sessão. Apl'ovado,
após parecer da Comissão competente.
1.3.3 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES-

Realinhamento dos preços dos salicílicos,
peloCiP.
SENADOR NELSON WEDEKIN-f'ri-

vatização do Banco do Estado de Santa
Catarina.
SENJIDOR ED/SON LDLMO- Home-

nagem póstuma a Aurélio Buarque de Holanda.

1.3.4 -Comunicação da Presldanda
.
-Término do prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de Resolução n~

I. 2 e 4/89.
1.3.5- Designação da Ordem do
Dia da pl'6xlma sessão
1.4 ENCERRAMENTO
2-MESADIRETORA

Ata da 8" Sessão, 1" de março Je 1989
3~ Sessão Legislatiya Ç>rdinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva
ÀS 14 HORAS E 30 MfN(ffOS. ACH-IM-SE
PRESENTES OS SRS. SE/'WJORES:
Aluízio Bezerra- Leopodo Peres- Oda:cir
Soares - Olavo Pires - João Menezes Jarbas Passarinho - Moisés Abrâo- Carlos
Patrocínio -Antonio Luiz Maya -Alexandre
Costa - Edison Lobão- ChagaS Rodrigues

-Afonso Sancho -Cid Sab6ia de Ca!valho
-Mauro Benevides -

Carlos Alberto - La-

voisier Maia -

Marcondes Gadelha - RaiMansueto
de LaVor - João Lyra - Teotonio Vaela Francisco Rollemberg - Lourival Baptista Jutahy Magalhães - Ruy Bac:elar -José lgnáclo Ferreira- Gerson Camata -João Calmon - Jamil Haddad - Nelson Carneiro Itamar Franco....:Ronan Tito-SeVero Goffies
- Fernando Henrique Cardoso - Mário Covas - Iram Saraiva - Gonzaga Jaime -

mundo Ura -

Ney Maranhão -

Pompeu de Sousa- Mauricio Corrêa- Louremberg NUnes Rocha - Mendes Canale Rachid Saldanha Der.zi - Wilson Martins Leite Chaves - Alfonso Camargo ;...... Dirceu
Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem- José Pau1o Blsoi-José Fogaça:
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A

lista de presença acusa o compa-recimento
de 51 Srs. Senadores. Havendo número- regimenta], declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus_iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário irá proceder à leitura
do Expediente.
É lido o ·seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM N• 18, DE 1989-DF
(N• 008189-GAG, na origem)
Brasília, 27 de fevereiro de 1989

Excelentfssimo Senhor Presidente do Sena~
do Federal:
À vista do que dispõe o § I" do art 16
das Disposições Constitucionais Transitórias
e da Resolução n" 157, do Senado Federal,
tenho a honra de submeter à elevada apreciação d_e VosSi!:l EXcelência o anexo anteprojeto
de lei que dispõe sobre a contagem em dobro
do tempo de serviço efetivamente prestado
em Brasília, no período compreendido entre
21 de abril de 1960 e 20 de abril de 1962,
pelos funcionários públicos civis do Governo

do Distrito Federal.
Irnpende ressaltar que medida idêntica foi,

desde os idos de 1960, adotada em relação
aos servidores do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, através das Resoluções no;>$
9, de 30 de março de 1960, e 67, de 1963
(art 227), respectivamente, bem como aos
servidores integrantes dos órgãos_ do Poder
Judiciário, sediados em Brasília, e do Tribuna]
de Contas da União, de conformidade com
o disposto no art 3~> da Lei n9 3.829, de 25
de novembro de 1960. _
A justificativa da medida se refere às dificuldades. de toda ordem com_que se defrontaram
os primeiros habitantes da nova Capital. Muitas eram as fa1has e deficiências de que Bra~
sília se ressentia, tais como faJta de transporte,
de comércio, de abastecimento distante (na
Qdade Uvre), e ainda o isolamento, a carência
de vida social, o clima nada ameno, caracterizando a natureza especial do serviço naqueles dois anos.
Destarte, e em consonância com o tradicional principio jurídico da isonomia, propõese seja dispensado tratamento semelhante ao
fundona1ismo do Distrito Federal, nos moldes
preconizados no anteprojeto em anexo.
Ressalto que o Orçamento do Distrito Federal comporta a despesa decorrente da presente proposição.
Ao ensejo renovo·à Vossa Excelência meus
protestos do mais elevado respeito. - Joaqwin Domingos Roriz, Governador do Distrito
Federal.

O Senado Federal deá!!ta:
O -tempo de serviço iefetivamente_
prestado em Brasília, no periodo compreendido entre 21 de abril de 1960-e 20 de abril
de 1962, pelos funcionários civis do Governo·
do Distrito Federa], será computado em dobro, para efeito de aposentadoria. ·
Art. 21' Esta lei entra ern vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
-Art. }9

LeGISlAÇÃO PERTINENTE

LEI N• 3.82!1,
DE 25 DE NOVEMBRO DE 1960
Autoliza o Poder Executívo a abrir, ao
Tribunal de Contas, o crédito especial de
Cr$130~000.000,00 parã ocoiTer ris despesãS com a transferência daquele Tnõu~
na/ para Brosflia.

Art. 39 l;)esde que tenham ou venham a
ter exerCiâo erit Brasília, serão asseguradas
aos servidores e membros do Tribunal de
ContaS da União e dos serviços autónomos
as varitagens Constali.tes dos arts. 1? e 29 da
Resolução n~> 31, de 1960, da Câmara dos
Deputados.
Art. 4~ Para aplicação do disposto no art.
29 desta lei, serão observadas as seguintes regras:
RESOLUÇÃO N• 9, DE 1960,
DO SENADO FEDERAL
- ---Estabelece cOndições para o exel-cício
dos func/oriáríós do Sem~do em Brasflía,
e·dá outrB$ provi~êncÍIJs.
Art. 2? _-Serão ComputadoS em dobro, para

efeito de aposentadoria, os 2 (dois) primeiros
anos de efetivo exercício em Brasília, contados
a Partir da data da -instalaÇãO:-ali, do Congresso
Nacional.
LeGISlAÇÃO aTADA

RESOLQÇÃO N• 67, DE 1962,
DA~ DOS DEPUrADOS -···

Reestrutura os Serviços da Secretaria
da Qmara dos Deputado~ e dá outras
providências.

Conta em dobro o tempo de serviço
efetivamente prestado em BrasJ1ia, no período compreendido entre 21 de abrO de
1960 e 20 de abril de 1962, por funcionários civis do Governo do Di'strfto Fede1111.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, comunic?JçQes que serão lidas

pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidas as seguintes

Effi 19 de março de 1989 ·
Senhor Presidente:
Tenho a honra de cOmunicar a Vossa Excelência que, terminada a licença" em cujo gozo
me achava, reassumo hoje o exercido do meu
mandato.
Atenciosas saudações. -Senador /iapuim
Costa Júnior.

" O SR. PRESIDENTE (ir;uTI Saraiva) _:_A
comunicação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que sérão lidos peloSr. }9 Secretário. '" ·
·

São lidos os seguintes
OF. GL PFl.- OLOI89
Brasília, 24 de fevereiro de 1989
Senhor Presidente,
Em atendimento ao que é solicitado no Of. ·
SM/08/89, de 21~2~89, tenho a honra de me
dirigir a V. Ex' com o objetivo de co_rimiúcir
a indicação dos ilustres Senadores Odacir
Soares e Marco Maciel para comporem, como
membros tltu_lares, e do ilustre Senador João
Lobo, como· suplente, a Comissão Espedal
qUe examina o Projeto de Lei da Câmara n?
118, de 1984, que institui o Código Civil.
-- Aproveito ·o ensejo para apresentar a V. Ex'
meus ·prot~st<?s d_e elevada consideração e
apreço.
_
Cordialmente, - Senador Marcondes oa:
delha, Líder do PFL
OF. GL PFl.- 011/89
Brasília, 24 de feve-reiro- d~ 1989Senhor Presidente,_
Em atendimento aO que é solicitado no Of.
SM!08/89,'de· 21-2-89, tenhO a honra de me
dirigir a V. Ex!' com o- ·objetivo de comunicar
a indícação dos ilustres Senadores Odacir
s=oares- e João Menezes para comporem, como membros titulares, e do Senador Marcondes Gadelhã, cónlo-sUPlente, a Comissão Especia1 que examina o Projeto de Lei da Cãmarã
li.9 175, de 1984, que institui o Código de Processo Penal.

Aproveito -o ensejo para apresentar a V.

~

me~s protesto~o_de ~levada_cop~ideração

Art. 227. Serão contados em dobro, para
efeito de aposentadoria, os primeiros 2 (dois)
anos de servl.ço em Brasília para os funcionários da Câmara dos Deputados por exercício na Nova Capltcl _da República no ano
de 1960.

PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE l9ff9

Quinta-feita 2

(Ã

·
Comissão do DistJito Federal.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
projeto lido será despachado à· Comissão do
Distrito Federal, onde poderá receber emen~
das, após publlcado e distribuído em avulsos,
peJo prazo de 5 dias úteis.

e
-apreço.
Cordialmente, --Senador Marcondes Oadelha, Uder do PFL
OF. GLPFL-012/.89
·-.
Brasília, 24 de fevereiro de 1989
Senhor P(esiderrte,
Em atendimento ao que é solicitado ilo _Of.
SM/08189, de 2f-2-89~_tenhõ a-honra de__me
dirlgir a V,.~ Corri- o Obje~o- d~ cor!nnilc~r
a indicação dOs ilustres SenadOreS JoSé_Agrípino e Edison Lobão para comporem, comomembros titulares, e_ do.ilustr_e SenadorOda_cjr _Soares, como suplente, a Comissão EspeCial
que examina o Proje_to de Lei do Senado n9 --_

310 Quinta'feira
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277, de 1986, que examina o Código Tribu~
tário Nacional.
Cordialmente, - Senador Marcondes Gadelha, Udor do PFL

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva}- Os
ofícios lidos vão à publi<::ação.
Hâ oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre SenadOr -Rubens Vilar.
O SR. RUBENS VILAR (PMDB- AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antes de iniciar meu pronunciamento nesta
tarde, _eu farei breve registro do meu_ pensa-

mento em relação ao problema da preservação da Amazônia, urna vez que ouvj entusiasmado, ontem, o pron1:Jllcimaento de S. EX"

o Senador José Fogaça, que, firme e seguro,
emitiu conceitos e demonstrou grande conhecimento da problemática dessa região.
De acordo com_ __minha modesta- opinião,
vejo com extrema desc::onfiança o interesse
de estrangeiros pela região Amazônic::a, tanto
que s_ubscrevi, com o maJor prazer, o requerimento, de autoria do nob_r:~ e erninente Senador Jarbas Passarinho, para a constituição de
uma CPI para apurar os problemas da Região.
O argumento da preservação ecológica da
Amazônia é uma farsa. porque inaceitável, por
parte de estrangeiros e Senadores americ;.anos
e europeus que vão a essa Região. E há mais
um agravante, pela postura que o resto do
Mundo adotou em relação aos seus próprios
recursos naturais. A Europa acabou com quase tudo o que tinha, os Estados Unido:; até
soltaram uma bomba atômicano Japão, dilaceraram as florestas asiáticas com 1JI!Jpa!m e
outros artefatos químicos, a exemplo do recente conflito .no Vietnã, Agora, prepotentes,
arrogantes, querem estabelecer para o Brasil
aquilo que eles mesmos não observaram nos
seus paíseS.
_
"~ _ _
A Amazônia guarda recursos minerais e
potencialidades econômic~s muito grande,
tão -grandes que é impossível·Q Mund_o não
estar de olho nelas.
Há muitos anos, a Am"azimia reclamava da
sociedade brasileira a definição de uma política de ocupação, exploração e preservação
inteligente, mas essa política foi sendo dada
de forma irrespopsável por todos os governos.
Agora e no passado. os bancos internacionais
e os países desenvolvidos aguçam a sua cobiça, e ficamos perplexos com o cinismo de
senadores americ~nos e europeus, nascidos
em metrópoles aristocráticos como Nova Iorque, Chicaco, Boston, Detroit, Londres, Paris,
Roma, desconhecidos da realidade amazô_ni~
ca, mas certamente representantes, testas-deferro de poderosos grupos económicos multinacionais Que merecem a noSsã-mais Veemente repulsa, pela ingerência nos negócios
brasileiros, o que significa, em última instância, desrespeito à soberania nacional.

O Sr. Afonso Sancho -

Permite V.

~

um'aparte?

O SR. RUBENS VILAR prazer.

Com muno

Março de 1989

O _Sr. Monso Sancho - Estimado Colega, ninguérri pOde entender, mesmo aqueles
que, como eu, sempre tiverem muito respeito
e admiração pelo povo americano. surja neste
momento essa campanha despropositada
contra a Amazônia, para se criar um problema
no Mundo intei(o, e de~te problema, quem
sãbe; aparece-t'lfitefeSses;-a fim de virem Para
o Brasil porque, dúvida não há, brasileiro nenhum aceitará estrangeiro; seja ele quem for.
E esse S:e_nadQr, _que V. Ex- acabou de referir,
naturalmente tomando banho em Copacabana, visitando as boates do Rio, achou por bem,
para cumprir a sua missão no Brasil, passar
pela Amazônia, ir para o sue país e pensar
que isso aqui é uma senzala onde s_e poderia
criar uma lei que fizesse com que nosso País
ficasse subo_rdinado a.qs _a..roerfcanC?S.

Nabo_r Júnior, Qlavo Prres, o_ meu lld_er Ronan
Tito, todos. enfim, que fazem esta casa, oscompanheiros do Cóiigresso Nacional como
um todo, prefaro ouvi-los e repudiar esse fató
com a maior veemência possfvel, e registrar
o meu protesto n~ta tribuna, pela ingerência
desses senadores que desconhecem até o Di~
reito, porque querem apresentar um projeto
de lei ao Senado Federal- são até ignorantes
em Direito- porque não se pode apresentar
um projeto ao Congresso dos Estados Unidos
que tenha valida,d~ _em outra pa.rte. Eles nem
c9nhecem a jurisdjç&o·do -Direito. São prepotentes e arrogantes que chegam à ignorância.

O SR. RUBENS VILAR - A senzala· é
o Brasil e a casa grande é Nova Iorque.

Sr. Presidente, SrS. Senadoies. o nObre _Senador Teotonio Vilela Filho amanhã estará estará assumindo a s~a_cadeira, Foi com alegria,
roi com orgulho que conVivi com 'eminentes
homens__ públicOS do Brasil nessa pequeM
temporada que aqui passei, substituindo S.
Ex' esrorçando-me para corresponder ao trabalho desse bravo Cole{Ja. Estou rrie Sentarido
na c~deira em que se sentou o maior Senador
da República brasileira, o -Menestrel dãs Alãgoas, paradigma da democracia no Brasil,
Teotónio Vtlela, com quem eU tinha amizaCie
pessoal; Deputado Estadual, S.Exo Senador,
percorremos várias vezes o sertão e q'lgreste
das Alag~s. e eu, como s.eu admirador.-' como
seu eleitot, seJ'!lpre fui. fiel à sua orientação
política. Muito antes de o conhecer, 5. Ex" ct.e-:
gava, certa- época, à casa do legendário líder
s_e~ejo, Deputado e M~dico Antenor Serpa.
juntamente com o eminente Senador Rui Palmeira, pai do- 8efiador Guilherme Palmeira,
que hoje é Prefeito de Maceió, também ao
lado do Senador Arnon de Mello, pai do meu
querido amigo-, o Governador Fert1aildo Collor
de MeUo, e eu, rapaz. conl uns 15 anos. mais
ou "!lenos, djrigi-m_e ao SenadorT~nio \file..
la e dei-lhes umas fisQadas: "Senador, há -mui~
to tempo que o ·~nhor não vem ao agreste,
ao sertão." Ele, rápido no gatilho, respondeum~ ..Menino, tenho mais anos de an_dariças
pelo sertão do que você tem de-idade". Recolhi-me, humild~r_nente, ao meu lugar. ªe,_ então~ que era alma generoSa. procurôU o emi-=
nente Deputado e Uder, homem carismático
da região, Antenor Serpa, de saudosa memó-ria e disse: "Quem é este garoto?" --''Este
é o Vliar, filho de um grande amigo meu, grande correligionário, grande companheiro de
partido." Ele foi lá, abraçou~me e deu uma
gostosa gargalhada. o que fez, baixar a tensão
no ambiente, porque havia muita gente, inclusive os dois Senadores, Rui Palmeira e Amon

O Sr- Monso Sancho - É verdade. De
forma que_ isso foi um fato_ profundélmente
de!?interessante p_ara 9 governo e -para o povo
americano. Par@_O governo, porque está crtando um conrronto entre o Brasil e os Estados
ÚnidoS; que não é borri, e tainbéiTi pará o
povo americano, pois estâ-se estab_elec:endq
uma antipatia gratuita com pronunciamentos
e com intervenções indêbitas, como_ aquela
que, segunc:Jo a imprensa - se bem .que a
mesma nem sempre dli a verdade_:_, o Presidente _George Bush solicitou do Premier Noboru Takeshita os verdadeiros cuidados quanto à continuação "da eStr!=!da que liga o Brasil
ao Oceano Pacífico. Ora. Sr. Presidente, por
trás disso hã grandes interesses de grupos
americanos; o que eles querem é que a nossa
soja, que os nossos produtos vi~em por mais
doze mil quilómetros, porque, asSim, não poderemos colocar os nossos produtos na Asia
por um preço mais acessível. Congratulo-me
i;çm_ o pron~ciamento do nobre Senador Rubens Vilar e digo da reVolta que, no mom~nto~
exíste iía minha alma contra essa imprõcedente-lnteiVenção, que não aceitamos nenl
em sonho, e que ninguém pense que não
é porque devemOs ce-nto _e vinte milhões de
dólares que vamos_ fazer a troca. Do nosso
Tenitório por" débitos que flZem_os e que pagaremos quando puder, porque, o erro do nosso
Governo,- até agora, nesta questão da dívida,
é não ter estabelecido o quanto ·podemos pagar, e não quanto eles querem que paguemos.
De forr11a que, me congratulo com o Companheiro e-digO que sou um daqueles que estão
pronto para lutar, dentio das minhas forças,
contra esta pretensão absurda, improcedente
e

d~spropositada.

. O SR. RUBENS iin.AR ~ Muiio obriga·

do, nobre Senador Afonso Sancho. Em vez
dos senadores nascidos nas metrópoles arts:toCratas, que desconhecem a realidade amazónica, prefiro os nosso_s Jegítimos representan~ do povo daquela reQião no Sena_dó. Prefiro otMr ,os argumentos ~e homens eminentes _como os SerladoreS .Jarbas Passarinho,
Aureo Mello, Mário Maia, Leopoldo Peres, Alui-Zio Bezerra, Ron~do Aragão, João Melleles,

Então, prefiro ficar com os nossos defenso_res do povo da Amazônia, os nossos queridos _senadores, e o Congresso Macional como
um todo.

de MeDo.
Tempo5 depois, eu DepuladOE.i.>auaJ, ele
já lutando pela reeleição, noutra região do" Estado, na cidade de Colônia de Leopoldina, me
dizia: 'Vilar, você não tem votos- aqui. Você
se ~lege pela capital, agreste e sertão. O que
VQ!:ê vem f~r aqw?"- ''Senador, sOu ..macaco de auditório" de V. Ex' Sou ..tiete" dos
seus djscursos."

,\
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Na verdade, trazia Teot6nlo Vilela a c::ada

cidade um tema diferente, com a sua erudição,
com a sua palavra fácil, com a sua cuhura,
com a sua verve, com a sua poesia, como
a sua bravura cívica. Era anr homem extraordinário. Quando eu disse aquela frase, que
era "tiete" dos seus discursos, ele_soltou aquela gargalhada gostosa que sabia dar e era marca- registrada da sua pers-onalidade, e disseme: Vdar, anos atrás na casa do meu amigo

Antenor, você me deu uma fisgada e agora
você quer passar a mão na minha cabeça",
rindo alegremente, antes de c-omeçar o comído,·o-que deixou todos perplexos, sem saber
o que se passava.
Eta um homem formidável, de quem tive

a honra e a alegria, apesar de ser de outra
geração, de contar com sua amizade. Essa

amizade extravasou para o grande, combativo
e digno Senador Teotônio Vúela Filho, do qual
tenho a honra de ser amigo e irmão.
Teotônio, durante a campanha, disse-me:
"Vilar, vamos fazer um acordo: quem chegar
lá chama o outro, convida o outro, vamos ser
Senadores juntos". E não foi d_ifer_ente. No_di"da apuração, ele me falou: ''Vilar, eu sou Senador de Alagoas e você também é,_ você yaj
comigo".
. --É urna figura execepcional, homem generoso, desprendido, tão desprendido que, sendo empresário, votou com os trabalhadores
na Constituinte. Os Seus Colegas ·pensavam
que ele ia, depois de sair do palanque, desdizer
o que asseverava ao povo alagoano. S. Ex'
fez o contrário, cumpriu as promessas de campanha. É um homem respeitável, homem bra-

vo.
Teotônio Vilela Filho abordou um universo
muito grande de temas importantes para o
Brasil no seu livro "Pelo Direito à Esperança",
com ênfase para o social Ele, que é um empresário do açúcar, ele que é um empresário,
tem ações na Socoéo, é usineiro, votou, no
entantO, ao lado dos traba1hadores, com autenticidade e legitimidade. É um homem de
uma bravura 'cívica igual à do Pai e tem um
potencial muito grande.
Outro dia estávamos numa roda de_ bate
papo com jornalistas e políticos, e especulava-se sobre os nomes dos prováveis sucessores do Governador Fernando Cõllor de -Mello, entre eles Renan Calheiros, Gera1do Bulhões e Teotonio Vilela Filho. Todos estavam
favoráveis a Teotonio. Eu me levantei e disse:
"Sou o único que sou contra Teotonio ir para
o Governo do Estado". Ele foi chegando, ficou
branco e perplexo:·- "Por quê, Sr. Rubens
VIlar, meu amigo e irmão?" Evidentemente,
ele era o maior interessado em vir para o Senado da República e passar quatro anos aqui.
Ele me deu um abraço e disse:- "Meu pensamento realmente não é ser Governador de
Alagoas; é concluir o meu trabalho como Senador da República". E ele vem fazendo um
excelente trabalho.
Manifesto aqui, de público, o meu agradecimento a esse grande amigo, a esse grande
Companheiro, a esse grande Senador do Brasil, Teotónio V~ela Filho:

Já fui Suplente, durante oito anos. Creio
que tenho o maior know-how de suplência
no Brasil. Aqui já fui Suplente do SeriadOr Luiz
Cavalcante, um homem honrado, um homem
de _bem, um dos maiores Senadores que passaram por este plenário, um homem inatacável; e ele dizia:- "Q Vilar é multcYorgulhoso,
personalidade forte; ele não me pede, também
não dou". Ora, se o cargo é dele, não vou
pedir. E Tetltonio, com sUa geherosidade
e seu desprendimento, no outro dia ligou para
a minha casa Faço o registr_o não só da figura
humana como da figura de homem público
excepcional que é Teotonio V"dela F"dho. Presidente da CPI da Seca, fez um trabalho extraordinário. Um hornem_ que vai para o int~:rior
de AJagoas e passa 15 dias visitando 30, 40
cidades. Um homem de grande futuro, porque
tEID1 !JID grande potencial.

a

O Sr. Ronan ntO -

um aparte?

Permite-me V. Ex'

O SR. R()BEI'IS VILAR - Com a maior
honra, meu Uder, Senador Ronan Tito.

__O ~f~ Ronãn Tito- _Nobre Senador Ru-bens Vilar, v. Ex'_ está recordando grandes ho-mens das Alagoas. Nós todos os admiramos.
Lerobro-rne,!:fe:: que, "uma vez, aparteançlo; V.
Ex', tive oportunidade de lembrar as minhas
andanças pelo Brasil como escudeiro, como
acólito do Senador Teotônio Vilela. E coriio
aprendi com ele. F"IZ questão, também, de
acompanhá-lo na sua última viagem, que foi
de sua casa para a tumba, aliás, da Assembléia
Legislativa do Estado para o cimitério. SÕu
testemunha d.P carinho, da amizade, da dedi-cação do povo alagoano pare com o seu Líder
maior Teotônio Vilela _Durante 12. km, ·a povo
percoma·a-pé,-ao lado dO caminhão dO COrpo
-de Bombeiros, o povo emocionado, despedindo-se do seu Uder. üder não só das Alagoas,
pois as fronteiras do Estado dasAiagoas foram
-pequenas para conter o grande homem público. Vrrou nosso Líder, ·o üder nacional, o carismático, _o caminheiro, o que ia na frente e
nos chãmava e todos nós caminhávamos com
ele. Até que chegamos na ponte da transição
e, infelizmente, não pudemos caminhar com
ele. AJagoas é um celeiro de grandes homens;
de "grandes políticos. V. Ex" citou o Senador
Luiz Cavalcante, o SenadorTeotônio Vilela Filho, Guilherme Palmeira...
O SR: RtiBEi'ls VILAR -

Rui Palmcii-a

!!' Guilherme Pa1meira, pai e filho.
O Sr. Ronan Tito -Acrescento a esses
nomes de Alagoas o de V. f:xf, que cOmo Deputado Estadual, prestou ~.des serviços a
sei.iEstado, e aqui. por pouco téritpo, é bem
verdade, já pôde mostrar o talento que possui,
principalmente a fibra dos grandes homens
que :Aiago~s sempre empresta aó Brasil.
O SR. R()BENS VILAR - Muito obrigado. Pelo menos os cargos mais mOdestos de
Alagoas e os cargos ruins eu já os ocupei,
desde Promotor de Justiça. Delegado, Diretor
do DETRAN, essas coisas todas que ninguém
quer, os chamados abac~. eu já os exerci,
·o que me proporcionou um pouco de expe-

3!1

®ncia_ O convíviQ com figura~ como V. Exe tantos homens ilustres do Brasil enriquecem
éi minha vida pública, nobre Senador Ronan

Tito.
O Sr. Ronan Tito- Mas se não. quiserem
V. ~I~ para outros cargos, o Senado Federal
o quer, e quer muito. V. Ex' esteve aqui por
pouco tempo e nos cativou a todos, não s6
pela sua educação e gentileza, como, principalmente, pela finneia de suas posições e pelo
talento da sua oratória.- Tão pouco tempo V.
Ex" esteve nesta
no_ entanto, deixou aqui
sua marca indelével. Esta Casa não o esque·cerá e o espera muito em breve. Agora com
duas razões: primeiro, torcendo para que o
nossõ frriião cofnl.irtl, o riobre Senador Teotônlo VIlela Filho, galgue lá o cargo do Governador do Estado de Alagoas, com aquela sensibilidade extraordinária que ele tem pelo seu
Estado. Tenho certeza de que vai dedicar-se
24 horas por dia, 365 dias por ano para dimi·
nuii as diferenças que existem em Alagoas,
como, de resto, em todo o Brasil.

casa.

Então, a.qui. no Senado, receberemos V. Ex'
ot,d:ra vez, enriquecendo_ os nossos quadrOs,
trazendo a sua contribuição e mostrando que
Alagoas é_ terra de muitos homens públicos
e de homens que têm muita contribuição a
dar a este País. Felicito-ine, Senador Rubens
VIlar, por ter pocHdo, neste pouco tempo, conviver com V. Ex", e confesso, humildemente,
que muito aprendi com o nobre Colega. Muito
obrigado por essa convivência _e pelo enriquecimento que V•. Ex' deu à Bancada do meu

Partido, à Bancada do PMDB.
O SR- R()BENS VILAR ~ Muito Obri-gado, Seriador Roilcin Tito.

Além de gozar hoje da sua amizade, tive

a suprema honra de votar em V. Ext pãr üder
do PMDB, e também no eminente Senador
Nelson Cameirà, uma das figuras mais ilustres
da vida pública brasileira; em Iram SaraJVa e
todos os COmpanheiros que fonnam a Mesa.
Uma honra ml!ito grande, que foi mareante
por tE;r eu tido uma participação mínima nesse
processo.
V~ Exi esteve naquele cortejo pungente,
quando o povo alagoano carregava nos bra~
ços o emihente Senador Teotônio Vtlela, "o
- Menestral das Alagoas". Doze quilômetros:sol
a pino, da Assembléia Legislativa, o Poder Legislativo do Estado de Alagoas, ao Parque das
Flores. Lembro-me de V. EX', eminente Senador ROnan Tito; lembro-me de Ulysses Guimarães; lembro-me de Tancredo Neves; de .Mar~
cOs Freire e de tantos homens eminentes do
Brasil que foram levar a última homenagem
a Teotônlo Vilela. Cerimônia puhgente. T eoter
nio VIlela, figura maravilhosa, poeta, lirico,
guerreiro, vaqueiro, desbravador, foi o maior
Senador da República, sem demérito para os
demais COtnpanheitos.
Muito obrigado, Senador Ronan Tito, pelo
seu depoimento.

O Sr.l'ley Marimltão- V. Ex> me permfte
um aparte?
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O SR. RUBENS VILAR - Por favor, Senador Ney Marc,mhão. COm milita honra ouço

V.Exo.

-- ---- .

O Sr. Ney Maranhão -

Nobre Senador

Rubens Vilar, estou ouvindo o discurso de V.

Ex' Etnocionamos~nos qUando se fala ern
Teotônio Vi1ela. Lembramos-nos também daquele grande sertanfsta Euclides da Cunha,
quando disse que "o sertanejo é wn forte".
Alagoas e Pernambuco são irmãos. Twe a

honra de conhecer e privar da amizade do
Senador Guilherme Pa1meira e do seu pai, Ru_i
Palrneíra no Rio de Janeiro. Os sertanejos são

homens fortes, são_ homens, como acostumamo--nos a ouvir, de uma palavra só. Não como

muitos_outros que só tem palavra até desligar
o- telefone. Essa gente, não. Quando dizem
uma coisa, é lei para eles. Tive um parente,
que V. Br. conheceu, que foi Prefeito de Macei6, o nosso Coroil.ell.,~c~ Maranhão. Congratu]o-me com V. E:( por esSe magnífico discurso que está proferindo neste instante, lembrando os grandes homens das Alagoas. V.
Ex' citou, com muita ênfase, o nosso atual
Senador Teotónio V~ela Filho. S. EX' encarna
realmente o trabalhismo, porque o trabaihismo não é só o trabalhador de mã_o calosa.
o trabalhismo é exercido por aquele que tra;bã.lha com cabo de enxada, por aquele que escreve, e pelo empresário progressista que vê
o futuro e que, também, desenvolve no seu
trabalho a riqueza do nosso País. O Senador
Teotónio Vilela Filho_ ~ncama o Ideal de seu
pai, dos industriais progressistas e dos homens que desejam.~r o bem de nossa Terrã.
Parabéns, Senador Rubens Vilar.
O Sr. Rubens War- Obrigado, Senador
Ney Maranhão. V. Ex' não é só pernambucano,

como alagoano de fato e de coração.
Gostaria que a Mesa fosse um pouco benevolente com este orador, por ser este meu
discurso de despedida.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Mesa concede mais tempo a V. Ex', pedindo
apenas que não permita mais nenhum aparte
O tempo de V. Ex'já se ecerrou há dez minutos.
O SR. RCIBENS VILAR -.Sr. Presidente,

foi porque, antes propriamente, do d(scurso,
fiz um ligeiro registrÇ>. Sr. Presidente, Srs. Senadores, neste momento de busca de soluções para os múltiplos problemas sócto-econômicos do Pais, acredito ser de grande importância abordar a questão de melhor aproveitamento das condições do Nordeste para
implantação da atividade turistica.
Se o quisermos, realmente, a região nordestina será transformada em pólo turfstico de
nível internacional. É sabido que a paisagem
do Nordeste brasileiro - comumente divulgada interna e externamente - deixa que se
visualize apenas a aridez do sertão e do agreste, atingidos cruelmente por longos periodos
de estiagem e os seus efeitos numa população
que sobrevive com obstinação, lutando contra
a fome, a subnutrição, a mortalidade infanb1,
o anafabetismo, o desemprego, sem teto e
sem terras para produção agrícola.
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mentos sofisticados. t uma grande fonte de
É preciso, no entanto, que a essa imagem
renda!
dura, triste e real, junte-se a uma outra: a do
As sociedades industriallz21das aumentaram
_litól'al,_ esteJldido por mais de 3.500 quiJômeo tempo disponivel para o lazer - viagens
tros de praias de areia branca e macia e águas
e féOas são consideradas artigos de primeira
tépidas e tranqüilas de um mar quase sempre
verde-azulado. Emoldurando-as há os coquei~ necesslda! O desejo de viajar - próprio do
rais que brilham à luz do sol e balaçam aos ser humano - foi sensivelmente estimulado
pelas facilidades das comunicações e redução
ventos al'íslos que sopram regularmente na
de tarifas aéreas, em fimção de vôos chmters
direção Nordeste/Sudeste.
São esses ventos que ajudam a suportar e aviões de gr•. nde porte.
No pós-guer :t, a ótica que se tinha do tufis..
a·elevada taxa de umidade relativa e temperam
mo era apenas de uma atividade voltada para
o dima. E, por causa deles, as operações de
o lazer e o entretenimento. Atualmente, se conpouso e decolagem de aviões são mais fáceis
nos aeroprotos nordestinos. Em Fortaleza, por cebe o turismo como um segmento econô,-exemplo, onde há ventos de até 15 quilôme- mico sério e rentáveL com uma receita muntros por hora, as aeronaves necessitam de 300 dial da ordem de 150 bilhões de dólares, perdendo apenas para o petróleo e o material
a 400 metros - a menos- de pista! •
Srs. Senadores, consideremos que, para o bélico.
A projeção para' o ano 2.000 é de uma receiturismo, o Nordeste assume uma posição privilegiada: entre todas as regiões litorâneas do ta de 850 bilhões de dólares.
Aqui faço, Sr. Presidente, um parêntese .para
mundo, situadas desde a linha do Equador
até 35 graus de latitude, a nordestina brasileira felicitar o Senador Leite Chaves, que ontem,
registra uma temperatura média de 27 graus nesta Casa, ressaltou, em seu brilhante procentigrados e 3.000 horas de sol por ano, es- nunciamento, o valor turistico da antiga Sete
pecialmente entre Natal e Fortaleza Ao sul Quedas de lguaçu, hoje sepultada pela insende Dhéus, Bahia, o índice cai para 2.600 horas sibilidade dos tecnocratas, porque, em vez da
anuais, praticamente igual àqueles do Havaí ltaipu-Binacional, terlamos construído duas
e do Caribe, para 'onde se deslocam cerca barragens em T errit6rio Nacional pela metade
de 7 milhões de turistas norte-americanos, do preço, preservando-se as belezas cênicas
anualmente, 'atraidos pelas belezas naturais e das cachoeiras de Sete Quedas, compatibilipor preços acessíveis nos hotéis, refeiçoes e zando-se, assim, o desenvolvimento econô. mico, social e turístico da região.
tarifas aéreas.
E o Brasil, este Pa[s..continente, apesar dos
A Côte c.fAzur francesa, com po~co mais
de 06 meses de sol a cada ano (menos de esforços, ainda deixa muito a desejar, em ter2.300 horas) vive muito bem s6 do turismo! mos de receita b.Jrlstica: fatura apenas 4% da
receita mundial, cifra bastante inexpressiva.
E aqui, no nosso Nordeste, temos outros ele-mentos de interesse turlstico, além de um lon- Contudo, esse quadro pode ser revertido se
go verão em praias mornas abraçadas aos observarmos que há uma tendência das mascoqueirais e próximas à exuberância de uma sas de turismo modernas para .se deslocarem
vegetação tropical produtora de frutos como dos grandes centros industriais como ChicBQO
e Nova Iorque (E.UA), Montreal e Quebec (Cao abacaxi, o caju e a manga
nadá) para regiões. distantes e paradisíacas
Lá, também, se encontra outro item de apre~ como o Havaí, o Taiti, o Cmibe e as Bahamas.
dação de turistas norte-americtJ.nos e europeus: cont.ato com culturas diferentes, o que
O Sr. Monso Sancho - Permfte-me V.
significa monumento históricos, culinária e
Exo un\ aparte?
manifestações de arte. Temos um belo e sinO SR. ROBEI'IS VILAR- Estou seguingular patrimônio histórico, dezenas de cidado a orientação do ilustre Presidente Iram Sa~
des-testemunhas de nosso passado colonia:
raiva, para concluir rapidamente meu breve
Alcântara, São Luiz, Goiana, Olinda, lgamssu,
Penedo, Marechal Deodoro, São Cristóvão e pronunciamento, mas ouço V. Ex'.
Laranjeiras. Não esqueçamos da culinária típiO Sr. Afonso Sancho- Gostaria que V.
ca e da variedade dos costumes locais quanto
Ex' me permitisse essa oportunidade, porque
a festas, _danças e produção artesanal.
realmente o turismo, especialmente do .NorTemos uma boa infra-estrura hoteleira. com deste, deveria ser a maior indústria deste País.
mais de 200 hotéis, nas categorias de três Quem visita o Caribe vê que aqueles ditos
países não são do tamanho de um município
a cinco estrelas, preparados para receber o
turismo internacional e nacional O Brasil pode grande do Nordeste, mas passam· por Já de
- e deve - Seguir mna política de cresci- 800 • 1 milhão de turistas, todqs deixando
mento econômico com base no aproveita- dinheiro, porque o turista é o cara mais bobo
mento racional de suas potencialidades, sem que existe no mundo, porque nunca deixa de
prejuízo de seus recursos naturais. Turismo gastar bastante,.embora seja pobte. V. EX' fala·
não é poluente, não destrói, nem agride! Turis- que a nossa receita é pequena, e tem toda
mo Significa alegria e paz; significa respeito razão.
aos valores culturais e troca de conhecimenO SR. RUBENS VILAR - São apenas
tos, e significa, para o Brasil e o Nordeste. 4% de 150 bilhões dé dólares.
uma opção de avanço nos mecanismos geraO Sr. Afonso Sancbo - Os governos.
dores de divisas.
sejam eles estaduais ou federais, ainda hoje
O turismo não depende de transferência de
tecnologia, compra de máquinas e equipa- não atentaram para. o potencial do turismo.
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Vejamos o Ceará, com lindas praias, como

as têm A!agoas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, todo o Nordeste. Os governos
preferem investir em outros itens que não têm
um retomo rápido e um retomo limpo, e o
turismo sem dificuldade, poderá gerar empregos para a região. A deficiência da nossa recei:a no turismo, nobre Senador, é exatamente
porque os governos não entendem, não en-

tenderam ou não· procuraram entender o que
significa o turismo para urt1 País cotno o nosso, que está de braços abertos para receber
o turista, com muitas vantagens para nós.

O SR- R[JBENS VIUAR- Muito obriga-

do. Senador Afonso Sanêho.
Também se nota que o dinheiro~ganho na
Alemanha, Suíça, França e Áustria é gasto em
viagens turísticas ao Mediterrâneo, às Ilhas

Gregas, à COsta doSo! da Espanha, circulando
na Eur'õpã em direção ao forta1ecimento da

atMdade turfstica e favorecendo o lazer das
pessoas de todas as faixas etárias e de vários
níveis de poder aquisitivo.

Só o Brasil, Sr. Senador, te:m ficado distante
desse mundo de inóvações, cego à luz de suas
próprias condições-localização, clima e'cultura hist6rica - favoráveis à participação no
movimento de bilhões de dólares no mundo
inteiro.
.Já. falei, já. frisei que o orçamento para o
ano 2000 é de 800 bilhões de dólares, superando, inclusive, a receita proveniente do material bélico e do petróleo.
A Espanha, depois de um trabalho sério,
infdado em 1959, aumentou- atentem bem,
Sr. Presidente, Srs. Senadores- suas rendas
com turismo de 296 milhões para 15 bilhões
de dólares por ano, em duas décadas. Podemos adotar procedimento semelhante! São
medidas simples como: a) promover o aumento de vôos fretados; b) estabelecer novos
tipos de tarifas aéreas económicas; c) pennitir
que empresas aéreas européias, norte-ame·
ricanas e outras com serviços reguJares para
o Brasil cheguem aos portões de entrada do
Nordeste, trazendo turistas e possam seguir
suas escalas.nonnais; d) incentivar novos in·
vestimentos na estrutura turística nordestina
e dotar a EMBRATUR de mais recursos fmanceiros para que ela intensifique programas de
diwlgação no exterior.
·
É bom lembrar que n&o somente o turista
estrangeiro frntitleceria a atividade na região.
Em se aumentando os vôos da Europa, Estados Unidos e América Central, conl esCala
no Nordeste, os brasileiros que retomam do
exterior em direção ao Sll/Sudeste; igualmente seriam atraídos para conhecer as realidades
agradáveis da vida e do ambiente de seus irmãos nordestinos.
No caso particular de Alagoas, o turismo
internacional ainda é incipiente, mas são animadoras as perspectivas para incrementá-lo,
eflc:I!Zi1ferne;~dllWêa•~siit~âe

âeoosso

potencial traduzido em 230 qullõmetros, de
proios belfssimas, lagoas encantadoras, culin6ria típico, folclore, artesanato e poVO hospitaleiro. Mooei6, aliás, é exemplo marcante do
evi<il!nte progresso da atividade turistica, com

a sua bem montada rede hoteleira e em plena
expansão: novas unidades entrando em fundonamento, outras em fase de construção.
Ainda há muito por fazer, .sem dúvida; mas
o Governo do Estado tem demonstrado, na
verdade, especial interesse por viabilizar o turismo internacional em AJagoas, a começar
pelos entendimentos com autoridades do Governo Federal no sentid.p de executar a reforr:na das instalações e a ampliação da pista
do Aeroporto Campos dos Palmares. Outra
medida de grande importância é representada
pelos trabalhos para a construção de moderno
Centro de Convençõ_es em terreno definido
em Jacare<:ica. O aproveitamento _desse Centro se estende por todo o ano: na baixa temporada, ele abrigará a realização de congressos,
seminários e eventos variados; na alta. estação
servirá ao entretenimento dos turistas com exibições folclóricas, shows, espetácuJos culturaisrexposições diversas. ·

Há, também, estudos para a construção de
uma Marina, em Jaraguá, permitindo que Maceí6 Seja inclusa no roteiro de navegadores
de todo o mundo que aqui deixarão seus dólares, em troca de momentos de alegria, repouso e s_egurança pessoaJ e das embarcações.
EstoU- segurO- aessass -ãfirnlaÇões. Trago
cOmigo a experiência e a honra de ter sido
c:Hrigente, no Governo Fernando Collor, da
Empresa Alagoana de Turismo quando tive
a satisfação de promover Alagoas, Brasil afora,
partlculannente nos grandes centros emissores de Turismo corno São Paulo, Rio de .Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. Guardo a Iem·
brança, e dela faço registro, de nossa participaÇão em eventos importantes, dos quais destaco os· XI XII Salão ProfiSsiOnal de Turismo,
os Corigressos de Agentes de Viagens e Encontros de Órgãos oficiais de Turismo na Embratur. Como titular da Empresa Alagoana de
Turismo; tivemos a feliz oportunidade de levar
para Maceió o Conselho Nacional de Turismo
- CN'l;'UR que, após 21 anoS de hibernação
em Brasilia, pode conhecer, ln/oco, as reais
potencialidades turísticas regiqnais.
Igualmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
levamos a Alagoas 53 gerenteS de empresas
aéreas de renome mundial, por exemplo, a
PAN AJtft. Alitalia, Airfrance, Swissair, Lufthansa, e a Cana-dian Pacific._ Também atraír[los
jornalistas especializados da grande imprensa
nacional para mostrar-lhes a riqueza de nossas
conQições para implementação do turismo no
Estado aJago<u10. E no propósito de divu1gar
as belezas cênicas de nosso litoral, fizemos
imprimir nova folheteria
quatro idiomas,
e instib.iimos o Troféu Guerreiro das-Aiagoas·
para homenagear, em Palácio, com a presença honrosa do Governador Femªndo Collor,
as principais agências operadoras como Mappin Twismo, Wellcorne do Pão de Açúcar, lntravei, Kontik-Frantur e Belvitur, que há mais
de 20 tmüs, prnmõVem profissiõfiãhnente o
turismo alagoano e nordestino.
Inté,.gram este elenco de realizações da
Ematur, na nossa gestão, medidas outras e
êle igual significação positiva para o Turismo
no Estado, dos quais ressalto· a urbanizaçao

e

em

Quinta-feira 2

313

da Praia do Francês e a sua iluminaçao, c:om
o à.poio da CEAL, da AssociaçãO dos Barraqueiros, da Capitania dos Portos, da Prefeitura
Municipal de Marechal Deodoro, da Vigilância
Sanitária e da Praia do Francês, a .mais bela
de Alagoas, urna das mais belas praias do
Brasil. Assim é que erradicamos a verdadeira
"favela de barracas" (rue se alastrava por toda
a praia, Substituindo-a por um conjunto de
somente 26 barracas estilizadas, confortáveis
e higiênicas, a fun de bem atender aos turistas
que demandam àquela lindlssima praia, uma
_das mais belas de nosso Brasil.
-- Outro evento importaÕ.te ~que comP5!r~eu
o Exm9. Governador Ferriando COiior, demonstrandO erilpenho e incentivo aos traba~
lhos da Ematur foi a realização de vários festivais,- inclusive o Festival do Sol, de cuja programação-constaram competições náuticas, manifestações culturais, principalmente do rico
folclore aJagoano, e animação de danças para
mais de 30.000 pessoas, durante 3 dias.
Faço anotar, ainda, a realização de um· work·
shop, em que os ameÍicanos citam como encontro de negócios e que os franc:eSes europeus como encontro de serviço:-, em Córdoba, Argentina, quando levamos, g11;1ças à colaboração çfa Aerolíneas Argentinas e da VASP,
hoteleiros e_agentes de vi_agens alagoanos, para uma "Noite de Alagoas", junto a mais de
60 operadores dei turismo de Santa Fé, Rosá.rio, Mendoza e Buenos Aires, ocasião em que
exibimos, Com danças, c:o mi das _e_bebidas tipiCas um verdadeiro "retrato de Alagoas" na
Argentina
Fmalmente ê com orgi.Uho ciue deixo uma
marca de minha passagem na Empresa Alagoa!'!~ de ~uri~mo: estão prontos o projeto arquitciônic:o -e seu detalhamento, conc:ebido
pelo Dr. Mario Aluísio, do Centro de Corivenções de Alagoas_, em área de terreno _de Jacarecica. Tenho a certeza de que, àinda no Governo Fernando Conor, serão dados novos
passos Para início das obras ·civis, concretizando-se esse projeto de fundamental_ importância para consolidação do turísmo em Alagoas.
Estou certo, Sr. Presidente, Srs.__Senadores,
de que alagoas constitui exemplo de tenaci~
dade e renovação da mentalidade sóclo-e_conômic:a voltada para o. turismo.
Providêndas devem ser tomadas para que
Alagoas e o Nordeste, assumindo a sua vocação e_ seu destino para a indústria do turismo,
possam alcançar a trilha de pleno desenvol~
vimento auto~sustentado. Com mais renda,
haverá mais escolas, saúde e oportunidades
de trabalho_. Crescerão as microempresas
. (restaurantes, bares, lojas, padarias, lavanderias etc.) e as atividades dós ceramistas, rendeiras, artesãos do couro e da palha, além
dos espaços para shows, passeios e espoRe,
num amplo leque de opçõ_es para atendimen. roâ·c1Jentera- estrangeira- e nadonar. -- -·- --- -·-São muitos os beneficias advindes do turismo pára o Nordeste. e para o Brasil, prontos
a ganhar divisas, recolher mais impostos, aumentar ·a ·oferta de empregos, melhorar as
_condições de consumo e conquistar novos
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investimentos. O turismo reaquc:c:e a economia, gera riquezas e contribui para o bem-estar
social.
Muito obrigado, Srs. Senadores, pela compreensão. (Multo bem! Palmas.)

Durante o dlscur$0 do Sr. _Senador Ru·
bens Vilar o Sr. Senador úam Saraiva~
1~ Vice-Presldente, deixa a cadeira da presidência, que €Ocupada pelo Sr. Senador
Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar, para breve comunkação.
OSR- RUYBACELAR (PMDB-BA Para
breve comunicação.) -Sr. Presldente,_solldto
a palavra baseado no art. 183, §~.do R1!gi·
mente. Acredito que não é o momento... Acho
que depois do Expediente, e não da Orderri

do Dia. Mas se V. Ex"
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- É exatamente ante~ da Ordem do Dia. E
como vamos entrar na Ordem do Dia, será
no prolongamento do Expediente.
O SR- RUY BACELAR isso mesmo!
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Justamenb,, é

Perdoe~me.

frei apresentar à Casa projeto de lei comple~
mentar regulamentando o art 146, inciso _m,
alínea c_ da Constituição Federal, que dispõe
sobre o "adequado tratamento tributário_ ao
ato cooperativo, praticado pelas sociedade~
cooperativas".
_
_
__
Quero dizer a V. Ex", Sr. Presidente, e aos
eminentes Senadores que esse projeto l.em
uma finalidade muito importante. Os Gover~
nos, de maneira geral, têm emperrado o cres~
cimentO do cooperativismo no Brasil, mor~
mente no Nordeste brasileiro. Acredito que,
quando ainda Ministro, o hoje Deputado Dei..
fim Netto criou obstáculos tremendos ao cJe..
senvolvimento do cooperativismo no Br.~.
ao ponto de quase extinguir essa fonna de
associativismo.
Este projeto nosso tem -como fundamento
regulamentar o ato cooperativo, que n.:sda
mais é do que a tr~ção entre cooperativas
associadas, cooperativas filiadas a Federa~
ções, ou Confederações, entre o associado
e a própria cooperativa. Daí dizer que, "se de..
nomlna ato cooperativo todo o trabalho, c•pe..
ração, serviço ou atividade realizada entre c-oo~
perativas e seus associados e por cooperativas
entre si, quando ãssociadas, para a conse-cução dos objetivos sociais".
Sabe V. Ex', Sr. Presidente, como sabem
os eminentes Senadores, as copperativas são
formadas por livres associações de pesspas
que desenvolvem a mesma atividade ecc'•nômica, com a finalidad~ exclusiva de prestarserviços necessários à consecução daquela
atividade; são sociedades civis sem fins lucrativos e, por conseguinte, não sujeitas à falên-

cia------------------- ---

Propomos, Sr. Presidente, que não devem
incidir tributos de qualquer espécie sobre o
ato cooperativo, principalmente no que diz respeito à captação de re<:ursos financeiros de
seus associados e seu repasse a esses associa.~

d~. Isso no caso especifico das cooperativas
de crédito ou das seções de crédito das cooperativas agrioolas mistas.
Dispõe ainda o projeto sobre· a não-tributação da remessá de mercadorias do estabelecimento do produtor, ou seja, da propriedade
do produtor, para estabelecimento da própria
cooperativa da qual faça parte o produtor, situado no mesmo Estado, assim como Isentar
de imposto a remessa de mercadorias de estabelecimento da cooperativa para estabelecimento da mesma cooperativa ou de outra que
a remetente seja associada, no mesmo Estado. Também Sr. Presidente, isentar de tributos
o ato cooperativo quando do fomecimentc
de bens e produtos, inclusive combustíveis,
da cooperativa a seus associados; assim corno
não bibutar o fornecimento de habitações da
cooperativa a seus associados, resolvendo-se,
assim, o real problema das cooperativas habitacionais; finalmente, não tributar a prestação,
direta ou indireta, de serviços de qualquer nab.ir_e~_da _cooperativa a seus associados ou
de cooperativas entre si, quando associadas.
Tudo isso, Sr. Pres]dente, leva a crer que
os Sovemos,. agora, com a nonnatização (1esse ato cooperativo, bem posto na Constituição
brasileira, haverão de fazer com que as cooperativas brasileiras deslanchem, cresçam, prosperem. para o bem do Brasil.

A Nação brasileira, o Estado brasileiro muito
lucrará com o crescimento do cooperativismo.
Assim sendo, Sr. Presidente, encaminho à
Mesa, neste momento, minha proposição, na
certeza de que os eminentes Senadores irão,
por CertO, agilizar a.-sua tramitação; fazendo
com que o dispositivo constitucional que tfata
do ato cooperativo seja regulamentado o mais
rápido possível, para engrandecimento do
cooperativisnlo.

DOCC/MENTO A QUE SE REFERE O SR.
RUY BACELAR EM SEU PROCUNC!AMENTOf
. PRó.iETO DE LEI DO SENADO
N' DE 1989 (COMPI..EMENfAR)

Estabelece normas pam o adequado
tmtamento tributário do ato cooperativo.

Al.t. }9 Denomina-Se ato cooperativo todo
o trabalho, operação, serviço ou atividade realizado_ entre cooperativas e seus associados
e por i:õoperativas entres~ quando associada,
para a conseçução dos objetivos sociais.
Art. 29 N.;o incidem tributos de qualquer
espéCie sobJY; o ato cooperativo.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
..caput", são atas cooperativos, entre outros,
os seguintes:
a- a captação de recursos financeiros dos
associados e seu repasse a eles;
b - a remessa de mercadorias do estabelecimellto do produtor para estabelecimento de
cw-yeãati\-ã dê qu~ f~~ parte, sitUado nomesmo Estado;
c- a remessa de mercadorias de estabeleCimt"Jlto da cooperativa para establecimento
da mesma cooperativa ou de outra a que a
remetente seja assod8da, no_ mesmo EStado;

d - o fornecimento _de bens e produção,_
inclusive combustíveis, da cooperativa a· seus
associados;
e- o fornecimento de habitaÇ6es da cooperativa a seus associados;
f - a prestação, d.ireta ou indireta, de serviços
qualquer natureza da cooperativa a
seus associados ou de cooperativas entre si,
quando associadas.
.
Art. 3-9 Constitui fato ·gerador do Imposto
Sobre Circulação d~ Mercadorias e Serviços
a saída de mercadorias da_ cooperativa para
destinatá_rio outro que não cooperativa a que
a remetente esteja associada.
Art. 4 9 Não será considerada renda tribu~
tâvel a disponibllidade econôm.rca e jurictiça
resultante da prática de atas cooperativos.
ArL 5~ O pabimônio da cooperativa não
será considerado fortuna para fins tribuários.
Art _69 Os impostos sobre prestação de
serviços de transporte interestadual ou intel'municipal não são devidos pela cooperativa
quando os sócios, na qualidade de autô.nomos, sejam contribuintes_.
·
Art. 7" ESta liei entra_
\•igOr nã data de
sua publicação.
Art. 8 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
É objetivo do presente projeto de lei complementar a norrnatização, conforme o dís~
posto no artigo 146, inciso
alínea "c-" da
Constltulç_ão Federal, do tratamento tributário
do atO cooperativo.
A singularidade do ato cooperativo, razão
do tratamento diferenciado previsto na Carta
Magna, advém da própria natureza das sociedades_ cooperativas. Cooperativas são formadas por livre associação de pessoas que desenvolvem a mesma atividade económica
com a finalidade exclusiva de prestar serviços
necessários à c;;onsec_ução daquela atlvldade.
São sociedades civis sem fms lu._crativos e, por
conseguinte, não sujeitas à falência. Os ganhos obtidos em sua ação, em função de economia de escala, são repassados integralmen~
te ·aos assciadqs m~diante venda ou compra
de mercadorias, serviços e recursQS em condições mais vantajosas que as irnperantes no
mercado ou, indiretamente, por meio do rateio
das sobras líquidas obtidas ao final do exerdcio.
Assim, as operações efetuadas entre asso~
dados. e cooperativas não constituem, a rigor,
fatos econômicos e, sim, deslocamento tisico
de bert$, serviços. trabalho e recursos entre
estabelecimentos de uma mesma Unidade
económica. A cooperativa não compra imPie~
mentes, combustiveis e be~ de consumo para ·vendê-los aO$ associados. Estes, por meio
da cooperativa, compram em comum o que
necessitam e vendem, em comum, sua pro-

de
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dução.
Essa a razão de postularmos a não incidência de bibutos sobre as operações entre cooperativas e seus as...ctO.dados, (atos cooperªtivos) O contrário seria dar a sanção da lei
à prática da blbibutáção. A disponibilidade líquida das cooperativas esfaria sujeita a imposto sobre a renda enquanto tal e enquanto sobra rateada aos assciados. Seriam passíveis
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de tributo os deslocamentos de bens, serviços
e recursos fmanceiros efetuados entre cooperativas e cooperados, deslocamentos esses
processados no interior da mesma unidade
econômica.
Cumpre assinalar que não é colocada aqui
a questão da isenção de tributos sobre o ato
cooperativo. Trata-se de estatuir sua não incidência. ou seja, a exclus~o do ato cooperativo
do rol de fatos geradores de bibuto. Evidentemente, as cooperativas continuarão devedoras
de todos os tributos originados de operações

outras que não o ato cooperativo. Recolherão,
como hoje, os impostos predial ~ territorial;
o de transmissão "causa mortis" e de doação
de bens ou direitos, quando forem legatárias
ou donatârias; e de transmissãO "inter vivos"
de bens móveis, excetuado o caso previsto
no projeto; o imposto de renda operações realizadas com não-associados e o imposto sobre
produtos por ela industrializados, entre outros.
A elaboração deste projeto de lei complementar teve p·or fundamento as sugestões das
bases cooperativas, recolhidas e sistematizadas pela Orgaruzação das Cooperativas Brasileiras. Expressa, portanto, a reivindicação do
sistema cooperativista quanto ao tratamento
tributário do ato cooperativo.
Sala das Sessões, em 19 de março de 1989.
-Senador Ruy Bacelar, (PMDB - BA)

O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a paJavra para breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ainda na prorrogação da Hora do Expediente. Já que a sessão começou apenas às
14 horas e 45 minutos, V. Ex• tem a pa]avra.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, uma empresa nacional, a Carboriatos do Nordeste SA-Carbonor, está ameaçada de encerrar suas atívidades de química fina devido a questões burocráticas.
O ClP, devido, talvez, ao Plano Verão, está
fazendo com que os produtos da Carbonor
sejam vendidos abaixo do preço de produção.
Por urna ação que consfdero antinacional,
a área econômica do Governo nãoestá preocupada com essa questão que hoje aflige tremendamente a Carbonor, uma indústria do
maior interesse nacional, que produz o ácido
acetil-salicíJico, que produz a matéria-prima
que o País importava totalmente. O Governo,
na época, exigiu que esse produto fosse feito
por uma empresa nacional, que está atualmente sem condições de sobrevivência. Se
o Governo não tiver consciência para modificar os seus preços na próxima reunião do
dia 6 de março, se isso não ócorrer no dia
10 de março, a empresa poderá fechar a área
de produção do ácido aceb1-salicílicQ e de outros produtos da química fina.
Ainda nesta sessão farei um pronunciamento, fornecendo informações e dados completos. Entendo que nós, Senadores; deveriamos
tomar uma atitude clara, para mostrar que
o Governo brasileiro tem a obrigação de levar
em consideração os dados fornecidos pela

empresa nacional, Carbonor, cujas atividades,
no momento, estão ameaçadas de paralisação..

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobfe a mesa, projeto que será lido pelo
Sr. 19 Secretário. É lido o seguinte.
PROJETO De Lei DO SeriADO
1'1• 23, de 1989
Estabelece nonnas para a privaüzaçito
das empresas públicas e de economia
mista, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art ]9 Será obrigatoriamente submetido

à apreciação do Congresso Nacional o Programa federal de Desestatização da Economia
Nacional.
Art. 29 Dependerão de autorização do
Congresso Nacional os projetas de privatização das empresas públicas e de economia
miSta.
ParágrafO úriico. Compete ao' Poder ExecutivQ encaminhar ao Congresso Nacional, separadamente, os projetos de privatização das
empresas a que se refere este artigo, devida.:.
mente acompnhados das respectivas reavaliações de seus atlvos reais.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na datei de
sua publicação.
Art. 4? Revogam-se as disposiçóes em
,contrário.

Justificação
O projeto or~ submetido à apreciação dos
senhores Parlamentares visa a disciplinar, dentro do processo de normalidade democrática,
a delica® e controvertida questão da privatização das empresas públicas e sociedades de
eConomia mista. Neste sentido, confere ao
Côngresso Nacional o poder decisório final
no tocante à abertura do capital dessas empre~
~s. _atravéª __da_alienação de ações e transferência do capitalacionário ao controle privãdo.
O objetivo principal do Projeto, ao condicionar a matéria à aprovação do Poder Legislativo, é o de assegurar a ampla participação
da sociedade civil, através dos seus representantes no Congresso, de forma a resguardar
os interesses nacionais.
É oportuno chamar a atenção para o caráter
essencial da matéria no que diz respeito à sua
vinculãção ao desenvolviemnto do País, tendo
em vista o montante dos investimentos e a
importância que muitas dessas empresas possu_em no contexto produtivo nacional.
Por se tratar de questão vital para a determinação dos rendú:nentos da economia, estreitamente ligada às opções que norteiam a adoção do modelo de desenvoMmento, torna-se
imprescindível a aplicação de critérios transparentes, embasados em princípios de raclonalidade econômica e fundamentalmente
comprometidos com os interesses da Nação.
Apenas desta forma será possíveJ repensar
adequada e democraticamente o modelo de
desenvolvimento económico, propiciando o
indispensávél grau de confiabilidade, transpa-
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rência e legitimidade que o processo requer,
sem incorrer no desmantelamento de. urna
infra-estrutura custosamente instafada, a
maioria das vezes, com a participação de recursos captados externamente, cujos encargos agreg_ados pelo serviço da dívida modificada completa e definitivamente os rumos da
eC_Onámia brasileira. Sala das Sessões, )9 de março de 1989.
-Senador Jutahy Magalhães, (PMDB - BA)
(À Comissão de Constituição e Jusü-

ça)
O SR. PRESIDEI"ff'E (Nelson Carneiro)
- O projeto será publicado e cemetido às
Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte.
ReQCJeRIMB'ITO 1'1' 9, De 1989

Senhor Presidente:
Tendo_ sido convidado~ participar da delegação que acompanhará o Senhor Presidente
da República durante sua viagem ao Suriname
solicito me seja concedida autorização para
desempenhar essa missão, nos termos do art.
44 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 19 de março de 1989.
-João Menezes.

O SR- PRESIDENTe (Nelson Carneiro)
-De acordo com oart. 44, §49, do Regimento
Interno, Cf requerimento será remetido à Co~
,missão de Relações Exteriores, devendo ser
submetido à deliberação do Plenário após a
Ordem do Dia, segundo dispõe o art. 388,

a b, da Lei Interna. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. )9 Secretário.
É lido o seguinte
ReQlffiRIMB'ITO 1'1• 10, De 1989

Nos termos do Art. 58, § 39 da Constituição
federal, requeremos a constituição, ~o Senado Federal, de uma Comissão de Inquérito,
composta de sete membros, para ao fim de,
no prazo de quatro meses, apurar as denún#
cias sobre a devastação da Hiléia Amazónica
e a participação estrangeira nessas denúncias~
- Jarbas Passarinhe>- João Castelo - Ro~
nan Tito - Edison Lobão -~Jrfauro Borges
-Leopoldo Peres -,--Aureo .Mel/o - Gd Sa~
bóia de Carvalho - Rachid Saldanha Derzi
-Moisés AbrAo- Chagas Rodrigues- Ruy
Bacelar -.Mauricio Corrêa - Joáo Calmon
- Frandsco Rollemberg - Afonso Sancho
- Nei Maranhão - Meira Filho - Gerson
Camata - Carlos Patrocínio -Mauro 8811evides - Jutahy Magalhães - RUbens Villat
- JamU Haddad - Pompeu de Sousa João Menezes - Leite Chaves - Lourival
Baptista - lvam Saraiva - Mário Maia Antônio Lf!iz Jrfaya- U11son Martins- Dirceu
Carneiro ....:,;-Afufzio Bezerra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 requ_erimento que acaba de ser lido contém número de assinaturas suficientes para
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ser considerado definitivo, produzindo seus
efeitos a partir de sul:l publicação. Assim sendo, os Srs. Ud_eres deverão ~ncamin_har à Mesa
indicação dos nomes do_s_integrantes de _S).,l_~s _
Bancadas que, de acordo com_~ proporcionalidade partidária, irão compor a Comissão.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 11, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
371, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senado_no_79, de 1988, que
d1spõe sobre o financiamento das atividades
agrícolas, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 1 de março de 1989.
- Ronan Tito - Edison Lobão - Jarbas
Passan'nho.
Q

REQUERIMENTO N'12, DE 1989

Requeremos urgência, nos termOs do art.
371, alínea b, do Regimento Interno, par& o
Projeto de Lei do Senado no 13, de 1989, de
autoria do Senador Severo Gomes, -que ..atribui à Secretaria da Receita Federai competência para autuar as empresas enquadradas
no art 2° do Decreto Lei no 2.295, de 21 de
novembro de 1986, pelo não recolhimerJto
da cota de contribuição prevista naquele artigo
e dá outras providências.
Sa1a das SesSões,
Ney Maranhão -

Ronan Tito-Jarba$ Passarinho -José PcluIo Biso!- Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (NeJson CarneirO)
-Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão votados após a Ordem do Dia, _na fonna
do d.ispostoon.o art. 375, U, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Na Sessão_ de 13 de dezembro do ano
findo, foi lido o requerimento no 228, de 1988, .
de autoria do Sr. Senador Leite Chowes e siiQs: crito por outros 37 Srs. SenadOres; que solic:i~
tava a criação de uma .Comissão Parlamenta,r
de Inquérito destln.:td_a à apuração dos conflitos de terra ocorrentes no Pãís.
- Nos termos do art. 170, § 1?, do Regimento
Interno, o documento entregue à Mesa com
o número suficiente de assinat1,1ras é considerado definitivo, produzindo os seuS efeitos a
partir da publicação, independentemente d_e
outra formaJidade.
_
A Presidência solicitará dos Srs. Uderes a
indicação dos nomes âos integrantes das respedivas bancadas que, de acordo com a proporcionalidade partidária, irão Cónipor a Co"' ~
missão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cárneiro)
- A Presidência, não havendo objeçãQ do
Plenário, irá incluir, ~o_finaJ d_~ pauta da presente sessão, a Mensagem n~ 23, de 1989,
relativa à escolha do nome do Dr. Aluízio Alves
parit exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

RES:
Mário Maia - Nabor Júnior - Carlos De
Carli- Aureo MeUo- João Castelo- _J<Jão
Lobo - José Agripino - Humberto Luc1:na
--Marco Maciel ....:..__·reoiônio Vill'ela - Mauro
Borges - Meira Falho - Roberto Campos
-Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne ~r o)
-Esgotado o tempO déstinãdõ ao ExPediente.
Passa-se à

·ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 1:
Yomção_._ em turno óoico, do Regueri~
menta no 3, de 1989, de autor@ do Sena-·
-- dor Marcondes Gadelha, solicitando, nàs
termos do art. 50 da Constituição e dq
Inciso I do art. 418 do Regimento Interno,
a convocação do Senhor Ministro de EStado da Fazenda, Doutor Mallson da Nóbr~él_. para, perante o Plenário,_p_r_e_s~r
informações sobre o "Plano Verão", especialmente sobre as taxas de juros ora praticadas.
- -- -~0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~-Secretário.
'É lido o seguinte
REQUERIMENTO

N• 13, DE 1989

Nos termos do art._ 350, combinado .CQI"(l
a afLnea c do arl 31 O do _Regimento lntemo,
requeiro adiamento da votação do Requerimento no 3/89, a fm de~set _felta na sessão
de 7-3-89,
_, ,,_ . .
.
Sala das Se_ssõ~, 1? _de março '4e 198Q.
-Senador Jamil Haddad.
0 SR. P,RESIDENTE (Nelson_ Cameirõ)
- Em votação o requerimento que acaba de
se(Jido.

O Si'. .Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, pe-ço a palavra para encaminhar votação~- -

O SR. PRESIDENtE -(t·!'elson -Carneiro
~-Concedo
concl~s

r

a palavra ao nobre Senador Mar-

QadeJha, para encamjnhar a votação-;

Ó SR. MARCONDES GADELtiA (PFL
- PB. Para encaminhar votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~
com todo respeito· ao requerimento do nobre
Senador Jamil H<iddaá, eu lembraria à Cãsà
que essa proposição já teve a sua votação
adiada na semana passada. EStava prevista
a votação para o aia de hOje, e creio que já
estamos; c:l.e certa fonn"!, a destempo, em mora-com os fa~s.
O Plano Verão está em- pleno andamento,
já foi ~presentadó o primeiro resultado: ainda'
ontem foi anunciada a inflação de 3,6%. Esse
Plano provocou um impacto extraordinário so·
bre a vida nacional e é o projeto mais ambi-

Março de !96Q

cioso que o Governo lançou para o enfrentamenta da dese::;tabilização da moeda e até
mesmo p_ara o enfrentamento do que o Presidente da República chama de "cultura da civilização".
Ora, Sr. Presidente, passado este tempo, todos nós não tivemoS a presença de nenhum
dos Srs. Ministros de Estado em qualquer das
<:asas do Congresso, e, de _uma forma muito
especial, neste elevado foro que é o Senado
da República
O Plano Verão foi lançado no dia 15 de
janeiro passado. Várias medidas provisórias
já foram votadas, tabelas foram construidét$;
a população foi mobilizada para fiscalizar, e
todo um aparato oficial, neste sentido, da mesma forma foi desenvolvido. No entanto,_ nenhuma explicação foi dada ao Senado_Fede-·
ral, nenhum cotejo da opinião do Ministro Meílson da Nôbrega ou dos arquitetos do Plano
com o pensamento dos Srs. Legisladores que,
por ptes5upbsto, representam _Q povo btasi.Jeiro. Não vejo como possamos adiar esta discussão, ainda mais agora, quando verificamOs que, apesar da inflação- ter caído para 3~6%,
- as taxas de juros persistem elevadíssimas e.
há também o anúncio de um próximo descongelaJTl,f!nto, que não sabemos quando acontecerá.
Sr. Presidente, ficamos na situaÇão de ver
o Plano Verão evoluir até à sua fase conclusiva
ou de consolidaçã,o sem que haja um debate
aqui, neste Plenário, _
,
.Lembro ainda outro dado, Sr, Presidente.
Não é Impossível que, neste cõzTnhamento,
neste jogo de empurra do Senado Federal,
a Câmara dos Deputados possa antecipar-se .
e convocar o Ministro Maílson da Nóbrega pa-ralá debater e depor a r~speito do Plano Verão.
Creio, Sr. Presidente, que estariamos faltando com a nossa obrigação e responsabilidade
se, diante de um Plano de repercussõe~ tão
grandes sobre toda a_ vida naclonal, se diante
de um projeto desta magnitude, que pretende
modificar o próprio comportamento do Povo
brasileiro, o Senado d~ República se mantivesse impassível,_silencioso, assistindo "à banda. passar", sem tomar qualquer atitude, sem
discutir este assunto, .. _
Entendo, Sr. Presidente, que à matéria tem
certa urgência. Quero aind.:,. lembrar a V. ~
que, aprovada esta maté:ri_ia, o Sr. Ministro da
Fazenda ainda terá até. 30 dias para escolher
a data em que virá a este plenário.
·_ Vejo que não há razão para protelarmos,
para_adiarmos a -vinda do_S~;:. Ministro da Fazenda ao plenário do Congresso. .
•
Çonfesso_o meu_ espanto, confesso a minha
surpresa de que a vinda de um Ministro seja
obstruída pela Oposição. É uma c_uri_osidadc:na vida do Congresso, um fato .inusitado~ um
fato novo, porque o normal seria .o_ contrárlo.
Só me _resta fazer- um apelo a eSta Casa,
em primeiro lugar ao Senador Jamil Haddad,
Semi.dor operoso, exemplar, dotado do mais
elevado espírito público, senhor de uma responsabilidade ~emada para com o seu eleitorado e_com a população brasileira, para que
reflita e· everifualffiente, nesta reflexão, possa
pedir a retirada do seu requerimento. Ou, em
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última análise, Sr. Presidente, pediria à Casa
rejeitasse o reqUerimento do nobre Senador
Jamil Haddad.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Tem a pa1avra o autor do requerimento,
o nobre Senador Jamil Haddad.

-

O SR. JAMIL HADDAD (PSB -RI. P~ra
encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs.
Serilidores, certos fatos que ocorrem nesta

Casa nos deixam extremamente preocupados
com algumas colocações, como as feitas neste momento peJo brilhante Colega Marcondes

Gadelha.
Nós da Comissão da Dívida Externa solicita-

mos, várias vezes, que o Ministro marcasse
dia e hora para comparecer à Comissão e
prestar esclarecimentos a respeito do tal acordo com o Fundo Monetário Internacional, que,

segundo palavras suas, teria sido o tnelhor
acordo de todos os tempos, feito pelo nosso_
País, a respeito da dívida externa.
S. EX' simplesmente não tomou conhecimento da solicitação da Comissão da Dívida
Externa.
Posteriormente, Sr. Presidente, logo ao assumir o cargo, S. Ext esteve numa reunião
informal com Membros da Corri:issão e declarou que ainda não havia acordo. que o assunto
ainda estava sendo estudado. E dois dias depois, na te1evisão, em São Paulo, em encontro
com os empresários desse Estado, declarou,
enfaticamente, que já havia sido feito um acordo com o Fundo Monetário Internacional. E,
agora, o próprio Ministro declara que os organismos internacionais não estão cumprindo
o que haviam decidido a respeito da negociação da dfvida. E dizia S. Ex', àque1a época;
que havia negociado um acordo, tempos
atrás, com o Fundo Monetário Internacional,
que tinha sido um péssimo acordo para o
País, mas que, agora, o Fundo Monetário Internacional era outro.
Sr. Presidente, quero a presença do Ministro
Maílson da Nótrrega nesta Casa não para chegar à tribuna, fazer uma explanação de uma
hora, declarar que o Plano Verão é, na realidade, um plano excepcional, que a inflação deste
mês foi de 3.6% - s6 S. Ex' enxergou iSso
- e nós fazermos uma pergunta sem direito
a termos a réplica ou a tréplica e S. Ext dar
o seu show para os canais de televisão deste
País. Para isso não quero a presença do Ministro aqui. Quero que S. ~ compareça - e
será recebido de braços abertos.- na Comissão da Dívida Externa ou em outra- Comissão
Técnica desta casa, para debater, francamente, com todos os Srs. Senadores. os problemas
relacionados com o Plano Verão, porque uma
coisa é certa: o Plano Verão tem feito a classe
trabalhadora suar- e tem suado muito, porque os seus salários estão conge1ados, no entanto, nos preços há sempre um acerto.
O nobre Senador Jutah:Y "Magalhães falou
há pouco - e até concordo com S. Ex' que certos preços talvez estejam mesmo defasados, criando grandes problemas para determinadas empresas. E o sa1ário da classe traba·
lhadora? Quando se cogitou da possibilidade

de um reajuste no salário foi um escândalo.
Não podia, naquele momento, ser feito nenhum reajuste no salário dos trabalhadores.
No entanto, aquele percentual que foi aprovado no Congresso dará um aumento de apenas 1,4%.
Sr. Presidente, por este motivo, entendo.que
deveríamos ter reformulado, inclusiv_e, a nor·
ma que convoca Ministros à Casa, para que
o debate fosse de outro tipo e não um show
perante às câmaras de televisão, que serão
mostradas aqui.
Para mim, o Plano Verão é o segundo esteIionato eleitoral- o primeiro que foi o Plano
Cruzado e1eQeu 305 Constituintes do PMDB
e 22 .GoVeriiadores do PMDB - é para ver
se até novembro consegue-se segurar um
pouco a inflação, a fim de que possa haver
a retribuição em termos de voto.
Esta, Sr. Presidente, é a colocação que desejava fazer, frisando que as minhas posições
são sempre muito claras e não são aSsumidas
sub-repticiamente, motivo pelo qual não desejo a vinda ao Plenário do Ministro MaJ1son da
Nóbrega.

O Sr. Jutahy Magalhães vra, Sr. Presidente.
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tro Maílson da Nóbrega. Estão aí Projetas e

propostas de diversos Senadores sobre o assunto que poderão ser apresentados a S. Ex',
que virá aqui para tratar dessas questões.
Por isso, solicitaria ao Senador Jamil Had~
dad retirasse a sua proposta, ou, então, que
o plenário, na sua maioria, aprovasse a convocação do MinistroMaílson da Nóbrega, porque
uma coisa não impede a outra S. f'XI' poderá
vir aqui, perante o plenário, tratar do assunto
específico do Plano Verão, e virá, perante a
Comissão Especial da Dívida Externa, para
tratar da dívida externa, que será o foro apropriado para S. ~ itóárdar o assuntO._- Era esta, Sr. Presidente, 8 proposta qUe queria fazer, em nome do meu Uder Ronan Tito.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa se permite ler o art. 50 da Cons-

tituição~-

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-- (Jm momento.
Art. 50. da Constituição:

Peço a pala-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- COficedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pi.lra encaminhar a votação.
OSR. JUfAHY MAGAUfÁES (PMDBBA. Para encaminhar a votaçã_o. Sem revisão

do orador.) -Sr. Presidente, Srs~ Senadores,
este requerimento de convocação do Ministro
Mailson da Nóbrega, acredito, está realmente
em condições de ser aprovado pela Casa.
O Senador Jamil Haddad teni toda a razão
quando reclama do fato de o Ministro não
ter comparecido perante a Comissão Especial
da Dívida Exter:na. S. Ex' deveria ter vindo aqui,
era sua obrigação estar presente perante a
Comissão, para dar as explicações necessárias.
Hoje, porém, já não é mais o problema de
o Ministro querer ou não querer; agora a Constituição detennina a vinda de S. ~às Comissões. A aprovação da convocação do Ministro
para falar sobre o Plano Verão não impede
que S. Ex' venha aCUJi para tratar do problama
éla dívida _externa. E ~ua obrigação. Inclusive
os contratos agora têm que ser aprovados pelo
Congresso. Então, é obrigação de S. Ex' estar
presente.
Enquanto as Comissões Permanentes estiverem funcionando, aqui ifemos exercitar esse
poder novo que a Constituição nos deu. Se
quisermos chamar o Ministro para vir dar o
seu depoimento perante uma Cotnissão, temos os poderes para isso, e S. Ext terá que
vir. Não irá mais dizer se vem ou não vem;
terá que vir. Será obrigatória a sua presença.
Por isto, hoje temos necessidade de discutir
com S. Ex' sobre o Plano Verão também, porque aqui se fala sobre o problema das taxas
de juros. Mas o Plano Verão não é só taxa
de juros; é também o problema salarial e sobre ele poderemos discutir aqui com o Minis-

"A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, bem como qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministros
de Estado para prestar, pess_oafmente, in·
formações sobre assunto previamente
determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada."

Peço perdão a V. Ex', Senador João Menezes, mas o Líder Marcondes_ Gadelha já falou
pelo PFL.
O Sr. JoáQ Menezes- Sr. Presidente,
gostaria de justific_ar o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Depois V. Ext justificará seu~ por escrito.
Não havendo mais nenhum Sr. Senador
que queira ·encaminhar a votação, passa-se
à votação do requerimento.
O requerimento visa adiar a votação do ReM
querimento n9 3, de "convocaÇão do Sr. Minis- ·
tro de Estado da Fazenda, Dr. Maílson da Nóbrega para perante o Plenário, prestar informações sobre o "Plano Verão", constante da Ordem do Dia de hoje, para o dia 7 do corrente.
Em votação.
Os Srs. SenaâõreS que aprovam O- reqUerimento queiram permanecer sentados. {Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. JamD Haddad -Sr. Presidente, peço verificação de qUorUm.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Vai ser feita a verificação solicitada pelo
nobre Senador Jamil Haddad.
A verificação será feita_ de Norte para Sul,
pois o sistema rião está funcionando, devido
à necessidade de inclusão dos três ilustres
Senadores representantes do Estado de TocantinS. Por isso, ft verificação será feita mediante a chamada nominal; e, para convoca-
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ção dos ausentes ao plenário, serão a.cionadas
campainhas.

O Sr. Man:ondes Gadelha -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, pela ordem.
O SR. MARCOl'IDES GADELHA (PFL
__:- PB. Pela oreilem. Sem revisão do Orador.)
- Sr. Presidente, peço a V. E.xt esclareça ~
Casa o que está sendo votado.,tleste momento está em votação o_ req~e:rfmento do Senador Jamil Haddad que pede adiamerito, mais
uma .vei.,- da votação do requerimento_ Jiue
convoca o Ministro Maílson da Nóbrega?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É-apenas um reqU'eriirlento de adiamento.
O SR. MARCOI'IDES GADELHA Quero apenas esclarecer que aqueles que
c:onc:ordam com a vin_da do Ministro deve.m
votar "não" a este pdmeiro requerimento'. Es.;.

clareço mais que, nos termos suscitados pelo
Senador Jutahy Magalhães, a vinda do Ministro Ma!Json da Nóbrega a plenário n.ão invalida
sua vinda ~ qualque~ Comissão desta Casa.
O Si-. João Me~tezes peço a palavra pela .6rdem.
I

Sr, Presidente,

,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-concedo a palaVra ao nobre Senador João
Menezes.

O SR. JOAO"MEI'IEZES (PFL-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o eil)inente üder Marcondes GadeJha
declarou - f! parece que V. EX' concordou
-que quem votar contra o pedido de adiantamento autOmaticâmente está favorável ao pedido 'de comparecimento do ~inistro.

ci SR. PRESIDEi'ITÉ (Nelson Carneiro)
- Não, será votado em seguida ao requerimento do _Senador. O que vamos deddir é
apenas o requerimento do Senador Jamil
Haddad.
O Sr. Cbqgas Rodrlgues- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o)
-Concedo a palavra ao nobre Senador OlagaS
Rodrigues.
O SR. CtJAGAS RODRIGOES (PSDB
- PL Para questão de ordem.) -Sr. Presidente, ~ na ordem do Dia, no item 1:
"'Votação, em turno único, ,do Requerimento h"' 3, de 1989, de autoria do Senador Marcondes Gadel~. solicitando, nos
termos do art. 50 da ÇonStltuiçãO e do,
inciso I do art:418 do Regimento Interno,
a convocação do Sr. Ministro de Estado
da Fazenda. Dr. Mailson da N6brega. para, perante ot1 Plenário, prestar informações sobre o ""Plano Verão... éspetiolrnon~ sobre as taxas de juros~ prattca.das."
Sr.· Presidente, as. coisas, de certo modd,
se invertem. Normalmente são Uderes da
Oposlçõo, são Deputados, são Senadores da

Oposição que tomam a iniciativa de convocar
Ministros de Estado.
À primeira vista surpreende-me, porque o
ilustre e honrado Senador Marcondes Gadelha, !Jder do PFL, -Partido que dâ inaior apoio
ao Governo nesta Ca~, se não estou equivocado, é quem toma essa iniciativa. Portanto,
é o Governo que quer que o Senado convoque
um eminente Ministro de Estado, peça da
maiOr importâii.da dessa engrenagem goverharrtental.
Orã, Sr. Presidente, a Constituição vigente,
no art. 50 ~ precisamente este -, diz o seguinte no § 1?:
"Os Ministros d_eoEStãdq poderã..o comparecer ao-Senado Federa], à Câmafa dos
Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua inic:iativa e mediante enten_dimentos com a Mesa respectiva, para
expor assunto de re1evância de seu minis~
tério."
Logo, quer-me parecer que o Senad,Q ni}o
deve votar requerimento dessa natureza, a não
ser quando, em prin<:ípio, o próprio ministro
se oponha· a comparecer, ou não queira vir
ao Senado. Então, o Senado convoca e o ministrq vem~ de certo modo, até_ c::ontra a sua
vontade. Mas, se é o nobre üder do_ PFL quem
tóma a iniciativa, é porque está de acordo com
o.nobre ministro: há um entendimento entre
ambos; o ministro deseja vir. Na hipótese
oposta,- ô- nOb~ Lider não tomaria essa iniciativa. E se o lninistro deseja vir, Sr. Presidente,
não há necessidade de votarmos nada. Basta
que S. Ex', ria forma do art. 50, § 19, demonstre
o desejo e tome a iníci<Jtiva de aqui c:ompa-

recer.
De moçlo que, em princípio, sou contrário,
porque parte de um líder do Governo, de um
nobre e honrado Líder. Este é um entendi~
mento meu, que irá prevalecer parã mim enquanto eu estiver no Senado FederaJ.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Muito obrigado a V, Ex"
Esclareço a V. ~ ·que a Constituição cria
duas hipóteses: a hipótese do§ 1" é a presença
voluntária do ministro; a o1,1tra é a coercitiva.
É uma deliberação da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal, que o convoca para
comparecer, queira ou não S. EX'
Também não há no Regimento Internó,
nem na Constifi.liÇã.o;- nenhuma disposição
que impeça que um Senado'r ou um Depuw
t.ado, do Governo ou da Ot<osição, tome essa
inidativa. Por esta razão, a- iniciativa é subme- ,
tida ao Plenário, que deliberará soberanamente.
De m-odo qUe não há -V. Ext me permita
-nenhuma qu~o de ordem a resolver.
w
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Vamos passar à verificação. Esclareço aos
Srs. Senadores que se está votando apenas
o requerimento do Sénador Jamil Haddad,
que solicita prorrogação para o dia_7 de março
corrente do exame do Requerimento n\' 3,_ de
1989, do Senador Marcondes Gadelha, para
convocaçãÇ~ do Sr. Minfstro-_da Fazenda, a fun
çle prestar esclarecimentos perante esta Casa.
Como_ foi solicitada a verifiçaçª-o. do {jl.!Orum, vamos proceder à chamada nominal
dos Srs .. Senadores.
.
.. .
Os Srs~ Se~_~dores que aprovam o requerim~to do _Senador JamitHaddad_ queiram dizer "sim"; Os que o rejeitam queiram dizer
''não
(PROCEDE-SE A CIMMADII PIIJM VOTA·

Ç'\0.)

-

-

RESPONDEM A CfiiiMADA E VOTAM
'"SIM"" OS SRS. SENADORES,_.

- Lavoisier Maia - Mansueto de Lavor - José
lgnácio Ferreira - Jarriil Haddad - Ronan Tito
Mário Covãs - Mauro Borges - Pompeu de
w

Sousa.
RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM
'"NÃO" OS SRS, SENJ!DORES,

Aluizio Bezerra - Leopoldo Peres - Carlos
De'Carli- Olavo Pires- Joã.o_Menezes- Jarbas
PasSarinho - Moisés Abrão Carlos Patrocínio
- AntonÍo Luiz Maya -Alexandre Costa- Edison
Lobão - João Lobo - Afonso_ Sancho - Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides José
Agripino - Marcondes Gadelha - Marco Maciel
- Ney Maranhão - Rubens Vilar - Francisco
Rollemberg - Lourival Baptista • Ju!ahy fo\aga·
lhães - João Calmon "'- Iram Saraiva - Irapuã
Costa Júnior- Roberto Campos - Louremberg
Nunes Rocha- Márcio Lacerda- Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins - Leite Chaves Dirceu Carneiro.
w

w

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

-Os Srs. Senadores que ainda não vc}taram
qu_erial"!1 manifeJitar o seU voto.
-·
O Sr• .Mansueto de Lavor- Sr. Presidente, meu voto é "sim", por entender que
o Regimento precisa ser alterado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Se tàdos os Srs. Se;n\dore~ já _V()taram,
está encerrada a votação.
_
Vai ser Je_M a. apuração (Pausa.)
Votaram__"sirn" 8 Srs. S.etla.dores, e "não",

33.

~

.

Houve nú.me"r;. O r-;qU~tir'flento ·fc?i rejéilado.
O Sr. Jamif Haddad-Sr. Presidente, desculpe-m'e mas nijo houve _8 "sim" mas apenas
4 votos favoiáveis.

.O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a paJavra para uma explicação de
ordem pessoal.

O ~R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Houve oito votos "'siro". Sete Srs.- SenadoreS acompanh.aram Ex'

O SR. PRESIDErfli (Nelson Came~o)
- Nobre Senador, pondero a V. Ex" que não"
há necessidade. O assunto já está devidamente esclarecido. Vamos votar. Ternos muita matéria para apreciar clinda. hoje.

O Sr. JamU Haddad- Então, o nobre
Secretário não (ez a contagem correta; em
determinado momento o voto d,o __S~nador
Mansueto de lavor foi !:onsiderado o quarto
voto.

y.
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O Sr. Pompeu de Sousa- A contagem
foi feita rigorosamente, nobre Senador, V. EX
ouviu mal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
-

O requerimento foi rejeitado.
Passa~se

à votação, em turno únicO ...

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
peço a palavra para justificar o meu voto.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex' justificará, na forma do ReQimento,
por escrito.

O Sr. João Menezes- Acho que ís_so
é novidade de V~ Ex"
O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro)

-Não, é o Regimento. Se todoS os 75 Srs.
SenadoreS pedirem a palavra para justificar

·a seu voto, a sessão será apenas de justifica·
ção~ Daí prescrever o Regimento que a justifi~
cação de voto poderá ser feita por escrito.
O Sr. João .M.en~es- Lastimo que V.

EX' esteja agindo desta forma, porque é hábito,
é costume da casa... -- -0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas é um mau hábito e devemos corrigí~Jo.

O Sr. João Menezes - Vamos vigiar os
maus hábitos daqui por diante.
_ ___ _
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 1:
Votação, em turno único, do Requetimento n93, de 1S89, de ãutoriii--do Senador Marcondes Gadelha, solicitando, nos
termos do art. 50 da Constituição e do
inciso I do art 418 do Regimento Interno,
a convocação do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, Doutor Maílson da Nóbrega, para, perante o Plenário, prestar
informações sobre "Plano Verão";-especialmente sobre as taxas de juros ora praticadas.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão de 22 de fevereiro último, terldo a votação sido adiada, a requerimento do Senador
Rachid Saldanha Derzi, para a presente sessão.
O reqUerimento de convocação de autoridade depende, para sua aprovação, do voto
favorável da maioria absoluta da composição
do Senado, sendo a votação feita pelo processo nominal. Tendo havido, entretanto,
acordo de Uderanças, o requerimento será
submetido à votação pelo processo simbólico.
Em votação o requerimento.
O Sr- Jamll Haddad -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Jamil Haddad

O Sr_ JamU Haddad (PSB - RJ. Para
encaminhar a votação.)_~ Sr. Presidente, é
evidente a presença de quorum dentro da Casa. Quero_ apenas que conste, na ata, o meu
voto contrário à vinda do Ministro da Fazenda
ao plenário, antes de comparecer à Comissão
Técnica especializada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came iro)
O voto de V. Ex-' já- Constâ de. ata, ilão
s6 na sua intervenção como no voto proferido
em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- Em VotaÇãO -o requerimento.
__ _ _
Os Srs.-Seruidores que o aprovam queiram
permanecer sentados ..(Pausa.)
Aprovado.
A-Presidência fará cumprir a deliberação do
-

Pliná~ío---:-

O SR. PRESIDENTE- (Nelson Carneiro)

-Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei âa -Cãrriara- 1'1.'?- 15, de 1985 (n9
4.248/80, na ·easa de origem), que institui
a Caderneta de Controle do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço-- FGTS,
- e _dá outras providências, ~endo
PARECERES FAVORAVEIS,

sob n''

1.049 e 1.050, de 1985, das Comissões

-de Legislação Social; e
- de FlitanÇas.
Em diSCussãO, o projeto, em-' tUrno único.
(Pausa.)
~- N_ão havendo quem peçaa palav_ra, encerro
a díscussão..
--Em votaç_ªo.
_ __
Os Srs. Senadores que o ãpr"óVaih queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
_to seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÁMARA

· -

· 1'1'15,del98S

~

(1'1' 4-248180, na Casa de origem)
-

-

-

-

Institui a C11derneta de Controle do
Fundo de Garahtia_ do TempO de ·servtço
- FGTS e dá outras providênCiaS.

O CongreSSo Nacionãl decreta:_

Art. 19 Fica instituída a Caderneta de COn-

trole,do_Fundo de Qaraotia_ do T ernpo de Serviço- FGTS, para registro da movimentação

de Conta Vinculada do empregado optante,
que Será foril.ecida, gratuitamente, pelo Banco
Nacioriai da i-labitil"Ção - BNH.
Art. 2o Dentro do prãzo de 180 (cento e
oitenta) dias, Coritãdos a partir da publicação
desta lei, _o Banco .Nacional da Habitação BNH, distribuirá à rede bancária exemplares
da Caderneta de Controle do FGlS e as instruções- sobre o seu preenchimento.
Art. 3 9 Çªi?e ~- eri:tpresa provid~nciar, junto ao Banco depositário do FGTS;ã eXPedição
da Caderneta de Controle, com os lançamentos já efetuados:
1- dos novos empregados, dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da data da
admissão;
II- çlos autais empregados, dentro do prato~de "90TrioVentaJ diãs~ contados a pa-rtir do
recebimento, pelo Banco Depositário das Cadernetas de Controle_ do FGTS.
§ 19 O Banco depositário comunicará às
empresas interessadas, após o recebimento
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das Cadernetas ae Controle, o prazo destinado
à respectiva emissão em nome dos atuais empregados optantes.
§ 29 O não ci.:imprfmentO dO diSposto
neste artigo, sujeita a empresa à mUlta, por
mês de atraso, correspondente a 30% (trinta
por cerito) do valor de referência vigente na
região, decretado na forma da Lei n9 6205,
·de 29-de abril de _1975, cuja ímportânci;i será
creditada na Conta Viriculada do empregado.
Art 4° A Caderneta de Controle dO FGTS
ficará- em _poder do empregado, que deverá
apresentá-la ao Banco, periodicamente, para
atualização dos lançamentos.
Parágrafo único. A empresa fica obrigada
a anotar, na Carteira Profissional do empregado optante, o nome e o local do Banco
em que ele tem a Conta Vinculada.
Art. 59 O _Banco depositário fica obrigado
a lançar, cronologicamente, na Caderneta_ de
Controle do FGTS, sempre que for solicitado
pelo empregado e quando for o caso, os créditos, os depósitos e qs_respectivos có_digo!>.
Parágrafo único. Havendo transferência
da Conta Vinculada, o novo Banco depositário
fica obrigado a continuar o lançamento previsto neste artigo devidamente autaliiado pelo
Banco anterior.
Art. 69 Em çaso de perda ou e;ctravio da
Caderneta de Çon_trole por part~ do em-pregado ou da empresa, o Banco depositário expedirá, no prazo máximo de 7 (sete) dias, contados da data da comunicação, nova via atualizada da Caderneta, cobrando, do responsável
pela perda ou extravio a taxa corresondente
a 2% (dois por cento) do valor de referência
vigente na região, decretado mi foram da Lei
n' 6205, de 29 de abril de 1975.
Parágráf6 único. ·ocorrendo perda ou extravio por parte do Banco depositário, a expedição da n~ Caderneta de Controle Setá gratuita,_óbedecido o prazo rriáXirrii:>-âe T(sete)
di~s. a çontar da data da solicitação do_ titular
_d_a Conta VinCtJlada.
Art 79 ÇoJ11pete ao Banco Nadoilal da
Hab~Ção ___:: BNH, a fiScalizaçã-o do çwnpri~ menta desta lei, bem como _a aplicação da
multa prevista no § 29 do se_u art. 39Arl 59 Dentro do prazo de 90 (noventa)dias, o Poder ExecutivO, através do Banco Nacional da Habitação - BNH, regulamentará
esta Lei.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de
sua publicaÇão.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
contrário.
-

O Sr. João Menezes- Sr. PreSiderlte,
peço a palavz:a para uma questão d~ ordem.
O _SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~v. Ex"

vai levantar questãO de--ordem com
furidamento er:n que artig??

O SR- JOÃO MEI'IEZES -Sr. Presidente, comunico a V. EX que Vou enviar a justificação, quanto ao Requerimento n9 3, de -1989,
porque sou contrário àsonvocação do Ministro Mailson da Nóbrega.

_~- o· SR. PRESID.EN1E (Npl ...an Carneiro)
....;.... Agradeço a V~ Ex" ·
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O SR. PRESIDeNtE (Nelson Carneiro)

-ltem3:
Oisc:ussilo, em tumo único, do Projeto
de Lei da CAmara n~ 98, de l9á5 (n9
1.579183, na Casa de oriQem), qúe acrescenta pai-bgrafo ao art. 30 da Lei n'~-6.830,
de 22 de setembro de 1980, que dispõe
sobre a cobrança judicial da dívidt~ ativa

Nilo havendo quem peç•

a discuss!io.

*

pe~....., onc:etro

Em YO!àÇio.

Os Srs. Sehodotes C!lle o~ queil'óm

permanecer sentados: (P-..~)
Aprovado.

-o projeto ~6 6 woçlo.
~

o seguinte o prl)jéU> aj)tovo.do:

da fazenda PúbUca, tendo

PAAECERES FAVORÁVEIS, sob n•'
482 e 483. de 1986, das Comissões
-De Conatltulçio e Justiça; e
-De flnançaa.
Em discussão o projeto, em tútno- úriico.
(Pausa)
Nio havendo qtiei'l'fpeça a paJãVra, enCerro
a discussão.
Em votaç!o.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
petnlanecer sentados. (Pausa.)
Apr<M!do.

O projeto irá à sanção.

t o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
1'1' 98, de 1985
(1'1• 1.579183, "'" Casa de origem)
Acresce/JflJ parágrllfo ao~ 30 da f..ei
n, 6.830, dt! 22 de setembro de 1980,
que dispõe sobre 6 cobranç8 judicíBl da
Dfvit:M Atív6 dll Fazenda PUblica.

O Coogresso Nadonol decreta:
Art. I• O art. 30 da Lei n• 6.830, de 22
de setembro de 1980, fica acrescido do seguinte parflgrafo:

PROJETO DI! U!l OA c:AMAitA
M• 148, de liiiS
na CUii de à<lgem)
Dfsp6e- /1 ~ dtt /í'nfte

(N• 3295/84,

mfnimo dtt idMk t»MIIIitrlàdo dtt ptofessores às ~M:OIB ~ t!lll tlt!cotrMci6 tk:
piíblktJ.

=

O CongressO Naclollll deCflla:
Art. I• O ort. 34 da LeJ li' ,,692, de 11
de agosto de 1971, <!(~e fbol ~e bases
para--o-en5ino dé 19 e~ $JI'*.It.l)âsM_ a Yfgorar
acresddo do seguinte~ úniCO.
"Art. 34. .............~.....................- ..........._
Parl!grafo únk:o., A.1lllil'llolo de professores pól"tlldoréS ele l\lblllloçlo especfflca de 2• grau poclenl. llllll!ader os 18
(dezoito) anos de ldld<i.''
M ·2o ·Esta leiOII!n íi'ft·~ IIII doUt de
sua publicação.
Art. 3• Rev!)aam-H 11 dlspo,tçlles em
contrário.
o sR. PRESIDI!l'l'l! cNiltcn OlmeiroJ

-ltem5:
Disc:ussão, "th ~ Ywi1C>; do Projeto de LeJ d<> ~""' UIO, do 1984,
"Art. 30. ··-····-----·- · - - · - <le autoria do SOnodot tleboon Carneiro,
Por6grafo único. Sem preju!zo do disque acrescerllll dllpcllillh(li l üri n• 4.771,
posto no art 59 desta lei; a pedido de
de_ 15 de setembro. do !!161l, (Óln vista5
eventuais detentores de' créditos trabaao estabeledmenü> de ma& <eotrlçf>es ao
lhistas sobre cuja legitimidade não haja
dúvidas, ou, quando houver, em conformidade com a decisão qu'e for proferida
naJI.I.Stiça do Trabalho; ser!ô reservados
tantos bens qu~mtos forem necessários
A gtJrafltia do pagamento dos aludidos
~ditos (ort. 186 da LeJ n• 5.172, de 25
de outubro de 1966-' C6cligo Tributário
Nacionol)."
·

Art. 2V Esta lei entra em vigor na datn. de
iiUo publlcaç&o.
Art. 3' Revogam-se as disposições em
con~rio.
·
O SR. PRESIDeNtE (Nelson Cameiró)

-ltem4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da C!maia- n' 148, "de 1985 (n"'
3295/84, ne Casa de origem), que dispõe
sobre a isenção de limite mfnimo de idaçle
para admissão de_ professores às escollts
oficiais em Aec:.orrência
~curso público, tendo·

de

PAAECER FAVORÁVEL. sob n•l.141,
de I 985, da ComissOO
-De Ed~o e Cultura
Em discusdo o ·projeto, em. tumo único.
(Pausa.)

desmatamento, ~
PAAECERES, oob n" 1.103 e ~.104,
de 1988, das Com~
. -De c:~
pele
constitudonalldadt. ti~ i!,

.........

-De~(IMIIiYef.

A matérla eoi'lill<lu <I* Qftloln dO :Pio! do
dia 5 de deZert'bro de l • .IJIIÍiiO sido aprovada em primeiro túmo. _ _ __

_

Em~o projelo;tm_~tumO.

o SR. Joio ....a.u· .- !lt· Pt<!llclente.

P.eço a palavra pata~~~.
O SR. ~ (i'ldtiln Carneiro)
-Concedo a pal!M'IliiO 1\Gbft.Senador.Jqão

Menezes, p a r a - o~·
O SR.

JCI1o ME/'IEZE$ PllO/'KJ/'IOA

DISCQRSO Q(JE, t:f(TifE.CKJJ! À RE:VT5'ÍO DO ~ seM PC/Bl.J01DO
POS~

O Sr. Lelte~...,So'.P!'Ufdenle, ~

para-.-

a palavra para dl5éutfrli Mlllilá:.

o SR. flfti!SID!H'III. (i'ftl- Cltnelro)

- CotiC:edo a poi"""'IIO-., $oi\ador Lelle
Chaves,
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O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para
dlsc:utir.)- Sr. Presidente, eu me congratulo
com V. Ex' por este projeto. Tenho dito que
V. Ex' é um Senador muito. habilitado nesta
tarefa diflcil de legislar com segurança Tenho
dito, mesmo que V. Ex'" é uma espécie de
lindeiro, ficando entre o jurista e o político,
dando dosagem perfeita aos prójetos que tramitam nesta Casa. A sua sensjbüidade política
e humana o tem levado a isso. A sua qualificaçao de grande jurista o tem colocado nessas
posições~

Congratulo-me com V. EX' pelo projeto. Há,
entretanto, um aspecto a que: raço restrição.
V. EX' viu, com grande lucidez, a parte da eco~
logia; quis reprimir, através de uma lei inteli~
gente, as denibadas inominadas, mas V. Ex'
deixou de lado um importarunte aspecto do
social, a que tem reservado tanta atenção ao
longo dos anos de sua brilhante vida pública.
Quais são esses aspectos? Diz respeito à propiedade. Sabe V. Ex' que, no Brasil, a propiedadejá está por demais concentrada. E o pior,
muitos ~imóveis que estão em mãos de teréeiros, ou em razão de usufruto, de fideicomisso,
de anticrese, de uso, de posse ou de arrenda~
mento, estão com os títulos esvaziados nas
m&os de pessoas que nunca tiveram cantata
com a terra. Se exigirriios que um posseiro,
ou atrendatário, mesmo titular da possibilidade de vir a ser dono da terra por usucapião,
tenha que obter o consentimento do ptopietárío pam conseguir autorização de desmate
ou de exploração, então, estaremos validando
titulas vazios, resultantes de privilégios.

Sr. PreSidente, com Oconsentimento de V.
Ex!', pediria à Casa um adiamento da discusslo, em razão da qual poderíamos apresentar
uma emenda e tornar o projeto salutar, como
ele o é, no seu intuito maior.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDEl'ITE (Nelson Caineiro)
-Concedo a palavra a V. EX', para discutir.

O SR. aD SABÓM DE CARVALHO
PRONaNCIA DISCURSO QilE. -ENTRECiaE À REWs-iO DO ORADOR. SERÁ

PGBUCADO POSTER/ORJo1ENTE

O SR. PRESIDEl'ITE (Nelson carneiro)
- Sobre a mesa. requerimento que s:erá lido
pelo Sr. ]9 Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMEI'ITO 1'1•14, de 1989
Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussiO do Projeto de Lei do Senado n~ 150/84,
constante do item 5 da pauta, a fim de ser
feita na sessão de 29-3.:.89~
Sala das Sessões. 1' de março de 1989.
_.. Senador Leite Chaves
O SR. PRESIDEl'ITE (Nelson COmeiro)
-Na forma do art 259 do Regimento Interno,
qualquer emenda só poderá ser apreciada se
apresentada antes da discussão. Este pedido
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DIÁRIO DO CONGRESSQ NAOONAL (Seção II)
à ,estolha do nome dq, pr. ,~uÍ2:io AJves
Para exerce'r o cargo de Ministro do Supe~
rior Tribunal Militar.

que vamos votar só poderá ser apreciado an-

tes da discussão da matéria.
Acontece que o projeto é d~ minha autoria.

e eu não quero valer-me deste dispositivo. Por
isto, com perdão e com o apoio do Plenárfo,

transgrido o Regimento, para pôr e'm votação
o requerimento do nobre Senador Leite Chaves, que pede o adiantamento da apreciação
da matéria.
Em votaçao o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria voltará à pauta no próximo dia

d. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A matéria constante do item 6 da presente
sessão, nos termos dei a]ínea "h" do art 402
do Regimento Interno. deverá ser apreciada
em sessão. secretà.
Solicito ãcis Srs-. Flindonáriás 'as providên~
das nec~_rias, .,_fim de._qu-e seja respeitado
o-dispoSfu.VO·regiinental.,. , ·
(A se~ li'DPsiOrm•se: pn secreta às
16 horas e 50 minutos e volta a ser púbfi·

és às 18 J1ôrâ$ "& 2!3· iniridtciS.)

29 do corrente.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra a V. Ex"
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDBBA. Pela ordem. Sem revisão do arador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Votamos hoje - e fui alertado aqui pelo
Senador Dirceu CarneirO - matéria erri que
consta o Projeto de Lei da Câmara n" 15, de
1985, item 2, da pauta. Esse projeto tem parecer favorável das Comissões de Legislação So~
cial e de Finanças do Senado Federal.
Sr. Presidente, o projeto trata o tempo todo
do Banco Nacional da Habitaçao, que não
existe mais hoje, é como se lê no art. 1~:
"Art. I" fica -ínstítuída a Caderneta
de Controle do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço- FGTS, para regfstro
da movimentação de conta vincu1ada do
empregado optante, que será fomec:ida,
gratuitamente, pelo Banco Nacional da

Habitação- BNH.
Art. 2~ Dentro do prazo de 180 (cen~
to e oltenta) dias, contadqs a partir- da
publicação desta lei, o Banco Nacional
da Habitação - BNH, distribuirá à rede
bancária exemplares da Caderneta de
Controle do FGTS e as instruções sobre
o seu preenchimento."
Então, não houve nenhuma modificação
para adaptar esse projeto à nova situação.
Eu perguntaria a V. Ex- se, através da Coniissâq de Redação, haveria a possibilidade de
fazer a adaptação, para que não votemos uma
lei errada.
É a indagação que f~o a V. ~. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne~o)
- Lamento que a intervenção de V. Ex" Seja
feita no momento em que o projeto já tenha
sido votado.
Como V. ~ mesmo suQere, a Comissão
de Redaç:ão examinará a hipótese e trará uma
solução ao Plenário.
Muito obrigado a V. Ex'
O SR. PRESII'"ll''TE (Nelson Carneiro)

-ltem6:
Parecer da Comissão de COnstitulçáo
e Justiça sobre a. Mensagem n 9 23189,
do Sr. Presidente da República, relativa

O SR. I'RESIDE!'ITE. (Nel$on.Carneiro) EStà aberta a sessão; vamos. passar, agora,
à aprecias:ão c:Jo r~queri~ento de urgência,
lido d~:~ran~e Q Ex#e~ie_nte 1 ' para o Projeto de
Lei do Seriado nor79, de·1988. _·_
· J;::m votaçã~-o tequéritnento~Os Srs. Semldcii'is 'Qti~ o aprovam queiram
permanécéf :senia'â6s: (Pausa.)
Aprovado.
AjJfOvcido o requerimento, passawse à apreciação da matéria.
·~DiscUssãO; em primeiro turno, do Projeto de Lei do· Senado n~ 79, de autoria
do. Sen8dor Ronan Tito, "que dispõe sobre o tirlàrlclátrieilió dás atividades agrícolas,. e dá outras providências".
.:...... tiepêrlderíaO ·de par~er.·:
C:Om:edo a palavra ,í!IO nobre. Seryador Mauro
Benevides para proferir parec~r sobre a matéria. .
,
O SR. M/ipRO BENEVIDES (PMDB CE. Para erriitir"·Pafecef.} ..:__Sr. Presidente,
Srs. senadotéii' . . - <L
•
A atividàde:,a~rí.~O'fa rio "PaiS· tem Sido penalizada, ao longo dos"" anos, pOr diversos mecanismOs ·de polítiéli eC:onO:lriii::a que promoveram a transferência' 'de' reCUrsos ·do setor pri~
mário para os seteies iridustrial e de serviços.
A sobrevalorizáÇãó 'das taxas' de câmbio, as
reStrições; ài expO.~'Ções, depressão artificial
dos preços·de alitneóto~ no mercado interno
para compOr oS lndiêadàreS dé"infláção, entre
outr~~ •. são_ m~~i~~s ~e ~asJonaram uma
sen-sfVel d~~pit:aJ~~o.do·se~r Agropecuário.
Tam,bém ·.as t.axaç:õ'~S 'indiretas de que a
agricultufa é. Vítiri1a, via· CuStos· de insumos,
imPôStCni federais e" Estaduais, comprova que
o _setor, longe de ser sUbsidiado, vem subsidiando, pesadamente, o desenvoMmento industrial da País.
·-·
·
No esforço !i~..C~nter o processo de descapitalização e incentivar o investimento em agricultura, algum tipo de subsídio deveria ser
concedido.
Considei'arldo qtle .os riscos da atividade
agricola são _elevados e-que existe necessidade
premente de aumentar' a prod.u'ç:ão agrícola,
notadaQ1E:Jlte._de aliroento.st é, que pedimos a
aprovação Oeste Projeto. .·
J:: o ~recer, Sr. ~de~te.

a

.O

SR,. ~JP.El'!TÉ <i'JO!_.OO

- o parecer "é favorável.

Carneiro)
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Completada a instrução da matéri~, pas;sa-se à sua apreciação.
Discussão do projeto, em primeiro turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerra
a discussão.
Em votação.
O Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado ..

Aprovado o projeto, estando a matéria em
regime de urgêhcia, passa-se irhediatamente
à sua apreciação em segundo turno.
Discussão do projeto, em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, ehcerro
a discussão.
--- -- ' .
Encerrada a discussão, o projeto é da,do
como definitivamente aprovado, nos termos
do art. 315 do Regimento fntemo.
O SR. PRESIDEN1E (Nelson CarneirO.)
- Sobre a mesa redação final que será lida
peJo Sr. 19 Secretário.
fida_a seguinte

__ ..5:

Redação final do Projettr de Léi ilo
Senado n' 79, de 1988. ·
O Relator apresenta a redal):ãó finai dd Projeto de Lei do Senado n~ 79, de 1988, de
autoria do Senhor Senador Rondn Tito, que
dispõe sobre o fman<:iamento das atividàdes
agrícolas, e dá outras providências.
Sala das Sessões, em 1~de rnar.ço de 1989.
-Senador Mauro Benevides Relatai

ANEXO AO PARECER .
Dispõe Sobre Ofinanciamento das ati~i~
dades agrícoliJs, e dá outras provfd~nclas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Os empréstimos às ativlqctçies agrícolas terão as taxas de jurosJimitada~ a,3%
(b;ês por cento) ao·ano para os créditos de
custeio e a 7% (sete por, cento) ao ano-para
os créditos de investimento.
Art. 2 9 Aos produtores de .arroz, feijão e
milho é facultado o. pag~ento dos empréstimos com o produto da lavoura financiada.
Parágrafo único. Nos contratos de empréstimos de que trata este artigo COI").stará
cláusula adicional prevendo a conversão do
débito em produto, coruiiderado para efeito
de cálcu1o como limite mínimo inferior o preÇo"
vigente na époc::a.
Art. 39 Cabe ao agente Oficial responsáv'él
pelas operações dos preços mínimos de ga~
rantia, em conformidade com o que determi,na
o Decreto-Lei n"' 79, de 19 de dezembro de
1966, adqui!lr O produto dos mutuários para
o cumprimento do -disposto no artigo anterior.
Art. 49 O Poder Executivo regulameritará
esta,Lei no prazo de 60 {sessenta} dias; a contar da data de sua publicaçâ'?. ·
Art. 5~ Esta Lei entra em vigor ·na pata
de sua publicação.
Art. Ei~ Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o)
-Em discussão a redação final. {PausaJ
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Não havendo quem peç:a a palavra, encerro
-a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queirampern1anecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vai-se passar, agora, à apreciação do requerimento _de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei do Senado n 9 J 3, de 1989.
Em votação -o reqUerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"Discussão, em primeiro turno, do Pro-

jeto de Lei do Senado n9 13, de 1989,
de autoria do Senador Severo Gomes,
que atribui à Secretarfa da Receita Federal

competência para autuar as empresas
enquadradas no art. 29 do Decreto-Lei n?
2295, de 21 de novembro de 1986, pelo
não recolhimento da cota de contribuição
prevista naquele artigo e dá outras providências.
Dependendo de parecer.
Concedo a palavra ao nobre Senador Rubens Vilar para proferir parecer sobre a matéria.

dada, e, pelas razões expostas, é de se opinar

pôr sua -a-provação.
É o parecer, Sr. Presiden(e.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......... O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, passa-se à· sua imediata apreciação.
Discussão do projeto, em primeiro turno.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o Projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Apr_ovado.
Aprovado o projeto .em primeiro turno e estando a maté_ria_ em fegime de urgência, pa:>sa-se imediãtamente à sua apreciação em segundo turno.
Discussão do projeto em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça-a palavra, encerro
a discussão.
encerrada a discussão. o projeto é dad:>
como definitivamente aprovado, nos termos
do art. 315 do Regimento Interno.
O SR~ PREsiDENTE (Nelson Cameirc·)
- Sot>re a mesa, parecer do Relator oferE~
cendo a redação final, que será lida pelo Sr.
19-Secretárió.

_J:: ~ida a seguinte

O SR. R(JBEl'IS VILAR (PMDB -~AL.
Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.

Senadores, a Constituição FE:deral, em seu artigo 61, estabelece a competência do Senado
Federal para a ~'iniciativa das leis complementares e ordinárias". O presente Projeto de Lei
se _conforme à norma constitucional quanto
à iniciativa para sua proposição.
Em sua essência, o Projeto atribui à Secretaria da Receita Federal competência para autuar as empresas que menciona, peld não recolhimento da cota de .contribuição prevista
no artigo 29, do Decreto-Lei n9 2295/86.
O Projeto pretende a substituição, por lei,
do artigo 16 e seus pai'ágrafos e incisos, da
Medida Provisória n9 39, de 15 de fevereiro
de 1989, que reedita rriatéria idêntica contida_
na rejeitada Medida Provisó~ n 9 29/89. _
Pretende o projeto abrir caminho para discussão ampla sobre a matéria que a consubstancia, pelo Congresso Nacional, e evftar que
venha a ser objeto de outra Medida .Provisória
e no caso de rejeição da de n 9 39, já que
a mesma não atende aos pressupostos de relevância e urgência a que se refere o _art. 62,
da ConstitUição Federal.
Por outro lado, é de destacar-se que o projeto intenta a separação das diferentes matérias que foram agrupados no mesmo Diploma
Legal, no caso a Medida Provisória n 9 39/89,
permitindo que propostas de razoável importância sejam apreciadas isoladamente pelo
Legislativo, sem o acoplamento de matérias
de menor ou nenhuma relevância.
Pelo exposto, conclui-se que nada impede
constitucionalmente que a matéria seja apre-

Redação final do Projeto _de Lei do Senado
nP 13, de 1989.

O"Reiátor a·p~senta a redação final do Pr_cjeto de Lei do Senado n9 13, de 1989, d~
autoria do Senhor Senador Severo Gomes,
que atribui à Secretaria da Receita Federal
>mpetência para autUãr -as empresas enquadradas no art. 29 do Decreto-Lei N9 2.295, de
21_de -riõVembro ele_ 1986, pelo não recolhimento da cotã ae-COrltribuição prevista naquele artigo e dá outras providências.
-

Sala das SessÕes, 1" de março de 1989.
S!!nador Rubens Wlar, Relator.

ANEXO AO PARECER
- Redaç§o final do projeto de Lei do Seoodo W,. 13, de 1989. que atribui à Secretaria da Receita Federal competência pa-

ra autuar as empreSlls enquadradas nc.'
- aJt 2' do Decreto-Lei n•2295, de21 de
novembro de 1986, pelo não recolhimento da cota (111 contribuição preVista naquele artigo e dá outrap providências.

O Congress-o Nacional decreta:
~ompete à Secre~ria da Receita
Federal autuar as empresas, enquadradas no
art:.-29 do Decreto--Lei n 9 2.295, de 21 de
novembro de _1986, pelo não recolhimento
da cota de contribuição prevista naquele artigo.
§ 1"' O valor da cota de contribuição,
qua,ndo não recolhido nos prazos fiXados, será
atua1izado monetariamente na data do efetivo

Art. _l!_
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pagamento e recolhido com os seguintes
acréscimos:
a) juros de mora, na via administrativa ou
judicial, calculados na forma da legislação
aplicável aos tributos federais;
b) multa de mora de 30%- (trinta por cento)_
sobre o valor monetariamente atualizado, sendo reduzida a 15% (quinze por cento) se o
pagamento for efetuado até o úhimo dia do
mês subseqüente àquele em que deveria ter
sido pago;
""
c) encargo legal de cobrança da Dívida Ativa de que tratam o art. 1'? do Decreto-Lei n"'
1.025, de 21 -de outubro de 1969, e o art3 9
do Decreto-Lei n" 1.645, de 11 de dezembro
de 1978, quando for o caso._
§ 2o A fãlta de lai1çamento ou recolhimento da cota de oontnbuição, verificada pelafiscalização da Secretaria da Receita Federal,
sujeitará o contribuinte às penalidades constantes da legislação do imposto de renda.
§ J? O prOceSSO administrativo de determinação e exigência da cota de contribuição,bem assim o de consulta sobre a aplicação
da respectiva legislação,- serão regidos pelas
normas, ora convalidadas, expedidas nos ter~
mos do art. 2-:> _do Decreto-Lei n9 822, de 5
de setembro de 1969.
Art. 29 Esta Lei entra en vigor na data de
sua publicação.
_
_ _
Art. 39 Revogam-se as disposiçõeS em
contráriO.
- ·
--- -O SR. PRESI_DENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pãusa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs._Senadores qOe a·aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson- Comeiro) Do expediente lido consta o Requerimen~ nq
9, de 1989, de autoria do nobre Senador João
Menezes, pelo qual S. Ex" solicita autorização
do Senado Federal para integrar a Delegação
do Senhor Presidente da República em sua
viagem ao Sun"name.
. ~ O requerimento depende de parecer oral
da Comissão de Relações Exteriores.
Solicito ao nobre Senador João Lobo profira
o parecer.
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Para proferir parecer. Sem revisao do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Trata~se de tuna escolha pessoal do Senhor
Presidente da República do nome do ilustre
Senador João Menezes para integrar a sua
Comitiva na visita O:,o-Suriname.
Como se trata de escolha pessoal do Senhor
Presidente da República, a Comissão de Relações exteriore-s do SE:riaâo-Federal nada tem
a opor.
Deste modo, o parecer é favorável.

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer é favorável.
Passa-se à votação do _requerimento~
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Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Craneiro)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutal-y

Magalhães.

OSR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDB c-

BA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pmsidente, Srs. Senadores: volto à tribuna do Senado para rediscutir o Plano Verão. Já disse
que não acredito que este Plano consiga resolver o grave problema da inflação brasileira.
Ele não vai às causas da- inflação, localizadas
na sangria provocado pela paradoxal transfor-

mação de um país pobre em exportador de
capitais para os países credores da dívida ex-

tema. Mas, sem dúvidas, tem o Plano Verão
alguns pontos com os quais todos concor:..

damos, entre eles o congelamento temporáriO
de preços e salários. Mas estamos de acordo

com um congelamento flexível que não amarre no contrapé, durante muito tempo, setores
vitais a economia nacional. Numa economia
de livre iniciativa, como a nossa, o mercado
é a lei. Insistir no contrário é persisistir nos
erros anteriores, de triste vivência, que acabaram desmoralizando a ação governamental e
provocando toda a sorte de distorções: deSlbastedmento, mercado negro, falência empresarial, etc:
Trago este assuntO à baila porque há uma
empresa nacional do Pólo Petroquímica de
Calnaçari, no meu estado, a Carbonatos do

e com estruturas industriais

NOrdeste SIA- Carbonor, cOligada da Ncr-

30 vezes maior

quisa, fabricante de produtos de química fina
que no próxímo dia -1 O-ae março poderá decidir pela paralização de suas atividades ligadas
aos salidlicos. Isto porque não tem mais condições de praticar o preço fiXado pelo CIP ele
NCz$ 3.01/kg de AS e NCz$ 4.38ikg para o
AAS, em drcusntâncias em que o custo ele
produção é de NCz$ 3,49/kg e J:'{Cz$ 5,80 respectivamente.
Apesar de ser uma empresa de "relevante
interesse nacional'" com produção recomendada expressamente para permanecer sob
controle nacional, segundo documentos oficiais do Governo, a Carbono!- vem acum'JIando insuportáveis prejuízos em razão da vigilância do Conselho lnterrninisterlal de Preços
- CIP, sobre os preços dos salkílicos.
Prova disto é ,que os níveis de rentabilidade
específicos para seus outros produtos - bicarbonato e sulfitos são extremamente favoráveis a empresa, como se pode verificar no
gráfico descritivo da curva de retomo-dos três
produtos. (Anexo)
Por que pressionar os preços dos salicílicos
levando à ~mpresa a acumular comprometedores déficits na sua produção? Trata-se,
a
ver de uma iniqOídade deste órgão
governamental, ora forta1ecido pelas dire~s
do Plano Verão.
Se comparannOs, de outra p?Jrte,_os preços
·vigentes n6 Brasil com os preços vigentes nos
EStados Unidos, para os sa]lcí1icos, vamos verificar a extrema rigidez do CIP. Lá, com efeito,
pratica-se um preço de US$ 3, 70/kg para AS
e US$ 5,50/kg para MS, mas num mercado

já amadurecidas.

nosso
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No Brasil estamos recém-fechando o amplo
processo de substituição de insumos básicos
impulsionado- na década de 70, cuja consolidação se dará em 2 ou 3 anos mais. t uma
situação estrutural diferente mas que tende
a se nivela~ à vigente no mercado internacional
dentro de pouco tempo.
É pois, lamentável que ingentes esforços
e volumosos recursos tropecem na_ obstinaÇão burocrática do l:lP, que nãO dispõe nem
de condições ãdrriinistrativas nem pessoaJ habilitado para avaliar situações estratégicas.
No rastro do fechamento das unidades pro..
dutoras de salídlicos da Carbonor não é diftcil
visualizar a frustração- do projeto de manter
sob controle nacional a oferta de salicilicos,
após o que banquetear-se-áo as multinaciOnais. Afinal, elas têm maior capacidade de resistência financeira para enfrentar este tipo de
adversidade-, numa conjuntura em que os Juros reais se encontram num dos pontos mais
altos da história do Pafs.
Diante desta perspectiva resta-nos a esperança de que as autoridades ·maiores da área
económica se sensibilizem com o problema
da Carbonor e se apressem a orientar seus
representantes no CIP para que, na próxima
reunião deste órgão, avaliem o pleito de reali·
nhainento dos preços dos salicílicos com
maior senso de responsabilidade e coerência.
DOCC!MENTO A Q(JE SE REFERE O

SR. J{JTAHY MAGALHÃES EM SEXI D/8CORSO:

~

~
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O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador ~elson Wedekin.
-O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre-

sidente, Srs. Senaçiores,. a op_iniãó-públic:a de
Santa Catarina foi surpreendida c;:çm a noticia
de que o BESC será pfivatizado.

Tenho o dever de manifestar meu ponto
de vista contrário à pretendida privatização.
Não vejo nenhuma razão mais s6lida, mais
consistente, para justificar a i~tençao do go-

verno.
To dos os l;stados t.êoo. seu. ban~ e_~clual.
O cjue há de diferente c_om Santa Catarina?

O BESC é o resul@.do _de um longo esforço
acumufado dos seus túri.Cíonários, de Qovernos. do empresariado da Qente catarinense.
sem nenhuma dúvida um esforço bem sucedido, porque o BESC é uma realidade em
cada município catarinense.
O BESC não pode serviste por urila co111untura determinada - o governo e a direção
anteriores - que quase o levaram à falênçia.
N6s temos que acreditar que os catarinenses
não elegerão mais goVernantes ifreSpohsá-M
veis.
_ __
_
É certo que o Banco Central colocou no
BESC sob intervenção a inacreditável quantia
(a vaiares de hoje} de 200 bilhões de c~ados.
É sempre bom lembrar isso.
.
Mas, afinal, o próprio Governo Pedro Ivo
demonstrou que é possível bem a<i_ministrar
o Sistema_Financeiro Estadual, porque segun~
do con_$, o lucro do semestre foi de 10 bi~
Ihões de cruzados.
Por que falar em privatizar no exato mo~
menta em que o ban_co se recupera e dá Ju~
cros?
A discussão não está entre_~rnanter e~ti~
zado ou privatizar o banco. A discussão _dever
ter como eixo a eficiência, a produtividade,
a boa condução dos negócios dÕ BESC.
Nada garante que a privatização, por si só,
resulte na eficiência. É igualmente bom lembrar quantas instituições bancárias privadas
quebraram, nestes últimos anos, causa~do
verdadeiros rombos__ao _E;rário e à economia
popular.
O esforço é para tomar o BESC em ~co
moderno, eficiente, com suas aç~s voltadas
prioritariamente pa:ra o ·desenvolvimento da
economia do Estado, o que pode_se_r perfeita·
mente feito com o· banc:::o manterido a sua
condição atual.
· · · ·
O que se deve combater e evitar a todo
custo é a partidarização do banco, sendo im~
portante afinnar que o banco, em larga faixa,
ainda se mantêm partidarizado, só que a favor
(ainda) do PDS e do PFL, como mostraram
as recentes eleições.
De qualquer fonna e modo, a decisão sobreprivatilar ou manter o BESC estatal, deve ser
precedida de um amplo debate, de todos os
interessados, que, no caso presente,_ além c:;le
governo, dlreção do banc:o, fundoftáiios, deve
ter a partic:ipação de tpdas asforças soei~_.
políticas e éconômicas, por toda a so~ieda!:le
catarinense.

e
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O BESC_é uma instituição de todos os cataw
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro:
rinenses. foi capaz de estabelecer e crescer .. nunda o sesuiti.te discurso.)- Sr. Presidente._
Está presente em todOs os municípios c:atari~ · Srs. Senadores, ao tomar conhecime11to da
nenses:
morte ocorrida ontem, no Rio, deAtu'élio SUarA ..idéia de privatizaçãO vem no rastro da
que de Holanda, venho expressar__ meu voto
enorme carga que se faz contra as estatais,
de pesar,pelo desaparedme~to desse ~stre
de um modo aeraJ, e encontra a intervenção de nosso idioma. Um dos mais autorizados
do Estado na economia.
filólogos da Jingua portuguesa, firmarido-se
- Creio qUe não ~~correta a prevenção contra
como prestigioso dicionarista, Aurélio Buaro que é estaW -:-:- só por ser estatal. E' nem
que morre aos-78 anos de Idade, abrindo um
nos deve mover o preconceito contra a cha~
vácuo irreparável na vida literária brasileira.
mada iniciativa privada. Tenho claro, no Brasil
Autor de_várias obras no campo da lingllisde hoje, -que - de fato - há espaços onde
tic~:~, o eminente e saudoso inteiecwar prestot.J.
o Estado hão deve intervir.
inestimável colaboração à q~ltura nacional, fa. Mas o ato de privatizar uma estatal deve
zendo-se, desta forma, credor da admiraçã_o
ser cercado de todas as çautelas. Afinal, o di·
e do respeito de nossas gerações.
nheiro investido numa estatal é da sociedade.
Membro da Academia Brasileira de Letras
Não é justo que particulares se apropriem de
um investimento de toda a sociedade, em con~ e um dos homens de leb'~ _m~s ativ_os de
que se tem notí<:ia, o Professor Aurélio Buar:
dições de absoluta vantagem.
,_ O comwn, nas privatizações, é que os parti~ que de Holanda desaparece cerCado pelo
apreço e veneração de todo __o_~~Is~-culares interessados não paguem pela empre- sa privatizada o seu justo valor, o real ínvestiA sua mais reçente obra, Pidonárfo da
mento do Estado, portanto, da soc:iedade. Na
Ungua Portuguesa, caracteriza~se como traregra geral, o Estado ainda põe dinheiro bom
balho fundamental, porque aglutina todas as
em.dma da empresa, concedendo benesses
manifestações e fenômenos psicossociais da
no tempo de carência, no prazo de pagamengente brasileira, merecendo, por isso, a anuênto, nas condições da Operação (juros subsidiacia e os aplausos dos mais idôneos círculos
culturais da Nação.
dos. etc.). Não ê raro o Estado ainda proceder
um último investimento, para capitalizar a em~
Deixo aqui ao preclaro Mestre a minha hopresa, antes da sua privatização.
menagem.
- No caso de wn banc:o estadual, como o
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
BESC:, acresce importância o exame da lógica
O SR. PRESIDENTE (N~son Carneiro)
de wn banco que_ tem como razão de ser
e política prioritária o de~envolvimento do Es· - A Presidência lembra aos Srs. Sepadores
que o Congresso Nacional está convoc:ado
tado, e um banco privado, cuja lógica é o
para uma sessão col'\iunta a .reaiiza'r~se às 18
lucro.
·
horas e 3"0 -minutos, no plenário da Câmara
Ou seja, um banco nas mãos do Governo
dos Deputados.
estadual pode diredonar melhor suas operações, em favor, pOr exemplo, dos pequenos'
Encareço a presença dos Srs. Senadores,
e médios empresários õu~-Produtores rurais;
porque é provável que na sessão de hoje haja
enqu13nto um banco privado trabalha para obquorum, para que a Câmara dos Deputados
ter o máximo de lucro, independentemente se manifeste sobre veto, que tem, naquela Ca.de contemplar melhor os interesses desse ou
sa, o apoio de todas as bancadas para que
daquele setor.
seja mantido. Depois haverá o pronunciamen..
Um banco estadual, como o BESC, pode
to do Seqado Fed~. D~ a presença indis-ter agêtida _(Cóino· de_ fato tem) em todos os
pensável de quorum do Senado Federal no
·municípios catarineri-seS. O baixo resultado de
Plenário do CongresSo Nacional.
algumas agências menores é com):>ensatlo
pelo bom deSempenho das grandes agências.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Um banco privado não trabalha s6 para que
- Na presente sessão tenninou o prazo para
cáda agêl'l.dtúenha só equilíbrio. Trabalha paapresentação de emendas aos seguintes Pro~
ra que cada agêncía tenha lucro, e bom luc:ro.
jetos de Resolução:
A píWatização, dentro dessa lógica inven- N9 1, de 1989, de autoria da Comissão
cível, resultará no feChamento de dezenas de
Diretora, que altera a redação de dispositivos
pequenas agências, para abriw)as, adiante, em
da Resolução n<:> 146, de 1980, alterada pelas
grandes_c:_enttos, no Estado ou fora do Estado.
Resoluções n~ 50, de 1981, e 360, de 1983.
E llUlis vantajoso, para o resultado do banco, e dá outras pi-Ovidências;
abrir miiis ·ae uma filial nos bairros de Blume- N<:> 2, de 1989, de autoria da Comissão
nau, Joinville ou Aorianópolis, do que manter Diretora, que altera o Regulamento Adminisurna agência num pequeno município.
trativo do Senado Federal, aprovado pela Repreciso discutir a questão da privatização
solução n 9 58, de 1O de novembro de 1972,
~do BESC, e muito, e c:om profundidade. Os
nas partes referentes à Secretaria de Docucatanrienses pi'ecisam avaliar à exaustão o que
mentação e Informação; e
atende melhor os intereSses do r JSSO desen- N9 4, de 1989, de autoria do Senador
volvimento e<:::onômico e do proQresso social..
Francisco Rollemberg, que ahera os arts. 179
e 180 dó Regimento Interno do Senado Federal
•
O sR. PRESIDENTE (NeiSÓn Carneiro)
--=--'Concedo a paJavra ao nobre senador EdiAI:Js projetas não foram oferecidas emensbli Lobão.-. ·
das.

t
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De acordo com o disposto no Regimento
Interno, as matérias serão despachadas à Co-

-De Constituição e Justiça, peJa consti.tucfonalidade e jwidicidade;

missão de ConstituiçãCi

-De Educação e Culb.Jra, favorável;
-De Economia, favorável; e
-De Ananças, favorável.
3
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado n9 226, de 1981, de autoria
do Senador Itamar Franco, que dispóe sobre
a obrigatoriedade da existência de um departamento de educação física nos nosocômios
psiquiátricos, tendo
·
PARECERES, sob n~ 639 a 642, de 1982,
das Comissões
-De Constituição e Justiça, pela constihldonalidade e juridicidade;
- De Educaçáo e Cultura, favorável;

eJustiça ..

I

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Presidência designa para a Ordem do
Dia da sessão de amanhã, às 14 horas e 30

-

minutos, as seguintes matérias:
1

Votação, em twno único, do Requerimento
n 9 7, de 1989, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos regimentais e de acordo com o àrt. 50 da Constituição
Federa], a convocação do Senhor Ministro de

Estado das Minas e Energia, para prestar, ao
Plenário do Senado federal, informações referentes à S''a pasta.
2
Discussão, em segundo tumo, do Projeto
de Lei do Senado n9 71, de 1981, de autoria
do Senador Roberto Satumino, que acrescenta parágrafo único ao art. J9 do Decreto-Lei
n' 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu

a loteria· Esportiva Federal, tendo

PARECERES, sob
das Comissões

n~

678 • 681, de 1982,

.-De Saúde, favorável; e
-De Flnanças, favorável.
4
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado n"' 241, de 1981, de autoria
do Senador Roberto Saturnino, que modifica
dispositivo do vigente Código Aorestal (Lei
n9 4.771, de 15 de setembro !=~e 1965}, para
o fim de dar destinação específica à parte da

Quinta-feira ~2

325

receita obtida com a cobrança de ingressos
aos visitantes de parques naciOftais, tendo
PARECERES, sob n~ 634 a 637, de"I985,
das Comissões
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juddiddade;
-DeAgdcultunt, favorâvel;

- De Transportes, Comunicações e
Obras PúbUcas, favorável; e
- De Finanças, favorável.

5
Discussão, em segundo turno,- do ProjEto
de Lei do Senado n9105, de 1985, de autoóa
do Senador Jutahy Magalhães, que autoriza
a criação do Serviço Nadonal de Alistamento
Eleitoral e dá outras providêndas, tendo
PARECER, sob n• 840, de I 985, da Comissão
-De Redação, oferecendo a redação do
vencido.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Nada mals havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.
Levanta-se a ~ ás 18 horas e 40
minutos

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
art

Faço Saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 1, DE 1989

Ntera os arts. 179 e 180 do Regimento Interno do Senado Federal.
Art. 1' Os arts. 179, inciso I, e 180 do RegimenJ;o Interno do Senado Federal passam a vigorar' com
as seguintes redações:
"Art. 179. As sessões do Senado serão:
1- ordinárias, as realizadas em todos os dias úteis, nos seguintes horários:
a) de segunda-feira à quinta-feira, às 14 (quatorze) horas e 30 (trinta) minutos;
b) sexta-feira, às 9 (nove) horas;
·····················-·····--·-··~····----·-·········-··--··-·······

Art. 180.

..-·-···-···-..··-···············---··-·---·-·--···--··

A sessão ordinária será iniciada no horário estabelecido no artigo anterior,
pelo relógio do plenário, presentes no recinto, pelo menos, 11 (onze) Senadores, e terá a duração
máxima de 4 (quatro) horas, salvo prorrogação, e ressalvado o disposto nos arts. 201 e 202."

Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 2 de março de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 9' SESSÃO, EM 2 DE
JWIARÇO DE 1989
1.1 -ABERTURA

1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Olldo do Presidente do Su·
premo Tribunal Federal
-

N• si4/89 (n' 3/89-P/MC, na origem),

encaminhando ao Senado Fejjeral cópia
do aç6rdão proferido pelo Supremo Tribu·

nal Federal nos autos del Execução n<?
342..3/Df, pelo qual foi '"declarada incidentaJmente a inconstitucionalidade da
dedução de 0,5% preVista no art. a~ do
De_creto n<? 68.419, de 25 de março de

1971".
1.2.2 -Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 24/89
(Complementar), de autoria do Sen~dor
Ruy Bacelar, que estabeJece normas para

o adequado tratamento tributário do ato
cooperativo.

1.2.3 -Comunicações
-Do Senadõr TeotôniO VIlela Filho, referente à reassunção do mandato de senador pelo Estado de Alagoas.
-Do Senador T eotônio Vilela Filho. referente a sua _fi)!açãq à banc::ada do PSDB.
-Do Senador lrapuan Costa Júnior, de
que se ausentará do País•.
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179 e 180 do Regimento Interno do Sena-

Senadores Mário Maia e Maurído Corrêa,

do Federal.

para exercerem, respectivamente, a liderança e a Vice-liderança do partido.

-N917/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n• 1189 (n• 1.070188,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribu.:nal Federal de Recursos, que "dispõe sobre a composição e instalação d.o Superior
Tnbunal de JustiÇá, cria o respectivo Quadro de Pessoal, disciplina o funcionamento
do Conselho da Justiça Federal e dá outras
providências...
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n11 7, de 1989, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães. sollc;itl;lndo,
nos termos regimentais e de acordo com
o art. 50 da Constituição Federal. a convocação qo Senhor Ministro ,de Estado das
Minas e Energia, para prestar, ao Plenário
do Senado Federal, informações referen~S à Suá pasta. Aprovado após usarem
da palavra os Senadores .Jamil Haddad e
Jutahy Magalhães.
Projeto de lei do Senado n"' 71, de 1981,
de autoria do Senador Roberto Satumino,
que a..crescenta parágrafo único ao art. 3"'
do Decreto-Lei ri9 594, de 27 de maio de
1969, que instituiu a Loteria Esportiva Federal. Discussão sobrestada para reexame
da. CCJ, nos termos do Requerimento If'
!8189.
Projeto de_ Lei do Senado n~' 226, de
1981. de autoria do SeÍlador Itamar FraÍt·co, que dispõe sobre a obriga_toriedade da
existência de um departamento de educa~
ção fisica nos nosocômios psiquiátricos.
Aprovado·ern 29 turno, após usar da pala·
vra o Senador Jamil Haddad. AComissão
de Redação.
Projeto de Lei do Senado n? 241, de
1981 de autoria do Senador Roberto Satur·
nino, que mOdifica dispositivo do vigente
Código Florestal (Lei n• 4.771, de 15 de
setembro de l965), para o fun de dar desÜ·
nação -espeCífica a parte- da. receita obtida
com ~tc'obrança de ingressos aos visitantes
de parques nacionais. Aprovado em 29 tur-no. À Comissão de Redaçáo.
·
Projeto dEi: Lei do Senado n11 105, de
1985, de autoria do Senador Jutahy Ma~·

1.2.4- Requerimento
-

N'!' 15/89, de autoria do Senador Se·

vero Gomes e outros senadores, solidtando que seja real~da sessão especiaJ, no
dia 19 de abril do corrente ano, para homenagear Davi Kopenawa Yanomami.

1.2.5 -Comunicação da Presidência

- Convocação de sessão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que deslgna.

1.2.6 -Discursos do Expediente
-SEIYADORNEYMARANHÃO-Baixo preço do açúcar no exterior. Privatização
da exportação do açúcar.
SENADOR LEITE CJ-b\VES, pela ordem
- Rejeição dos veteis presidenciais aos
projetas de lei que são isonomia aos fun~
cionários do juditiário.
SENADOR MI\UR{GO CORR~, pela
ordem -Rejeição dos vetos presidendais
aos projetos de lei que dão isohomfa aos
funcionários do judiciário.
SENADOR RaY BACELAR- Desempenho da agricultUra brasileira.
SENADOR IRAM SARAIVA - Encaminha projeto de lei que c:oncede bolsa de
estudos a menores carentes.

SEIYADOR MI\URfQO CORRÊA -Pronuncianlento do Deputado Nilson Gimon,
sobre osjomalistas que trabalham no Congresso.
1.2.7- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 25/89,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que
dispõe sobre a concessão de bolsas de
iniciação ~trabalho a menores assistidos
e dá outras providêndas.

1.2,8 -Requerimentos
, - N9 16/89, de urgência para o Projeto
de Resolução n~ 4/89, que altera os artS.

NO;$ 9,32

lhães, que autorila a criação do Serviço
Nacional de Alistamento Eleitoral e dá ou·
t:ras providências. Aprovado. ACâmara dos
Deputados.

1.3,1-Matórias apreciadas após a
OrdemdoDis

-Projeto de Resoluçi;o n11 4/89, em regime de urgência, nos termos do Requeri~
mento n• 16/89, lido no Expediente. Aprovado, após pareceres proferidos pelos Senadores Wilson Martins ,e Pompeu de Sousa, tendo usado da palavra na sua discussão o Senador Leite Chaves.
- Redação final do Projeto de R.;:solução ~ 4189, em regime de urgência~Apro
vada. A promulgação,
_:_Projeto de Lei da Câmara n.9 1/89,
em regime de urg~ncía nos termos do Regimento n~' 17/89, lido no Expediente.
Aprovado, após parecer proferido pelo Se~
nador Od Sabóia de Catvalho, tendo usa·
do da palavra na sua discussão os Senadores Mauricio C:orrêa e Leite Chaves. À
sanção.
-Requerimento n9 15/89,1ido_ no EXpediente da presente sessão. Aprovado.

1.3.2- DlsCIQ'SOS após a Ordem do
Dia
SENADOR TEOTÓNIO VILELA FIUfO- Mudança de partido. Análise da situação política e· econômic.a do País.
SENADOR AU!/Z/0 BEZERRA questão arOazôrUca.

A

SEIYADOR J(fl'AHY MI\GALIVÍES- A
questão amazônica.

-

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERO- A questão ~mazõnica.
_
SENADOR_OLAVO_PJReS- Situação
dos garimpeiros em Rondônia.

. SE!YADOR MAURO BENEVIDES- Extinção do Ministério da RefQfiTla Agrária.

SEriADOR NELSON WEDEKIN- Extinção da Sudesul. Planos para extinção
doBRDE.

SEIYADOR ODAGR SOARES- Desenvolvimento do transporte para pessoas de
baixa renda.

1.3.3 -

Designação~.da Ordem do

Dia da próxima sessão

2 - DISCORSOS PROFERIDOS
EM SESSÕES ANlERIORES
Do Senador Cid Sabóia de CaiValho

Ata da

9~
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5-PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL

-N•3/89
6 -DIRETORIAGERAL DO SENADO FEDERAL

13-12-88
4-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

- Extratos de contratos n<JS 3
7 -MESA DIREI'ORA

.....:. N 9~.22 (repablicação) e 30/89

pronunciados no dia 27-2-89

3~

-Do Senador Leite Chaves pronunciado no dia 28-2-89

3 - RE'llACAÇÓES
-Ata da 53• Reunião, realizada em

1.4 -ENCERRAMENTO

-
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Sessão, em 2 de março de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

,Presic/ência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e
Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINIITOS, ACHAM-SE
PRESE!'fTES OS SRS.-SENADORES:

da dedução__ !fe 0,5% prevista- nO art. 89 do
Decreto n~"_68.419, de 25 de IJlarço de 1971".

-Mário Maia -Aluízio Be:erra- Leopodo

(À ComissãO de Constituição e Justiça)

Peres- Carlos De'Carli- Odacir SoaresOlavo Pires -

Jarbas Passarinho -

Carlos

Patrocínio- Antonio Luiz. Maya -João Cas-telo-Alexandre Costa -João Lobo-- Chagas Rodrigues -

Gd Sabóia de Carvalho """":"'

Mauro Benevides -Lavoisier Maia -Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Raimundo üra - Ney Maranhão - Mansueto de LaTeotonfo Villela Ftlho Francisc:o Rollemberg -· Lourival Baptista Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar- _José lg·
nácio Ferreira- Girson Camata -João Calmoo - Jamil Haddad - Severo Gomes.Mário COvas- Ma!fro Borges- Iram Saraiva
- Jrapuan Costa Junior- Pompeu de Sousa
- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha
- Márcio Lacerda - Mendes Cana1e - Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite
Chaves - Affonso Cai'Tlargo - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin.
'Wlr -João Lyra -

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento
de 47 Srs. Senadores. Havendo númerO regimental, declaro aberta a sessão,
Sob a proteção de.Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário procederá à Jejtura
do Expediente.

É .lido o seguinte
OFICIO

Do Presidente do Supremo Tribunal Fe·
deral
N' S/4/89 (n' 3/89-P/MC, na origem), de
28 de fevereiro de 1989, encaminhando ao
~ado Federal cópia do acórdão proferido
pelo Supren;to Tribunal Federal nos autos da
Execução n~' 342-3/DF, pelo qual foi "declar~da incidentalme-nte a inconstitucionalidade

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. Pri·
melro _Secretário.

É Udo o' Seguint~ ·
PROJETO' DE LEI DO SENADO

n• 24, de 1989
(Complementar)
EStabelece noJTYUJs para o adequado
tratamento tn'butário do l!lto cooperativo.

O Congresso NaCional decreta:
Art. J9 Denominei-se ato cooperativo todo
o trabalho, operação, seMço ou atividade realizado entre cooperativas e ~us associados
e por cooperativas entre si, quando associada,
para a consecução ·dos objetivos sociais.
Art 2~> Não incidem tributos de qualquer
espécie sobre o ato cooperativo.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
"caput", são atos cooperativos, entre outros,
os seguintes:
a) a captação de recursos financeiros dos
associados e seu repasse a eles;
b) a remessa de mercadorias do estabelecimento dO produtor para estabelecimento de
ca9perativa de que (aça parte, situado no me~
mO eStado;·
·
c) a remessa de mercadorias de estabelecimento da cooperativa para estabelecimento
da mesma cooperativa ou de outra a que a
remetente seja associada, .no mesmo estado;
d) o fornecimento de bens e produtos, in·
clusive combustíveis, da cooperativa a seus
associados;
e) o fornecimento de habitações da cooperativa a seus associados;
I) a prestação, direta ou indireta, de serviços
de qualque~ nabJreza da coo~rativa a seus

assoqados ou de cooperativas entre si, quandO associadas;
Art 3~" -Constitui fato gerador do lrriposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Se]Viços
a safda de mercadorias da cooperativa para
destinatário outro que hão cooperativa a que
a remetente _esteja associada.
arl 4 9 Não será considerada renda bibutável a disponibilidade econômfca e jurídica
res~te da prática de atas cooperativos.a
Arl· 5' O patrlmônio da cooperatiw r.>
será considerado fortuna para· fins tributários'.
Art 6~ Os impostos sobre prestaçiio de
serviços de transPorte interestadual ou intermunicipal não são devidos pela cooperativa
quando õS -Sócips, na qualidade de autônomos, sejam contrfbuint~.
Art. 79 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se ·as disposiç.ões em
conbário~
-

Justificação

É objetivo do presehte Projeto de Lei Complementar a normatização, conforme O' dis·
posto no art. I 46, inciso alínea c da Consti·
tuição Federal, do tratamento bibutário do ato

m.

cooperativo.

A singularidade do ato cooperativo, razão
do trata:rnento_ diferenciado previsto na Carta

Magno, advém da própria rnrtureza das l!Ociedades cooperativas. Cooperativas são forma·
das por livre associação de Pessoas que desenvolvem a mesma ativfdade econômica
com a finaliclade exclusiva de prestar sen'iços
necessários .à co~ção daquela atividode.
São sociedades cMs sem fins Jucratfvos e. por
conseguinte, não sujeitas à falênclaC"Os !JII·
nhos obtidos em sua ãção. em funçio de economia de escala, sbo repossodos integrolmente aos associados mediante venda ou compr,a
de mercadorias, seMços e recursos em conclções mais vantajosos que os lmpeno:rtes no
mercado ou, indiretamente, por melo do roleio
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das sobras líquidas obtidas ao final do exerCÍcio.
Assim, as operações efetuadas entre asso-

ciados e cooperativas não constituem, a rigor,
fatos'econômicos e, sim, desJocamento fisloo
de bens, serviços, trabalho e recursos entre

blica, tendo em vista o término da Ucença que
me foi concedida por esta Casa para tratamento de interesses particulares.
Aproveito o ensejo para reafirmar a V. Ex"
õS -profestos do. meu eSpecial apreço e consideração.- TeotômO Vilela Filho.

estabeledmentos de uma mesma unidade
económica. A cooperativa não compra Implementas, combustíveis e bens de consumo para vendê-los aos associados. EsLeS, por ineio
da cooperativa, compram em comum o que

necessitam e vendem em comum, sua pro-

dução.

- -- - -

Essa a razão de postularmos a rião iil.Cklência de tributos Sobre as operações entre coo-

perativas e seus associados, {atOs cooperativos.) O contrário seria dar a Sanção da lei
à prática da bibibutação. A disponibilidade líquida das cooperativas estaria sujeita a impos-

Brasília, 2 de março de 1989.
Senhor Presidente:
_
Comunico a V. Ex"- Que nesta data -desliguei-me do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, passando a integrar neS-ta Casa;a bancada do Partido da Social Demo.;-_
cracia Brasileira, PSDB.
·
Valho-me do ensejo para reafirmar a V. ~
os prot~os de meu apreço- e consideração.
-Teotónio Vilela Filho.

Of. n' 007189

Brasília 19 de março de 1989.
to sobre a renda enquanto ta1 e enquanto ser Senhor
Presidente:
bra rateada aos associados. Seriam passíveis
Comunicamos a V. ~.nos termos do Regi·
de tributo os deslocamentos de bens, serviços
e recursos financeiros efetuados entre coope- rnento 1ntemo art. 43, que atendendo convite
da Repóbllca da África do Sul, estaremos em
rativas e cooperados, _deslocamentos esses
visita naquele país de 7 a 20 do presente mês.
processados no interior da mesma unidade
Ao ensejo, apresentamos protestos de noseconômica.
sa estima e distinta consideração.
Cumpre assinalar que não é cqlocada aqui
Atenciosamente, :-frapuan Costa Júnior.
a Questão da isenção de tributos sobre o ato
cooperativo. Trata-se de estatuir sua nãÕindOf. n' 362/LPDT!89
dência, ou seja, a exclusão do ato cooperativo
8rasJ1ia, 16 de fevereiro de 1989.
do rol de fatos geradores de tributo. EvidenteExcelentíssimo Senhor Presidente:
mente, as cooperativas continuarão devedoras
Por decisão da bancada do Pa~~o Den;tode todos os tributos originados de operações
crático Trabalhista- PDT no Senado Federal,
outras que não o ato cooperativo. Recolherão,
e tendo em vista o disposto no art. ·64 e seus
corno hoje, os impostos predial e territorial;
parágrafos, do Regimento Interno, tenho a
o de transmissão "causa mortls" e de doação
honra de comunicar a V. Ex' que, durante a
de bens ou direitos, qUando, forem legatárias
atual LegisJatura, a liderança e a vfce-liderança.
ou donatárias; e de transmissão "inter vivos"
do PDT nesta Casa serão exercidas, respectide bens móveis, excetuado o caso previsto
no projeto; o imposto de renda sobre opera- vamente, por mim e pelo Sen21dor Maurício
ções reaJizadas com não-associados e o im- 1 Corrêa.
AJJ ensejo, renovo a V. EX" a expressão do
posto sobre produtos por ela industriaJizados,
nosso apreço e distinta consJderação. -Mário
entre· outros.
A elaboração deste projeto .de lei comple- Maia - Mawfdo Corrêa.
mentar teve por fundamento as sugestões das
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobases cooperativas. recolhidas e sistematizadas pela Organização daS CooperatíYãs Brasi- bre a mesa, ·requerimento que será lido pelo
leiras. Expressa, portanto, a reivindicaçãO do Sr. Primeiro Secretário:
sistema cooper~tivista quanto ao tratamento
É tido o seguinte
.
ttibutário do ato cooperat;ivo.
Sala das Sessões, 2 de março de 1989. Ruy Bacelar.
(Às Comissões de Constituição e Jus-·
tiça e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
projeto que acaba de ser Udo será publicado
e a seguir remetido às comissões competentes.
·
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Sobre a mesa, comunicações que serão lidas
pelo Sr. )9 Secretário.

São lidas as seguintes
Brasília, 2 de março de 1989.
Senhor Presidente:
Comunico a V. EX" que nesta data estou
reassumindo o mandato de Senad~ da Repú-

REQUERIMEI'ITO

N• 15, de 1989
Nos termos do art 222 do Regimento Interno, requêremOs- (iUé enl19 de abril do corrente ano, Dia Nacional do fndfo, seja realizada
sessão especial para homenagear Davi Ko~
nawa Yanomami, pelo ~ebimento do ''f'RtM!O GLOBAL soo··, do Programa das Nações
Unidas para o Melo Ambiente.
·
Sala das Sassões, 2 de março de 1989. -

seYero Gomes- Femaildo Henrique Cart:Jo.
so -Mauricio Correa- Mário Maia -JamiJ
Haddad -lt8mlll' Franco. _
O S)l. PRESIDEI'IlE (Iram Saraiva)- De
acordo com o art 279, inciso L do Regimento
Interno, este requerimento será objeto de deli·
beraçlio após a 0rdem do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ---:A
Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18:3_Qb, no plenário da Câmara
dos Deputados, destinada à Jeib:lra das Mensagens N9" 16 a 25, de 1989-ÇN, e à votação
dQ veto aposto ao Projeto de Lei da Câmara
N'46, de 1988 (N• 7.861186. na origem), que

dispõe sobre a produção, circulação e comer·
cializaç_ão do vinho e derivados da uva e do
vinho, e dá outras providências.
O SR. PRtSIDENTE (Iram SaraiVa) -Há
oradores inscritos.
Concedo a paJavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.

O SR.I'IEY MARANHÃO- (PMB- PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Instituto do Açúcar
e do Álcool tem o __ monopóJio do .comércio
do açúcar e dO álcool brasileiro, inclusive o
referente à exportação, estabelecendo, portanto, os preços desses produtos. A política do
1M vem sendo a de manter os prer;os dos
mesmos reprimidos, pagando pelo açúcar demerara, ao produtor, em tomo de 157 dólares
por tonelada, retendo desta quantia OS$
22/ton para pagar o ICMS aos estados, epqLianto que o reVende no mercado internacional por 248,1 dólares por tonelada, preço
F.OB, tendo um lucro bruto de lll,l,..Siares
por tonelada, apesar do .custo da co'ifiêrciaJização, feito pelo próprio IM, estar calculado

em us• 33/t.

.

É preciso levar-se em conta que 'O custo
da produção mundiaJ de açúcar está acima
de OS$ 400 dólares por tonelada, manten·
do-se esse preço abaixo do custo, nas bolsas
de mercadorias, Clevido aos fortes subsídios
governamentais concedidos por todos os países produtores, inclusive ,pelos Estados Unidos tia América ao açócar produzido no Haw.í
e na. Luisiânia.
Devido a esses preços reprimidos, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, em dois
terços do custo da produção, a maioria das
usinas brasileiras passaram a se descapitalizar
e tomaram-se inadimplentes nos seus compromissos financeiros.
l\gravando esta crônica situação, o IAA começou a reter os recursos referentes aos custos de equalização devidos ao produtor de cana, desde o dia 1.5-12-1988, que já somam,
. somente em Pernambuco e Alagoas, 65 milhões de cruzados novos. Ressalte-s_e que a
taxa de equalização da cana está embutida
no preço fmal do açúcar, o qual já tendo sido
vendido, caracteriza uma retenc;:ão indébita
por parte do Governo.
Mais grave ainda, é o fato de que o açúcar
exportado pelo 1M não está sendo pago aos
produtores desde )9 de janeiro do cor~nte
ano, somando já 35 milhões de cruzados novos. Está indébita retenção está obrigando_o
parque açucareiro a tomar empréstiinos nos
bancos comerciais, que a partir de 15 de janeiro passaram a ter taxas reais de 30% ào mês. a mais alta taxa de juros ja:mais paga em toda
a história mundial.
· Esta campanha de descrédito do nosso parque suqoalcooleiro já vem deSde a cri5e do

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

petróleo, com seguidos boicotes ao proáJcool,
por parte da Petrobrás, que vem criando as
maiores dificuldades para comercializar o ál-

cool motor. A mesma Petrobrás que exigiu
investimentos enormes e um prazo de 37 anos

para produzir 600.000 barris por dia, boicota
o setor privado que com recursos muitos menores, utilizando empréstimos feitos a partir
do próprio lucro da exportação (em 1974n5
o IAA pagou o açúcar a 170 dólares por tone-

lada e chegou a vender a 1.500 dólares por
tonelada), em apenas 8 anos, conseguiu pro-

duzir 200.000 barris por dia de álcool.
A propósito deste assunto, acabo de receber
da Câmara Municipal de Sertãozinho, em São
Paulo, ofício em que exemplifica os benefícios

proporcionados pelo proálcool àquele Muni-

dplo e as seguidas
indústria alcoolelra.

campanhas sofridas pela

As intervenções desastrosas do lAA na exportação do nosso açúcar remontam à gestão
do ministro Murilo Badaró, que vendeu 1 milhão de toneladas para as flfl11as Sucre D' Eurees (200.000 t), Mag Mann (200.000 t) Lew's
Peat (200.000 t), a preços fixos, para entrega
futura e pagamento após o embarque, apesar
de que o mercado apresentava tendência de
alta. Essas firmas foram privilegiadas em detrimento de outras.
Na gestão do Ministro Roberto Gusmão, os
desmandos agravaram-se. O Ministro determinou a venda de 4 milhões de toneladas,
sem ouvir o Comitê de Exportação. A opera:.
ção foi fixada a 3 centavos de dólar por _libra
peso, com contratos que vencerão até 1993.
Para se ter uma idéia do enorme prejuízo causado ao setor, basta verificar que o açúcar
demerara está cotado desde janeiro de 1988
em 1O centavos por libra peso e atualmente
a 11,07 centavos/libra peso. Foram beneficiadas as firmas _Sucre D'Eures, Mag Mann, Tate
Anda Lyle, Dreifus e Lew~s Peat, sendo as duas
primeiras as mais beneficiadas.
Na gestão· do Ministro José Hugo Castello
Branco; várias firmas, que se julgavam prejudicadas pelas operações_ anteriores, propuseram que a venda fosse feita em leilão aberto,
com garantia de seguro (perfomanse boud)
e data limite para o embarque da mercadoria.
O Ministro nunca se manifestou sobre o assunto.
Posteriormente, o Minfstro tentou vender
400.000 toneladas de açúcar nordestino e
80.000 toneladas paulista (Usina Barra), sendo
impedido de realizá-la porque a Folha de S.
Paulo denunciou a opei'ação. Houve outra
tentativa de exportar o açúcar fluminense, apesar dos produtores do Rio não produzirem
para exportação.- Com6 a operação não se
realizou pela reação dos produtores nordestinos, o ministro demitiu o Dr. José Ribeiro
Toledo, em quem identificou a responsabilidade pela reação do Nordeste.
Por meio de um simples bilhete, o ministro
determinou que fossem feitas as seguintes
vendas às firmas a seguir discriminadas:
DUFFUS 80.000 t
'
.
DREIFúS 80.000 t
IAT 80.000 t
LEW'S PEAT 80.000 t

COMEX 80.000 t (Grupo Mendes Júnior)
PHIB 80.000 t
ÁLVARO TEIXEIRA DE MELLO 80.000

. OWD 40.000 t
Como o Comitê de Exportação negou-se
a aprovar a operação, porque o Ministro Interino do MIC da época, Sr. Maílson da Nóbrega,
tinha solicitado que nenhuma venda fosse executada en'lt;lanto a privatização das exportações~~~ _fosse equacionada e porque só havia
disponível 420.000 t, o ministro dissolveu o
Comitê de Exportação.
Agora surgem outras denúncias de venda.
de 300.000 t. de açúcar-refinado por US$
270/l, quando o preç_o internacional está a
US$ 300,50/t., concedendO, ainda, à Sucres
,D' Eurees, um desconto de frete deUS$ 10/t
A venda foi feita com a justificativa de que
era para_ países que não são tradicionalmente
nOssos i:oinpradores. Portugal tem o cornpro~i~_ de só comprar no Mercado Comum
Europeu. A Bulgária só importa açúcar d~me
rara e a T Checoslováquia é exportadora de
refinado. São os três pafses destinatários da
operação, o que caracteriza que o açúcar será
reexpQ$do.
Para contornar esta situação, proponho que
o IAA. j:>ague imediatamente os atrasados. ou
· devolvam o- açúcar não -comercializado aos
proQutores, para que eles_ exportem ·diretamente, sem envolvimento governamental,
bem como autorizar a exportação do resto
da safra pelas próprias usinas.
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mesmo fiZ uma viagem, a convite da china
Nacionalista, e tive o prazer de ver, com meus
próprios olhos, o progresso onde o governo
. só intervém no mínimo necessário. Vimos um
pais cómo Formosa, com 34 mil quilôrnetros
quadrados - ou seja, metade praticamente
do Estado de Pemambucõ - com urna taxa
de desemprego de 2% , com um saldo na balança comercial que é o segundo do mundo
hoje, depois da Alemanha, com 86 bilhões
de dólares, ou seja, quase a cüvida do nosso
País. É o empresariado: o pequeno, o médio
e o grande, é a iniciativa privada.
Neste País'- e V. EX"' é testemunha COmo
um empresário importante de urna indústria
de grande peso para o Nordeste-, onde exiStem mais de 500 mil trabalhadores em todas
as empresas, somos· massaC'i'ádos, somos
perseguidos, e uma empresa como a Petrobrás, que passou 37 anos para poder tirar do
solo 600-rn-il banis de petróleo, procura desestabilizar uma indúsbia tão Importante para este
Pais, que é b Proálcool.
·
Agradeço a V. EX"' o aparte, que é a contribuição do Nordeste para o Brasil. Muito abri~
gado a V. Ext
Sr.. Presidente, peço transcreva nos Anais
desta Casa os documentos anexos a este meu
pronunciamento.

DOCU/>1EJYTO A Q(JE SE REFERE O
SR. IYEY I>1ARAIYHÃO EM SEO DISCURSO:
Sexta-feira, 17 de fevereiro de 19f39

O Globo

O Sr.- Joáo Lyra- Permite-me V. Ex' um

aparte, riobre Senador Ney Maranhão?

O SR. NEY MARANHÃO~ Com muito
prazer, nobre Senador João Lyra.

Q Si. João LJ'Iõl - Nobre Sertador Ney
.Maranhão, é muito oportuno para o Nordeste
este pronunciamento que, no momento, V.
Ex' faz nesta Casa, porque reflete as dificuldades que o Nordeste, produtor de cana-deaçúcar, enfrenta com a atual política do Governo. O pronunciamento de V. EX', mais uma
vez, traz à tona a necessjdade que temos de
que o Governo se_ afa_ste cada__ dia mais da
condição de empresário, da condição de comerciante e deixe que a iniciativa privada exerça esse tipo de atividade. Por isso, _estamos
precisando, a cada dia, de uma modificação
no sistema do Governo com relação ao tratamento do setor de açúcar, para que essa atividade se tome livre, se tome auto-suficiente,
sem a necessidade de uma intervenção direta
do Goveimõ" com relação à produção e à comercialização. O Governo terá que ser sempre
um -órgão normativo em todo o País, com
relação·a essa atividade. Meu nobre Senador,
foi muito .oportuno esse pronunciamento e
_g~ero, _em nome de Alagoas, parabenizá-lo
~lq _assunto que traz à_ Çasa.
O SR- NEY MARANHÃO -

Senador

João Lyra, quero agraCJecer a V. E>r por sua.
cOntribuição, primeiramente como o empre-sáriQ progressista do Nordeste que é, em segundo lugar, temos que olhar o exemplo dos
PaíseS qu;f estão em desenvolvimento. Agora

I
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1M VENDE AÇÚCAR

BARATO E GERA PERDA DE:
NCZ$ 7 MILHOES
Brasília- O Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA) vendeu.durante o-camava1300 mil tone-

ladas de açúcar branco refinado sem concorrência pública e a preços abaixo do mercado
internacional. Segundo levantamento feito por
técnfcos do Instituto, o Pais perdeu US$ 7 ;2.
milhões (NCZ$ 7 ;2. milhões,no câmbio oficial)
em receitas.
Quando o IM formalizou a venda das 300
mil toneladas de açúcar, o preço do mercado
internacional era de US$ 284 a tonelada. O
preço obtido pelo Instituto não ultrapassou
US$ 270. Além disso, o IAA concedeu ao comprador, a tradfng francesa Sucre Denrés, um
desconto do frete deUS$ 1O dólares por tonelada.
A empresa francesa obteve o desconto alegando que o produto seria destinado a portos
do Mercado Comum Europeu, protegido legalmente por ser um grande produtor de açúcar branco. Mas pelas indicações dO mercado
no período do carnaval e logo depois dele.·
o açúcar brasileiro já havia sido vendido peJa
Sucre Denrés a países da América Latina, ÁfricaeÁsia.
O Presidente do 1M, Araripe Serpa, nega
a venda à Denrés. Segundo ele, o produto
foi adquirido por estatais do açúcar de Portugal, Bulgária e T checoslováquia. Na verdade,
a estatal portuguesa é controlada pela.Oenrés,
a TchecosJováquia é grande exportadora de
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açúcar e a Bulgária compra o produto junto
ao Mercado Comum Europeu.
Um assessor do Ministro da Indústria e do

Comércio, Roberto Cardoso Alves, afuma "que
as negociações com a Denrés começaram
em outubro de 1988, durante viagem do Presi~
dente Sarney à França, União Soviética e Por-

tugal. Em Paris, Cardoso Alves. jantou com
o presidente da Danrés, e o representante da

empresa no Brasil, Christopher Roll.
Não foi esta a primera vez que a Denrés
obteve bons preços na compra de açúcar brasileiro. Durante a gestão de Roberto Gusmão
no Ministério da Indústria e do Comércio, c:ontrolador do lAA. a empresa comprou 3,5 milhões de toneladas a preços abaixo do mercado, gerando uma perda de receita de US$
123 milhões ao_ Tesouro. A transaçào acapou
em inquérito administrativo, que responsabilizou o então Diretor de Exportações do IM,

Wdles Martins Banks Leite. Ficou determinado
que este deveria restituir ao Tesouro {.15$ 4,2

milhões, mas o inquérito, concluído em 30

de agosto de 1988, permanece na gaveta do
presidente do 1M.

--O inquérito está sendo reexaminado.
Acho necessário conhecer com mais profundidade o que nele está contido-- alega o
Presidtmte do IAA. O Ministro Roberto Cardoso
Alves preferiu não comentar o assunto, dizendo apenas que o presidente do Instituto fala
em seu nome sobre os assuntos do setor.
Produtores e exportadores de açúcar no
Pais reagem contra esta venda se concorrência internacional. O Presidente do Sindicato
dos Produtores em Açúcar de Pernambuco,
Gustavo Maranhão, disse que o leilão (ou con~orrênda pública) garante os melhores preços
ao proC:Iuto nacional.
,

- Os preços obtidos em 1988, foram excepcionais, não conseguimos entender como
o IM voltou à praticar vendas escondidas, procurando manter o nome do comprador em
sigilo. Ttata-se de um segredo de Polichinelo,
o mercado sabe que foi a Denrés que comprou as 300 mil tonel~dél§ do IAA-:- garante.
Sábado, 18 de feYereíro de 1989
O Estado de S. Paulo

1M SUSPENDE VENDA DO AÇÚÇAR
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peu. Segundo diversas fontes do mercado
açucareiro, diante da reação negativa de empresas operadoras em relação a esta venda,
o_ ]'4inistério do Desenvolvimento Industrial,
Oência e Tecnologia teria negociado, anteontem, mais 200_ mil toneladas, nas mesmas
condições, com quatro empresas estrangeirás
- JA.T Trading, ConsuJmar, Magmann e Dreyfus (50 mil toneladas para cada uma) -além
de 100 mil toneladas para a lnterbrás cumprir
·seu contrato com o Iraque.
O presidente d6 1M disse desconhec~ estas cinco novas operações~ mas não descartou a possibilidade de terem sido n~ociadas.
"Há propostas que ainda e_stão em exame",
justificou ao ser ind~gado sobre a responsa~
bilidade do IAA - que detém o monopólio
da exportação -, de coni1,eçer previamente
todas as negociações de venda de açúcar. Serpa confessou_ estar "magoadq_" coJTI _a r:epercussão ~ venda de 300 tonelad.EíS~ mas
disse estar tranqUilo por nãO- ter. feitO "nada
de errado".
Na verdade, as condições da operação com
a Sucre-Denerés são desvantajosas para os
interesses do Pais. A começar pelo preço, de
, US$ 265/toneladas para a metade do volume
contratado, quando no dia do fechamento, em
23 de janeiro, a cotação do dispomnível na
. Bolsa de Paris estava a US $ 278/tonelada. As
perdas cambiais seriam-deus·$ 2,1 milhões.
Além disso, há um desconto desnecessário
·no frete, de US$ 10/tonelªda, resultando em
outra perda de US$ 3 milhões. Nas três propostas - Aga, de Portugal, Hranexport, da
Bulgária, e Koospol, da Tchecoslováquianão há garantia de que o açúcar realmente
desembarcará nos respectivos pafses. Ontem,
a Sucre-Denrés envtou carta à sucursal-Rio
de O Estado de S. Paulo, negando sua participação na venda. A carta entretanto, é assi·
nada por Haroldo Mendes Faria, que não especifica sua função na empresa. O dirigente da
empresa no Brasü para a área de açúcar é
o Sr. Ouistopher Roll.

Diário de Pernambuco

·~Proposta

da Koospol checa: entrega com destino incerto

Recife, quarta-feira, 15 de fevereiro de 1989
SINDICATO DA INDÚSTRIA
DO AÇÚCAR, NO ESTADO
DE PERNAMBUCO

Nota Oftdal
O Sindicato da Indústria do Açúcar, no Esta-O NÇGóao. ABAIXO
que as três ... mpresas estatais compradoras
DOS PREÇOS DE MERCADO,
constituíam apellas ... t.im~ fachada para conDARIA uM PRE.JufzO DE
- ·cretizar o negócio". Na verdade, a multinaUS' 5, I MILHÓES AO PAis
cional francesa iria revender o açúcar no merRIO -O presidente do Instituto do Açúcar cado internacional e, assim, pressionar a quee do Álcool (IM), Araripe Serpa, decidiu ontem da dO preço externo.
suspender a operação de venda de 300 mil ~ "Fiquei sÚrpreso ao receber ~ nOtícia da
toneladas de açúcar_refinado para três empre- intermediação desta empresa fraricesa e por
sas estatais de irreguJaridades no negócio. A isso suspendi a operação para reexaminá-la,
dúvida quanto ao preço de venda, abaixo da embora esteja seguro de que ao aprová-la buscotação do mercado, e a intermediaç:â9 des- - quei os interesses do País'.', afirmou Ararlpe
necessária da acarretara francesa Sucre-oen- Serpa, manifestando dúvidas também quanto
rés na operação, além da incerteza quanto - -à garantia de que o açúcar seria destinado
ao destino do produto, levaram à suspeita do unicamente a paises socialistas. do Leste euro-

do de Pernambuco, no cumprimento do dever
de manter informados a opinião pública, os
fornecedores de cana, os trabalhadores do Seter sucroalcooleiro, os órgãos público, e o sistema bancário, a respeito das condições etn
que está operando a atividade industrial de
açúcar, e álcool, vem prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Por determinação do GoVerho f~e'ial,
através do N:.o n9 06, de 3-2-69, do 1M. as
usinas localizadas no estado estáo, no curso
do ano-safra de 1988/89, promovendo a fabri·
cação de 17 ;2 milhões de sacos de .açúcar
de exportação.
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2. Aproximadamente 15 milhões de sacos
de açú.ç:ar já foram produzidos, vendidos e
entregues ao lAA para cwnprimento de plano

de safra, estabelecido pelo Governo federal.
3. Por força do artigo 82 do Decreto-Lei
n<:> 1.831/39, o 1M detém o monopólio de aquisição e venda do açúcar, recebendo das usinas

a quantidade fiXada para produção anual e
devendo pagar pelo produto o preço estabelecido pelo Governo federal

4. Até a presente data. o Governo deferal não efetuou o pagamento devido, inclusive
da equa1ização de custos, de 4 milhões e 100
mi1 sacos de açúcar produzidos, vendidos e

entregues pelas

usin~,

correspondentes a 5

(cinco) semanas de operação das unidades
industriais, que importam em recursos da or-

dem de NCz$ 47.000.000,00, essenciais para
que as usinas possam, como desejam, honrar
suas obrigações trabalhistas, sodais, fiscais e
bancárias.
5 Em conseqüência daquele não- recebimento, as usinas, para continuar operando,
estão recorrendo ao sistema bancário, com
os juros reconhecidamente elevados e decorrentes do custo do dinhe[ro, cujo ressarcimento, em nenhum momento, tem sido objeto
de consideração pelo Governo federal.
6. O referido ônus financeiro se acrescenta à subtração económica que tem penalizado
o setor sucroalcooleiro pela continuada defasagem de preço do açúcar, administrado politicamente pelo Governo, e que não remunera
o produto em tennos compatíveis com os cug..
tos de produção.
7. No contexto de quadro tão adverso, as
usinas estão desenvolvendo intensos esforços
no sentido de dar continuidade à produção
do açúcar determinada pelo Governo, apesar
das dificuldades resultantes da inadimplência
do Governo federal, que poderá levar à paralisação de unidades industriais por absoluta falta de condições fmanceiras.
Ante o exposto, registra que a responsabilidade pelas conseqüências sociais e econômfcas daí decorrentes sendo do Governo, que
não pagou o açúcar recebido, confere às unidades industriais a ressalva jurídica e moral
em relação aos compromissos que, forçosamente, deixarão de ser atendidos.
Recife, 14 de fevereiro de 1989.- A Dire-<
teria.

Recife, sexta-feira, 17 de fevereiro de 1989
Diário de Pernambuco

USINEIROS EM BRASfUA
COBRAM DfVIDAS E
DENUNCIAM MANOBRAS
Dirigentes do setor sucroalcoleiro de Per~
nambuco, como o presidente do Sindicato do
Açúcar, Gustavo Maranhao, em companhia
dos deputados federais Gilson Machado e José_Mendonça (PFL-PE) e-do senador a1agoano
João Lyra Filho, mostraram aos ministros da
área econômica, em Brasília, que a venda de
300 mil tonel <roas de.g~ÇúCW' no mercado internadonal, ocorrida semana passada, no valor
de US$ 79,5 milhões, é suficiente para pagar

os 60 milhões de cruzados aos usineiros per·
nambucanos, mesmo porque o produto foi
fabricado no Nordeste.
Depois de um áspero diálogo com assessores económicos dos Ministérios da Fazenda
e da Indústria, Comércio, Tecnologia .e Oência, o parlamentar Gilson Machado, que já
exercêu- a presidência do Sindicato da Indústria do Açúcar de Pernambuco durante nove
anos, disse que "a responsabilidade pelos problemas que poderão eclodir em toda região
camwieira do estado, principalmente pela falta
de pagamento aos fornecedores de cana e
aos trabalhadores, é exclusiva do Govento federal que não está levando a situação a sério".
Enquanto isso, a usina Mussurepe, em Paudolho arooromou um rote~o finance;ro '""'
amaiíha:,
porem, não poelel'a cumprir pelalatta
do dinheiro, o que conseqüentemente paralisará suas atividades na moagem da safra
88/89. A usina Serro Azul, de Palmares, teve
até o seu telefone cortado durante essa semana. Quãnto ao j,agMnento do fornecimento
de cana. dificilmente será realizado, já que a
lAA não liberou os recursos para essa fmalidade. Outras unidades indusbiais, como Frei
Caneca, Massauassu e União e Indústria, também podem suspender a moagem amanhã. _
BANCOS

Ontem, no Sindicato da Indústria do Açúcar,
diversos industriais do setor contabilizavam as
obrigações financeiras que terão de saldar manhã. Uns resolveram "chegar" a situaç8o de .
alguns bancos para tomar dinheiro emprestado a 28% ao mês, a fim de não deixar de
pagar os operários, enquanto outros estão
aguardando para hoje alguma decisão 1:le Bram1ia a respeito do assunto, já que o pres1dente
Gustavo Maranhão, do Sindaçúcar, se encontr<1 em Bra511ia com vários assesores econômicos da Instituição empresarial mantendo
entendimentos com os ministros da área e
técnicos do Banco Central e Banco do Brasil,
além do dirigente do 1M, Araripe Serpa.
O presidente do Sindicato dos Cultivadores
de Cana -de Petnambuco, Gérson Cameiro
Leão, disse que "o Governo federal, via IM,
está cometendo uma grande irresponsabilidade, principalmente com essa atividade agrfcola e industrial que emprega mais de 300
mil pessoas, entre trabalhadores rurais e operários das 42 usinas e sete destilarias do estado".
Na opinião do dirigente do órgão empresarial, "os trabalhadores, os usineiros e os fornecedores de cana nada têm a ver com vetos
e_barganhas porrticas entre o Planalto e o Congresso Nacional, pois quem produz quer receber os valores das vendas e quem trabalha
quer receber o salário no fim da semana. Cabe
ao Gõverno federal toda a responsabilidade
dos problemas que atravessa a zona canavieira
de Pernambuco".
·
·
Para Carneiro Leão, o Presidente Samey e
seus asSessores económicos dentro em breve
vão zerar o déficit público, comprando e passando calote nos empresários. "Num pais
inais sério, em ~ prevalecessem as prerrogativas constitucionais, setores do Governo já
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estariam por trás das grades de uma prisão.
Entretanto, o Brasil é o País dos canalhocratas,
onde os que trabalham e produzem são tratados em terceiro plano", desabafou.
PERSPECTNAS
Fontes do Instituto do Açúcar e do Álcool
revelararn ontem que não há perspectivas de
liberação de recursos durante todo o dia de
hoje. O assunto, segundo as fontes, tem que
ser enviado ao Congresso Nadonal pelo Presidente Samey, a fim de ser discutida sua viabmdade para posterior liberação.
O Governo, conforme assegurãrani, quando enviou o orçamento da Unfão ao Congresso Nacional, abriu um crédito de 60 milhões
para pagamento das compras do açúcar de
Pernambuco e os subsídios de equalização.
Entretanto, os deputados aprovaram 75 milhões e_ o Presidente Samey vetou totalmente
os recursos.
'

CÂMAAA MUNIOPAL
DE SERTÃOZINHO
Estado de São Paulo
REQUERIMENTO N• 19189 .
Senhor Presidente:
CONS!CERANDO: que o Programa Nacional do Álcool- PROÁLCOOL, editado na cri~
se muncllal do petróleo em 1975, é o único
projeto mundial que deu certo, com combuslíveis renováveis, extraídos da cana-de-açúcar.
CONSIDERANDO: que sistematicamente
alguns órgãos do Governo, procuram ou mesmo chegam a tomar iniciativas para desmoralizar, contrapor e, até mesmo, desenvolver
medidas que colocam o PROÁLCOOL na in·
credibilidade da Nação brasileira.
CONSIDERANDO: que a insegurança e a
falta de uma política duradoura, cuja obrigação é do Governo Federal, para assim solfdificar e cessar os mais variados pontos de discórdia existentes no setor, têm gerado os mais
perplexos debates com relação ao futuro do
PROÁLCOOL
CONSIDERANDO: o aumento da divida extema, no período de 1980 à 1986, a importação de petróleo passa a ser responsável por
90% (noventa por cento) de seu acréscimo.
CONSIDERANDO: o desenvoMmento tecnológico de alta produtividade, combate à poluição, geração de energia disponível, economia de energia estatal.
CONSIDERANDO: a grande perfonnance
da ofeita de empregos. hoje contabiliza 825
(oitocentos e vinte e cinco) mi1 empregos diretos, com o nivel de salários entre os matares
por categoria profissional.
CONSIDERANDO: que o usuário de carro
à álcool, acreditou no programa PRO-ÁLCOOL e na sua técnica, os números mostram
que a produção de carros à álcool hoje, é
na ordem de 70% (setenta por cento.)
_CONSIDERANDO: que o Governo não tem
no bojo total, cumprido os incentivos iniciais
.propostos:
1 -Elevação do % preço de paridade ~om
a gasolina.
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2 - A manifestação de igualdade de tarifa
do IPI.

ISTO POSTO;

Sertáozinho, o maior centro produtor de

3 -A relação de valores do IPVA.

CONSIDERANDO: que as divisas cambiais

açúcar e álcool do mundo, não poderia fic:ar

que o Brasil tem deixado de. pagar ao exterior

de braços cruzados; seus poderes constituídos

pela importação de petróleo, utilizando o que
é nosso PRO-ÁLCOOL. tendo em vista que
hoje se consome:
ALCOOL: 165,9 mil barris/dia
GASOUNA: 123,2 mil barris/dia
CONSIDERANDO: que a Petrobrás tem, sistematicamente, adotado P.OSturas que inibem
e .desestimulam o PRO-ÃLCOOL, criando e
gerando controvérsias das mais perplexas.

em manifestar a todas as autoridades competentes, alertando-as para que adotem uma polí*a séria cOrri relação ao PROÁLCOOL, ape-
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nas para reflexão e análise, mostramos os nú..

meros de produção, empregos, arrecadação
de impostos, além do desenvplvimento homo-

gêneo dos segmentos da Sociedade, o que
sertã_otihho representa dentro do contexto na-

clorial.

-

-- - --- -

.

1. Produção de Álcool ..........-···----·----~-405.251.472 milhões de litros
2. Produção de Açúcar ········--·--·---..·-·-- Q_.J86.630 milbões_~d!_::__~c~~ de 50 Kilos
3. Produção de cana de Sertãozinho ..........- - 2.08Q~57,487 milhões de toneladas de cana
4. Esmagamento total de cana incluindo
_
outros municípios .................- ..- · - · - · - 7 214.743,455 milhões de toneladas de cana

5. Número de Empregos Diretos:
~ Indústria .............- - - · - - - · - ·..- -.. .,..
• Lavoura - - · · · · · · · - · · - · - - - - - - - - - •

----:,~--~4-512

..J990 _

.. ..

- Empregos Indiretos ...... --·-------~.;,...:...~-·-=-·~ ~
• TOTAL ······--·-·-··-·- - • · · - · - · · - - - - - · · · - - - ·

13.502
5.130

"í8.632

• Para uma popuJação de 80.000 (oltentZI mil) habitantes.

6. Tributos Gemdos (Valores Presentes):
.
• lcm si álcool ···---·--···-..-··-···-···~·...--.N<:z$ ... 9.649.026,21
• lcm s/ áçucar ···········'········-····-·-·-··.:._...~....-N<:z$ 13.610.586,00
• TaxasdoiAA ···········----·--···---l'l<:z$ 19.673.483,40

• PIS ·--······-··-···--. .--~~--___:_.......,.;.,....I'I_Çz$. -li87.011,94
• Finsocial ···········-.----·---·-:·.;..:._...-~.-..Jl<:z~
. 966.542 ·i~
• lnps!Funrural ··-·······--·-··----···~--·-·--t!Cz _6.504.561,

'7. Volwne global de movimentação de receita de
_
Açúcar/Álcçol e Cana .....N<:z$190.073.000,00
Que da p~nte dê ciência às autoridades
abaixo enumeradas:
-S. Ex' Sr. Presidente da República
-S. Ex' Sr. Ministro das Minas e Energia
·-s. Ex' Sr. Ministro da Indústria e Comércio
.
-S. Ex' Sr. Ministro da Agricultura
-S. Ex' Sr. Ministro do Trabalho
-Srs. Deputados e Senadores
-Srs. Líderes Partidários do Congresso
Nacional
-S. Ext ~r. Governador do Estado de São
PauJo
:
-Srs. Deputados e Líderes Partidários da
Assembléia LegisJativa de São Paulo
-Sr. Presidente da Petrobrás
Sala das Sessões 1<? de fevereiro de 1989.
-Antonio David, Presidente-Vereador.- Orso Tobias Welra- José ftfanoel Rodrigues
Braz -José André Roberto Mazer - José
Osvaldo Capelotto- YussúNi Mere -Sebas·
tião Antonio Brasca - Renãto Pawm - Geraldo Paulo Nardelli - Rogério Magrini dos

JamU Mamed

Santos -

Osvaldo Pontes -

AbdaHa -

Ovídio Grevelarf -Joiío ãuinello.

CONJNATOS ANTIGOS DE
EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR
PREOCUPAM O GOVERNO
Brasília - A partir de primeiro de junho
deste ano, quando deverão ser privatizadas
as exp-ortações de açúcar dando cumprimento
ao Decreto-Lei n 9 2A37, assinado em maio
do ano passado, pelo Presidente Josê Sarney,
o governo terá um sério problema a resolver;
'o que fazer com os contratos firmados pelo
Instituto do Açúcar e do Álcool (IM), no fino)
de 1985, que prevêem a entrega do produto
até 1993, por um preço médio de CJS$ 120
a tonelada - bem abaixo dos US$ 250 prati~
cados atualmente no mercado internacional.
Tê<:nicos do MiniStério da Fazenda e do Mi·
nistério da Indústria e do Comércio, que inte~
gramo grupo criàdo em janeiro do. ano. paSsado para estudar a privatização do açúcar, estão
preocupados porque, a partir de junho, não
-j>oderão mais ser utiUzadds recursos do Tescuro _Nacional nas exportações. Além disso,
eles não sabem exatamente quanto açúcar
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falta entregar .por conta desses contratos às
importadoras dos Estados Unidos, EurOpa e

Japão.
Conforme as últimas informações recebi-

das pelo grupo de trabalho em ju1h'o do ano
passado (data em que este reuniu pela última
vez), em 1985, dwante a gestão de José Ribei~
ro de Toledo Filho no IAA, foram vendidas
6 milhões e 200 mll tOneladas de açúcar para
entrega até 1993,.~ total foram embarcadas 2 milhões e 800 mil toneladas em 1987,
restando 3 milhões e 400 mil com embarque
previsto a partir de 1988.
Prejufzo- N:ão há um levantamento preciso sobre os prejuizos causados pela negociação realizada durante a gestão de José Ribeiro
de Toledo Fllho, mas os técnicos garantem
que são altos, na medida em que o setor nã"o
costuma realizar vendas a longo prazo, porque
os preços osci1am conforme a procura e of~rta
no mercado mundial. Além disso, Toledo Fi~
lho foi afastado do cargo em 20 de novembro
de 1987, quando o IAA sofreu intervenção federal, mediante denúncias de desordem admi~
nistràtiva, malversação do dinheiro público e
beneficias a empresários que provocaram um
rombo de OS$ 450 milhões na autarquia.
Coma ·privatização das exportações de açú~
car, o Ministério da Fazenda espera acabar
com esse tipo de operação- que tem causado
diversos rombos ao IAA, inclusive este m~s.
Lembram nesse sentido, a venda de 300 mil
toneladas de açúcar branco refinado pelo Instituto, durante o carnavaJ, sem concorrênda pú~
blica. A venda. foi feita por preço·s abafxo do
mercado intemadonal, ocasio'nando um prejulzo de QS$ 7,2 milhões (N<:z$ 7,2 milhões)
ao Pafs conforme levantamentos feitos por
técnicos do próprio 1M.
Privatização - O Ministério da Fazenda
também está preocupado com os rumos da
privaW:ação, que deveria ter acontecido em
junho do ano passado e acabou sendo adiada
para junho deste ano. _O adiam~nto ocorreu
por-pressão dos usineiros que contam com
uni forte lobby no Congresso Nacional, lideradó pelos Deputados Maluli Neto (PlB - SP)
e Gilson Machado (PF~- PE).
Não bastasse isso, o próprio grupo encarre.
gado de estudar o fim do monopólio do lM
nas vendas de açúcar ao exterior tem sido
lento em suas decisões. A última reunião
aconteceu em julho do ano passado, quando
o IAA era representado no grupo pelo seu então presid~nte, Marcelo Piancastelli, que aca~
bou deixando o cargo dois meses depois em
função da morte do Ministro José Hugo Castello Branco;
Um dos fatores que tem atrapalhado o andamento dos trabalhos do grupo, conforme
fontes oficiais, seria a falta de inaicação do
representante do IM pelo atual ministro da
Indústria e da Comérdo, Roberto Cardoso Alves, Araripe Serpa, presidente do Instituto, até
agora não teria sido indicado forma1mente.
Enquanto isso, a quatro meses da data estipu·
fada para a privatização, não há nenhuma proposta concluída sobre como esta deverá ocor·
rer.
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Domingo, 26 de fevereiro de 1989

Folha de S. Paulo ·
EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR
ACUMUlA PERDAS DEUS$ 600 MIL

Elvira Lobato
Da Sucursal do'Rio
Em quatro anos de Governo Samey, as exportações de açúcar causaram aos cofres pú- .
blicos um prejuízo estimado de US$ 600 mi-

lhões. Esta perda corresponde à diferença da
receita cambial que o Estado auferiu com a
venda do açúcar e as despesas arcadas pelo
governo- na compra, armazenagem e transporte do produto no mercado interno. O mo-

nopólio estatal das exportações de açúcar, que
vigora há 50, será extinto no dia 19 de junho,
mas a sangria dos cofres públicos com o pa-

gamento de prejuízos continuará até-93, quan-:.:
do serão embarcadas as últimas toneladas já
contratadas durante o Governo Samey.

O Presidente do Instituto do Açúcar e do
Álcool (IAA), Araripe Serpa, disse em entrevista
à Folha de S. Paulo que os compromissos
de entrega de açúcar no mercado internacional assumidos pelo governo chegam a 2 milhões de toneladas. A entrega do produto, segundo ele, resultará em prejuízo porque parte
das vendas tem preços fixados que não cobrem o custo de produção.
Araripe Serpa disse a forma de_ pagamento
destes prejuízos deverá ser decidida pelo Congresso Nacional, já que a partir de ]9 de fevereiro - pelo decreto assiQado no inicio de
88 pelo Presidente Samey determinando a pri·
vatização - o 1M não poderá mais coinprar
açúcar das usinas para exportação. Ele disse
não ter estimativa sobre o montante deste prejuízo, mas entre os usineiros há cálculos segundo os quais a perda poderá chegar a US$
75 por tonelada, o que somaria US$ 175 milhões. O setor privado, afirma Araripe Serpa,
"seguramente não vai aceitar arcar com o prejuízo de vendas contratadas pelo governo'',
Usineiros, fornecedores de cana e representantes do governo já estão articulando a nova
política que irá vigorar -apoS o fm do monopólio estatal. O ponto polêmico é o rtsco de
que o mercado internacional volte a apresentar cotações abaixo do custo de produção interno: Depois de sete anos de baixa, o mercado está em alta desde maio do ano passado
e a venda de uma tonelada de açúcar demerara, por exemplo, permite um lucro de US$
100, de acordo, com cálculos feitos pela Cóopersucar. Na exportação de açúcar refinado,
um contrato fe[to hoje poderá gerar um lucro
de US$ 85 por tonelada.
Num documento chamado "Carta de Recife"- tirado a partir de encontro entre empresário e governo naquela capital, em janeiro
-os usineiros propõem que o governo assuma os riscos de uma nova queda nas cotações
do mercado internacional. Eles propõem que
após a privatização, o go_~mo crie um sistema
de confisco doS lucros da exportação e que
nos periodos de baixa de preços cubra a di(erença entre os preços do mercado interno e
externo. Pela proposjção, os usineiros recebe~

riam sempre o preç_p estal;>elecido para o_mercado interno, ficando o governo com o lucro
ou o prejuízo das exportaçõe~.
O Instituto do Açúcar e do Alcool, que exerce o monopólio das vendas, não tem estatísticas Confiáveis sobre o saldo financeiro das
exportações nos últimos anos. A Folha de
S. Paulo solicitou dados a este respeito, mas
obteve apenas um quado com valores nominais.
O diretor financeiro do lAA, Pedro Correia,
informou que O instituto só passou a fazer
o cálculo real entre a receita e despesa a partir
de meados do ano passado.
Os dados fornecidos pelo lAA, corrigidos
pelo dólar médio dos últimos anos, mostram
que a perda real entre a receita e despesa
com a exportação de açúcar chegou a US$
183,7 milhões em !985; a US$ 92,37 milhões
em 1986; a US$ 291,86 milhões em 1987;
e a US$ 135 milhões no ano passado.
O diretor financeiro do instituto informou
que entre maio_ e dezembro do ano passado
(periodo de alta no mercado internacional) foi
obtido um lucro de US$ 9,3 milhões. Porém,
o balanço do instituto mostra um prejuízo orçamentário de NCz$ 44,18 milhões em valores
históricos, ou seja, sem a atualizaçã-o monetária corresponde à inflação (993%) ocotrida
no ano passado.
O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço
a palavra, para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Ncibre Senador Leite Chaves, com a aquiescência do orador inscrito, Sehador Ruy Bacelar, concederei a V. & três minutos.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Para
breve comunicação.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, as nossas galerias, a de honra e
as gàlerias de primeiro andar, estão tomadas
de funcionários que representam corpo funcional do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça, do Tribun~l_ Federal de RecursoS, dos tribunais de trabalho, dos tribunais
eleitorais, Superior Tribunal Militar e Ministério
Público da União.
Eles esta o aqui, Ex~, para pedir o apoio
dos Senadores no sentido de que sejam rejeitadas as Mensagens n~ 2, n"' 3, n9 4, n"' 5,
n9 6, n 9 7 e n 9 8 do Senhor Presidente da
República que lhe~ negou apoio numa pretensão salarial. Alegando que a concessão do
aumento implicaria em vantagens superiores
às do Executivo~ o Presidente da_ República
rejeitou aquele pedido de isonomia, feito pelos
fundonárfos da Justiça brasileira, a níveis dos
órgãos a que me referi.
Sr. Presidente, nóS temos trabalhos aqui em
mãos que mostram que a concessão os deixariam ainda a baixo daqueles níveis. Abaixo,
incJusive, do que ganham os próprios funcionários do COngresso Nacional.
É muito justa a pretensão, e para que eles
não se estafem nessa luta, de Ir de gabinete
em gabinete, nem sempre:, ehcontrando Senadores. que estão em outraS fainas, estão aqui
para esse pedido.
.
É um apelo justo. Eu posso dar testemunho
porque ao longo da vida não fui outra coisa
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a não ser advogado. Se há pessoas que trabalhamno país são os funcionários doJudiciário.
E. não há similaridade efttre oficio e o dos
cartórios extrajudiclais. Ali pode haver privilc;.
gio, aqui não. Há somente esforço, sacriflcio.
São fisca~zados pelos juízes, pelos ministros,
pelos seus superiores internos, pelos advoga·
dos e pelos promotores.
Sr. PreSidente, não há tempo para mmores
considerações mas fica registrado no Senado
esta presença respeitável e digna muitos destes funcionários eu conheço, são exemplares.
no seu ofício e nos seus afazeres. ·
Queridos funcionártoS. tenho certeza de que
os Senadores desta Casa darão guarida ao
apelo de vocês, porque é dos mais justos.
Sei qUe-o Próprio Presidente- da República
foi muito apressado ao rejeitar esta pretensão.
(Muito bem! Palmas.)
O Sr. Mauricio Coi'Têa -Sr. Presiden\e,
peço a palavra como Uder.
O SR. PRESIDENTE ((ram Saraiva) Como Uder, V. Ex~ só poderá falar após a
Ordem do Dia. No entanto, concedo a V. Ex"
igual tempo dado ao nobre Senador Leite Cha·
ves, três minutos, e, em seguida, ao ilustre
Senador Ruy Bacelar, primeiro orador inscrito.

O SR. MAURICIO CORREA(PDT -DF
Sem revisãO do orador.)- Sr. i>residente, Srs.
Senadores. é apenas para ratificar as palavras
trazidas aqui pelo nobre Senador Leite Chaves.
Por ocasião da discussão dessas m8térias,
que são várias, de vários tribunais. conseguimos que inclusive a Liderança dc.o PMJ)B incluísse na Ordem do Dia, na Câmara, a apreciação desses projetas. Porque apreciamos o
aumento dos Ministros, e não setfa justo que
o serventuário modesto não tivesse também
apreciado o seu projeto de lei.
E, lamentavelmente, o Presidente da República vetou todos esses projetas. Um deles
originário da própria Procuradoria Geral da
República, não seria concebível que o Procurador-Geral da República fosse encaminhar wn
projeto em que nada devesse de constitucionalidade.
'
Por outro lado, o próprio Ministro Oscar Dias
Corrêa, émérito juri;;ta, e hoje no cargo de
Ministro da Justiça, aposentado do Supremo
Tribunal Federal, subscreveu o encaminhamento da mensagen;t de aumento aos serventuários do Supr~mo Tribunal Federal.
Portanto, trata-se,_ Sr. Presidente, de uma
medida justa que precisa
reparada, aqui,
no Congresso Nacional, no sen~do ,de fazer
justiça a esta categoria.
_ Era apenas isto o que el:! tinha a dizer. (Muito
bem! Palmas)

ser_

O SR. PRESIDENTE ((ram Saraiva) Concedo a Palavra ao nobre Senad&r Ruy Bacelar.
OSR. RUY BACELAR (PMDB -BA. Pronuncia o seguinte diScurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um dos mais Sóiidos alicerceS
do Brasil em crescimento é, sem dúvida, a
sua agricultura. A agricultura brasileira tem sido capaz _de responder, fácil e prontamente,
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à necessidade de alimentos e de matériasprimas. Provam-nos os resultados que tornece
às periódicas condamações feitas pela sociedade e pelo Governo, mais pela sociedade,
no afã de trabalhar e produzir, do que pelo

Oovertio, célere na colheita dos _louros das
supersafras de grãos.
Tradicionalmente, tem-se revelado uma das
principais fontes de produtos_ exportáveis e de

emprego, embora seja relativamente modesta
sua contribuição no Produto Interno (PIB). Em

1970, essa contribuição materializou-se ém
12% do PIB, 44% da população economicamente ativa e 67% do total ~as exportações.
Em 1984, esses percentuais atingiram 13%,
30% da população economicamente ativa e
38% das exportações respectivamente.
A década de 1970,Sr. Presidente, aj)resen·
tou uma rápida expansão da agricultura nO
Brasil, aproximadamente ,5% ao ano·; em
1980, estagnà.ção, tanto em termos de investimento quanto de produção; no entanto, em
1984- 1985, deu-se uma retom<tda do cres-cimento.
0 desempenho dos anos 70, no entanto,
camufla, esconde taxas de crescimento fOrtemente desiguais entre regiões. cuhuras e co-lheitas individuais. O mêUor dinamismo foi demonstrado pelas culturas que receberam vultosos investimentos de capital ou insumos,
. em grandes propriedades do Bra_sjJ Central
ou do Sul: soja, produtos cítricos, fumo, cacau
e cana-de-açúcar. Menores taxas de expansão,
e, em alguns casos, declinantes, apresentaram
os principais produtos alimentícios: arroz, milho, trigo, feijão, mandioca e batata.
Esse desempenho da produção agricola refletiu-se na comercialização.
Em 1970, o aumentp da exportação de produtos agrícolas foi assegurado pela soja, pelo
suco de laranja, cacau, fumo e açúcar. Nesse
ano, o percentual de participação desses produtos na geração de divisas com exportações
agrícolas foi de apenas 15%.
Já em 1980, tal participação atingiu 50%
dos US$ 9,43 bilhões oriundos de produtos
agrícolas exportados, apesar da retração da
exportação de soja durante o período de
1976-1980.
.
Após 1980, o volume d<\s exportações, de
modo geral. manteve-se a duJaS penas;à exce:.
ção de 1984, graças_aq~'preços favoráveis
do café e do suco de laranjª.
Sr. Presidente, 51'S. Senadores, essas obServações preliminares já nos mostram um fato
de inquietante gravidade: os produtos destinados à alimentação, além de se não terem ex~
pandido, em alguns casos, apresentaram taxas em deçlínio.
'
Diante dessa realidade, como este País, com
~40 milhões de habitantes, encaminhará medidas para, a curto prazo, minimizar a fome
e, no horizonte dos próXimos anos, garantir
produção e abaste<;jrnen~o a1imentar?
A preocupação, Sr. Presidente, configura-se
ainda mais apreensiva se considerc;umos que, .
durante os últimos vinte anos, aJéln da diminuição dos produtos doméstlco-alimentarês,
ocorreram, também, oa~:hatamento do Poder
aquisitivo do povo e o aumento dos pl"eços

internos des$es mesmos gêneros. Ainda no
período de-70, cerca de um terço dos recUrsos
das familias com proventos menores que um
SilJário mínimo era g~sto com apenas três produtos: arroz, feijão e farinha de mandioca. Ess~ dadQs__são revelados por recente estudo
realizado --sOb. o patroCínio S~lan~PR, com o
apoio do PNLlD e do MRE do Brasil_, sobre
produção e abastecimento alimentar no Paí~.
Quais as perspectivas, Sr. Presidente, no seter alimenl,ar para este País, pergunto a V. Ex",
pergunto à Nação brasileira?
Basta dizer, Sr. Presidente, que nos anos
de 1986 e l987, presenciou-se um aprofundamento na já tradicional pusilanimidade da política agrfcolà brasileira.
O ano -de 1986_ iniciou sob o alarma de
uma estiagem avassaladora no Centro~Sul,
ameaçando quebra total da safra.
O Plano de Estabilidade Económica de fevereiro não 'considerou a sazonalidade característica dã atividade agrícola.
·
No I Plano Nacional de Desenvolvimento
da Nova Rep4blica, o setor não mereceu maiores preocupações.
.O Plano de Metas para a agricultura do mês
de agosto surgiu para estabelecer um con·
junto integrado de medidas de política económica em geral, diante da necessidade de crescimento da produção de alimentos básicos
(arroz, milho, feijão, mandioca, ovos, leite e
Cames),-vrsando não somente ao ciumento da
renda e do emprego, mas, também, atender
à população carente.
Ftxaram-se metas de crescimento fl5ico da
ProdUÇ~ci ~e arroz, feijão e milbo; fizeram~se
referên~ias a estoques reguladores, a preços
mínimos, à menor interferência do -governo
em favor da iniciativa privada; criou~se a caderneta Verde.
A produção, de maneira !Jeral, aumentou.
Contudo, mudanças no crédito agrícola desagradaram àos produtores. A comercialização
interna· foi dificultada, seja pela precipitada importação- de gêneros, alimentícios seja pelo
não crescimento da demanda, seja pelas
constantes mudanças nas diretrizes setoriais.
O ano seguinte, 1987, proporcionou um
crescimento excelente da produção e uma as~
sustadoi'a que,_da dos j:ireÇos para.- o produtor.
A queda visualizou":se no nível de aumento
dos preços recebidos pelos produtores, cerca
de 221$ nos primeiros meses de 1987, contra
-uma Inflação de 345%, havendo uma defasag'éfri;·cõhtra o produtor, da ordem de 124%
no mesmo" período, segundo medição do índice geral de preços apresentada·pela Fundação
Getúlio Vargas.

-o

Sr. Jutahy MagaUtães- Permite V.
Ex' ·um ilpaite,- nObre Senadoi?
O SR. ROY BACELAR- Concedo, com
muito prazer, o aparte_ eminente Sen~dor Juta·
hy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ruy
Bacelar, V. Ex' aborda a questão da agri<:ultura
np País, seu desenvolvimento principalmente
nesses úhimos anos. A Constituição hoje nos
dá a con4(ção de estabelecermos uma política
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agrícola, que tem que ser trazida ao Congresso
para debate e para ftxação de metas. Até o
momento, infelizmente, não estamo_s ainda
aplicando essa- norma constituc;ional, como
várias outras com as quais já deveríamos estar
preocupados e, infelizmente, ainda não estamos. Mas tem havido no País safras que constantemente vêm batendo recorde nesses últi..
mos anos, proporcionando aO setor n~cionaÍ
condições de o nosso Produto Interno Bruto
não ser negativo. Vejo com preocupação que
estamos realmente aumentando nossa produ~
ção e nossa capacidade exportadora de aUmentos para os países estrangeiros. Entretan~
to, não temos tido condições necessárias para
melhorarmos a alimentação do próprio povo
brasileiro. Não vemos as mesas dos brasileiros
serem abastecidas como se .faz necessário ~
hoje. Sabemos dos problemas de alimentação
que uma grande parte da nossa população
ainda sofre. Sabemos que nesse período de
combate à inflaçao, nessa luta que está sendo
feita contra a inflação; ainda são os alimentos
que pressionam o aumento do índiçe inflacionário - assim, temos que acabar com essa
distorção de pensarmos apenas na cultura de
produtos para exportação, enquanto o alimen.to do povo brasileíro, dã nossa população, não
tem esse des~nvolvimento que hoje existe nessa outra área de exportação. A política agrícola
que devemos debater aqui é a que estabele-eeremos como politica do Governo, aprovada
pel.., Congresso ~ há que se levar isso em
consideração. E pronunciamentos como o de
V. ~fazem com que esse assunto seja debatido no Congresso. Devem ser debatidos e
analisados e também deve haver uma reflexão
sobre _esta questão que considero da maior
importância para o povo brasileiro, para o nosso Pais e para uma política governa:men~l.
Por isso, parabenizo V. Ex~ por·trazer este assunto a debate e espero que este seu pronunciamento _seja levado em consideração e que
todos nós tomemos conehcimento do que ele
diz, porque é da maior importância para todos
nós.

O SR. RUY BACELAR - Agradeço o
ãparte de V, g-J_ eminente Senador Jutahy
Magalhães, V. EX tem toda razão ~ando !em~
bra o art 50 da_s Dispoffições Transitórias, que
estabelece _o período de t,u:n ano para a promulgação da Lei Agrkola da: Brasil. _A sociedade já vem se manifestando e disc_utjndo.
Cabe ao governo encaminhar esse projeto o
mais rápido possível para que, de fato, tenh<~-
mos uma política agrícola verdadeira para b
Brasil que ca~:e._ce c:le tantos alimentos.
V. EX' disse muito bem, que esse falado
crescimento da safra agrícola, tão cantado em
prosa e verso p-elo governo, é lento, muito
lento, em relação ao rápido crescimento demográfico no Brasil, vale dizer que no período
de dez anos, em mais de dez safra_sLhá quem
diga que o Brasil precisa duplicar a sua safra
agrícola, que é da ordem de sessenta mUhões_
de toneladas de grãos, para 120 ou 130 milhões de toneladas e Q seu crescimento está
na base de 1 a 2 milhõe~ de toneladas pOr
ano. V. Ex' vê, então, Que vamos ficar muito
aquém da necessidade nacional, tanto no se-
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tor interno como no setor externo, no que Agricultores que permanecem produzindo.
diz respeito à exportação. Mas V. Ex' falou muiM enquanto não vislumbram outra alternativa,
to bem, quando disse que esse crescimento
ou porque já Se encontram destruídos_ por
da safra agrícola, tão cantada pelo governe:!,
dentro pela violência da fome, da submissão
é justamente de produtos p'ara exportação. E - e da expropriação, portantO, sem forças para
a soja, é a cana, é o café. Entretanto, aqueles .muda-r,- sefn idéias para Soitfiãr: --- .
produtos fudamentais_ para a alimentação do
Diante dessa realidade, a produção e o
povo brasileiro ao invés de cres_cer está decliabastecimento -de- prodUtOs alirrientícios no
nando. E o povo brasileiro, principalmente do Brasil, particularmente no Nordeste, apresensetor rural, o rurícula, cuja-renda per capita, tam horizontes preocupantes.
principalmente do homem do campo do norA região, já deficitária de alini-entos,--camideste é da ordem de 330 dólares, não passa nha para o ano 200C -cOm perspectivas de
do estado de pobreza, de miserabilidade~ fal- calamidade. De fato, em relação a 1987, projetando, na vérdade, alimentação do melo-dia ções recentes dão conta de que, para o ano
e da noite. Muitas vezes, ~sses nossos irmãos
2000, 'no Nordeste, a demanda de arroz cresprocuram utn prato de feijão com um pedaço
Cerá 74%; de feijão 28%; de n1ilh0, 27%; de
de carne e não encontram.
carne bovina, 200%; de carne de frango,
Então, a situação é difícil para o Brasil. Mas
!63%.
acredito que com essa nova lei agrícola e com
Hoje, detem o Nordeste 48 milhões de habiuma política, de fato, definida e detenninada,
tantes, dos quais 43% vivem na zona rural,
com um novo governo, nós possamos, com onde mais de 50% trabalham na agricultura.
,a ajuda da iniciativa privada, fazer com que
Setenta pot ·ceiltõ-das propriedades com
a agri~ltura e a pecuária do Brasil cresçam
menos de I O ha ocupam menos de 6% da
para alimentar o sofrido povo brasileiro.
· área; um por cento das propriedades com
mais de 500 ha abrangem 40% da área.
Para o ano de 1988. as perplexidades contiRenda per cap/ta: a metade da renda per
nuaram.
cap/ta do País e extremamente concentrada.
Como conciliar estes dois antagonismos:
O Estado da Bahia, com 561.026 kr_n2 (
a lógica agrícula com a lógica da desenfreada
a_extensão da França), tem 11,17 milhões de
especulação financeira? Esta, aliás, representa
hãbitantes, 17 habitantes por quilômetro quano meu entender e de todos os brasileiros
a destruição do trabalho como único valor drado e uma taxa- de crescimento. populacional de 2,4% ao ano.
capaz .de gerar riqueza duradoura e justa.
Nesse contexto, Srs. Senadores, como situar o Nordeste do Brasil e, em particular, o
meU Estado, a Bahia?
O Nordeste das secas, das planícies e vales
estorricados, reverberando com6 boca de forno, na expressão de Euclides da Cunha. O
Nordeste da enviesada distribuição da terra.
das poucas oportunidades de emprego, da
baixa remuneração, do subemprego e da pobreza.

Três milhões e trezentos mil emigrantes durante o período de 1970/1983, particularmente pof causa da grande seca de 1979/1983.
Segundo dados [omecidos em agosto de
1988 pela imprçnsa de Brasília (Correio Braziliense), o Nordeste, na safra de 1987/88, produziu 6,5 milhões ·de t de grãos, destacando-se 44 I ,9 mil t de algodão I .941 mil t
de milho. 432,4 mil t de soja e 34,8 mü t
de sorgo, além de 10,7 milhões de toneladas
de mandioca e 1~,6 l de mamona
Não obstante a crescente expansão da agricultura modema, estimulada pelos incentivos
fiscais no Nordeste, a agricultura produtora
de alimentos orienta-se, aii\da, por critérios
tradicionais~ com baixo nível tecnológico e alto
risco climático.
_
É executada por grande quantidade de trabalhadores que não possuem terra suficiente
ou simplesmente não têm terra nenhuma. São
arrendatários, meeiros, moradores, parceiros
e posseiros.

São esses os maiores responsáveis pela,
produção alimentar no Nordeste, e, de modo
geRI}, no Brasil. Produtores sem terra ou com
pouca terra, sem tecnologia. sem capital e sem
pMdutividade, sem proteção, s*itos aos riscos constantes das reversões da. natureza.

Conforme _estudos realizados pelo Banco
Munctial, para financiamento do Programa de
Apoio ao Pequeno Produtor RurÇ!! do estado,
cerca de 50% da população vivem nos centros
urbanos, que se agigantaram, nos últimos
anos, devido ao êxodo rural. Mesmo assim,
a agricultura é, ainda, responsável pelo empre-.
go de 50% da população econo~camente
ativa do Estado, contra 70% de 1970.
Cerca_ de 660.000 famílias do interior (70%
da população rural} possuem renda situada
no nível d;;. pobreza relativa. mais ou menos
US$ 330 per cap/ta.

'

Apesar disso, é um dos mais importantes
estados produtores de_ grãos no N_orçieste: 98I
mil t na safra de veriro de I 988 (324 mil t
de soja, a despetto dos problemas climáticos
do Oeste e da redução de 45% da área erri
relação a I 987); durante esse mesmo perlodo,
84 mil l de feijão, com 45% de redução da
área erri relação a 1987; 175 mil t de_algodão;
90 t de milho, com perdas de 50% provocadas pela seca; 131 mil l de mamona, 8
ma t de sorgo e outros. segundo informações
apresentadas em agosto de 1988 peJa imprensa desta Capttal, conforme já foi mencionado.
A tal panorama, é prudente acrescentar o
fato de que, na última década, enquanto as
culturas destinadas à indústria cresceram
4,9% ao ano e as exportação 2%, as de subsistênçia, somente 0,7%. Enquanto a média geral
de crescimento da economia nordestina foi
de 7% ao".ano, a produção agrfcola total alcançou a taxa de4,I%, assim mesmo com uma
expânsão anual da ordem de 2,2% da área
destinada ao plantio de milho, feijão. arroz,
mandioca e batata doce.
·
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Sr. Prt=>Sidente e_Srs Senadores, o Nordeste
é inviável? Não! O Nordeste é questão de visão
e vontade política.
Em primeiro lugar, é preciso entender que
a produção de alimentos não pode ser deixada
ao sabor_ de_ contingências e conjunturas.
Produzir aJimentos deve tornar·se atividade_
com visão de permanência, de preservação
e recriaç_ão da natureza, de profissionalização,
modernização e desenvolvimento.
O País não pode permanecer à mercê da
ingênua visãO funcionalis_ta, crendo no ajusta~
menta natural das crises, quando há uma população de 140 milhões de habitantes em ve·
loz processo de urbanização.
Em segundo lugar, e em virtude da visão
adequada desse setor, deverão ser es~bele
cidas políticas macroeconômicas integradas,
de longo prazo, que dêem aos produtores rurais, especialmente aos produtores de alimen·
to, a possibilidade de concretizarem o seu de-_
senvolvimento._,
Políticas com tal visão requerem pl.:lnejamento e disponibilidade de infra-estrutura tisica de transporte, armazenamento ..e comercialização.
Requerem- aceSSo~ ao crédito suficiente e
tempestivo e a preços que remunerem o produtor.
Requert:m revisão da estrutura de posse e
redistribuição da terra, de modo a estimular
a inversão nas atividades agrícolas, proporcionando auto-sustentação, gerando emprego e
crescimento.
Políticas com tal visão exigem reestruturação das relações de trabalho, aumento da produtividade, melhor disbibuição- de renda, dignifica.ção do trabalhador rural.
Concretamente, uma redistribuição de terra
que seja acompanhada de medidas para melhorar a eficiência, _de m.edid~ para complementar, sem delongas, os serviços de apelo
à produção, à educação e à saúde.
Uma reavaliação corajosa dos programas
voltados para o denominado pequeno produtor rural, de modo a concretizar o acesso à
terra, à água e ao crédito; alijando ou redimensionando as pesadas estruturas urbanas capturadoras dos recursos destinados ao campo.
Amplo programa de irrigação para aproveitar o potencial de água e solo do Nórdeste,
aumentando a produtividade e reduzindo os
riscos climáticos.
-Pesquisa adequada à produção de alimentos e s:ementes melhoradas são imPrescindíveis para o aumento da produtividade do
solo e do trabalho.
O tempo_ 4_rge.- O art: 50 âas_ Disposições
Transitórias estabelece o período de um ano
para promulgação de lei agrícola, cujas características estão determinadas no art. I 87 da
Constituição.
A sociedade, através de suas_ representações de classe_e o Governo já discutem anteprojetas de lei agrícola, que serão encami~
nliados ao Congresso Nacional.
O Brasil precisa enfrentar o desafio da produçãO ~grícola. Suas últimas supersafras de
grilos, mais fruto do empreendimento da

e
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necessidade do ~gricultor brasileiro do que
de política ou de "choques" govemaineiltais,

representam boas per.spectivas. Porém, segundo estuck>s do economista Fernando Homem de Melo, o Brasil terá que dobrar a produção de a(ímentos em 10 anos, ou sej~. dez
safras. Na virada deste século, O consumo interno e o externo estarão exigindo do setor
agrícola brasileiro 55 milhões de tOrleladas de

milh?, 40 milhões de toheladas de soja e, po-

De~utad~ Nilson_Gibson em que acusa o jornalista que presta serviço nesta Casa. Eis à ÍIJtE@ra·: -

. ..NOTA OFlC!AL

O Deputado Nilson Gibson é por de. mais conhecido para que_nós, jornalistas
credenciados na Qmara e no Sencido,

nos p:eocupemos com ele. Entretanto,
a partir do_ JllQmento_ e.JTI. que serviu da

tribuna parlamentar para dirigir insu1t_os
agress~s infundadas e genéricas aos
frango e 34 bilhões de litros de-leite.
- ~profissionais de· imprensa que atuarn· na
Sr. Presidente e Srs. _Senadores, essas
-· cobertura dàs atiVidades das duas Casas
algumas observaçõe~ de queffi está preocu...
do CongreSso, OS Comitês de Imprensa
pado com o· aperfeiçoamento da agricultura
não poderiam deixar de adotar algumas
voltada para· a produção de_ alimentos no Braprovidências. A primeira foi dirigir aos
sil, no Nordeste e no meu estad.o, a Bahia.
PresJdentes da Câmara e do Senado ofíÉ preciso, Srs. Senadores, que o capítaf de!~
cios no sentido de que as respectivas Mexe de enganar o País com a criação de falsos
sas requeiram ao Deputado Nilson Glbvalores por obra da especulaçá:o, infundindo
~n os esclarecimentos. do que afirmou
tanto no povo quanto na juventude a falácia
-- e pr~s para que não pesem essas male~
da esperteza, a descrença no trabalho organi~
valências sobre a nossa categoria.
zado e paciente, como instrumento para -a
Desde logo; repelimos energicamente
construção do desenvolvir:nento s61ído e duraas agresSões e insinuações maldosas
-douro.
contidas no ·pronunciamento de ontem
Sr. Presidente, .
feito pelo Depu~do pernambucano que:
NãO é grande a nação- que conv!ve com
-por conter a marca de irresponsabilidade
a octosidad~ da riqueza conceotrad;:J; é rica,
deslustra a tribuna párlamentar. Além d~
sim, Sr. PreSidente, a nação c~o. Povo râz o
--mais, o pronunciamento _leviano e inconpresente, constrói o seu futuro no trabalho
---~- seqüente do Deputado Nilson GibsÕn
e na justiça.
_
~tenta contra o respeito ~ imprensa, disÉ digno de reverência o trabalhador rural
tmg~da pelo Deputado Ulysses Guimad_o Brasí1, do Nordeste, que migra, que se apro~
rães e pelo senador Humberto Lucena
xama com passos cadenciados, com a mochila
ao final da última sessão legislativa, atitunas costas, corpo enxuto, de mãos sujas .e
" de referendada pelo Senador Nelson Car~
rc::rto cansado. Vem dizer à cidade que o Brasil
neiro e pelo Deputado Paes de Andrade,
nao se_ pode esquecer de valorizar, de fonna:
que têm consciência do correto relaciOc~nte, efetiva, o seu produtor rural, porque
--nam!!:nto entre a Imprensa: e o Parlamenmilhoes de vidas modestas, quase à margem
to.
.
da ctdadania, estão plantando e engrandecenBrasllia, 2 de março de 1989.- PBulo
do o Brasil.
José Cunha, Presidente do <:omltê de
Muito obrigadol (Muito bemt Palmas)
Imprensa da Câmara dos Deputados Durante o discurso do Sr. SenadOr Ruy
Alenc~ Monte~:ro, Presidente em exerBacelar, o Sr. Sehador Iram Saraiva, 1~'
cício do Comlte de lmprerisa do Senado
Vice-Pr:esidente, deixa a cadeira da presiFederal."
dência, que é ocupada pelo Sr. Nelson
Eta
isso, Sr. Presidente.
Camafo, Presidente.

tencialmente, 3,3 milhões de toneladas de

e

sao·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeifo)
- Concedo a palavra, para breve comunicação, ao nobre Senador Iram Saraiva.

GO.

o SR. IRAM SARAIVA (PMDB Para breve cemunicação. Sem revisão do orador.) -Sr. ~sidente, Srs._ Senadores, ãpenas
para encaminhar à Mesa um projeto de lei
~e. ~põe so~re a C9ncessãO de bolsas -de
inlcaçao ao trabalho a menoreS assistidos e
dá outras providências.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

COMPAÍIÉC;EM MAIS OS SRS. sEIYADo.
RES:
Áureo MeDo- Moisés Abrão- E~ii~on ~~
.bão - Afonso Sancho -~ Marco Mactel Nelson Cameiro - Fernando Henrique Car·
doso - Maurício Corrêa -Roberto Campos

-José Paulo Bisol-José Fogaça.
!l SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-:--;:_Sobre a mesa, projeto que será_ lido pelo
Sr. 1~ Secretário.

É üdo o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra, para breve c:omunic:ação, ao nobre Senador Maurício Corrêa.

PROJETO DE LEI DO SENADO

OSR. MAQJÚCIOCORRM(PDT -DF.
Para uma breve comunicação. Sem revisio
do oredor.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores
pennitmn-me que eu leia aqui uma nota oftciaÍ

Dispóe sobre a concessão de bolsas
de iniciação ao trabalho a m~s assislidos. e d4 outras providênci4s.

do Comft~ de Imprenso da cam-dos Depu·

N• 25, de 1989

O Congresso Naôonal decreta:

tzldosedo~doSenadoFederalapropó

-- Att. 1' As empresas que tenham mais de

Sito de um pronunciomento feito pelo nobre

10:11 (dez) ompregodos seo obrigadas a con-
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ceder bolsas de iniciação ao trabalho a menores assistidos na proporção de 10 (dez por
cento) do total de empregados existentes em cãda um de seus estabelecimentos.
§ 1~ A fração de unic;lade implicará a obrigatoriedade de conc:essão de mais uma bolsa.
§ 2~ Havendo_ interesse dÔ empregador,
poderão ser admitidos tantos menores assistidos quantos forem necessárioS, através da
concessão de bolsas de iniciação ao trabalho.
§ 3ç <? número _de menores em regime
de aprendiZagem pode ser deduzido do número dos assistidos.
Art 2 9 Para os efeitos desta lei, consider?-se menor assistído aquele que, na faixa etána de 14 a 18 anos, é admitido para iniciação
ao trabalho, ao encontrar-se numa das seguintes situações, previstas no art. 29 da Lei n"

6.697, de 1979 (C6digode Menores):
1- privado de condições essenciais à Sua
s':'bsistência, saúde e instr_~ção obrigatória,
amda que eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ali omiss?Jo dos pais ou res-ponsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou
responsável para provê-las.
fi- ví~ma de maus-tratos_ou castigos imo-derados Jmpos:tos pelos pais ouresponsável;
DI- em pengo rnoral. devido a:
.a) encontrar-se, de modo habitual, em am~
b1ente contrário aos bons costumes;
b) exploração em ativid.ade c_ontrâr:a aos
bons costumes;
. IV- privado de representação ou assistêncta legal, pe'a faha eventual dos pais ou res~
ponsável;
V-. com- desvio de conduta, em virtude de
grave madaptação familiar ou comunitária·
V!:._ envolvido em prática de ato que c~s-
titua infração penal.
Arl ~ Caberá à Fundação Estadual do
Bem~Estar do Menor (Febem) ou ao órgão
mumdpal de assistência ao menor:
I - providenciar o cadastramento dos menores que se encontrem em qualquer das situações previstas no artigo anterior·
n- enc:aminhar os menores ~ mercado
de trabalho previsto no art. I";
DI- aconwanhar as suas atiVidades.
- Art 4~ É facultado à empresa:
1- admitir menores assitidos independentemente de enc.aminhamento pela entidade
encarregada do cadastramento e, ao mesmO
tempo, cientificar do fato a mesma entidadE:·
H- selecionar os menores cadastrados ~
tes de sua admissão à bolsa de iniciação ao
traba1ho.
Art. 5~ Cãbi!rá à Delegacia RegiOnal do
Ministério do Trabalho: .
. 1- fornecer anualmente à Febem oU- ao
órgão municipal de assistência ao menor o
ca~stramento das empresas obrigadas-a admitir mellÇ)res assitidos em atividades de iniciação ao trabalho;
n- fiscalizar o cumprimento do disposto
nesta lei.
Art. & São assegurados os seguintes di~
reltos ao menor ~sistido:
. 1-joma~ máxil!la de 4 (quatro) horas diánas, compatível com o horário escolar;
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][-bolsa de iniciação ao trabalho, a ser
paga até o lO" (dêàirno) dia do mê;_s SJ.ll?seqüente. em valor não inferior á metade do
salário mínimo mensal;

m-30_ (trinta} dias por"ano de ause:n<:ia
às atividades de iniciação ao trabalho_._ durante
o período de férias escolares ou, a pedjdo do
menor assistido, dos exames finais, sem prejuízo de percepção da bolsa;
IV- anotação da bolsa de íniciação ao trabalho na Carteira de Trabalho e de Previdênda
SoCial;
V- seguro contra acidentes pessoais.

Art. 79 Os admitidos no pro·grama de iniciação ao trabalho nãO poderão exerç~r ativi':
dades incompatíveis com trabalho do menor,
nos termos dª legislação ttabalhista.
Art. 87

O Instituto Naciona.l de Assistência

Médica da Previdência Social (lnamps) garantirá a assistência médica aos menores assistidos, independentemente d.e contribuição pre~
vldenciáiia.
Art. 9? O menora!)sistido perde 1/30 (um
trinta avos) do valor mensal da bolsa de iniciação ao trabalho por dia de falta não justificada,
a critério da empresa
Art. 1O. O menor assistido pOderá firmar
recibo dos pagamentos relativos à bolsa de
iniciação ao trabalho.
Art. 11, A bolsa de iniciação ao trabalho
do menor a_ssi:;;tido, ,concedida nos t~rrnos
desta lei, nã,o gera vínculo empregatício.
Parágrafo único. O empregador não está
sujeito a encargos previdenciários de qu;alquer
natureZa, hem a recolhimento em favor do
Fundo de Garantia do Tempo de $m.iço
(FGTS).
.
Arl 12, Extinguir-Se-â bolsa de (nidação
ao trabalho do menor ass.itido nas seguintes
hipóteses:
f - reincidência de faltas não justificadas;
n- desempenho insuficiente ou inadaptação do menor ao serviço;
m.....:... fa1ta disciplinar;
IV- freqüência irregular às atfVidadeS eScolares, definida como ausência superior a 20
%--(vinte por cento) da___carga horária obrigatória mensal;
V-quando completar 18 (de.WitÕ) anos
deidade.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a empresa _deve, no prazo de 30
(trinta) dias, comunicar o fato à Feh~m ou
ao órgão focal de assistência do meno_r, encarregado de seu çadastramento.
Art. 13. A Fundação Nacional do BemEstaçio do Menor (Funabem) orientará os ór~
gãos de assistênc::tás ao menores em nível es~
tadual e municipal, para o fiel cumprimento
desta lei.
Ari. 14. Esta lei entra em vigor na· data
de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se o art 4~ do ·oecre·:
to-Lei n~ 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
e as disposições em contrário.
JustifiCação

A sobrevivência
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de milhares de crianças,
c::om dignidade, depende do ensino e do traba~

lho, e a sociedade tero o dever indeclinável
de garantir-lhes essas oportunidades.
Uma--eXCelente ii1iciãtlva neSse seritido foi
tomada através do Decreto-Lei n9 2.318, de
30 de dezembro de 1986, que prevê, no art.
4~. a obrigatoriedade da admissão de menores
asSISffdos pelas empresã.s;- em número· pro~o
Porcional ao de seus empregados, a título de
inicíciÇãO ao trabalho. A carga horária é reduzida à metãde e_ há obriaatoriedade de fre.
.
qüência à escola.
NO- entanto, o Decre_to ri~ 94.3.36, de 15 de
maio de IÇJ87, que reglllamênta o artigo 4'?do citado de.creto~leí, f'rustroUesSa expedativa,
criando vários mecanisino que~ na prática,
obstaCuiizaiTí a· execuçâádo dipiOfna legal.
Assim é que o artigo & do decreto prevê
a áia~P. em cada munJçípio, de um comitê
encarre-gado de i:ãdastrar ~ encaminhar os
menores_para efeito de admissão ao programa
de bÓisa de iniciação ao trabalho. Esse comitê
é integrado pelos reSponsáveiS loCais ou representantes .dã LBA._ da Funabem e cfus entidades_ públicas fe,derªís de ais!stência social.
at1.,1antes no município, podendo dele partiôpar o ~uizado de Menores, os responsáveis
locais ou representante Cla Febem•. do Senai,
do Sesl; -do Senac:;, do Sesc e 4as .entidades
de a,ssistêrtci?~-_soc::ia1 atuantes no município.·
tr cadastramente
menor asSiStido é requisito para ingresso no programa de iniciaçã,_o _ao tr~o e, estranhanieil.te, a obrigato~
riedade da admissão de menores aSsistidos
pelas empresas deixa de existir, visto que, não
havendo_o encaminhamento, "O Comitê, mediante sçlicit:ição da ~presa; expedirá uma
~rtidã9 para fins de_ comprovação perante
a Jiscalização" (art, 14 do_ Decreto·n~

-ao

94.336/87). .·

.

•

.

. .·

o mesmo dec:retQ prevê a "exj:)edição- de

normàs relaUva-s ao programa de iniciação ao
trabalho e à viabilização dos i"ec::ursos financeiros ne_çe~os" (art. 10) e~ ainda, convênios entre o Ministério da Previdência e As_sistência SÕciãl, por intermédio da LBA e da Funabem, tom ÕS estados_. o Di_strito Federal.
os territórios e municípios, com vista aõ cadastramento das empresas _e dos menores (art.
11).
.
Coinó se não bastasse, esse decreto institui,
"na estrutura b~iça do Ministério da Previdência e Asslstência Social, como órgão colegiado de caráter consultivo, o Co~elho de
Promoção Social do Menor Assistido" (arl 16).
Difta Venia, ac:reditamos que haja excesSo
de providências-a tomar e-dispersão de recursos. não obstante a Qoa intenção dos burocratas que as propõem.
Preferimos utilizar-nos dos mf!ios já disponíveis na conjuittura nadOriaJ para- obter as
informações neç_essárjas e simplificar ao máximo a admissão de meno[es assistidos. __ -·
Assim, a Febem o_u o 6r9ão de assistência
ao menor no rilunfcfpio fic_a encarregado de
providencia; o cadastramento dos rrienores
asSistidOs, o eili:art1.lnhamento deles às empresas e o acompanhamento de suas atMdades.
Caberá à Delegacia Regional do Ministério
do írabalho_ ~omecer a esSe órgão, anualmen-

te, .o cadastramento das empresas obrigadas
a admitir menores em atividades de iniciação
ao trabalho e, ao mes111a tempo, fisqllizar a
observâllda da lei.
Por isso, aproveitando o art. 4~ rio Decre-tõ-Lei n 9 2.318__, de 1986, e o Decreto n'194.338_.
de 1987, que o=regulamenta, procuramoS elaborar uma lei simples e auto-aplicável, que
viabilize o trabalho dos m~ores. Não inovamos; procuramos, apenas; tomar a lei exeqüível. "E, considerando o disposto no art. 204,
l, da Constituição Federal, propomos adescentralização administrativa das ·ações -gover~
namentais destinadas a assistir o menor e encamiiihá~lo-ao mercado de trabalho.
Recentemente, em Brasília, menores-carregadores foram pratiCamente impedidos de trabalhar em supermercados _por agentes da
fundaçã_o do Serviço Sôc:lãl e fiscais do Ministério do trabalh-6, qUe ·eld:gíaffi"ã: SW! contratação. COmo se tr~ de um trabalho espÕn·
tâneo, visto que nem sempre -há assiduidade·
por parte dos menores. os empregadores preferiram ·contratar peSsoaS mais experiente-s.
O nossõ objetivo, pois, é aSsegUrar trabalho
e ensino aos menoreS e, ao mesmo tempo;
tomar viável a sua contratação, isentando o
e"mp~;egador dos encargos previdenciários.
· O pre<::eito constitucional insculpido no art.
227, que considera "dever da famílii:l, da sodeM
dade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimerltação, à educação,
ao lazer, à profissionalil:it_Ç~Q, à CUltU!a, à dignidade, ao respeito, à liberdade e- à convivênc:;:ia _
familiar e comunitária, além de colocl~los a
salvo de toda fqrma d~ negligência, discrimí:
naÇão, ---eXJ)Iói'ã1:ão, violência, cruekiade e
opressão~·. to~ar-s_~~ letra mort;t se não garantirmos trabalhO e estudO ~- rriUhares de
crianças que se encontram numa das situações prevístas no art. 2 9 do Código de M~noreS
(Lei n• 6.697, de 1979).
A nosso ver, o trabalho e o estudo são direitos es_sen_ciais~ cujO eXercíCio assegura à gozo
,dos demais dkeitos previstos no texto çor1stitucional, preparando o adolescente para enfrentar a vida com segurança e dignidade.
~·das Sessões.~ de mar,ço de 1989. Iram Saraiva.
·
(Às COmissões de Constituição "e Justiça, de Educação e Cultura e de SerÍ!iço

Público CMI.)

·· ·

·

o

DI(. l"tn:lSIDErfrE (Nelson camerro}
...:.... O projeto lido será publicado e remetido
às o'missões competentes. __ _

O SR- PRESIDEI'ITE (Nelooo. O.moiro)
--. Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
~ lidos os seguintes

Jl EQtJERIMEI'ITO N• 16, DE 1989
Re 1uerefnos urgência, nos termos do &t.
371. armea b, do Regimento lnt!~mo, para o
Projeto de_Resolução n9 4, de 1Sfl9, que~altera
os ar\s. 179 e 180 do Regimento int.emo dó
Senatlo Federal.
SaJ,! das Sessões, 2 de março de 1989. .,._.
Od SW6ill de CIIIV81ho - Maurf<:io_ Corr&
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-JIJmD Haddad- Nei .Maranhão- Edison
LobOO.

REQaERJMEriTO N• 17, DE 1989
Requeremos urgência, nOs termos do art
371, alínea b, do Regimento lri.temo, para o
.Projeto de Lei da Câmara n9 t, de 1989 (~
l.Ó70/88, na Casa de origem), de iniciativa
Q9 Tribunal Federal de Recursos, que "dispõe
.sobre a composição· e instalação do Superior
Tribunal de .:Justiça, cria o respectivo quadro

de Pessoal, disciplina o fun.:ionamento do
Conselho da Justiça Federal$ dá outras provi-

·dências.".
·
Sala d~ Sessões, 2 de março de 1989. Ronan Tito·- Maurfcio-·Corrêa --Jamil HaddlJd- Ney MarpnhâQ ~ Edison Lobão.

O SR- PRESJI)ENTE (Nelson Cameko)
-Os requerimentoS lidos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do
Regimento interno.
_
Antes de ihiciar a votação 'das matérias que

constam da· Ordem do Dia, a Presidência se
rejUbil~ de contar entre os presentes esta
sessão, ocupando a cadeira que tanto honrou,
o nobre Senador Franco Monto.ro. depois distinguido com a gpvemança dci Estado de São
Pa"Wo..
_ É com b maiàlr prazer que aqui o temos,
velho companhetro das lutas in'iciadas no ano
de 1971, qtiando eram apenas 7 os que se
opunham aos 59 da Arena.

a

.O SR- ~!lESIDEI'qE (Nelson Camei(à)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente. Estão presentes 58 srs, senadores. Passa-se
à

ORDEM. DO DIA

I"'m 1:
Votação, em turno {mico, do Requeri, mento n" 7, de 1989, de autoria do Sena-dor Jutahy Magalhães, solidUÍndo, noS
te;rmOs regimentais e de acordo com o
am 50. da Constitui~o Federal, a cor:wocação do Senhor Ministro de Estado das
Minas e Energia, pãfa prestar, ao Plenário
do Senado FederaJ, infom1ações rsferentes à sua pasta.
De acordo com o dispostO no inciso O, letra
..c", dó art. 322, combinado com o art. 328
do ~egiritento Interno, a matéria depende, para sUa aprovação, do voto favorável..da maioria
absçi)Jta da composiçilo Qa Casa, devendo
a \IOtáção ser feita pelo processo nominal
Tendo havido, entretanto, acordo entre as
Hdeninças, a matéria será submetida ao voto
do plenário"simbolicamenté.
Em vQtação o o requerimento em turno único.

O Sr- JamD Haddad ~Sr_ Presidente, peço a palavra para er,.caminhar \\ votação.

O SR- PIU!SIDEI'ITi! ·(Nelson ~eiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Hac:ldad, para encaminher a votação.

O SR- JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,_apenas
por uina questão de coerênda - e peço que
conste da Ata - , sempre que houver uma
solicitação, um requerimento de convocação
de ministro, votarei sempre contrariamente,
até que sejam feitas as modificações no nosso
Regimento quanto à maneira pela qual S. Ex"
deverá comportar-se no plenário, reladonado
com a atitude também dos srs. Senadores.
De modo que votarei favoravelmente sem~
pre ao comparecimento em todas as comissões técnicas da Casa,.poiém ao plenário, embora não fazendo obstrução, solicitarei que
conste da ata, sempre, o .meu voto contrário.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr Jutahy M.a_gaJhães, para c;ncaminhar a votaçãà.
O SR- JQTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores,
levando em consideração a intervenção do
nobre Senador Jamil Haddad- e compreen'do as preocupações de S. e;x. -, realmente
dilosso Rcrgimento Interno precisa ser modificado quanto aos debates em plenário, quando
as autoridades aqui· comparecerem, a flm de
se dar melhores condições aos srs. senadores
de poderem debater as questões da maior
importância que deve trazer um mili.istro de
.Estado a este plenário.
Mesmo antes de qualquer reforma. penso
·que é importante a vinda aqui do Ministro das
Minas e Energia para esclarecer assuntos referentes à sua Pasta - estamos vendo o noticiário da imprensa, estamos acompanhando
as questões sobre politica energética do nosso
País e- terrios visto a cada dia as dificuldades
que esse setor vem enfrentando para poder

atender i!s suas necessidades -, a 'fim de
que se possa evitar o colapso que, infelizmente, está previsto para dentro de dois ou três
.anos, começan'lio pelo Nordeste, itossa Região, ondejá ocorreu racionamento de energia
num passado bem recente, e que agora já
estamoS antécipando ·o perigo de novos problemas de racionamento, por falta de· aplicação de recursos nitquela área.
'
Temos~ também, essas questões ecológicas
ligadas à política energética, principalmente
na área da Amazônia.
· O Ministro das Minas e EnerQia deve comparecer ao Senado, se for aprovado pelo Plenário este requerimento, p-ara prestar es'darecimentos sobre essa politica.
Estamos tomando conhecimento desses
problemas, precisamos saber o que ó Governo
vem fazendO para enfrentá-los, e s6 o Ministro
das Mi~~s e Energi~ poderá dizê-lo.
-o sli PRESIDENTE (Nelson Carneiro )
- Não havendo fllais nenhum Sr. Senador
que queira fazer uso da palavra, está
votação o requerimento.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

em

Aprovado.
A Presidência tomará às providências ne-

cessárias à convocação do Sr. Ministro de Estado das Minas e Energia.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item2:

.

Disc:ussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n" 71, de 1981,
de autoria do Senador Roberto Satumirio,
que acrescenta parágrafo único ao art
39 do Decreto-Lei n" 594, de 27 de maio
de 1969, que instituiU a Loteria Esportiva
Federal, tendo
PARECERES. sob n<iS 678 a 681, de
1982, das Comissões
__ .
--de Constitw'ção e. e Justiça, Pela
constitudonalidade e iuridicidade;
...... de- EduCação e Cultura, favÕráveJ;
-de Economia, favorável; e
-de Finanças, favorável. ·
~h~"~>

;,

rnpo~;~~

rF>mJF>rimPntt"' r'IIIP SPrá

lido

pelo Sr. 1? Secretário.
É lido e aprovado o seguinte _
REQUERIMENTO N• 18, DE 1989

Nos termos do art 31 O, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adiamento d<J_ discussão do Projeto de Lei do Senado n" 71, de
1981, constante do item 2 da pauta de hoje,
para que o mesmo possa ser reexaminado,
tendo em vista que, no perlodo entre sua apresentação até hoje, pode ter havido modificações na leg1slação que se pretende alterM 11
fim de que seja encaininhado ao reexame da
Comissão de Constituição_ e_Justi_ça.
Sala das Sessões, 2 de março de 1981. Cid Sab6ía deX:iJivalho.
O SR. PRESmENTE (Nelson Carneiro)
-Em conseqüência da aprovação do requerimento, a matéria irá à Comissão de Constituição e Justi~a, para o reexame solicitado.

-O SR. PRESIDEI'fi'E (Nelson Cameirõ)
-ltem3:
Discussão, em segundo tumo, do Projeto de- Lei do Senado n" 226, de 1981,
de autoria do Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da.. existência de um departamento de educação
flSica ncis no~cômios psiquiátricoS; tc~n~
ARECERES, sob n"" 639- a 642, de
1982, das Comissões
-de Constituição e_ Justiça. pela
cônstitudonalidade e juridicidade;
-·de Educação e Cultura, favorável;
-de Saúde, favorável; e
-de FirumÇlls, favorável.
A matéria' constou da Ordem do Dia da
sessaô extraordinária do dia 5 de dezenihro
de 1986, tendo sido aprovada em primeiro
turno.
Discussão do projeto, em segundo turno.
Com a palavra o nobre Senador Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, c:ongratulo-me com o
nobre Senador Itamar Franco pela sua iniciativa - inclusive, em razão de problema de
ordem ffsica, S. Ex' não pôde estar ptesente,
neste momento, para defender o seu projeto
- , porque como mêcfico entendo altamente
benéfico para os portadores de deficiên<:ias
psiquiátricas a api'OW.Içào desse projeto.
Hoje o conceito de saúde ditado pela Orga-

nização Mundial de Saúde é de que um bemestar ffsico; mental e social é um direito de
todos.

Sabemos que milhares de brasileiros hÕje
são internados em nosocômlos psiquiátricos
sem necessidade. E aqUeles que são internados não têm uma terapia ocupacional e, às
Vezes, a sua recuperação é extremamente diffcil.
Sr. Presidente, esse projeto já foi aprovado
em primeiro turno e não tenho dúvida de que
hoje o plenário o aprovará em segundo turno,
e será um grande beneficio para aqueles que .
estão, blfelizmente, com problemas psiquiátricos·, internados, mas terão a possibilidade
de, através de uma educação físi<::a bem orten~
tada. melhorar as suas concfiçõeS. Trata~se
também de uma abertura de mercado de tra~
balho para os professores de educação fistca,
que poderão apresentar os seus conhecimentos no sentido da melhoria da saúde. (Multo
bem!)
~ SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais ne:phum S,r. 1 -S~dor
que queira· fazei: uso da palavra, está encerrada
a discussão.
Encérrada a cfiscussão, o projeto é dado
como defmitivamente aprovado, nos tennos
do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redaçiio.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DI! LEI DO SEI'IADO
1"1• 226, DE 1981
Dispõe sobre a obrigatçriedade da existénda de um departmnento de educação

Jislca 110$ nosocómios psiqw'4trico.s.

O Congresso Nacional decreta:

Art 19 É obrigatória a existência de um
departamento de educação física nos nosocômios psiquiátricos credenciados pelo sistema
previdendário oficiaJ.
Art. 2' O Poder Executivo regulamentará
a presente lei no prazo de 90 (~nta) dias.
Art. ,39 Esta lef entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~> São revogadas as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro)

-ltem4:
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a c:obranç:a de ingressos aos visitande parques nacionais, tendo
PARECERES, sob n~ 634 a 637, de
1985, das Comissões
- d.e Constituição e Justiça, pela çonstitudonalidade e juridfcidade;
-de Agricultura, favorável;
q:~m

~S

-de Transportes, Comunicações
Obras-PúbllctJS, favorável; e

e

-de Finanças, favorável.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão extraordinária de 5 de dezembro de
1986, teildo sido aprovada em primeiro turno.
Discussão do projeto, em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Enceriada a discusSaO, O projeto é dado
como def01itivamente aprovado, -nOs termos
do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

É- o seguinte o projeto ·aprovado:
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
1"1• 241, de 1981
Modifica dispositivo do vigente Código
Rorestal (Lei n?4. 771, de 15 de setembro
de 1955), plfi'B o fim de dar destinação
especfflca a parte da receita obtida com
a cobrança de ingressos aos visitantes
de parques nadonais.

O Cop.gfeSso· nacional decreta:
Art. 1" O parágrafo único do art 5I' da Lei
n•4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), passa a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes, cuja receita será. destinada em pelo menos 50%
(cinqüenta por cento), ao custeio da manutenção e fiscalização, bem como de
obras de melhoraffiento em cada unidade, é Proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos parqu~s
e reservas Pfol6gicas criados pelo poder
público na forma deste 8Jti9o."
Art. 2 11 ESta (ei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Arl 39 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDE!'ITE (Nelson Carneiro)

-ltem5:
Discussão, em segundo turno, do Pro·
jeto de Lei do Senado n9 105, de 1985
de autoria do Senador Jutahy MagalhãeS,
que autoriza a c::riação do Serviço Nacional de Alistamento E1eitoral, e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n' 840, de 1985, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação
do vencido.

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei dO Senado n' 241, de 1981,
de autoria do Senador Roberto Satumino,
que modifica dispositivo do vigente Códi~
goFiorestal (Lein•4.7?1, de 15desetemA matéria constou da Ordem do Dia da
bro de 1965), para o f1m de dar destina- sessão extraordinária de 2 de outubro de 1985,
ção específica a parte da receita obtida · tendo sido api'OVO!io em primeiro twno.
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Discussão do projeto, em segundo turno.
(Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, o· projeto é dado
como dermitivamente aprovado, nos termos
do art. 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados:
É o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o segundo
turno, do Projeto de Lei do Senado n?
105, de 1985.
·
Autoriza a criaçio do Serviço Nacional
de Alistamento Eleitoral e dá outras provi-

dências.

O Congresso Nacional decr$:
Art. 19 Todo_bi'asileiro é obrigado a alistar-se para exercer o direito de voto, desde
que conte, à data da eleição, 18 (dezoito) anos
ou mais, nos tennos chi Constituição, das leis
federais~ das instruções baixadas _pelo Tribuna! Superior Eleitoral.
Art. 21' O cidadão que necessite de awállo
para (ocomoção, preparo de documentos le-.
gais, inclusive fotografias, e dados de .identificação necessários à qualificação e à inscrição
como eleitores, receberá ajuda suficiente do
Estado,- por intermédio da Justiça Eleitoral.
Art. 3 9 É autorizada a criaçãO, como órgão permanente de apoio à Justiça Eleitoral,
diretamente subordinado ao Tribunal Superior
Eleitoral, do Serviço Nacicmal de A!~ento
Eleitoral, a fim d~ promover e superintender
a inscrição do eleitorado.
Art. 49 O Serviço Nacional de Alistamento
Eleitoral será exercido, em cada municipio,
por uma junta de três membros, indicados
dentre cidadãos de notória idoneidade moral,
pelos dois partidos mais votados na Comarcae presidida pelo Juiz .Eleitoral. membro nato
da junta.
§ 19 Onde não houver Justiça Eleitoral,
a presidêrlc.ia da junta caberá à mais alta auto-ridade judiciária local.
§ 21' Nas ddades com mais de uma zona
eleitoral serão criadas tantas juntas quantas
forem as zonas existentes.
§ 39 No ato de indicação do~ membros
da junta nomear-se-á o respectivo suplen~.
§ 4 9 Em caso de vacância, novos_ membros serão indicados. na forma do disposto
no caput deste artigo, para término do mandato.
Art 59 Incumbirá ao Serviço Nacional de
Alistamento Eleitoral:
I ...... organizar o planejamento anual do alistamento eleitoral no território de sua jurisdição;
n-tomar todas as providências ne_cessârias ao alistamento, com a obtenção e preparo
dos documentos exigíveis do eleitor, inclusive
a feitura de fotografias e a elaboração do's
dados de identificação; e
m- providenciar o transporte dos alistan-dos e de seus preparadores.
Art. 6• As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta do Fundo

Partidário:
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Art. 7<' Esta lei entra em \dgor na data de
sua publicação.
Art. 8<:> Revogam·se as disposições em
contrário.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson ·Carneiro)
Esgotada a matéria constante da Ordem

do Dia.

P~-se.

agOra, à apr~daç_ão do Requerimen'to no 16, de urgência, lido no Expediente,
pal-a o Projeto de Resolução n~ 4, de 1989.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à dis-

cussão, em turno único, do Projeto de Resolu-

ção n9 4, de 1989, 'de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera os arts. 179 e
180 do Regimento Interno do Senado Federal
dependendo de parecer. das Comissões de
Constftuição e Justiça e Diretora.
"Solicito ao nobre Senador Wilson Martins.
profire d par~er da Comissão de COnstituição
e Justiça.
O SR. WILSON l'IAR'IlNS -

(PMDB -

MS. Para proferir par&er) - Sr. Presidente,
Ses. Senadores, o J>roj~ em epigrafe; de auto·
ria do eminente Sen'\dor Francisco Rollemberg, visa a.alterar os" artigOs 179 e 180 do
Regimento Interno do Senado Federal, antedpandq o funcionamento do Plenário, às sextasfeiras, das quatorze horas e trinta minutos para
asnóvehoras (art ·179) e, em face dessa modiHca~ão, ajustando o texto do artigo 180 à riova
ordem regirt;1ental.
2. A teor 'do texto constituciOnal, comPete
privativamente ao Senado Federal díspar sobre seu. funtionamen.lo_ (art. 52_.__XID).
.. Por· OJJtro lado, a proposiçi!!lo não confltta
com·nenhuma norma de Direito Positivo:
Conseqüentemehte, inequívoca a sua constituciónalidade e juridicidade.
3. No.mérito. não bastasse o autor haver
enfatizado, em justificação ao seu projeto, que
a Câmara dos. Deputados. de há muito, já se
~ustou. à rea)idade das atividades congressuais - sacrificàdas pelo êxodo dos parlamentares a cada! fim de semana ----: cumpre
ressaltar que sua iniciativa vem ao encontro.
dos anseios da maioria expressiva desta Casa.
Ante o exposto, evidenciada a constitucionalidade, patente a jurididdade, estando atendidos os aspéctos regimentais e não haWndo
reparos a- fazer'· quanto à técnica legislativa,
somOs pela aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Solkità ao nobre Senador Pompeu de Sousa profira o.pareCer da Comissão Diretora.

O SR. POMPf!tl DE S<XISA (PSDB-

DF. Para profeljr parecer. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Pres!9ente, o projeto ~e resolução
proposto pelo nobre Senador Francisco Ro-

Uemberg é da maior conveniência, inVocando,
inclusãw, o precedente de que ~ Cârriara dos
Deputados promoveu essa alteréição no se"
Regimento lntemo já há algum tempo e o
resultado tem sido.
dúvida, muito provei:.
toso para os trabalhos daquela Casa. É evi-

sem

dente que isso deve acontecer, de vez que
a se~~ão _vespertina de sexta-feira favorece as
representações dos senhores Parlamentares
- não é ? meu C21:!iQ - que devem voltar
às suas bases no fim de semana, para dar,
aos seus eleitores e, mais do que a ,eles, ao
estado que representam nesta Casa, contas
do Seu trabalho aqui desenlpenhado. ·
Somos pela aprovação,
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
__..;. Completada a instrução da matéria, pas·
sa-se à discussão do J?rojeto, em turno úrlico.

O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para discutir a matéria.'
O SR. LEITE CHAVES (PMDB -PR Para
discutir.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadores,
acho esse projeto de toda pertinência. As manhãs dé sexta-feira são muito apropriadas ao
trabalho.. Já tivemos sessões às sextas, pela
manhã. Posso_assegurar q~e os resultados finais serão mai-i positivos. Os compromissos
de_ senadores, como os dos deputados, são
grandes. Além dos compromissos parlamentares, há os compromissos políticos, e o dever
de vjsitas aos Estados, preferencialmente aos
fins de semana.
Eu mesmo, na _última_ semana, não pude
comparecer à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando se examinava o processo do Seitador Paulo Brossard ao STF,
do quã.l era Relator. Tive que atender a uln
compromiSso em Guaira, onde milhares de
pessoas me esperavam, para tratar da questão
relacionada com a ponte, que foi objeto _d~
pronunciamento meu nesta Casa. Perdi a ses~o. porque· as plenárias do Senado não funcionam nas manhãs de sexta-feira.
O projeto deve merecer aprovação integral,
e aplausos merece o sà.L ifustre autor, Senador
Francisco Rollemberg. Com a sua longa experiência na Mesa do Senado e na Oo Congresso,
presidindo-as' com' muita cOnstância, obteve
S. Ex' inspiração para_ apresentá-lo,
Este é o tipO de projeto positivo, que melhorará os nossos· trabalhos e os rendimentos
do Senado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nélson Carneiro)
Côntihua em discussão--o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
-· Os Srs. Sen8dores_ que aprovam o projeto
queiram perman~r sentados. (Pausa.)
Aprovado~
·

-

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Came~o)
- S®re a me_sa, redação finai da matéria,
elaborada pelo Relator, Senador Wilson Mar·
tins, que será lida _pelo Sr. 1? Secretário.
~ lida a seguinte

Redação final do Projeto de Resolução

n 9 4, de 1989.
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O Relator apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"4, de 1989, que_altera os
arts. 179 e 180 do Regimento ln_temo do Senado Federal.
Sala das Sessões, 2 de março de 1989. ..,......
IM/son Martins, Relator. ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução

n'4, de 1989.
Faço saber L,.:e o Senado Federal aprovoU,
e eu_,
, PJ 5idente, nos te'rmos dó art. 52,
item 30, do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUçAO No

,DE 1989

Altera os arts. 1 79 e 180 do Reg/mente
Interno do Senado Federal
ú Senado Federal resolve:
Art. 1o Os arts. 179, inciso I, e 180 do Re·
gimento Interno do Senado Federal passam
a vigorar com as seguintes fedações:
"Art. 179. As sessões do Senado serão:
_ ,
1- ordinárias, as realizadas em todos
os dias úteis, nos seguirtes horários:
a) de segunda-feira-" à quirita-feira, às
14 (quatorze) horas e 30·(trinta) minutos;
b) sexta-feira, às 9 {nove) horas;

Art. 180. A sessão _ordináda será iniciada no horário estabelecido no artigo
anterior, pelo relógio do plenário, presentes no rednto, pelo menos, 11 (onze) senadores, e terá a duração máx_ima de 4
(quatro) horas, salvo prorrogaçiio, ressalvado o disposto nos arts. 201 e 202."

e

Art. 2" Esta resolução entra em Vigor na
data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. P$IDEI'ITE (Nelson ~Carneiro)
-Em discussão. a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada
corllo definitivãmente aProvada, iridependente de votação~ nos termos regimentais.
O projeto Vai à promulgação.

O SR, PRESIDEI'ITE,.(Nelson Carneiro)
-:: A Presidência esdarece, de logo, que já
amanhã a sessão será realizada às 9 horas,
em face da deliberação desta Casa.

O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
- Passa-se, agora, à aprecíação do Requ:erimento no 17~ de urgência, lido no expediente,
par,a 0 Projeto de Lei da Câmara nn l, de 1989.
Em Vj!)tação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovãm queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
"Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 1 , de 1989 (n9 1.070,
de 1988, na Casa de origem), de_iniciativa
_ d9 Tribunal f~deral de_Recursos, que dispõe sobre a composição e instala&:ão do
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Superior Tribunal de Justiça, cria o res-

pectivo quadro de pessoal, disciplina o
funcionamento do .Conselho de Justiça

Federal, e dá outras providências. - dependendo de parecer da Comissão de

Constituição e Justiç_.,_,_''_
Solicito ao nobre Senador Od Sabóia de
Carvalho o parecer da COmissão de Cons~
tuição e Justiça.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
{PMDB- CE. Para emitir parecer.) ~sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se da organização do Superior Tribuna] de Justiça. E, logica-

mente, trata, também, o respectivo projeto da
criação do quadro -de pessoal, ao mesmo tem-

po em que disciplina o funcionamento do
Conselho de Justiça Federal, oferecendo outras providências.

Como se vê pela ementa, trata-se de algo
da maior importância.
O Superior Tribunal de Justiça é uma criação da Carta de 5 de outubro ·de 1988: Ele
surgirá ·como o ponto de recebim~nto dos
recurSos que provenham dos Tribunais de
Justiça dos Estados, assume competências
que' eram, assim, do Supremo Tribunal Federal, que, por sua vez, foi defendido mais como
tribunal de caráter constitucional.
O funcionamento do Superior Tribunal de
Justiça é da _maior Importância, sabendo-se,
inclusive, que ele aproveita em quase tudo
o Tribunal Federal de_Recursos, que, por sua
vez. transformado no Superior Tribunal de
Justiça, abre ~paço para aqueles tribunais
que já foram criados os Tribunais Federais
Regionais, cüjas leis já foram ·aprovadas no
Senado federal.
·"- __ _
.
O projeto de lei de _que falamos _decorre
da Mensa!;~m n.. 2, de___l988, subscrira pelo
/"1\inistro Evandro Gueii-os Leite, que é o Presidente do Tribunal Federal de Recursos, e "dispõe sobre a composição e instalação do Supeiro Tribunal de Justiça, cria o respectivo
quadro de pessoal, disCiplina-o fwiciõi1amento
do Conselho d_e Justiça rederal, e dá OUf,rflS
providências".
··
A matéria se insere na competência do Congresso Nacional, segundo o art. 48, it~::ms IX
e X, e decorre de disposição constituciona1
expressa - art. 92, n-, já que a nova Carta
política Instituiu o Superior Tribunal de Justiça,
definindo a sua organização e competência
nos arts. 104 e 105.
A legitimidade da iniciativa do processo 1~
gislativo está respaldada no art. 96, n, da Constituição Federal.
_
O projeto de lei, Sr. Presidente, chega com
justificativas, e tr~ também, como anexo, a
demonstração dos cargos criados, inclusive
cargos de confiança e os empregos propriamente ditos, para sermos melhormente entendidos. Sempre que vem a exame matéria deste
tipo. aqui, no Congresso NacionaJ, nesta Casa
do Senado Federal, sempre se cria certo debate a respeito do número de _cargos e da natureza deles, o que causa, às vezes,_ certa estranheza, pelo aparecimento _de des_E:n.histas, psicólogos, fonaudiólogos etc.

Em mensagens relativas ~o~ Tribunais Regionais Federais, eu mesmo suscitei, aqui, em
Plenário, algumas dúvidas, e fui devidamente
esclarecido pelo Presidente do Tribunal Federal de ReetJrsos, que, inclusive, disse que só
seriam nomeados exatamente os necessários.
Faço estas observações, Sr. Presidente, porque_ aqui, no caso do Superior TribUnal de
Ju~tiça, rlão é ele propriamente um órgão novo; é institucionalmente, eis que· o é, mas aproveita, em quase tudo, o Tribunal Federal de
Recursos: prédios, funcionários etc.
Então, <:om ess,a tabela, o Anexo 1 e o outro,
o Anexo 2, que acompanham esse projeto
de lei, isso já diz respeito aos funcionários que
já estão nQ_Tribunal Federal de Recursos e
que irão para o Superior Tribunal de Justiça.
Eles não poderiam ficar com a lotação anterior, uma vez que o Tribunal Federal de Recur_sos se extingue com a instalação do SuPeriof
Tnbunal de Justiça.
j\ssjm_, não há o que estranhar nesses cargos, nessas fUnções que-estâo_cOnstando deste anexo em exame nesta tard_e, aqui, no Sen~
do Federal. Twe, no entanto, o cuidado de
melhor examinar a matéria, e posso Comunicar a V. Ex", Sr. Presidente, e comunicár-aos
Srs. Senadores. que o Tribunal está. disposto,
no que for novo, a só realmente contratar o
at;Jsolutaf'!lente necessário, muito embora se
crie a possibilidade juridiCa de fazê-lo na devida oportunidade.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, somos pela aprovação desse projeto de
lei, que trata da instalação do Superior T ribunal deJustiç_a, ela criação do respectivo quadro
de pessoal, além do funcionamento do Conselho d~ Justiça Federal. Este é da maior importânci~. ~udo es~ devidamente respaldado na
_ÇQnstituição Federal. Está dentro da in_ovação
- a1iás, boa inovação - da Carta de 5 de
.OU\u~'ºJ1•1988.
.
, Q.t_Çt_ntQ ~95 aspectos de regimentalidade,
técnicas legislativas - art. 133 do RISF Regimento Interno do Senado Federal- e,
de mérito, nenhum reparo há a fazer à matéria
que está em exame.
O nosso parecer, portanto, é pela aprova~
ção, tal <:orno chegou o projeto no Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer é favorável.
Completada a lnstruçâo da matéria, pas~
sa-se à discussão do projeto, em turno único.
O Sr. Mau-rici~ Co.Têa- Sr. Presidente,
peçO a palavra para discutir

- 0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a paJavfa ao nobre Senador Maurício CorrêaJ para discutir.
OSR. MAORÍCIOCORRêA (PDT -DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
l?restd.ente, Srs. Senadores, quero registrar um
dado da maior importância; a criação desse
tribunal, na verdade, irá desafogar a carga de
trabalho dO-Supremo 'tribUna] Federal. ·
. QuafldO estávamos eiã.bOrand() a Constitui~
ção, discutiu~se muito a J;'espeito da formação
da estrutura do P~er Judic!ário. No caso da
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extinção do Supremo Tribuna1 Federal, o que
deveria ser criado em seu lugar? Tinha de
se pôr a imaginação para funcionar, para se
conceber o que seria melhor em termos de
funcionamento do Poder Judiciário. De sorte
que o Supremo Tribunal Federal ficou não
como Corte Constitucional, e sim como uma
Corte quase que reservada exclusivamente à
apreciação das questões de constitucionalidade ou inconstituciona1idade das nossas leis.
Em conseqüência, o Súperior Tribunal de
Justiça passou a ser Corte de cassação. Quer
dizer, os apelos, os recursos para reparação
de segundo grau passarão para a competência, quando for o caso, do Superior Tribunal
de Justiça.
Sr. Presidente, registro a minha satisfação,
porque a idéia da criação do Superior Tribunal
de Justiça não foi minha, é originária do Projeto Afonso Arinos - V. Ex" bem sabe disto
-;-rriãs tive a honra de apresentar, na Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério
Público, exatamente essa estrutura, à qual se
incorporava o Superior Tribunal de Justiça.
Tanto é que ele terá uma composição inicia]
de 33 ministros. Será o maior -tribuna] do Brasil, será a Corte inais ampla, nijo só porque
abrigará um número enqrme de feitos, como
terá uma composição humana e material
maior do que todos os tribunais.
Em decorrência, ê com grande alegria que,
neste momento, encaminho favoravelment~.
no sentido de que esta Casa aprove exatamente os recursos para viabilizar a instalação
de uma Corte que, no meu modo de entender,
vai significar extraordinário avanço para o funcionamento do mecanismo do Poder Judiciário no nosso País,
O SR. PRESIDa-rt'E (Nelson Carheiro)
-::-:-Continua em- discussão a inatêria.
---O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, para discutir.
O SR. LEFrE CHAVES PRONONCIA
DISCORSO Q{JE. ENTREOOE A REVJs-io DO 0//ADOR, SERÁ POBUCADO
POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Continua em discussão.
Não havendo mais quem peça a palavra
declaro encerrada a discussão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
·A matéria vai à sanção.
t o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N•l,de 1989
(N• 1.070188, na Casa de origem)

De iniciativa do Tribuna] Federal de Recursos
Dispõe sobre a composição e instalação do Superior Tn'bunal de Justiç~ cria
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o respectivo QUadro de Pessoal, discipli~
na o funcionamento do Conselho daJustlç/1 federal e dá outras providências,

O Congresso Nacional decreta:
1~ O Superior Tribunal de Justiça,
com sede na Capital Federal e jurisdição em

Art.

todo o território na_donal, compõe-se de 33
(trinta e três) ministros vitalícios, nomeados
pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos

de 65 (sessenta e cinco) anos, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:

I-113 (um terço) dentre juú:es dos Tribunais R~ionais Federais e 1/3 (um terço) dentre desembargadores dos Tnbunais de Justiça, indicados em lista tríplice elaborada pelo
próprio Tribunal;

n-1/3 (um terço), em partes iguais, dentre

advogados e membros do Ministério Público

Federal, Estadual, do Distrito Federa1 e Territórios, aJtemadamente. indicados na forma do
art. 94 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Quando for ímpar o número de vagas destinadas ao terço a que se refere
o inciso 11, uma delas será, alternada e sucessivamente, preenchida por advogado e por
membro do Ministério Público, de tal forrna
que, também sucessiva e alternadamente, os
representantes de uma dessas classes superem os da outra em wna unidade.
Art. 29 Integrarão a composição inicial do
Superior Tnbunal de Justiça os Ministros do
Tribunal Federal de Recursos, observadas as
classes de que provieram quando de sua nomeação, bem como os ministros que sejam
necessários para completar o número estabelecido no art 19 j:lesta lei.
Parágrafo único. Se em decorrência da aplicação do dispo~o nos § 29, I e § 3 9, do art
27, do Ato das· Disposições Constitucionais
Transitórias, o número de representantes das
classes que compõem o Superior Tribun<'Jl de
Justiça superar o terço que lhes é atribuído
constitucionalmente, proceder-se-á à restau.ração da propordonaJidade, mediante o deslocamento dos cargos excedentes, à medida
que vagarem.
Art. 3"' O Superior Tribunal de Justiça se-rá instalado sob a Presidênda do Supremo
Tribunal Federal, devendo dispor no s_eu Regimento Interno sobre os seus órgãos diretivos
e respectivo funcionamento.
· Art. 4" O SuPerior Tribunal de Justiça
aprovará seu Regimento Interno dentro de 30
(trinta) dias, contados da data de sua instalação.
Art. 59 O Tribunal Federal de Recursos,
até a data da instalação dos Tribunais Regionais Federais, exercerá a competência: a eles
atribWda pelo art. 108 da ConstitUição Federal.
Art. & JuntoaoSuperiorTribunaldeJus-tiça funcionará o Conselho da Justiça Federal
ao qual compete a supervisão administrativa
e orçamentária da Justiça Federal de primeiro
e segundo graus, na forma estabelecida nesta
lei e em regimento interno.
Art. 79 As ativldades de pessoal, orçamento, administração financeira, contabilidade,

auditoria, além de outras atividades auxiliares
comuns que necessitem de coordenação central, nãJustiça Federal de primeiro e segundo
graus, serão organizadas em forma de sistema, cujo 6rgáo central será o Conselho da
Justiça Federal.
Parágrafo único. Os serviços incumbidos
das atlvfdades de que trata este artigo, consi~
deram-se integrados no sistema respectivo e
ficam, conseqüentemente, sujeitos à orientação normativa, à supervisão técnica e à fiscalização específica do órgão central do sistema,
sem prejuízo da subordinação hierárquica dos
órgãos em cuja estrutura administrativa estiverem integrados.
Art. 89 O Conselho da Justiça Federal
compõe-se do Presidente e do Vice-Presidente
do Superior Tribunal de Justiça, membros natos, e de 3 (três) membros efetivos e iguaJ
número de suplentes, eleitos, também, dentre
seus ministros.
§ 1"' A Presidência do Conselho da Justiça
Federa] será exercida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, e o ministro mais
antigo, dentre os membros efetivos, exercerá
as funções de Corregedor-Geral, especificados no regulamento.
§ :29 A eleição dos membros do Conselho
da Justiça Federal far-se-á juntamente com
a dos órgãos diretivos do Superior Tribl.Dlal
ele Justiça, para mandato de igual período,
vedada a reeleição.
Art. 9':' O Conselho da Justiça Federal disporá de wna secretaria, cujas atribuições serão definidas em regulamento.
Art. 1O. Fica criado o Quadro de Pessoal
da Secretaria do Conselho da Justiça Federal,
na forma do Anexo I, cujos cargos serão preenchidos nos termos da legislação em vigor.
Parágrafe único. Os servidores do Tribunal Federa] de Recursos e da Justiça Federa1
de primeiro grau, bem como de órgãos da
Administração Pública que se encontrem em
exerddo no atual Conselho da Justiça Federal
poderão ser_ aproveitados no Quadro de Pes5001 c~ado neste artigo, aplicando-se '! estes
o disposto no parágrafo único; do arl 17, desta
lei.
Art. 11. Ficam transferidos ao Superior
_Tribunal de Justiça:
1- os cargos efetivos e empregos permanentes, bem como os cargos em comissão
e as funções gratificadas integrantes do Quadro e da Tabela Permanentes da Secretaria
do Tribunal Federa] de Recursos;
D- o mat!!rial de consumo e permanente,
em estoque, no Tribunal Federal de Recursos..
bem corno os demais bens móveis e imóveis
incorporados ao patrimqnio sob sua administração;
m-o saldo das dotações orçamentárias.
§ 19 Os servidores ativos do Tribunal Federa] de Recursos tomar-se-ào servidores do
Superior Tribunal de Justiça, observadas as
respectivas situações jurídicas.
§ 29 Os aposentados do Tribunal Federal
de Recursos passam à condição de aposen~
tados do Superior Tribunal de Justiça.
§ 39 Os precatórios pendentes de pagamento e reladonados até 19 de julho de 1988,

cuja dotaçl'io foi incluída no Orçamento Gera]
da União do exercido financeiro _de J 989. serão pagos pelo Superior Tnbunal de Justiça.
Art. 12. Além dos cargos, empregos e
funções transferidos na forma _do inciso I, dQ
art. 11. desta lei, ficam criados no Quadro
e na Tabela Permanentes da Secretaria do
Superior Tribunài de Justiça OS cMQos e _empregos constantes do Anexo 11, a serem preenchidos na forma da legislação vigente.
Art. 13. Observado o disposto no art37,
V, XI, XII XIII e no art. 39, da Constituição
Federal, o Superior Tribunal de Justiça elaborará e expedirá plano de carreira, no âmbito
de sua competência.
Art. 14. Na implantação do plano de carreira a que se refere o artigo anterior, poderá
o Superior Tribunal de Justiça transformarem
cargos empregos integrantes da Tabela de
'Pessoal Permanente de sua Secretaria regidos
pela legislaçao trabalhista, bem corno transformar cargos efetivos e em comissão e funções de confiança, observado, em ambos os
· casos, quanto ao seu preenchiménto, o que
. dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal.
Art. 15. O disposto nos arts. 13 e 14 aplica-se aos Quadros de Pessoal Permanente das
Secretarias das SeçõesJudidárias, dos Tribunais Regionais Federais e do Conselho de Justiça Federal.
Art 16. Até que se efetive o disposto no
art 13, a reestruturação do Grupo-Direção ~
Assessoramento Superiores e a classificaçilo
dos cargos que o integram far-se-ão por deliberação do Superior Tribuna) de Justiça que
poderá transformar funções e cargos, observada a escala de nível do Poder Executivo,
bem como a legislação pertinente em vigor.
Art. 17. Poderão ser aproveitados, nos
Quadros de Pessoal do Superior Tribunal de
Justiça e dos órgãos da Justiça Federal de
1• Instância, em cargos de atribuições iguais
ou assemelhadas, os servidores concursados
e os abrangidos pelo árt. 19, das Disposições
Transitórias da Constituição Federal, observados os respectivos parágrafos. que se encontravam prestando serviços à Justiça Federal da União na condição de requisitados. à
data da promulgação da Constituição Federal,
mediante opção e anuência do órgão de ori·
gem e do bibunaJ.
Parágrafo único. O aproveitamento =-de
que trata este artigo far-se-á mediante processo seletivo, cujos critérios serão faxados em
resolução do tribunal.
Art. 18. O_ vencimento e a representação
atribuídos aos Ministros do Superior Tribunal
de Justiça, até que seja votada a lei complementar indicada no art. 93 da Constit.uição
Federal, corresponderão ao que recebem os
MinistrOS do Tribuna] Federal de RecurSos.
Art. 19. Fica o Poder Executivo- autoriza~
do a abrir ao Tribunal Federal de Recursos
e ao Conselho de JustiÇa Federal, respectivamente, créditos especiais nos valores de Cz$
16.300.000.000,00 (dezesseis bilhões e trezentos milhões de cruzados) e Cz $
986.000.000,0() (noVeC-enfdS e oitenta e seis

e
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milhões de cruzados) para atender às despesas de instalação, organização e funcionamento do Superior Tribunal de Justiça e Conselho

Parágrafo único. <;>s recursos necessários
à execução do disposto neste artigo decor-

de Justiça Federai:

consignadas no Orçamento Geral da União.
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O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Passa-se à votação do Requerimento n9

MDB. Mudo de legenda para não mudar de

discurso. -

15/89,1ido no Expediente, para realização de

A luta contra o ~itrio se completou. Temos

sessão especial, em 19 de abril, destinada a

hoje a democracia formal, consubstanciada
no fundonamento regu]ar das instituições, nas

homenagear Davi Kopenawa Yanomani.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram

pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-

Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Teotónio V~ela Filho.

O SR. TEOTÓI'IIO VILELA FILHO
(PSDB -

AL Pronuncia o seguinte discurso.

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, passo, tlesta data, a integrar o Par~
tido da Social Democracia Braslleira, com o
sentimento de quem prefere mudar de partido
a mudar de compromisso.
Deixo o partido que me trouxe à vjda públi~

ca, deixo o partido Ç!Je o velho Senador Tecto·
nio Vilela ajudou a fundar e a 'Consolidar no

Brasil inteiro, para ser fiel às causas e às bandeiras que inspiraram os fundadores do velho

"'

srJ-:.:r-1-t·<-l ();)&
STJ-l..'!-1l·:-J014
STJ-LT-l'lt.-1027

STJ-L'i-AR-2302
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eleiç_ões regulares, na autonomia dos poderes,
ncY fortalecimento do Congresso Nacional e
do Poder Legislativo em todos os níveis.
_Mas nâQ111e basta essa democracia da alternância do poder. É preciso avançar para uma
democracia e<;onômJca da justa distribuição

de renda e da divisão equânime das oportunidades. Não me basta essa democracia das
eleições periódJcas, não me basta-essa demo-cracia do funcionamento regular das instltuiçqes. É preciso avançar para a democracia
social, em que jâ não se tenha, como hoje,
o exército miserável de subc:idadãos de segunda categoria, párias sociais de um perverso
desenvolvimento que massifica a miséria e elitiza o bem-estar.
Lutamos, por muitos anos, pela garantia
plena das libeúlades e dos direitos individuais.
Agora, Sr. Presidente, ~ preciso avançar mais
e mais, para a rápida e efetiva implantação
dos direitos sociais que a Constituição sabiamente instituiu ou ampliou.

02

"'
Não quero o Pais subdesenvolvido que temos, mas também recuso-me a aceitar o País
mal desenvolvido para onde apontam as políti(:ê.IS económicas de' concentração de renda
e de agravamento das disparidades interpessoais e inter-regioOais.

Temós, hoje, como jamais se respirou neste
País, a liberdade de expressão em todas as
suas formas, mas temos também o deplorável
exemplo de tropas federais enviadas para o
massacre de trabalhadores indefesos, na repressão de uma simpies greve.
O Estado que institucionalizou a liberdade
de expressão e de pensamento não soube desmilitarizar os conflitos sociais. Temos hoje, no
Brasil in~iro, sindicatos funcionando em completa autonomia. Saudamos. por significativa,
a existência de centrais de trabalhadores até
há.pouca impensadas no universo sindical do
nosso Pais. Convivendo com a liberdade sindical, temos, como jamais a conhecemos, o
maior arrocho saJarial da História da República. A compressão salarial virou prática de
Governo e, pior, Sr. Presidente, virou meta de
política econôrnlca. O _estaqo que pretendeu
afastar-se da vida sinç:lical não soube, nem
sabe, intermediar os conflitos de classe.
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Remetemos, hoje, ao exterior, a cada ano,
a títu1o de juros e de amortização da dívida

externa, mais de 4% do nosso PIB, por conta
do mais nefasto acordo de renegociaçãO da

dívida que jamais assinamos.
Toda a inovação do atual Governo no capítulo da dívida externa foram os leilões infor-

mais de conversão, que, a par do seu ifnpacto
inflacionário e do efeito desE!stabilizador da
política monetária, como recOnhecem setores
do próprio Ministério da Fazenda, têm como
maior caracterlstica resgatar hoje, e à vista,
uma dívida que vai vencer daqui a vinte anos
e pela qual já pagamos os mais altos spreads

da prática bancária internacional. O Estado
que pretendeu construir a democracia não

soube sequer defender os interesses nacionais. Que rumos temos paia a indispensável
renegociação. da divida interna? O Governo
aplica no mercado um calote bilionário com

a extinção das OTN, mas, no momento seguinte, acena com juros reais que nenhuma
economia do Mundo tem suportado, e a dívida
interna dobra a cada dois meses e meio. Para
manter o discurso da redução do déficit público, o Governo dobra a dívida do próprio Estado, inviabilizando sua gestão finaneira, inviabilizando investimentos, e decreta, por antecipação, a falência do Tes_ouro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tailtas distorções, tantos equívocos, tantos desvios nào têm
conseguido, no entanto, arrancar de sua letargta paralisante o Partido majoritário do cenário
nacional. Nem a iniqüidade da política salarial
e da política de repressão de greves, nem o
absurdo da gestão económica conseguiram
fazer funcionar suas emperradas estruturas
partidárias, no sentido de reorientar as ações
de Governo e impedir que o Estado aprofunde
hoje o fosso quase intransponível que o separa
da Nação. Impedir que se inviabilize hoje o
crescimento de amanhã, que vire sucata o
parque produtivo deste Pais e se plante, hoje,
uma recessão de que em muitos anos não
conseguiremos sair.
Os partidos lutam para chegar ao poder,
como forma de transformar em prática de Governo seu manual de prindplos. Esta é a essência da luta política. Que sentido haveria,
de resto, que os partidos se exaurissem em
seu discurso e se fechassem em seu programa. sem con:seguir transformá-lo em prática
de Governo e em instn.iment.o de transformação-política e mudança social? As estruturas
e as contradições do PMDB, no entanto, impedem que o partido cumpra o que dele espera
e exige a Nação. O partl~o que soube como
nenhum outro erguer-se e constituir-se em
frente para a construção da democracia formal e institucional, imobilizou~se ao cabo de
sua própria obra, sem perceber que o desafio
que hoje se impõe, desafio até maior é irilplantar a democracia econômica do bem-estar e
do desenvolvimento para tOdos. A tortura da
miséria, patrocinada por estruturas de servídão que oprimem milhões de brasileiros, é
até mais dificil de remover que a tortura física
chancelada pelo obscurantismo e pela intolerância.

Sr. Presidente. é hora de fidelidade a princípios, mais que a legendas. Na opção do futuro,
não renego o passado partidário. Felizes as
legendas que podem exibir, como o PMDB,
refer~ncia:S vivas como a do presidente Ulysses
Guimarães. Quer o chamam de senhor das
diretas, quer o reverenciem como patrono da
"Constituição Coragem" e da "Constituição
Cidadã", nada mais se faz que Justiça ao Uder
maior da redemocratização e ao incansável
timoneiro da resistência ·democrática. TeÍlho
os olhos postos no amanhã, mas não renego
minhas raízes e minha própria história partidária. Felizes as legendas que podem ostentar
uma biografia de _lutas e de resistência tão
comovente quanto a do PMDB, única trincheira em que se reuriiram democratas de todas
as ideologias para atravessar com a coragem
dos heróis a mais longa noite de obscuranti_smo que se abateu sobre a história nacional.

O Sr. Nelson Wedekln - Permite V. EX'!'
um aparte, nobre Senador T eotônio Vilela Filho?
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO Coril milito prazer; nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN-Creio falar
por quase todo o PMOB, e não tenho a pretensão de dizer que (alo por todo o PMDB, até
pelas razões muito claramente expendidas no
seu pronunciamento. Para mim e para muitos
companheiros do PMDB, este não é um bom
momemto do nosso partido. Entre muitos
maus momentos no interior de uma crise: desgastante, que, temos que ser honestos, é uma
crise verdadeira, é uma çrlse que tem todos
os fundamentos, ainda uma vez pelas razões
muito claramente expostas por V. Ex", é com
muita tristeza que lhe faço este aparte. A tristeza de perder um companheiro no partido, a
tristeza de ver desligar-se mais um companheiro de grande valor, não apenas por aquilo
que os mais desavisados possam pensar, o
filho do grande Senador Teotonlo Vilela, mas
pelos seus próprios valores pessoais, pela figura humana extraordinária que é _V. Ex", pela
dimensão política, pela coragem, pela dignidade, pela mesma ira santa do velho Senador
Teotonio Vilela que V. &também demonstra
cada vez que fala das desigualdades, das injustiças, das misérias, da doença deste País, V.
Ex' sai do PMDB, a rigor, pelas mesmas razões
que muitos de nós estamos permanecendo
no partido naquilo que V. Ex' chama de último
esforço. Queremos exatamente que o PMDB
se reencontre com o sentimento popular, com
as aspirações da sociedade brasileira. Queremos que _o PMDB volte a ter a frrmeza, volte
a ter a competência que demonstrou para realizar a travessia da ditadura, da longa noite
de obscurantismo que atravessou este País,
para a demor.:racia que vivemos hoje. É certo
que_ o nosso partido, o PMDB, .precisa ter a
mesma cOmpetência para realizar a tarefa do
desenvolvimento económico e do progresso
social. Sênador Teotônio Vtle~ Filho, a nossa
·wrerenÇD é de time, no sentido de que V. EX'
não acredita mais que o PMDB possa reverter
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todo esse quadro, resgatar todos os seus valores, todos os seus princípios, ter a nitidez programática, ter a clareza ideológica que todo
partido precisa ter numa sociedade pluralista
como a nossa, a brasileira. Estamos demandando este último esforço e um esforço qué
também fizemos dentro desse outro esforço
maior de restaurar a legenda partidária do chainado PMDR Nós, em muitas oportunidades,
lhe fizemos apelos, que, infelizmente, não resultaram bem-sucedidos. Cumprimento os
companheiros do PSDB, e chamo assim de
companheiros pelas nossas afinidades, porque eles tiveram melhor êxito que nós. Quero_
também dizer que cada companheiro da sua
estirpe, da sua envergadura, das qualidades
do homem público que tem V.~. cada saída
do PMDB, por um desses paradoxos difíceis
de explicar, reforça a posição de quem, dentro
do PMDB, quer promover as mudanças que
o partido precisa e de que necessita, se deseja
sobreviver. Desejo a V. Ex•, nobre Senador
TeOtônio Vilela Filho, toda a SOrte, todo o êxito
pessoal e político neste novo -caminho, nesta
alternativa que V._~ encontra Digo a V. Ex~.
Com ·absoluta certeza, que os nossos caminhOs provavelmente caminharão paralelos durante algum tempo, nas grandes lutas, nas
grandes bandeiras, na bandeira de reforçar
a democracia do nosso País, e, sobretudo, a
da aflfmação da soberania nacional, a emancipação econômica do nosso País, as questões
substantivas da democracia, ou seja, o bemestar e a qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros, para esses objetivos estratégicOs. Ein algum mOrriento; os nOssos caminho_s, com·toda certeza, vão cruzar. Tenha
muita sorte, tenha muito êxito, nobre Senador,
e, permita dizer assim, nobre companheiro
Teotónio Vdela _Fi_lhQ.
O SR- -rEOTÓNIO VILELA FILHO Muito honrado com o aparte de V. E~. nobre
Senador Nelson Wedekin. V. Ex" deixa hoje
de ser meu líder neste Plenário, mas continUa
sendo o meu líder espiritual e filosófico e, mais
do que isso, um irmão de sonhos e esperanças. E o sonho e a esperança não é privilégio de partido algum, é património de_ cada
um de nós. Não tenho dúvida de que nos
encontraremos breve. Mais uma vez, muito
honrado com _o aparte de V. ~

O Sr. Fernando Henrique -Cardoso Permite-me V. Ex~ wn aparte, antes que conclua o seu diScurso.
O SR- TEOTÓNIO VILELA FILHO Com muita honra, nobr~líder Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Fernando Hemique Cardoso Quero apenas registrar neste Senado a alegria

do PSDB, que já foi expressa esta manhâ,
quando V. Ex' assinou a ficha de filiação ao
nosso partido. Coincidentemente com o que
disse o Senador Nelson Wedekin; mostrando,
de rato. que tem v. Ex_t razão ao dizer que
não é necessário despedida nem adeus,. o nosso pensamento é o mesmo, é um pensamento
de convergência, convergência ao redor de
princípios e de compromissos. V. EJ( nesta
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Càsa, honrou a tradiç~o do Senador Teotonio
Vilela. V. Ex• sabe da estima pessoal, e até
das raízes comuns que temos da nossa Viçosa,
em Alagoas, e da expectativa c_om que nós
todos, e eu em particular, mantivemos nesses

meses, na espera, com esperança tranqüíla,
do seu ingresso no_ PSDB. A decisão de V.
Bc' nos anima mais aind.,._ e ali.irna. <ie modo
justo, sem que haja prejuízos para às lutas
comuns. Estamos aqui em partidos diferentes,
mas há ·compromissos que unem muitos de
nós acima dos partidos. Ao conduir__est_e breve
aparte, repito o que disse esta manhã: tive
uma alegria, nestes poucos meses que estive
à frente do PSDB- hoje, ao transmitir a presiM
dência do partido ao Governador Franco Montare, eu lhe disse que o PSDB foi consider<)do,
por muitos, como um ·partido paulista, por

engano, pois a bancada mineira sempre foi
maior do que a paUlista; e o nobre Senador
viu a presença maciça de parlamentaresâ cerimônia da assinatura da fichã de V. ~ no
PSDB. Nós, hoje, somoS um partido enraizado
no Nordeste. O Senadoi Teotonio Vilela Filho,
que vem para o nosso partido, não é apenas
um Seriador de_ AJagoas, já é um nome de
ressonância nacional ·e,- ·marcadamente, de
ressonância no Nordeste. ContamOS com a
sua colaboração e ficamos, realmente; rejubilados pelo fato de termos, em nosso_s quadros,
alguém corno V. ~. que chegou aqUi como
o mais jovem senador da história deste Senado, e quase ninguém se apercebeu disso, não
pela falta de vitalidade, que demonstrou, mais
uma vez, com esse vozeirão poderoso e com
essa aparência, também, vigorosa, mas pelo
fato de que V. Ex.', aqui, sempre_ se ·cainportóu
corno um senador maduro. Faço o registro
do modo como V. Ex- conduziu a comissão
relativa à Seca do Nordeste, encargo que honrou V. Ex" ASsisti a alguns dos seus pronunciamentos na Assembléia Nacional Constituinte.
Repetindo, o Senador Wedekin: "Ali, não falava
apenas o filho do Setiaâor Teqtbnio VIlela, cuja
memória reverenciamos._Não. Ali falava o senador da República Interessado na defesa dos
principias, Que eram comuns a todos nós e
ao seu falecido pai. Parabéns a V. Ex!'
O SR. TEOTÓriiO VILELA FILHO Multo obrigado pelo aparte, nobre líder Fernando Henrique Cardoso. Fico muito honrado.

b Sr. Mário Covas- V, Ex• me·concede
um aparte?
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO Com muito prazer, Presidente Mário Covas.

O Sr. Mário Covas- Evidentemente o
Senador Fernando Henrique Cardoso já falou
por todo o PSDB. É o líder da bancada, e
eu só me anisco a cometer essa indelicadeza
de _falar depois da sua voz, porque, por um
dever de consciência com a História, sinto
uma compulsão irresistível, neste instante, de
lhe desejar as boas-vindas. Eu dizia de manhã
a V. Ex- e quero repeti-lo: V. Ex' aqui chegou
portador de uma grande herança, a herança
de um homem que nasceu com uma pred~sti
nação. Há" homens que nascem com o com-
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prom_lsso ~om sua naç?lo: há homens ql!-e nasesteve ausente o pMDB que, anos antes, ainda
cem com p -compromisso com seu j)Ovo; há sob o nome de MDB, estivera nas ruas do
homens que nascem com o compromisso su· ABC paulista arrostando as botas e as baioneperior a e~ses, com um compromisso ·quas_e tas dos generais, para resgatar e proteger rne•transcendental, com um compromisso ·com talúrgicos igualmente indefesos iJias invioláa família, que se chama sociedade hui'nãnã. veis na sUa 'lu~ pela melhoria salarial e pela
Teotohió Vilela fol uriia figura desta dimensã9_. ___ própria sobrevivência. Se há lamentos a reg isEm algumas oportunidades, nos ~ais dr amá- trar, é o que ~e, oa c r~ nica i.':terminável_ d~s
ticos momentos desta Nação, ele comparecia
mortes anunc1adas dos posse1ros, dos religloao estado· onde presidíamos o partido a que sos, dos advogados e sindicalistas, vítimas dos
ambos pe_rtendamos, para, numa a~idade grileiros e da UDR, esteja ausente o PMDB
extraordinária;· riU má paSSagem extremamen- que, ontem, córn o nome glorioso do MDB,
te rápida, produzir fatos, gerar conseqüências
batia às portas das_ masmorras da d~dura,
e, afmal, conduzir, com a sua enorme capaci- para denunciar a ir'!tolerância política _e a peJ:dade de liderança, ao rumo· que melhor se Seguição ideológica.
apresentava naquele instante, .foi um homem
Sou testemunha e protagonista também do
que viveu com _grande intensidade, um hoesforço derradeiro que grandes quadros do
mem que, eu diria, tinha dimensão dos seus PMDB vêm desenvolvendo para resgatar a hisptóprios sonhos.. Um homem que foi capaz, tória do partido, adequar sua prática a seu
no momento mais difícil desta Nação, de pe- programa e fincar corno parâmetros de seu
net.t:ar a intimidade das catacumbas onde se cotidiano as bandeiras históricas que ernba·
escondia a vergonha da história daquele ins- !aram os sonhos, as esperanças e os anseios
tante e, abrindo-as para o mundo, contribuin- de milhões de brasileiros. Belo e úhimo esfordo decisivamente para que aquele fenômeno ço de uma geração que teima em vivificar
tão profundamente negativo fosse extirpado a história muito mais com o ardor de suas
des_'@ Naçã,o. Foi UIT!. ~ornem que ~~ube vive~ próprias c_renças e o calor de suas próprias
c:om _grandeza. Foi, sobretudo, um hor:nem emoções que com a frieza da prática do parque escr~veu as_últirnas páginas da ~ua_l_!tera- tido.
tura com uma diiTlensão extraordinária. Foi
Estou tofivenddo, no entanto, de que nem
um homem que deixou uma lição de vida, o esforço sincero, n~ a honestidade política
mas não se satisfez com isso. D.eixou a Ução inquestionável destes _grandes companheiros
de como é possível viver e morrer com digni- bastarZo para garantir a clareza programática
dade. Carregar este ônUs. portar essa herança e a nitidez ideológica que exi_ge a nação. Não
não é fácil. _Por is_so,_ nós todos, seils comp~ tenho ilusões 5:0bre o purismo ideológico,
nheiros de Senado, e nôs, em particular seus nem penso encontrá-lo na legenda que ora
comp.,nheiros de partido, o saudamos por ter assumo. A homogeneidade ideológica, corno
sido capaz dessa dupla competência:: a de exi- a pretendem os puristas, é impossível num
bir éssa herança, conseiVá-la e_ projetá-la, e, país de tão graves desigualdades como o Braafinal, demonstrar uma personalidade própria, sü, ..um progressista dos sertões do Nordeste,
que se_ imPôs à consideraçãO e ao res~ito das barrancas da Amazônia será visto, talvez,
dos seus pares, desde o primeiro instante que corno _conservador nos grandes centros urbaáqui che-go!;i. V. fr tem sido.o. filho de_Teoto= nos do Sul. A nação, acostumada na diversinfo Vilela, mas V. Ex-tem sido o.Senador T~-- _ dade e na disparidade, não nos cobroujan'.tais
tania Vilela Filho. E saber conviver com estas a homogeneidade e a unanimidade. Os partiduas ·co~s.é tarefa de gigante. Tenho_a _certe- dos, por isso mesmo, não podem admitir uma
zat:l.e que quem foi capaz de fazer isto até estreiteza pragm'frtica que exclua regiões ou
agora conti!lua tendo un:t enorme potencial, que os confine em estreitos espaços geográuma grande capacidade, um profundo des- ficos. Mas não pOdem desrespeitar e descocortino a oferecer a este País_e aos seus com- nhecer os programas, como s_e fossem meros
pariheiros. Por issO, o saudamos, o sãudamcis expedientes eleitoreiros. A nação admite a he·
pelo que já f~z. e, sObretudo, pela esperança terogeneidade, o que não aceita é o calote
que a sua presença nos transmite. Seja beiJl-:- eleitotal.
vindo senador. _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela fideli-.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO dade às praças, pelo respeito à hipoteca polí·
Fico muito lisonjeado e honrado com o aparte ti~a que assinei com os alagoanos,_é_que bUsde V. Ex", Senador Mário Covas. Muito obri- co trincheiras onde possa melhor empunhar
gado.
as_ bandeir.as_ que têm norteado minha vida
·
·
SenhorPr~sldente, Senhores Senádores, fe- pública.
lizes as legendas que podem, com ~ua prática
As b8ndeiras de hoje continuam, portanto,
e com sua postura, superar atê mesmo a ori- as mesmas de ontem, as mesmas que já em·
gem bastarda de seu nascim_ento. O MDB, punhara o velho- senador Teotônio, em sua
irmão gêmeo da Arena, filho da ditadura para pregação cívica pelo Brasil inteiro, as bãndeieXé'rCel' a· papel menor de oposição consen- ras das liberdades públicas e da prevalência
tida, soube rebelar-se contra o próprio criador social, as bandeiras da soberania nacional.
e derrotar nas ruas e nas praças o· autorita- Tantas eram as bandeiras, tantas as caminharismo que a criara se há lamentos a registrar, das dd: velho T eotônio, que, mais tarde', já
é o de que a rica e comovente história de doente, se arrastando~ por este País, de
ontem não tenha empolgado a pcática de hoje. lugar em lugar, de canto em canto, gastando
No massacre.. de Volta Redonda, por exemplo, o último sopro de vida, levou de casa em casa,
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de cçnsdência em consciência a sua mensagem,, que restituiu um pingo de diQnidade,

de espero?tnça, ncf chação de cadá brasileiro.
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Impõem-se respostas urgentes e realmente
novas para os dramas das dívidas externa e
interna. O Brasil não poderá continuar com

a indiferença, que cheira a omissão criminosa
diante da dívida social que nos violenta a consciência ele cidadãos e mancha de vergonha

o mapa n8cionaJ. A dívida politica, para cujo
resgate a constituinte_ ofereceu ao País todos

os meios, continua a desafutr a..cciragem cívica
e a determinação pabiótica.dos brasileiros. Afi-

nal, as mesmas forças que tentaram, ontem,
desestabiliz.ar a Constituinte, conspiram hoje
-cOntra a nova Constltufção, impedem por to..
dos os meiÇ>s a efetivaçã:o dos avanços políti-

cos e das conquistaS sociais consagradas no
texto ·constitudonal. O Brasil dos gri!eiros e
da ODR nos acrescenta ao quase irresgatável
défig(t político e social que temos com a Nação, uma outra dívida de igual gravidade: a
dívida ecológica, de um país que desbarata,
írresponsávelmente, seu fantástico património
nat;ural, e penaliza niíó apenas as gerações
fuh.,lras mas todo o universo por um modelo
predatório de desenvolvimento, que, escravizando e oprimindo o homem, não poupa sequer o melo ambiente.
Sr. Presidente, os compromissos de hoje,
como se vê, não mudaram, mudamos apenas
de trincheira. Como dizi,a, não há sequer nectssidade cl.1 sentido de despedidas dos antigos Corilpanheiros de Partido. Mais que a convivência partidária, mais que a amizade pessoal, o que nos urie, afinal, são os mesmos
sonhos e as mesma.s _arigústtas, são as mesmas esperanças e os mesmos ideais de que
afinal se possa neste País repartir o desenvolvimento e democratizar o bem-estar. Que se
possa neste Brasil varrer a fome e a miséria,
com a mesma determinação com que derrotamos a tortura e o arbltrio. Para todos esses
não há adeus n'em há até logo. Existe, ao con-.
trário, ·a convicçã.~ de que estaremos juntos
·contra a servidão e a opressão, a faVOr da
democracia econômlca e da justiça social, a
favor, enfm, de que no Brasil de nossos sonhos as crianças tenham direito à vida (' os
1êidadãos tenham direito à dignidade.
O· SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coiacedo a paJavra ao nobre Senador Aluizio Bezerra, como Líder do PMDB.
-OSR-ALWZIO BEZERRA(PMDB-AC.
Como Líder, pronuncia o seguinte discursO.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O debate sobre a devastação da Amazônia
e sobre a sua internacionalização ..explodiu"
no noticiário intemadonal com o trágico assassiÔato do sindicalista acreano Chico Mendes. executado a mando de grandes proprietários rurais. A partir dar, váriOs setores sociais
apresentam-se como continuadores da luta
de Chlco Mendes e ·como "salvadores" da
Amazônia. Ecologistas de última hora brotam
pói:. todos co; lados, demonstrando que hipociisia não tem limites.
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A falsa argumentação ecológica sustentada

parlamentares, cujo teor foi publicado pelo jor-

pelos banqueiros internacionais recém-con-

nal O G1obo. em sua edição de 1 de março

vertidos ·a curioso "ec?logismo"- não en- clf 1989, serve de exemplo para demonstrar
contra desca-ramento maior na história recen-' o que estamos afirmando. O ministro acusa
te. Ora, justamente aQueles que controlam as Os "falsos ecologistas" de estarem a serviço
de interesses estrangeiros que planejam a in~
gr~ndes fi~21nças internacionais, por conseguinte a grande indústria Poluidora mundial, temaclonalização da Amazônia.. Sugere que
o Cimi - Conselho Indigenista Missionário
é que nos vêm falar de ecologia!
- faça parte deste plano. O ministro erra.
Justainente os que arrasaram com as floNa verdade, existe sim um plano de internaciorestas do Vietnâ e de El Salvador com o usO
nalização da Amazônia, plano que está em
do agente laranja, os que usaram a bomba
marcha há várias décadas e que recebeu espeatómica contra as massas japonesas quando
cial impulso a partir dos governso militares
a Segunda GUerra Mundial já estava praticainstalados a partir de 1964, com supressão
mente terminada, são estes os que nos vêm
das liberdades democráticas e ingerência prafalar em defesa da natureza!
ticamente ilimitada do capital estrange[ro em
O "ecologismo" dos banqueiros é ~e um
nosso país. Ou o Ministro Leónidas Pires já
descaramento sem medida. Mas eles sabem
esqueceu que o monopólio estatal do petróleo
muito bein o que qUerem. Depois de imporem
ao Brasil, assinl corria ~-'maioria dos países -conquista nacionalista rrfals importahte em
nossa história- roi quebrado exatamente ducapitalistaS dependentes, modelos de desenrante um dos governos militares que também
volvimento econômíco que criminosamente
autoprodamava-se nacionalista?
conduzem à destruição da natureza, agora
"clamam" contra a destruiÇPo dessa mesma
ExiSte um piaria verdadeiro d-e irl.temacionatureza do que são os maiores responsáveis.
nalização da Amazônia: basta estudar qualEntretanto, hão é apehas a bandeira da ecoquer levantamento sobre a estrutura da prologia que anda em mãos lmpr6rias. Refirimopriedade da terra naquela região, o que comnos à bandeira da soberania nacional, do naprovará façilmente uma incrível penetração do
cionalismo,_ que nos últimos dias vem sendo
capital e~angeiro na região, especialmente
leVantada por setores do Governo Federal
durante os governos militares que o Ministro
-contra o que classifica de "maquinação" inter- tanto defendeu!
nacional contra o Brasil. Nós não temos neNa reaUdade, a discussão sob(e a Amazônia
nhuma dúvida de que os banqueiros interna- tem sido feita de uma forma. tal que exclui
.cionais conspiram permanentemente contra a participação da maioria do povo da região.
os verdadeiros interesses nacionais. Tanto é Os "ecologistas" de wal/ street nos impõem
assim que há muito tem()91utamos para rom- a _fQme, as doenças, a miséria, e depois recuper defintivamente a dePendência diante do sam-se a enviar recursos para a construção
capital estrangeiro, sem o que não conside- da estrada ligando o Acre ao Peru, sob a falsa
ramos possível qualquer desenvolvimento na- alegação de que estamos destruindo a Am~
cional em favor da elevação das condições nia. Se estivessem verdadeiramente preocude vida do povo brasileiro. A nossa dúvida, pados com o nosso bem-estar, com o nosso
e. o nosso "espanto", surgem quando vemos progresso, não nos estrangulavam através da
aqueles que permitiram a internacionalização dívida externa. Se fossem sinceramente preoda eç:onomia brasileira, sua colocação numa cupados com o meio ambiente, não teriain
posiçao de seml-colôrila modema diante dos os altíssimos graus de poluição industrial que
centros decisivos do capitalismo, apelarem •possuem em seus próprios países, como conpara o uso de um discurso nacionalismo. Jus- firmam os diversos movimentos ecológicos,
to eles, aqueles qu~ determinaram os gover- sindicais, democráticos, em suas denúncias.
nos militares, que foram tão pouco nacionaDo outro lado, dos "ecologistas" de Wa/1
listas. que foram tão entreguistas àquele mo- Street. os "nacionalistas" de plantão, aqueles
·mento.
que: permitem que as alaváncas centrais de
Portanto, Srs. Senadores, temos de um lado nossa economia sejam manejadas a parti~ do
o "ecologismo" dos banqueiros internacio- exterlor,--assim nos úiltimos governos antinais. daqueles que, quando falam em defesa democráticos - proclamando-se defensores
da natureza, exalam um odor do Nap,alm que de uma soberania nacionalmente estranha.
eles tanto mandaram utilizar contra· os povos -Estranha porque não pode haver povo sobeque lutam por sua ~bertação. Do outro lado, rano que cada dia apresenta sinais maiores
temos o nacionalismo ôco dos que aprofu- de desnutrição; de empobrecimento, de enferdaram a desnacionalização da economia bra~ midades endémicas de todo tipo!
sileira debaixo de slbgans patrioteiros dos goA soberania tem que se traduzir pela detervernos militares.
minação de um povo usar os meios e recursos
Vejam a situação do povo brasileiro e dos naturais em seu próprio benefido e do seu
povos da Amazônia em geral: de um lado, progresso.
estão aqueles que nos impõe a ditadura da
De que sober~nia nacional fala-se agora,
dívida externa, ferramenta 'estranguladora, e se no ano passado foram registrados cerca
que nos transforma, paradoxamente, em país de 6QO mil novos casos ~e brasileiros com
pobre e, ao mesmo tempo em exporta:dores malária, basicamente na região ama:zônica,
de capitais.
que se diz estar dependendo, quando não disO Ministro do Exército, Leónidas Pires Gon- pomos de tecnologia tão difícil para combaçalves, em recente palestra a um grupo de tê-la.

a
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P~r isso, insistirnos,oo"'!i discussão sobre um
programa para o desenvolvimento da Ama·
zônia em fa~o' de sua população não pode

excluir as forças vivas da soc:ledade, ou seja,
os sindicatos, os trabaJhadores, ÓS partidos,

as universidades. os cientistas e intelectuais.

os militares nacíonalistas. Mas nao aqueles que Somente falam
em uma abstrata soberania nacional, sem
E também deve incluir

qualquer relação com a devastação da natureza praticada pelos grandes proprietários rurais, estrangeiros e brasileiros, não compro-

metidos com o desenvolvimento racional e
o aproveitamento racional das nossas riquezas

e de nossos recursos naturais renováveis e
não renováveis.
A atual situação da Amazônia deve-se à
aliança entre capital estrangeiro e setores do

capital, que usou~como instrumento de ação
em determinado momento da história, os go-

vernos militares. O povo da Amazônia continua doente, sem terras para plantar, sem estradá& para se desenvolver e se comunicar.
Imagine-se, por exemplo, que meu Estado
não tem mais de 250 km de asfalto. e é justamente nesse estado onde se quer proibir a
construção de uma estrada de integração dos
munldplos com a capital, e que faz ·a ligação
com o exterior, em nome da defesa da ecologia.
O General Leônidas Pires Gonçalves observa em determinado momento, sobre essa
questão da ecologia que estamos menêionando:

"A depender dos "ecologistas" Wal

Street essa situação da Amazônia não
mudará, a não ser a ampliação da presença do capital estraRgeiro na região,
que tenderá a c:::rescer. Quanto aos nacionalistas no Governo Samey, o que esperam para tomar medidas concreÍas? Vamos tomar medidas concretas!"
O General Leónidas Pires Gonçalves afirma
que o Exército brasileirO estará sempre alerta
para combater as tentativaS de ingerência ex.:
tema na região!
Pois bem, a internacionalização da Amazônia já está em rriarcha há muito tempo, General, e com o consentimento dos. Governos
militares a partir i:le 1964, e, infelizmente, o
Processo continua. Tenho que reconhecer
que mesmo o meu pai-tido, o PMDB, não adota
qualquer medida concreta visando wn desenvolvünento radonal da região amazónica, baseado na justiça social. Fazemos daqui dessa
tribuna wn.a proposta ao Ministro do Exército:
por que não participar_ativamente na luta para
parar com as queimadas que estão sendo pra- ·
ticadas todos os anos naquela reQião por grándes grupos econôrnicos, freqOenternente dominados por capital ~angeiro?
Não haverá desenvolvimento da Amazônia
baseando-se fundamentalmente nos quedes~
nacionalizam a nossa economia, nos que se
concentram na posse da terra, nos que fazem
queimadas monstruosas, o que significa uma
utilização irracional do desenvolvimento regional, nos que praticam a luta armada contra
os .trabalhadores rurais, nos que assassinaram
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Chlco Mendes e tantos outros líderes sindicais, da Jari Florestal. O maiOr devastador foi justareligiosos, políticos e advogados.
mente Ludwig, que, àqu~le ~~mpo, ~ra apoiaSr. Presidente, Srs. Senadores, diante disto, do por um dos presidentes militares e que
condamamos a formação de uma frente an- até era recebido em Palácio em mangas de
tiimoerialista, tendo em vista as recentes inter~ camisa, como um estímulo da demonstração
venções ou a recente atuação de Presidente da viabilidade da grande eqtpresa rural. Foi,
da grande potência, como Georger Bush, nuno passado, apoiado pelo Governo MHtar.
Das grandes empresas que tocavam a dema atitude que contraria princípio de Direito
lntemadonal, no _que diz respeito à não inter- vastação, e Capital estrangeiro dessa envergavenção e a não ingerência em assuntos inter~
dura, há de se m_ençionar, porque a História
nos.
ass_im o exige, a Volkswagen, que, através de
Conclamamos, pois, a formação de uma
umã das suas empresas agrícolas, num_ só
frente antiimperialista, com a participação dos
dia,-qUeirnou 12 mil hectares, a_maior coivara
sindicatos dos trabalhadores, do clero pro- vegetal de que o Mundo _teve notícia. foi essa
gressista, dos partidos populares, do_s intelec~ a versão que tivemos de uma constatação dos
tuais, cientistas, do movimento estutilantil, dos
satéiites, a maior fogueira da- Amazônia, namilitares nacionalistas, sim em defesa de um
quela época.
programa capaz de COK;Iter o processo de inEsta, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
temcionalização da Amazonia, para o que os
a luta a que conclamamos as forças progressistas a defender e a Sustentar.
sucessivos governos brasileiroS mostraram-se
coinpletamente incapazes.
Era o que ti.Ilh~_a dizer, Sr. Presidente.
A luta de Chico Mendes s6 pode ser assuDurante o discurso do Sr. SenadorAlw'mida e continuada por aqueles que defendem
e lutam pelas tranformações sociais neste
zio Bezerra, o Sr. Senador Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da presiPaís~ A luta de Chlco Mendes não era uma
dência, que é ocupada pelo Sr. Pompeu
luta ecológica abstrata, ele era um homem
de Sousa, 3" Secretário.
que lutava pela reforma agrária. Por is~. vin~
culamos a defesa eficaz da Amazônia ao conO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
trole acionário' dos bancos ou à estatização -Concedo a palavra aO nobre Senador Jutade setores financeiros, ã reforma agrária, des~
hy Magalhães.
conhecimento da divida externa (instrumento
O SR- JOTAHY MAGAlHÃES (PMDBde domínio e empo):>recimento programado
de nosso povo). Exatamente por isso, enten- BA. p_rçnuncia o seguinte discurso.. Sem revidemos que _qualquer projeto para um progres- são do orador.)_- Sr. PreSidente, Srs. Senadores, eu _poderia u~{izai- uma norma regimenso social da região arna~ônlca - o que não
é ·a sua simples preservação como santuário
tal e solicitar que a Mesa considerasse como
lido esta pronunciamento, também sobre a
-exige uma ampla discussão nacional, com
Amazônia. Com a licença dos nobres Senaa participação de todas as fcirças proQ-ressistas. O debate entre os "ecologistas" de wall
dores amazonenses, penso abordar este assunto, que é do maior interesse naetoal hoje.
streete os "nacionalistas" õcos é apenas uma
Mas não considero corno lido meu discurso
disputa entre dois segmentos que foram aliaem defesa de-um princfcpio; em defesa dO
dos em _outras décadas na exploração perversa da amazônia e que agora divergem ape~
direito daqueles que se inscreve normalemente, na forma regional, para faxer pronuncianas no que diz respeito a maiores ou menores
faixas de comando. Não é urna divergência .. mentos, e que são atropelados por uma distorção de norma regimental, pelo uso da palavra,
quanto a projetas de desenvolVimento da re-_
gião: nenhum dos dois lados está empenhado
como líder, de assuntos que não são de liderança, mas são discuros pessoais, com todo
em ter, com prioridade, a elevação das condio respeito a_ quem fala.
ções de vida da população amazônica, Pensam de _outra maneira: em seus lucros. Por
Ê em defesa desse direito que pretendo faisso sustentamos que, sem um projeto de
lar, no momento chega ao Plenário o Presitransformações sociais, com o desconhecidente Jarbas Passarinho, que foi o primeiro
mento da dívida externa, a estatização dos
a abordar este assunto, e também com a licenbancos, a reforma agrária, o monopólio do
ça do Senador Francisco Rollernberg, que, se
comércio exterior e o rompimento com a dofalar, será sobre o mesmo assunto - a Amaminação estrangeira sobre o nosso Pais, não
zônia.
havefá. QUalqUer pioejetõ_ vláVef de- desenvol. O intenso impacto da reuniãO de Altamira,
vimento da amazônia, com juStiça social. Saao mesmo tempo em que altos -dirigentes de
bemos, de história recente, que são empresas
países êstrangeiros se manifestam preocupamultinacionais as que maiS devastam a amados com a devastação da Amazônia, está a
z6nia. · ·
·
exigir serena reflexão dos brasileiros.
Em 1979,1ogo que, pela vontade soberana
Onde estaf'á a razão?
do povo ·do meu Estado, chegava ao Con-Talvez, cOfiiO os:- filósofos, possamos dizer
gresso Nacional, à Câmara dos Deputados,
que, como no homem, a r&ão ambiental da
eu propunha ·a formação de uma Comissão
Amazônia não está nem dentro do Brasn._nem
sobre a devastação da Amazônia, que foi aprofora dele, mas no próprio espaço de disCussão
vada. Na qualidade de seu Presidente, dirigidesta razão.
mo-nos à Amàzônia. e a maior devastação
Isto porque seria absoluto cinismo trazer a
que lá encontramos, 200 mil hectares, no Esrazão para o Governo brasileiro, há menos
tado do Pará, era na propriedade de Ludwig,
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de um ano de nossas recentes denúncias So~
bre as queimadas na Amazônia e da omissão
vil dos poderes constituídos diante desse ver~

dadeiro crime contra o futuro. Será q"i..JE~-agora,
diante da evidente intromissão de governos
estrangeiros, mudamos de; idéia e de ~oslção?
Certamente que não. O Governo atual e an-

teriores têm dado provas cabais de incompreensão, incompétência e orriissão. diante do
gigantesco desafio de explorar radonalmente

a Amazônia. Como Principal responsável pela
formulação e implantação- do Plano de Desenvolvimento Radonal, o Poder Executivo tem
a obrigação de fazê--lq em obediência aos preceitos legais e morais que Qeterminam a garantia das comunidades indígenas e popula-

ções ribeirinhas, o desenvolvimento equilibrado das regiões e a proteção do níeio-ambiente. Mas sucederam-se as provas em cóntrário.
A cidadania é freqüentemente ferida quando
não violentada em seus elementares direitos.
O caso do assassinato do sindicalista e ecologista Chico Mendes é um atestado disto. Outro
é o ignóbil atentado ao Padre Xaven.iano Angelo Persa, vigário de José Porfifio (Xingu). Nenhum indicador assegura, de.outra parte, que
esforços reais estejam efetivamente ~endo desenvolvidos pelo Goveino Federal para eliminar o desnível tecnológico e de renda entre
o .Sul e o Norte.
O meio ambiente, enfim, está sendo, destnúdo na Amazônia sob os efeitos de sucessivas queimadas que abrem as darei~as para
a desertificação de um solo que sói ser fértil
apenas por causa da espessa cobertura que
lhe recob~;e.
Por incrível que pareça, até hoje, nãp há
qualquer plano de Ocupação da Amazônia
que compatibilize as exigências civis, ambientais e sócio-económicas da Constituição.
No auge do regime passado, formulou-se
a estratégia de colonizaçã.o ao longo da Transamazônica. Volumosos recursos aí foram alocados, provocando o desmatamente de centenas de quilônJetros ,quadrados de mata densa
e um senSível impacto no ecossiStema regional. E no que deu isto tudo? Quais Os resultados destes.Programas?
Pouco se sabe.
Sabe-se apenas que a idéia de colonização
da Amazônia foi abandonada. D_eu-se à região
um papel meramente subsjdiário do ponto de
vista agrícola, preferindo-se privilegiá-Ia com
os grandes projetes agropecuários incentiveidos pela Sudam, enquanto transferiu-se pai-a
o cerrado, no Centro-Oeste, as esperanças de
redenção. Desde então, é aqui neste Planalto
Central que se localizam as fontes do crescimento agrícola do País.
Mais uma vez, pouco se conhece dos resul'tados da ação de governo na Amazônia. Sabese mais 'pelas retumbantes notícias de jornal
que ora alardeiam um protesto ecológico, ora
numa enigmática fotografia aérea com crateras visíveis da aÇão humana na mata, ora a
indignação de um líder indígena.
Qual o volume de recursos efetivamente
alocados pela Sudam/Basa. nos grandes projetes C!Ullazônfcos? Que beneficies trouxeram?

Quais os cntérios para a distribuição de terras
públicas na região?
Pois bem, chegamos aos tempos atuais e
o que temos, quanto à ação do Governo na
Amazônia?.
__ Um progi-ama amplo de ocupação regional
ao Sul da Amazônia, denominado Pólo-Nordeste, em torno da construção da· Rodovia
Cuiabá-Porto Velho, sobre o qual abundam
indagações, como a que anexo a este pronunciamento, oriunda de um dos Coordenadores
do Programa, e um complexo de obras hidrelétricas inscritas no Plano Eletrobrás Ano
2010.

Em qualquer dos casos submerge a visão
estratégica de ocupação do espaço nacional,
com equilíbrio em seus níveis de desénvolvimeoto e percepção diferenciada quanto ao
pa"pel da _Amazônia, para se perceber apenas
a ação.tópica, no segundo caso sequer considera~do o signi~cado de. transformar a reQião
em um imenso lago destinado a acionar turbinas que Continuarão jorrando energia para o
Centro-Sul.
Há poucos anos, projeto semelhante ao da
Eletrobrás, oriundo do Hudson Institut e de
autoria de um simpático Henman Khan, foi
unanimemente "repudiado. Terá ele agora se
metamqrfoseado no seu oposto pelo simples
fato de que as mãos que o moldaram vieram
do barro tropical?
Indiscutivelmente, a Amazônia não pode
mais ficar a mercê de prioridades improvisadas a cada mudança de Governo~ Sobretudo, há que se definir, a nível de Poder Executivo, mas com amplo respaldo nacional, uma
estratégía peimanente de ocupação da Amazônia; ao mesmo tempo em que se dê desenvOltura a um programa de pesquisas de amplo
espectro e alto nível·que oriente a exploração
econômlca, ·sem danos irreparáveiS à região,
ao País e à humanidade. Como bem pontualiza o Dr. Rubem Fonseca Filho, Secretário
do Me!o-Ambiente, Gência· e Tecnologia do
Distrito Federal em artigo publicado recentemente (Ecologia e Atualidade inJoma/ de Brasília; de 10-11-88), hoje, ao contrário do que
perls-am muitos ecologistas, a defesa do meioambiente depende diretamerlte da luta pelo
progresso tecriológico, pelo conhecimento
cientifico, pelo desenvolvimento de um ensino
básico efictente, pelo desenvolvimento da nova indústria, diretamente comandada pela
ciência. O atraso econôrilico/tecnológico produz não somente miséria, mas também poluição _e degradação ambiental.
Ou seja, a Amazônia deverá ser conhedda
sOb o critério da sistemática observação que
suger-e a regularidade de certos fenómenos
e leis, longe dos ídolos do conhecimento que
tanto atrapalharam no Século VI um precursos
da ciência conhecido como Lord' Bacon. Aí,
então, poderá ser objeto de uma ação transformàQofa do homem, compãtível com os objetivos que se·pretenda na profanação deste sanl;uário verde.
ftr'\as, se a razão _não está dentro do que
responde intemadonalmente pelo Brasil, taritbém não ootá fora do País.
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O desenvolvimento da Amazônia interessa ..
à humanidade, mas é de responsabilidade e
competência exclusiva do Governo brasileiro.
Não se pode ad~itir, sob qualquer pretexto,
ingerência sobre os partidos políticos ou sobre
a política económica do País.
Erani os dirigentes estrangeiros quando, extravasando os princípios da diplomacia, sugerem caminhos alternativos para o desenvolvimento da Amazônia ou Slj,a internacionalização. O que se intefnil.clonaliza são os Princípios reguladores da vida em sociedade em
suas projeções interna e externa. Internacionalizaram-se o~ Direitos Humanos, internacionalizaram-se as instituições democráticas, internacionalizou-se a política, à informação e o
saber. Mas, dentro dos recortes coercitivos e
hegemónicOs de cada povo organizado em
Estado sob um certo -território.
Como aceitar que outros países noS -detenham os caminhos? Isto é um absurdo! Fez
bem, pois, o Excelentissjmo Presidente José
Samey em refutar insinuações pouco lisonjeiras à nossa sóberania. Aliás, co.mo seria alvfssareiro ouvir este mesmo tom de S. Ex"
perante o Fundo Monetário Internacional ...
De qualquer forma, reconfortamo-nos, todos, brasileirqs e brasjleiras, certos de que os
ingentes esforços de bandeirantes e conquistadores, legitimados por Rio Branco nos foros
internacionais não tropeçarão na.._:ilação-do
atual Governo.
Em'boa hora lembrou também o Presidente
Sarney que os maiores problemas ambiefrtais
são causados pelas grandes potêhcias, sobretudo o. aquecimento- da atmosfera que compromete a camada de ozônio do planeta e
os arsenais oudeares que põem em risco a
vida na Terra Poderia ter lembrado o PreSidente a questão dos resíduos químicos e nucleares que estão sendo depoSitados nos mares, afetando decisivamente suas biotas. Como poderia ter dito que foi o módelo tecnológico da grande indústria que fez o desenvolvimento doS países ceiltrais o princlPa! agente
d~ devastaç.lo dos recu~s naturais em escala planetária. De qualquer forma, de nada
adiantaria trocar insultos, ainda que diplomáticos.
O que""está em cheque, enfim, não é nem
o Presidente da República do Brasil, pelos erros e omissões no proceSso de ocupação da
Amazônla-, nem os dirigentes dos países desenvolvidos que nos legaram uma herança
"faustiana" ·de progresso. b que se questiona,
hoje, à luz dos resultados universais obtidos
e dos progressos da ciência é a sobrevivência
da humariidade e de sua qualidade de vida.
Diante des:te desafio não tenho outra alternativa senão a de ser um- hOmem progressista.,
QU seja, de._ crer que este desiderato só será
alcançado com margens crescent~ de liberdades individuais, bem-estar material e conhecimento das leis que regulam o universo. Estes
objetivos, é certo, dependem de regras nacionais e intemãcionais de convivência mas estas
regras subordinar-se-ão Sempre aos imperativos do consenso.
.Deverá." pois, haver consenso internacional
sobre as formas
do progresso
material, como
.
.
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há um consenso sobre a importancia da De-

mocracia, da informação e da Ciência. Impõe-

se, sobretudo, num consenso internacional
sobre o uso de substâncias tóxi_cjl_S, mecanismos mortíferos e processos comprometedores da vida útil. E tão grave e_ste problema
que propus, desde a primeira fase _da Assembléia Constituinte, que se destacasse o conceito de segurança civil do conceito de segurança pública, aí obrigando todas as ações
e instituições govemameritais voltadas a normatização, fiscalização e controle de todQs_ os
eventos potencialmente causadores de rupturas nos ciclos da vida útil, habitat e processo

de hoje apertem amanhã um botão e comecem uma guerra nuclear que será a ex:tinç:ão
da Humanidade. Então, neste ponto, parecenie importante, como V. Ex" ColOcou, e não
é-nenhum tipo de~rrogância dizer__aqui: esta
terra tem dono, não admitimos que ninguém
dê palpites aqui dentro.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES -

Não

há_ rha_i~--~omlições de se _pensar desta forma.
O Sr. Jarbas Passarlnlto -Mas, eví~en

Março de 19.89

na educação, onde eu vi fichas de traba1hos
de aul_ã que não via em algumas escolas de
cidades coÍ1sideradas no Brasil como boas,
e vi o crescimento da a9rlcultura, n~ produção
do café, do arroz, da cana, em grande quantidade.a ponto de muitos dess_es colonos que
saíram daqui, do Paraná, de outros lugares
e do Nordeste brasileiro, em grande parte, baterem no bolso e dizerem assim: "~u tenho
_o Banco d9 Brasil aqui neste bolso." O projeto
origin~ foi excelente, não houve foi Continuidade ne: aplicação.

temente, considerar que nós não somQs irreSponsáveis. e, com6 tal, devíamos ·caracterizar
O SR. JUTAHY. MAGALHÃES - Este
se temos ou não feito um usó próprio da Aóé que foi o _grande problema. Depcis houve .
restaAmazônfca. Neste ponto, eu entrav~ aqui,
produtivo.
mudança. Aí que falo que temos que ter contiNeste sentido, é certo que caminhamos ru- dentro do plenário, quando V. Ex• me citava_
nuidade administrativa, não podemos ficar sumo a um entendimento universal para a pre- nominalmente, e não pude ficar assiStindo a
jeitos a mudanças àe política de acordo com
servação e desenvolvimento- da espécie, tal partes seguidas do discurso de v_•. ~. pelas
o Governo que se instala.
como vários autores têm des@cado, tanto i1.o pressões telefônicas e de outra natureza, de
O Sr. Jarbas Passarinho - E com os
mundo ocidental_ como no Leste Europeu, cantatas pessOãis. Mas houve um ponto dó
humores de cada. Presidente.
Destaco, nesta oportunidade, o texto já men- discurso de V. E!c' que eu gostaria de retomar.
cionado do Dr. Rubem FonseCa _filho, como Se é que entendi bem; parece que V. Ex" fez
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E,
o texto que anexo a este pronunciamento de uma análise crítica, desvantajosa para a ocuquando V. Ex' fala na _coionização através· da
Henrique Rattner Filho (Tecnologia e Meio pação da Amazônia, através da Transarnazô..
~tr~da Transamazônica. foi um plano qúe poAmbiente, Folha de_S. Paulo, 5-1 0-88) e Dante nica. Eu tive parte nisso. O Presidente Médid
deria ter dado_c_erto. Infelizmente não deu, por·
Ludovico Mariutti (lndú:;;tri:;:~ e Me'o Ambiente._ - de que fui Ministro, com muita honra para
que posteriormente veio o desvirtuamento, faFolha de S. Paulo, 19-1 0-88). S~ a questão mím -Um dia me cham·ou ao Pal~cio do
zend,o cOm que tivess~m prevalência interesamazônica alcança um nível de importência Planalto, onde estavam discutindo se consses das grandes propriedades para a utilização
que lhe mereça incluir ao lado das grandes· truíam ou não a ·Transarnazônlc:~ e· ele me
da pecuária, através de projetes financiados,
ameaças mundiais, o que sinc~rárriente muito chamou dizendo: :'Você ~ Ministro da Educae muitos subsidiados; projetas que hoje duvido, é justo que nos debrucemos todos ção, mas é um homem da Amazônia para
nós sabemos- já estão fazendo levantamen- brasileiros e não brasileiros - na .busca mim, e quero ouvir a sl.RI opinião". Fui inteira- . to de todos que· receberam subsídios, e poude uma estratégia de ocupação de consenso mente. favorável, porque há niuito tenipo ·eu
cos estarão lá sobrevivendo.
interno e_ externo. Isto nada tem a ver com tinha na cabeça a possibilidade de se fazer
O Sr. Jarbas Passarinho - É mais prováingerência estrangeira ou in_temacionaliza_ção a rocada do excesso de população do Norvel. Agora, Isso Aaturalmente será objeto da
deste brasileiro para a área subpovoada da
da Amazônia.
CP!,...
Amazônia. É aquela exp-ressão _de Olivelta ViaO Sr. Jarbas Passarinho- Concede-me na:·"a terra_ sem o horilem,·e o homem sem
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Que
V. Ex" um aparte?
a terra". O homem sem a terra está lá, na
V.' Ex" está pleiteando.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com área
V. Ex" rePreSenta aqui com tantá digtodo prazer~ Ex"
nidade e prof~eiênda; é o nosso Nordeste, com - O Sr. Jarbas Passarinho- ...e vejo, para
gáudio meu, que o partido majoritário dêve
mais de trinta milhões de pessoas, já tendo
indicar o nobre Senador pelo Amazonas, SeO Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Sena- dificuldade_ __imensa de viver _do Seu próprio
nador Leopoldo Peres.· para presidi-la, o que
dor Jutahy Magalhães, acho que a colocação solo, de tirar a sustentação do seu próprio
já é uma garantia. Então; a segunda fase seria
estratégica do disCurso de V..Ex" é irretorquível, solo. E, invés de irem nordesti!' .ç>s para a· Ama~ oc_uPação da Amazônia pela pata ele boi,
pelo menos do meu ponto de vista._Essa ques- zônia, espanc-ados· pelã. seca e- já vítiniaS de
que tem'?S que rever, reavaliar, para saber até
tão, por exemplo, da intemaciomilização, que um sistema pré-capitalista que Já existia, que
que ponto isto deu resultado favorável ou dessuponho não tenha mais cabimento algum se transformava imedíatarnente em uma espéfavorável .. Não há nada que seja totalmente
à altura do _século e_m __ que estamos vivendo, cie de escravagismo, eles percorriam a estrada
bom "e totalmente mau. Nas minhas andanças
é possível transformar aAmazônia numa_ espé- de Caicó, como retirantes...
de três anos de pós-graduação pela Escoloi
cie de mare nostr:o_ ou n1Jrna Arrtártida, onde
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -A idéia
do Estado-Maior do Exército Brnsileiro, nós
todo mundo tem urna fatia da su.a soberania era correta,_ er.;~ da coloni@ção como diSse:
sabíamos que não havia nenhuma linha de
própria; e multo menos _transform;á-la em um
V. Ex• - atr:avés de pessoas_ s,em terra$, que
aÇão constituída s6 de vantagens, há vantaprotetorado, num_fideicomisso qup ficaríamos
estariam lá com uma vasta área para produzir.
gens e há desvantagens._ Nós temos que pesar
submetidos a_ um poder extranacional sobre
as- duaS e verificar qual foi o resultado. No
O Sr. Jarbas Passarlnho :::._ EXato. E eu
aquilo que seria patrimônio brasHeiro.. Há outro
caso da Transamazônica; as estr8das vidrWS
ponto que V. Ex-.cita muito bem, que é caracte-. tive a oportunidade ?e ver a construção da
não foram constrUídas em tempo oportuno.
rizado por um dos homens que admiro muito, Transamazônica, e. como Ministro da EducaEntão, a produçho interio~ nao podia chea inteligência amazo_nérise_é_fértil __em produzir ção, a primeira _providência qUe nós tomamos
gar à estrada principal, à estrada real, para
inteligências, e esta Ca_sa é urna demonstrÇ~ foi federaliz~r, o enSino ali, porque o que os
sair para o centro de consumo. Isso foi um
ção, ele é professor da Un_iven;;lda_d~ do Ama- professOres reCebiani cOmO pagamento, no
elos fa_tores de fracasso relativo da colonização
zon_as, Professor Samuel Benchi~çl. Ele f~ Estado do Pará, era um salário tão baixo que,
pela Transamazônica. E a outra eu vi depois~
a diferenç~ entre_ a intemalizaç~q e fl planeta- a partir do momento em _que o Incra apareceu
Já quand9 faz a campanha em 1982, uma
~ção. A partir do mOmento em q-ue temos lá. automaticam~nte todp mun~o preferia ser
~panha que não me foi f~iável, percorria
a pÇ!ss\bili~~de de_ uma má admk!_i~ação .4~ funcionário do. Incra do que ser profeSSbr. E
a TransarrwOnica com wna dificuldade enorAmazônia afetando os interesseS -do Planeta, n6s federalizamos, o GOverno Federal entroU
me. Eu tinha percorrido a mesma áre'a. a 80
aquilo, pagava bein melhor, e fizemos
nÓs deVenlos ter a humildade surlc,iente para
e 90 km por hora. em viatura, com ab5oluta
considerar que determinadas que_ixas podem uma escola a cada 20 minutos de vôo de
trancjüilidade. Voltei em "1982, a estrada ocuser justas. Como_ nós temos receio também helicóptero. E vi, Senador Jutahy Magalh&es,
pada pela mata, a mata voltando a Ocupar
de que os poderosos condôminos do mundo o resultado de um ano de trabaJho; não apenas
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o leito da estrada, a área de rolagem já' ocu.;

pada pela capoeira, e o DNER sem meios
para poder sequer manter_ a estrada. Então,
não há projeto de colonização que possa vencer.
O SR. JOTAHY MAGALHÁES -

Este

é o grande dra.ma.
O Sr. Jarbas Passarinho- E eu agradeço a V. Ex!'.
OSR. JUI"AHY MAGALHÁES- Eu é que
agradeço a V. Ex', Senador Jarbas Passarinho,
porque V. Ex" velo dar ao meu pronundamento o mérito.que ele não tinha. V. Ex" tem principalmente _o conhecimento de vista, conheci-

mento esse que não tenho. Por exemplo, no
caso da questão da agropecuária na Amazônia, eu me baseio em informações, em debates que tivemos na Comissão de Legislação
Social, quando fui seu Presidente e. depo!s,
Membro dessa Comissão. Tínhamos que

aprovai aquelas mensagens, com mais c;le 3
mü he_ctares, dentro das normas regimentais
e legais. Muitas vezes ouvi pronunciamentos
de representantes da Amazônia que diziam
que, apesar de amplos recursos, recursos altamente subsidiados, já destinados à pecuária
- a idéia era para o ~bastecimento daquela
região, através da criação de bois de lá infelizmente nem a própria região era abastetida com os.recursos da_área, com esse gado
introduzido daquela região.

O Sr. Jarbas Passarinho -flú talvez tivesse havido uma informação, um pouco defeituosa para V. Ex" Parte dessa pecuária subia
pela Belém-Brasília, não déi Transamazôniq,
rilas pela Belém-Brasília para o matadouro
no Pará. Aliás, era clássico vir do rebanho gaiano, porque, quando o Presidente Juscelino
construiu a Belém-Bresüia, se diziâ que ele
tinha construido o. nada ao nada, tinha ligado
o nada ao nada, de permeio, 7 milhões de
cabeça de gado vacum. Era o que realmente
existia para a área do Pará. f\o\as eu conversei
com um agrônomo da maior qualificação, inclusive responsável pelo Instituto _dos Trópicos
Úmidos, e ele mostrava um dado irrefutável:
nos três primeiros anos o capim Colonial era
uma beleza, maior do que a altura do homem
mais alto que existisse; do terceiro ano em
seguida, aquilo não dava mais. Então, aquêla
ilusão da derrubada da mata para fazer a pastagem se desvanecia. ~:;:·passava a ser objeto
de investimentos vultosos, para poder ter ainda a manutenção e pecuária na região. Esse
é um dos pontos que ~U acho _(undam~ntal
para nós analisarmos na quai'UI fase que eu
proporei para a CPI. E, se eu- for --o relator,
e me parece que é desejo do Presidente !_..eopoldo Peres, eu proporia que nós fiZéssemos
quatro etapas: na rrimeira etapa, nós estudássemos qual é o número ·que mereçe uma. c_on~
sideração de precisão razoável sobre_ a verdadeira área atingida oelo desflorestar:nerp:o, ou
pelo desrnatamentu da Hiléia, não da Amazônia Legal, porque .a Amazônia_ Legal iiidui
área de cerrado, inclui área de vegetação de
transição. e sempre foi queimado para fazer
agricultura. Eu quero saber o.nde a flores~

foi derrubada para fazer pasto ou- agricultura
de ~sistência. Segundo, nós discutiríamos
o que pode ser mito, por exemplo, a Amazônia
como pulmão do mundo - porque no dizer
do Ministro Delfrrrl' nunça nos pagaram royalt
por_ Isso, mas vivem insistindo no puJmão do
ril.Undo; no oxigênio. Ao lado disso, saber se
a Amazônia realmente é um ratar importante
no efeito estufa, se isso teria efeito. Terceira,
em face dessas duas faSes já_ analisadas e concluídas, saber se essas acusações exteriores,
em relação ao Brasil, têm procedência ou não.
Finalmente chegar ao ponto qUe V. Ex!' tocci
muito bem: nós temos responsabilidade estamos faltando a ela de estabelecer uma política
de exploração ou explotação da floresta Amazónica, de como fazê-la. O discurso de V. Ex',
já é para mim, uma peça a ser' requisitada
no começo do trabalho da CPI.
O SR. JOTAHY MAGALHÁES - Para
mim é uma honra esse julgarnento de V. EX'
Tenho certeza', nobre Senador Jarbas Passarinho, que V. ~ está, mais uma vez procurando prestar um serviço à Nação. Muitos entendem a CP! como uma investiga.Ção,de delitos, como uma ocasião para pronunciamentos criminosos; não é esta a validade. O nome
está errado. não deveria ser Comissão Parlamentar de Inquérito, teriafiiOS que levantar as
questões, deveríamos até começar modificando o nome da COmissão, para não dar essa
aparência de que há wn prejulgamento, que
se esteja querendo colocar na cadeia aquele
que,aqui vem depor.
Por exemplo. nessa questão da Amazõma
temos côndlções de levantar um problema
de interesse mundial. Este é o papel do Senado, discutir os problemas com seriedade com
interição de _encontrar soluções, de en~ami
nhá-las ao Executivo, a fim de poder aplicar
uma política do interesse nacional, e, no caso
específico, até de interesse mundial.
Só posso parabenizar V. ~e, por isso, assinei, com muito prazer, o requerimento para
a instalação dessa Coinissão. V. Ex" tem um
trabalho sobre o problema da energia nuclear,
já mosf!ou aQllde pode chegar como relator.
Sei que faremos um trablho, que seiVirá para
o estudo, para o exame de nossas necessidades, de riOssas possibUidades de uma política dirigida para o aproveitamento da Amazônia.
Eu s6- posso pãrabenizar V. Ex' por mais
esta iniciativa.

TJqta-se, quando muito, de perseguir uma
afinidade entre objetivo_nacionais e objetivos
supra-nacionais, -tal Como, aliãs; já se fez na
qUestão nuclear, na queStão dos direitos hu·
m~nos,
qUestãO do aproveitamento dos
rios comuns a vários países e na questão dos
mercados.
Assim razendo, rejeitando a dicotômlca re-partição· da razão entf:e o interno e o externo
para procurá-lo no próprio cQncelto de progresso, estaremos contrib1:1indo não só para
erigí-la como preâmbulodÇ> pensamento, mas
como a abertura do mito platónico da caverna.
Acertou, pois, aFolha deS Pauloem seu-editorial de 26 de fevereiro de 1989, que, pela dare-
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za das proposições, aqui transcrevo finalizando minha intervenção:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem. Palmas)
·
DOCOMENTOS A QUE SE REFERE
OSR.SENADORJUTNiYMAGALHÃES
EM SEU 0/SCURSO:
.
BUSH E A ECOLOGIA

Surge como uma intempestiva, antidiplomátlca e _arrogante intervençãO nos negócio~
entre duas na_ções soberanas a "advertêrrcia"
feita pelo Presidente dos Estados Unidos,
Gf;:orge BUsh, ao Primeiro-Ministro do Japão,
Noboru Takeshlta, quanto aos projetos de desenvoMmento que esse país financia na Amazônia'. Por mais intensas que sejam as pressõeS da opinião pública norte-americana, O
Presidente Bush não está credendado para
assurilir o papel de defensor da ecologia em
escala mund~; muito menos quando sua atitude parece revelar, não a tentativa de oferecer
élpoio e soluções construtivas para. o problema
do meio ambiente no Brasil, mas a insistência
numa pàlítica de asfixia financeira e de restrições creditícias que vai pondo em risco não
só o desenvolvimento brasileiro, mas a própria
~t.abilidade do sistema econômico internacional.
Esta Folha não compartilha das teses,
agressivamente veiculadas por alguns setores
do Governo Sarney; de que estaria em curso
uma conspiração contra a soberania do Brasil
sobre a Região Amazónica. Reconhece, nas
manifestações dos grupos ecológicos, brasileiros ou estrangeiros, uma preocupação legítima face ao que, sem dúvida, é hoje uma
questão de dimensões _internacionais. Tratase, precisamente, de encará-la desse modo
sem abdicar da autodetermina,ção dos brasileiros sobre o seu próprio território.
Com efeito, se a preservação da Amazônia
interessa aos destinos de todo o planeta, importa buscar soluções para um desenvolvimento equilibrado e responsável nessa região.
As voltas com uma dívida externa intolerável,
premido por uma ameaça inflacionária capaz
de destruir todo seu sistema produtivo, o Brasil
simplesmente não tem recursos para iniciar,
por conta própria, uma política de proteção
ambiental na Amazônia; nem mesmo há verbas para proceder a uma f~SÇa}_~ação minlma, mente eficiente de suas reservas florestais ou
para assegurar às populações indígenas sua
sobrevivência física e cultural.
Dentro desse quadro, a atitude dei presidente norte-americano só pode ser interpretada como um sintoma de estreiteza e unilateralidade na co-mpreensão do tema. Se os países do Primeiro Mundo reconhecem a seriedade do problema, cabe-lhes colaborar com
o Brasil numa estratégica equilibrada de desenvolvimerito da região - não condenar
uma situação que, fruto de descontrole e da
carência de recursos. contribui para agravar,
na med1da _mesma de sua intransigência e
~esponsabijidade em tudo o que diz respeito
~ divida e~ma brasileira.
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Seria de cogitar, assim, uma proposta que

nomiza drasticamente -o consumo de mão-de-_obra, matérias-primas e energia, na fabricação
e no uso de__ seus prõdutos, graças à intensa
o ecologista José Lutzemberger avançou, reagregação de alta tecnologia.
centemente, sugestões nesse sentida. Não haveria, por exemplo, nenhum incoveniente se,
A_ v~lt'ta indústria, _exemplarmente represenem contrapartida a um acompanhamento intada pela siderurgia, polui, depreda o meio
ambiente e desperdiça os recursos naturais.
ternacional do problema do melo ambiente
na Amazônia - p ser feito por um organismo · ~-nova conserva o ambiente e força mudanças
-~avanços sedais, na medida que exige a eledo qual o Brasil participasse - fossem oferevação do nível cultural geral dos trabalhadores_,
ddas propostas para uma solução global da
a melhoria do ensino e da educação.dívida externa brasileira. A soberania do Brasil
A grande contribuição das recent~s inova.sobre ·a Amazônia é inegociável; seu direito
de explorar economicamente uma região de
ções tecnológicas_ é mostrar cabalmente que
seu território é tão ou mais legítimo quanto
o .conhecimento científico e tecnológico é indiscutivelmente o fator decisivo, que comanda
o de todos os países que, como os Estados
Unidos, promoveram ao longo de sua história
diretamente a produção e a economia e cheseus próprios festivais de genocídio e devaStagou - e aqui está a questão fasCinante ção. Trata-se de evitá-los aqui: a consciência
a um nível tão elevado que reduz drasticamente a submissão à natureza.
internacional, assim como a opinião pública
O Japão atual não seria o que é_ hoje se
brasileira, estão de acordo nesse ponto.
deixasse aos norte-americanos e europeus as
Mas a groteção à ecologia exige recursos;
nObres tarefas de produzir informática e outras
não será possível fazê-la se persistirem as brutecnologias de ponta. Vivendo em ilhas supertais consbições que, ao longo de toda uma
dé_cada, têm sido impostas ao desenvolvimen~
pOvoadas, desprovidas de recursos naturais,
to brasileiro. O futuro da Amazônia interessa
Os Japoneses seriam um povo de pescai::lores
incultos e descalços.
a toda a população mundial; é absurdo ima~
ginar que um único país, atolado na estag~
Isto post9, saliel"!ta-se o óbvio.
__ _
o·-aesenVõlvimento_ tecnológico e econónação e na miséria, possa arcar com o ônus
mico é uma questão de vontade e condições
de zelar pela sobrevivência de todo o planeta.
políticas e contempla, implicitamente, a quesAinda mais absurdos e revoltantes são os jotão ambiental.
gos de cena ambientalistas protagonizados
Hoje, ao contrário cJq que pensam muitos
pelo presidente de um país que, em plena
economia da abundância, beneficia-se dos in~
e<::olôgistas, a defesa çlo_ melo ambiente dejustificáveis desequilíbrios em vigor no sistema
pend~ diretamente da luta pelo progresso tecnológico, pelo conhecimento científico, pelo
financeiro internacional, desperdiça bilhões de
dólares com armamentos nucleares e condesenvolvimento de um ensino básico eficientribui para expor o mUndo inteiro a uma ameate, pelo desenvolvimento da nova indústria,
diretamente comandada pela ciêncla. Ou seja,
ça permanente de destruição.
a luta pelo progresso técnico-económico está
em harmonia com a natureza. O atraso econôANEXOS~
mlco/tecnológico produz não somente misé--;a, mas também poluição e degradação amECOLOGIA E ATUAUDADE
biental.
Rubem Fonseca Filho
Ao tomar posse na Secretaria de Meio AmAntes de mais nada. _é_ preciso caracterizar
biente do DF prOcurei sa~entar este aspecto,
os dias atuais como um período de inovações
o de que a questão ambiental não se restringe
tecnológicas tão importantes a ponto de cauà preseTVação de áreas/santuários da flora e
sar mudanças radicais na base produtiva munda fauna (aspecto com o qual estou de acordo
dial, e conseqüentes transformações nas
e Onde me engajo plenamente), mas fundaidéias e nas atitudes das pt:"ssoas. Abre-se u_m_a
mentalmente de uma formulação económica,
nova era. Mas hoje já é o começo do futuro.
que E;xige uma clára e corajosa proposta políÉ o tempo da transição, das turbulências, mar- ticá peirrieando. todas as atividades de nossa
cado pela agonia cadel vez mais rápida de ve- sociedade.
lhas e mastodônticas estruturas, que sucumNaQuela oportunidade, Saudei a nova Consbem ao novo avassalador impulsionado por tituição, e o faço e farei sempre Que se fiZef
três ferramentas irresistíveis, três aríetes que necessário, não somente por ter, pela primeira
tudo levam de roldão: a informática, a biotec- vez na história do País,_ dedicado um_ç_apítulo
nologia e os novos materiÇlis. É a viagem pela inteiro a uma evoluída política de defesa do
dicotonomia velho novo, colocada nos traços ambiente natural, como sabiamente faz_~ inteessenciais a seguir.
rãção da questão ambiental com os temas
Decadência _da grande indústria, que até à de_ todo o texto constitucional - dos direitos
época dochoque do petróleo (1973/1974) era e garantias fundamentais, da ordem econóconsiderada o supra-sumo da modernidade, mica e_ fmanc:eira e da ordem social. Viva a
do progresso e da riqueza dos pafses mais nova Constituição. Agora, vamos ao trabalho
ricos e cuja caracterfstica principal é o gigan- para implementar sua execução.
tismo dos capitais fiXOs,_ o insaciável consumo
A atUaçâ_o di Secretaria EXtraordinária do
de mão-de-obra, matérias--primas e _energia.
Em contraposição, afirma-se a nova indústria, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, na mique tende para a miniaturização tanto de suas nha gestão, volta~se a tarefas imediatas e con~
instalações como de seus produtos, que eco- tantes de adotar medidas enérgicas para provinculasse essas duas ordens de dificuldade;
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teger as áreas ameaçadas de degradação e
para recuperar as áreas já degradadaS, de resolver o grave problema da poluição na esta~
ção rodoferroviária, de fiscalizar as indústrias
e oficinas potencialmente poluidoras~ de adw
ministrar seís unidades de conservação (Jue
somam uma área de, aproximadamente,
60.000 hectares, de incentiVar a educação ambiental, de colaborar na solução de problemas
de água, esgotos, lixo, drenagem, erosõ_es, reflofestameritos,_exparisãO urbana etc., -n6 Sen~
tido de evitar impactos ambientais negativos.
Entretanto, também proponho-me à execução de tarefas de médio e longo prazos coerente com a visão aqui exposta. Proponho-me,
para isto, a contribuir com o correto e necessário Programa de Desenvolvimento de Pólos
de Alta Tecnologia, sob a coordenação da Se~
cretaria da Industria, Comércio e Turismo,
apoiando o desenvolvimento -da pesquisa e
da tecnologia, bem como incentivando a criação e expansão de empresas de alta tecnologia no Distrito Federal. Concretamerlte, atravéz do Conselho de Alta Tecnologia (CAT),
vamos levar propostas de estímulo à interaçâo
universidade/empresa e à transformação de
idéias em produtos. Com este objetivo buscarei, o:ode quer que seja, a cooperação de todos
os que tenham alguma contribuição a dar,
independente de qualquer posição p-olítica,
ideológica ou pessoal.
Brasflia já tem condições favorecidas para
estas propostas, ou seja, quadros científicos,
administrativos e tecnológicos na universidade, na adminiStração pública ou nas entidades
de pesquisa. Mas· não só na novã indústria.
Brasília tem especialmente um papel a cum~
prir na era da nova agricultura no Brasil, que
não é bem mais agricultura, mas o complexo
agroindustrial que a cada dia agrega mais tecnologia, acompanhando assim a tendência de ·
preservação do melo a"mbiente, por exemplo,
com a crescente substituição dos defensivos
químicos por controles biológicos de prágas.
Aí está a cidade, entretanto, mostrando as contradições de uma sociedade onde a pesquisa
científica ainda não ocupa o lugar devído.
Embora tenha quadros científicos, a cidade
encontra-se dentro de um ecossistema_, o cer~
rado, com um banco genético vegetal não
suficientemente estudado. Apesar das enor~
mes contribuições já prestadas pela Embrapa
(sediada em-Brasflia), que com sua pesquiSa
científica tem permitido a modernização e_sal~
tos na produtividade da agropecuária nacional
(recentemente, obteve uma bactéria que sub~
tituirá irtseticidas químicos no combate a,_os
pernilongas, preservando o meio ambiente),
ainda há muitO a f~r. O cerrado tem gramíno?as secularmente adaptadas às condições
naturais tropfcais, maS com potencial ei:onô-mico ainda não avaliado e desenvolvido, enquente a alimentação dos rebanhos. elo País
apresenta deficiênciãS e é feita ·com pastagens
de seinentes pesquisadãs nO exterior.
_
Não adianta ter "riqUezas potenciais... É preciso saber extrair_ da natureza exatamente o
que se quer dela. nem demais, nem de menos.
O que signifi_ca não degradá~la, e isso é possf-
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vel pela constante elevação do nível de conhe~

cimento de seus movimentos. Por isso, o conhecimento científico puro e aplicado é -o bem
mais valorizado da economia mundial cada

vez mais integradã. Se você -o detém, você
fabrica computadores e outras ferramentas
evolufdas e produz tudo mais facilmente, mais

barato e com melhor qualidade. Se não, você
que tem o maior património veQetal equatorial
da Terra, derruba muitas árvores da eXUbe-

que domina o poder e a faJta de consc:ienti~Ç__ã_o_d~_nó_S_hr_asileiros.

JoSéJUliái1o.de Carvalho Filho, 49 é proféssor da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da {JSP, pesquisad9r da Fundaçio Instituto de PesquiSas_ f!conómicas (Fipe}
e foi coordenadOr de pesquisa de avaliação
do Polonordeste, encomendada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro
Oeste (Sudecoj.

rante Floresta Amazónica do sul do Parâ trans-

formando-as em enérgia que, unida a muito
min,ério de ferro, vai virar gusa. E fica ·com
o deserto em lugar da vida.

Rubt:m Fonseca Füho é secretário extraordinário para assuntos do Me/o Ambiente, Ciência e Tecnõlogía do Distrito Federal
k) O exame dos dados censitários para as
áreas do projeto e pesquisas de campo apontaram para as seguintes ocorrências:
ConcentraÇão fundiária em Mato GroSso,
gra'nde crescimento de bovinocultura e aumeilto significativO da parceria em Rondônia.
Especificamente para este Estado foi verificada a tendência à CohcentraÇão fundiária nos
lotes mais próximos à BR-36lt.
O tonceito de estabelecimento agrícola, utiliza-do pelo censo agropecuárlo provavelmente
mascarou a realidade fundiária de Rondônia
dada a evidência de que a parceria cresceu
de forma expressiva.
1) A conclusão geral dos trabalhos de avaliação foi a seguinte:
As forças des_encadeadas ou reforçadas pelos investimentos - cresdmento migratório,
especulação fundiária; agravamento da malária, devastação ecológica, aumento da tensão
social e pressão sobre a terra - não encontraram· a compensação necessária por parte
de segmentos do projeto que visavam a f1Xc1ção do homem à terra, a proteção das comunidades indígenas e a oreseiVação ecológica.
Os insucessos apresentados acima não podem, exclUsivamente, ser atribuídos as iaihas
de concepção e implementação, ou à falta
de capacidade das instituições responsáveis.
Estas existem e merecem correção. Todavia,
atribuir a ineficácia apenas a fatores de execução seria simplificar a questão. As de:Jci~:-~cias
das instituições envolvidas refletem entre outras coisas, a correlação de forças desfavoráveis à.Solução dos problemas que envolvem
os pequenos produtores, as comunidades indígenas e o melo ambiente.
As tendêndas à valorização das terras, pecuarizarão concentração e especulação fun~
diária, são previsíveis em programas deste tipo, mormente quan~o se considera o padrão
concentrador e excludente da transformação
que acontece no melo rural do Brasü. O mesmo ocorre quando à maior fragilidade das
condições de ret>rodução de pequena produção, preservação eçoJógica e proteção às c:omWlidades indfgenils. Para que tais efeitos sejam significativamente reduzidos é fundamen·
tal existir vontade política.
Rondônia e a Amazônia cpntinuarão a ser
queimart.as, beneficiando a poucos, enquanto
perdurarem a atual "composição de interesses

A,pi:,Vfl§IAÇÃO EM RONDÓNIA
.José_.Juliano de Carvalho Filho
The New York Times, Folha de S. Paulo,
oEsUidodeS. Paulo,.Jomalda Tarde, assuntO:
Rondônia, queimadas, devastação da Amazônia.
Pesquisamos, a região de influência da
BR-364 (Cuiabà-Porto VeJho} durante quase
cinco. anos, e.abe-nos portanto um testemu-

nho.
Primeiramente _é necessário afirmar o que
está sendo escrito nos jornais não é sensacionalismo, é verdade. Tanto em Rondônia como
em outras regiões amazônkas ocorre a devastação da natureza. Em segundo lugar, é também necessário afirmar que esta devastação
se coftstitui em apenas um dos aspectos negativos do processo-- de expansão da fronteira
que ocorre no Brasil.
Para o caso específico da área da inOuêncía
da BR-364, é importante levar ao conhecimento púbUc:o os resultados da ação governamental.
A primeia informação irilpo~nte, embora
paradoxai,· é que a atuação, do governo visou,
ao nível das intenções, harmonizar a integração económica da região com a preservação
ecológica, proteção as comunidades indígenas e benefícios para o pequeno produtor.
Estes foram os objetivos maiores de Programa de Desênvolvimento Integrado do Nordeste d_o Brasil (Polonoroeste), intervenção governamental confinanciada pelo Banco Mundial,
ocorrida nà área no período 82/87.
A pr6pria-composição do Programa informa
sobre os objetivos. Assim é qi.Je_o Polonoroeste
foi comPosto pelos seguintes projetas: Reconstrução e Pavimentação da Cuiabá-Porto
Velho (BR-364); Construção e~ Consolidação

de Estradas Vidnais (RO/MT); Fortalecimento
do DER de Rondônia; Colonização de Novas
Áreas em MT e RO; Regularização Fundiária
{MT); Desenvolvimento Rural Integrado de
Rondônic! (PDRIRO); Desenvolvimento Rural
Integrado de Mato Grosso (PDRIMT), Apolo
ao Desenvolvimento das Comunidades .Indfgenas; Preservação do Sístema Ecológico; e
Saúde (principalmente combate à malária.}.
O Po)onoroeste, portanto foi concebido como um programa de desenvolvimento integrado, cuja espinha dorsal era a BR-364 complementada por intervenções de suporte à produção (assistência técnica, ~ rural, comerciaUzação, fomento e crédito) e atuação
na área social (saúde, educação e organização
comurüt:ária), além da infra-estrutura ffsica necessária à implementação das atividades mendonadas (postos de saúde, escolas, estradas
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etc). As atividades planejadas, atuando conji_:Ultamente, ass~urariaryt a ocupação da região de forma ordenada minimizando os efeitos perversqs sobre os pequenos produtores.
comunidades indígenas e meio ambiente.
- Eln que resUltou esta ação governamental?
Os prindpaiS re-si.J1tados obtidos pela avaliação do Programa podem ser assj"m resumidos:
·a) A condu são principal das avaliações para as áreas dos PDRI referiu-se ao fato de que
as condições" de produÇão não foram condi~
zentes com o nível atingido pelos inve$timen*
tos efetuados em obras.
b) Pesquisas efetuadas nas áreas evidenciaram que os comporientes que visaram diretamente ao público-meta (apoio à produção
e segmentos sociais) apresentaram níveis predominantemente insatisfat6rios.
Essa conclusão para os PDRL somada às
evidências apresentadas pelos estudos sobre
comunidades indígenas e colonização de novas áreas, evidenciaram O descompasso que
existiu entre investimento e. serviço, .com as
óbvias conseqUências negativas para os públicos-meta considerados no Polonoroeste.
c) Foram verificados casos de contradição
da ação do estado na .área do programa. A
instalação de destilarias de álcool na área do
PDRVMT é wna evidência deste fato. No caso.
os investimentos destinados ao pequeno produtor (escolas, extensão rural, postos de saúde
etc) foram, obviamente, prejudicados.
O avanço das culturas da cana-de-açúce:r
soja, bem como a postura de várias empresas públicas envoMdas no programa constituíram-se em outros exemplos de contradições.
d) Em ambos os estadoS foram Vê"rificados
problemas na área institucional e administrativa (falta de integração institucional, atraso
de recursos federais. ingerência polftica etc).
e) A distribuição de renda calculada com
base em pesquisas de campo nas áreas de
PDRI e colonização, bem como os fatores que
discriminaram a renda, sugeriram um processo de diferenciação econômica entre os produtores que o Programa tendeu a acelerar beneficiando relativamente poucos e portanto
implicando em perda de efiçácia. da ação governamentaL
f) As avaliações efetuadas para. o Projeto
de Colonização de Novas Áreas evidenciaram
que a concepção dos projetas ((Jrupa e Machadinha) foi bastante superior, relativamente
-aos antigos projetas do Incra para Rondônia.
Todavia, a capacidade de assentamento dos
projetas fOI bastante inferior às necessidades
da região: os pi'ojetos implantados apresentaream defidência em qualidade dé solo, seM~
ços de apoio à produção e componentes sociais. Tamtiém foi verificada· a alta rotatividade
de ocupantes dos lotes...
g) Quanto ao Projeto de PreseiVOção do
Sistema EÇológlco, as atividàdes de avaliação
condufiam que o objetlvo de harmonizar o
desenvolvimento rural com o Sistema. Ecoló-gico não foi atingido. FOram verificadas invasões de reservas. deficiência dos órgãos púbHcos responsáveis e desmatamento indiscriminado. O plonejomento do estabelecimento de
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cobertura v~rde para o_solo ficou muito aquém

do esperado, A floresta tropical, em inúmeras
áreas, estava e está sendo rapidamente substiM
tuída por pasto e capoeira.
_
h) O Projeto _de Regularização Fundiár:iÇ~
apresentou desempenho abaixo da crítica. Na

concepção do Programa este Projeto figurava
como pré-condição para o sucessO do POR!
de Mato Grosso. Os atrasos e baixo desem-

penho apresentado impJÚ:aram

na pennanên-

da de áreas de _conflito e falta, de garé!!ntias
e possibilidades para qs produtores_. A respeito
ainda da questão fundi~ria, a pesquisa de_ avaliação permitiu a verificação de tendências~ de
agravamento das tensões e conflitos pela terra.
As razões para tanto foram as seguintes: crescimento do fluxo migratório, avanço das pas-

tagens e culturas coll)e«:_i?!is, baixa qualidade
do solo em áreas disponíveis, transações c:om
terras em antigos projetas do Incra, invasões
de áreas indígenas e cr~cimento da parceria
no interior dos lotes, alêm -da insuficiência da
ação fundiária.
I) Com relação ao Projeto Saúd~ foram verificadas características de ineficiência (problemas de implantação) e ineficácia. A ac~Ie
ração da ocupação da terra, com aumento
da população avanço do desmata.rnento,
sem a contrapartida de melhoria ef~tiva nos
s_erviço_s de saúde teve como conseqüência
o crescimento dos índices de mal~ria. As avaliações efe:tuad<ts verificam diversas distorções
e defidênci® nÇ>s serviços de saúde incluindo
a má distnbuição e pouca eficácia dos medica-mentos destinados à malária
A respeito é importante evidenciar que a
malária é significativa na explicação dQ insucesso dos produtc.res em Rondônia, da_4o o
seu efeito riegativo quanto à força do trabalho
familiar, entre Outros.
j) No que se refere às avaliações efetú8~s
no âmbito do Projeto Apoio ao Desenvolvimento das Conlunic{ades Indígenas f1 conclusão principal fQi no sentido dt: que os resultados obtidos ficaram muito aquêm_ do planejade. Du~ante a implantaçêo do programa ficou evidençiada a atuação deficiente dos órgãos responsáveis; atrasos e frustraçõeS -nas
atividades de demarcação de terras; deficiências graves nas atividades de saúde e apoio
às comunidades; e ocorrência de vários câsos
de invasões e con{Jitos_.

e

TECNOLOGIA EMEIO AMBIEmE

Henrique Rattner
Partimos da hipótese da cbsolesçênçia de;>
paradigna fordista de industrtalização, devido
às disfunções acumuladas, sob for_ma_ d~_ elevado grau de poluição e destruição_ do meio
ambiente; os desequilíbrios regionais_ e setariais; o esgotamento de recursos ~aturajs não
ou dificilmente renováveiS e as tensões e conflitos sociais, em conSequênd.a do' desemprego e subemprego crescentes. Pôr outro la~C?1.
verificamos que, com a difusão das novas tecnologias. os países do Terceiro Mundo, especialmente os NIC. perdem-praticamente todas
as ''vantagens comparativas" que lhes permitiam concorrer nos mercados dos países

afluentes, enquanto os ónus da dívida externa
e das taxas de juros em eJevação tomam.inviável a continuidªçie_das políticas e estratégias
de ~cimento. As 4Nersas aplicações de novos materiais na: 'indústria e da biotecnologia
na agricultura, pecuária, agroindústria e produção de fármacos tendem a afetar os produtores tradickmais, presos às tecnologias convenCionais, cujos produtos perdem competitiVidade, em termos de qualidade e custos,
apesar de condições climatológicas mais favoráveiS.
Uma política de aproveitamento mais racional, combinada com diretrizes rigorosas de
proteção e· coJ15eavação do ecossistema, se
toma condição "sine qua non" para o êxito
de inovações e estratégias, visando n'ão somente restaurar o equilibrio ecológico, perigosamente abalado pelo crescimento predatório
das últimas décadas, mãs, também, assegurar
·o desenvolVimento eCÕlogicai'T}ente sustentável! mOralmente legitimado e, ancorado em
um conjunto de normas e padrões de comportamento dos agentes económicos e sociais,
sandoliado pelo poder público.
VIStos em perspectiva histórica e em termos
comparativos, os reCursOS n~rals do nosso
sistema ecológico são ainda impressionantes
e mais do que suficientes para o atendimento ·
das necessidades básicas da população brasileira em alimentos e matérias primas, gerando
ainda exCedentes esportáveis. Por outro lado, ,
as tecnologias necessárias para administrar
-racionalmente os rec:ursos e riquezas naturais
são amplamente conhecidas e dominadas pelos- ã.gricultores, técnicd's e agrônomoS das..
instituições oficiais, seja nas regiões da mata
e semi áridas, seja nas florestas tropicais ou
nos Planaltos de clima t~mperado.
Com investimento relativamente reduzidos,
seria possível elevar substancialmente a pro~
dutividade das terras, mediante cultivos em
rodízio, irrigação, inovaçãb em pecuári<.:. e piscicultura, utilização de fontes energéticas baseadas em biomassas e, por último, programas de tréinamento e de extensão orientados
para os pequenos e médios produtores.
A determinação das diretrizes e a definição
das priOridades da politica de valorização dos
recursos naturais está dependendo mais do
processo político e do projeto nadonal alternativo do qUe novas técnicas e sistemas administrativos. Tâ1 como descrito n-o ·novo paradigma
de organização e administração dos precessós de trabalho industrial, assim também na
reorganização da produção agrtcola e extrativa, a ênfase deve ser colocada na participação dos produtores nas decisões que
taro seus destinos e na descentralização sistemática do sistema decisório. As politicas espedllcas devem variar em função das peculiaridade das regiões, cujã integração e comple~
nientariedade devem ser fomentadas, promovendo prioritariamente atividades geradoras
de empregos e Capazes de assimilar e jnc-(11:-.
parar tecnologias "apropriadas", que maximizem o aproveitamento de recursos energé~
ticos locais - hidrelétricas e bíomassas -:e desenvclvam novos produtos orientados pa·
ra os mercados int~mo e externo. Não se trata,

ate-

portanto, de "inundar'' os produtores rurais
com tecnologias modernas e· sofistiCadas.
_Tendo em vista as escalas_ da maioria daS explOrações agro-pecuárias silvestres, teci191ogias tradicionais sujeitas ª-melhorªrnentos incrementais são geralmente mais eficierites e
mais facilmente acessfvels aos _pequenos produtores, sem caU;SBr rupturas na conf~gúraçãO
sócio-cultural e ecológica. A combinação- e
a dosagem de tecnologias e formas adequadas de organização e administração dos processos de produção, com a preocupação de
conservar e valorizar a diversidade cultural e
o estilo de vida particular dos grupos étnicos,
indLgenas espalhados pelo território nacional,
tenderá, em última análise a fortalecer a unidade e coesão da sociedade brasileira.

e

Parece que estamos chegando a uma encruzilhada, em que, por um lado, sentimos
os impactos tremendos e negativos das mudanças ocorridas nessas últimas décadas no
cenário nacional e internacional. O ocaso dó
paradigma fordista, permitindo um balanço
dos avanços e retrocessos, dos ganhos e perdas do crescimento "perverso", abre também
uma '1anela de oportunidades", a ser aprovei·
tada para incorporar, assimilar e adaptar novas
tecnologias, seJT'! termos o ónus de pagar os
pesados custos de pesquisa e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, resgatarmo-s uma parcela substancial da dívida social. As novas diretrizes de um projeto soCial a1terriativo devem
visar, além do atendimento das necessidades
básicas de toda a população, uma distribUição
mais eqüitativa do produto social e uma preocupação permanente com a proteção e conservação do melo ambiente. O futuro da sociedade brasileira dependerá dos meios e caminhos que encontraremos para superar as incertezas crises, "aproveitando os conhecimentos e reclll'SOS que a ciência e a tecnologia
colocam ao nosso alcance.
·

e

Henrique Rattner, 64, é professor da Facujdade de Economia e Administraçdo (FEA) da
-(]SP e autor de '1mpactos Sedais da AutomaçJo".

O SR. PRESJDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-O bn1hante discurso de V. Ex'-Será ·complementado de acordo com o requerimerltó que
apresentou. (Pausa)
..
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves. (Pausa)
S. Ex' não se encontra presente.
_.
Concedo a palavfa ao nobre Senador Francisco Ronemberg.
O SR- FRAI'!CISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez não
devesse eu usar da palavra, nesta tarde, para
percutir um assunto já exposto por dois eminentes oradores que me antecederam: os Senadores Aluizio·Bezerra e Jutahy Magalhães,
este último aparteado brilhantemente pelO Senador Jarbas Passarinho.
Já se afirmou, que quando tudo Já foi dito
e ninguém ouve, é bom que se diga sempre.
Assim, you ler para os senhores este pronun-
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cuunento que "preparei para fazê--lo ontem e
qUase ,n~ 9 faço hoje.·
.
Sr. Presiderite, Srs. se-nadores, O Brasil, gra~
;ças_à.situaçâç:> reinante _na ~azôn~. tem sidQ

objeto de atenção ._da _imprensa estrangeira e
da.SI,Ipastã pre&uJ:i~Ção dê influentes círculos
poljticoS intemaclollais. p'rindpalmente agor~.

após_ o âssassinato do líder seringueiro Chlco
Mendes.

flo\àis urila vez, tais inquiétãç:ões. as;swnem
a fonnli de propostas de ioterÍJacionalização
dô pOder de. deciSão sObre_ a Amazônia br.isi~
l_~rá,. Afirm~ alguns s_er_ a- floresta· Am~
nlca patfimônio da humanidade, o que, impli-

citamente.· sugere que;embora seja ela brasi-

leira; na_Verdadel_ pértencdia ao mundo; oub'ÔS fazem a oferta aviltante de que .o Brasil

acefte algo como um coildomínip internadomil na acimini5b"açãó da Amazôn,ia em troca
de· al~a benevolência na negOciaÇão da dí~da

extema.

. As pressó'es intemacion,als sobre a Amazônia não 'são novidade$. remontando, pelo
m~ a meados do séCUlo passado. Além
. disso, têm mostrado caráter cídico, o que de·
monstra~sua natureza não ocasional. Seu re·
tomo~.á 'essa altura, dá-se num momento em
que. o País. encontra-Se em Posição pouco
confOrtável, em melo à sêria criSe económica,
a. difiéi.ddades de cumprir comPromissos rela·
donados ..a sua elevada dMda externa, além
de não ter mostrado, até a~a. capacidade

de estabelecer unla política naCio.rial de explo-tação dos recursos Ílaturais.da Hil~ia.
. .Essa.Canjun\Ufa, porém, não e$a em cogi·
tação a!l~ a intrcmsJgêni:::ia com que o po'lo
e 6, <iOYcino brasiléiro deve.rn rejeitar pressõeS
ign9miniqsas que, ·.,mela mais, atentam contra
a sob""'nia da i'la!;ão.
. A inllexibilidade dà réj\'ição;. contudo, não
pode colocar Sob 1.1ry1kl regiãO de .sombra, a
situação da Amazônia. Argumento como o de
que paíSes qué destruíram suaS Dorestas em
nome do seu interesSe "pretendam agora a
pre:ser;vação da Amazônia como Patnmônio
da hUlllalliPade é .sem dúvida válído, mas ape-.
nas ~ardal. A preSteza com que devemos defender a soberania naCional, o patriotismo, não
podem iJ:Iduzir~nos a MenosCabM a preocu·
pação de~ qUe-deve ser objeto_a Amazônia e
a·necessidade de Urgentes ações" contra a de·
vastação ora em curso na floresta.
.. De fato, es,se·.e~paç:o doierritódo nacional
tem sido ocupado de forr'rta desordenada e
perVerSa. Desde o início. Si.Ja oCupação mais
acelerada. a partir do d~da de 1970, não
se fez 'de acordo com .o planejamento .nac:io-naf, riem com as exigências que a exploração
,de.,tão importailte llrea requer. Naquela dêca~
d8, a expansão pela· via do latifúndio firmou
a prática da derrubada como fórmula aparentemente inqUestionável de posse da terra. o~
serve-se, a ésse respeitO, que a autOridade pública instituiu Verdadeiro subsídio ao desmata·
mento, ao reconhecer a.derrubada. da floresta:
coino benfeitoria. com viStas à legalização da
terr8 e ao aceSSb ao crédito.
·
. Da. mesma foima, a implantação de gran·
des projetos industriais e de mineraç~o. bem
·como a instalação· de empreendimentos side-

túrglcos e metalúrgicos. em sua maioria, não
se têm cercado dos requisitos que vtsem a
preseMJr o equilíbriO ecológico daquele melo.

Em conseqüência das sérias Implicações
ecológicas que a cercam, a expansão da fronteira aglicola em direção à Amazônia não pOde
ocOner transplantando--_se simplistamente_ o
mOdelo agropecuário pi-aticado em Outras
áreas. Alêm disso, e ao menos pelas mesmas
razões. aquele território não pode ser visto,
sem mafores cçmsideràções, como solução
para a pressão' exercida sobre a terra em outras regiões do' Pais.
O irisucessO de boa parte dos projetes agro:..
pecuários tem-se devido à falta de experiência
e de recursos técnicos adequados para empreendimentos dessa natureza na região. Sa·
be-se que a maioria dos projetas incentivados
pela Superintendência de .Desenvolvimento da
Amazônia (Sudam) no setor, tomoU-se-inviável devido ao uso do fogo e ao manejo inadequado do solo, o que acarretou, igualmente,
a eliminação de cerca de 50% das reservas
ecológicas existentes nas propriedades objeto
de financiamento.
"'A~destruição da floresta, por intennédio çla
queimada não é privilégio apenas dos projetos
agropecuários financiados Pela Sudam. Conquanto haja divergência com relação à área
efetivamente destruída pelo Incêndio, há concordância a respeito de que se trata de super~
fide desnecessariamente vasta. Técnicos do
Instituto Nâcional de Pesquisas EspaCiais - ·
li'IPE aflrmam, par exemplo, que 20 milhões
de hectares da Amazônia, sendo 12 mühões
de flprestas virgens e 8 (oito) milhões de áreas
desmatadas, foram queimadas de julho a setembro de 1987.
. Esta afirmaçãO tem sido negada e tem-s~
afinnado que no lugar 'de 20 r'nühões foram
tão-somente 20 mil hectares da Amazônia.
.Gentista do InstitUto Nacional de Pesquisas
da Amazônia (INPA) constesta tais números,
tomando por base pesquisas empreendidas
por satélite diverso do utilizado pelo INPE, embora concorde que a área destruída pelo fogo,
de julho 8 setembrO fie 1987, foi sem dúvida
muito extensa.
A feferênC:ia a eSses números tem o objetivo
de reiterar nessa Casa as cifras. vale dizer, a
extensão da Amazônia sobre a qual gira a discussão acerca da queimada em apenas três
meses. Que o incêndio .envolvesse apenas ·a
metade, ou mesmo·ur:na terça parte dos 20
mUhões de hectares anunciados, e, ainda assim; esta riamos diante da constatação de que
são e(etuadas queimadas na Hiléia sem obe·
diêncfa a qualquer plano e sem a fiscalização
do Poder Público.
Se esse.!i. números não bastassem, reg is·
trou~se via satélite, ao longo da BR-364
(Çuiabá-Porto velho), apenas em um dia de
1988, a existência de 1.096 focos de incêndio.
Recordemos que apenas no primeiro se- .
mestre de 1988, o Estado do ·Acre teve 5%
de suas florestas destruídas e que a devas- _
tação oconida em Rorl-dônia até 1987 .correspondeu a 18,7% do território desse Estado .
Como já o sabemos, Sr. Presidente, r:;rs.
Senadores as conseqüências de tal situação
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nãç são n8da aMssareirM. P~squiSlls ell'lboradas peJo mencionado INPA. tomando -por

base uma bacia hidrográfica rt:Jodelo, ·Jevaram
à c~mcl'usão de que o de~atainen~. acele·
·rado e desordenado ocasionará a forrnaçao
de grandes temporais, acompanhados de
inundações que poderão inutiJizar o ·solo, em
decorfência"da eroSão e da lbciviação..
Aden\ais. o desmatamento desreSfaclo po-,
derá. levar a situação tal que não mais seja
J>OS:Sível reCUperara fiot:esta,.dé fonnlll a impedir. o comprometimento irreversível do ~lme
de ·chuvas. Ocorrendo essa. hipótese, é de p~
ver-se· aformação de Solq arenoso
eober·
tura vegetal, com insolaçâo:.intensa e .5;em
água. OU seja, .estarfaincif ante ..o_ rlsa?_ de o
região am~nica, no todo ou em parte, transformar-se em sem i-árido ou, mesmo, d.eserto.
Essa possibilidade deixoU. já, de inserir-se
no nível das hipóteses impress.kinistas para
colocar·se no plano da.cbmprovfSÇê.o ou, ao
menos, da discussão cientifica. QueJYl quer
que se ocupe da situação atual da. Amazônia
compreenderá que a exploração irracional de
suàs riquezas naturais, ~ estar baseada em
prindplos -'norteadores ou na fiscalização do
Poder Público, não"ensel• quaiQtier otimismo.
Ora, o pr!Jprio caráter da relação entre o
homem e· natureza tão espeeffica: quanto a
dessa região, n<i .processo de apropriação ~·
suas_ riqt!etaS naturais, não se podé dar à mar~
gein de urn.a politica naCional de expJor.aç60
da l1oresla. Na àosência de tlris. regÍ'.>s "defin!doras de conduta e de sançó<!s rlgorósas paro
os infratoreS e numa sociedade de.cqnScl!nda
ecológi~ J)'OUco desenvolvida, c:omo deixar
à merc~ de.tada empteendedor ptivado apreservação da Hüéla?
. Dian~ desse contexto, pode· nãO ser surpreendente que alguns atgwnente·m cori:J lja·
se.nã polaridade: ou desenvoMmento ou preservaçiío intocada da Amatania. Essa linha:
de raciocfilfo ·parece admitir imP1icitàmellte
que a exploração de fêrro, de ouro, de beawcita,
etc. inexora\'elmetrte dá-se sêm a preseníaçio
do equilibi!O ecológico; que • implantação de
siderúrgicas, qUe têrri no carvão vegetal importante it~m na ~duçã9 de seus cusips, hãQ
pdde OCOI'I'el' como parte de prOjeto de tnánejo
auto-sustentado da floresta; ·que Ci desenvolvimento de prbjetos agropectiários não pode
lévar em conta as características ·das áreas
a serem exploradas;_que ~ indú~ madeireira
pode-Se utilizar da mata como· matéria"-prima,
de forma desordenada e descontrolada.
Cremps que essa pOlaridade é falsa ct que
a expioraçio das riquezas ·naturais dà Amà.zônia t:te aeordo. com uma política racional
não se sitUa no rúveJ dos sori:hos-' irrealizáyeis.
E:sse é -um dos maibres· desafios com ·qUe
se defronta a Nação brilslleira: elaborar e executar uma polftlca râdbnal e natfonal.de ocu·
pação da Amazônia que penníta lllgregar suas
riquezas naturais ao proçessp de desenvol·
vimento do País, sein ·causar danos que aten·
tem .coritra o equüíbrio ec-ológiCo.
Sabemos que as dificuldades São ingentes.
Entretanto. organismoS nacionais que há anos
desênvo!Vem pesquisaS na Amazônia reco·
nhecidamente estão gabaritadospaia o'ferecer

ses:n
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o suporte técnico nece5$ário à utilização raCio-

Segundo dados _recentes, a Arnérlc!i _~na
pagou a bancos internacionais qs~ ~ bi~
hídricos.
lhões, de juros, entre 1982 e 1g_aa Em dólares
É preciso que o Poder Público, ·com a neces- deflacionados, essa quantia representa mais
sária participação de todos, ofereça as dire- de duas vezes o investimento realizado pelo
trlzes de ocupação da Amazônia e, igl.lalmente, Plano Marsha11. Ou seja, países de onde se
esteja minimamente aparelhado para fiscalizar originam proposta de salvação da Floresta
sua execução, mesmo reconl)ecendo-se as~di Amazônica aplicaram na América Latina, nos
ficuldades de execução do poder_ de polícia últimos_sete anos, mais de dois planos Marem área tão vaSta.
shall às avessas: retirando recursos.
Nessa linha Qe raciocínio, cremos, deve ser
Por outro lado, a oferta de converter US$
anaJizaso o "I Encontro dQs Povos lndígenas 4 bilhões da: dfvida brasileira em investimento
do Xingu", encerrado em Altamíra, -pafá, no- filantrópico destinado à preservação da Floúltimo fim de seman21. Oo encontro r~~u resta Amazônica, formulada pelo The New
a "Declaração lndlgena de Altamira", na qual
York Times. foi colocada pelo Presidente da
os índjos brasileiros defendem a necessidade
~~undação das Florestas dç> BrasU" nos seus
de respeito à Mãe Natureza é a não-_conSuj.içâo devidos terinos.. Em artigo recentemente P4de barragens no rio Xingu e em outros rios
blicado, comentou o presidente dessa organi~
da Amazônia, devido às ameaças que trazem za"ção não~governamental que tais reçursos
"às nações indígenas e aos habitantes ribeiri- praticamente seriam iguais aos provenientes
nhos".
de exploração nacional de apenas um por cen- ·
Demais, a declaraçij.o _expressa a decisão
to ao ano de florestas nativaS nacionais.
dos' povos índfgenas do Xingu de vigiarem
Senhores, cremos que as pressões e as proas ações do Governo e çie, juntafDente com · postas que vimos referindo re_ceberam exemo Congresso Nacional e_ o povo brasileiro. pro-plar resposta do Senador Jarbas. Passarinh.ci,
tegerem essa importante região do mundo.
por intermédio de artigos recentemente publi~
Concorde-se ou não com seus resultados,
cados em jornais brasileiros.
o mencionado encontro é de significativa ii-nNo artigo "Erva Má", publicado, em O ú'beportância, ao menos pelo fato de os índios
ral de Belém, o nobre colega e eminente homanifestarem sua opinião acerca de acontecimem público faz referência à pretensão do
mentos que estão intimamente relacionados
senador __ americano Robert Kasten, divulgada
com o seu destino. Assim, as populações indípor órgãos da imprensa nacional. Afiirilou texgenas emergem como interlocutores em
tualmente o congressista ameri'cano: "Pretenquestões que as envolvem diretamente, exerdo conseguir aprOvação no .Congresso dos
citando o direito que lhes foi conferido peta
EstãdoS Unidos de um projeto de lei que proConstituição que foi prOmulgada em- 1988.
teja a Floresta Amazónica da sanha destrui(Art. 231, §§ 2• e 3•)
,
dora que ameaça arrasá-la em pouco tempo.
A democracia, nós o sabemos, contrói-se
A floresta não é apenas do Brasil. Ela pertence
cotidianamente mediante o livre confronto de
ao mundo.
idéias e opiniões, do qual nenhum setor ·da
socieda_de está excluído. Quem quer que não
9 ~r. Leopoldo Peres- V. EJcl' permite
se prenda ao caráter acessório d_as formas W!l_ªparte?
culturais de expressão dos índios, reconhecerá
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
no l Encontro das Nações Indígenas do Xingu
evento de considerável importância: tanto pelo Concedo_a V. Ex' o .;~parte.

nal das terras, das florestas e dos recursos

que significa para os índios a criação de CanaiS
de defesa de suas idéias e intereSses, quanto
pelo que contribui para reforçar a perspectiva
que postula a solução dos problemas nacionais pela via da democracia.
A exploração da Amazônia é, a nosso ver,
questão mais complexa do que muitos supõem.
Com base nesse entendimelitO, julgamos
compretmsíveis as preocupações _manifestadas no estrangeiro que efetiv~ente tenham
por objeto as <:ondições de ocuPação da última reserva inexplorada sob clima quente e
úmido existente na terra. Coisa diversa é, pqrém, utilízar~se desse processo de. ocupaçãO
como biombo para fazer pressões descabidas
e propor soluções inaceitáveis para a Nação
brasileira.
_
A esse respeito; não Se pOde re.ceber corii-9
séria a proposição de internacionalização da
Amazônia em troca de benevolência nas ne!:P,ciações da dívida externa brasUeira, na medida
em que ela se origina de setores de paíseS
para onde têm sido drenados vultosos recur:..
sos brasileiros, sob a forma de juros -da dívida._

O Sr. Leopoldo Peres- Veja V.lli antigamente éramos só nós, am8zônidas, que
Iembrávain.Os do perigo que aquele vazio -repr~ntava em termos políticos para o País.
Hoje, devido às descabidas pressões _externas,
a consciên-cia ilaclorial se levanta em defesa
não só dos interesses legítimos da Pátria, mas
d~_ sua própria unidade. -Ouvimos, ainda hâ
pouco; um execelente discurso desse homem
público extraordinário que a Bahia nos man~
dou, o Senador Jutahy Magalhães e, agora,
estamoS -OuVindo o discurso de V. Ex", um
dos homens intelectuaJrnente mais b_em pre~
parados desta. Casa, levantando os problemas
da nossa região e colocando-os exatamente
nos termos em que deveriam ser colocados.
O que há de: eStranhO em- tudo 1550, sennhor
senador, nessa ec:ofóbia em que se está transformando a ecologia, é a nOção que-a grande
imp~ensa internacional pà"rece qut ~r paSsar
ao mundo de que nós, brasileiros, somos uma
malta de irresporisãVeis e que estamos des-trilíiido o" meió ·geófisico da Am.;:tzônia. O que
não é verdade, senhor senador. É verdade
também-~ temos de reconhecê--los-- que
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alguns grupos brasUeiros, aproveit.andOwse da
política de incentivos fiscais, devastaram grandes âreas de florestas. apenas para depois venderem ésses projetas para terceiros interessados. E isso também deverá ser examinado
pela comissão de inquérito que aqui será insti~
tuída. Mas, se essa penetração devastadora,
predadora, conseguiu despertar a consciência
eoológica do mundo e do Brasil, temos de
reconhecer, també_m, que há uma politica formulada e muito bem formulada· na defesa da
nossa natureza, no sentido de presetvar o úml~
do amazónico, no sentido de, sem sacralizá-la,
proinover o des~nvolvQnento -sem ,deVastar a
floresta. E nem poderíamos fazê-lo, porqúe,
evidentemente, a Amazôilia é nossa. Também
devemoS reconhecer que o _meio amazônico
tem um impacto mundia1, planetáriO;- e como
tem! Basta um dad_o _que deve s~ aferido:
18% das águas doces despejadas em todos
os mares do mundo, o são pela bacia Amazô...
nica; 20% de toda a água potável do mundo
está nã Amazônia. ocupada por uma popula~
ção, toda ela, entre bra_sileiros, peruanos, colombianos, venezuelanos, equatorianos, boli· _
vianos, por cerca de dez milhões de habitantes.
Então, veja V. Ex', num mundo de cinco bi·
lhões de seres humanos, ~penas 0,2% da podet~m não sei se iSso é uma força ou
se será no futurcr uma desgraça -o centro!~
de 20% da água potável existente em toda
terra. Isso significa que nós, brasileiros, temos
que ser re_sponsáveíS riã exploração da Amaz9nia, mas não justifica q"ualquer interferência
na: maneira: Pela qual vamos explorar, sem
depredar, a riqueza da nossa região,_
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERGSenador Leopoldo Peres, V. ~ é um .douto
oonhecedor d,a 1\m_azônia. Não seria este nordestino que iria contestar os dado_s que V. Ex'
apresentou neste breve aparte que v_elo enriquecer o meu discurso. Mas é sabido que a
Amazônia não é constituíd!l só pela hiléia úmi~
da; a Amazônia é uma gradação de florestas.
Existem flOrestas de todos_ os tipos. A Amazônia que foi utilizada para projetas agrope~
cuárto~ foi a Amazônia que tinha
floresta
tipo cerrado,, não aquela dos vaieS- Ci,miCIO~.
A ~azônia oride_ se quis implantar a agri~
cultura e que frac~ou, foi fruto da nossa
incompetência, por não termos feito, à época,
estudos pedalógicos que pudessem fornecer
elementqs básicos necessários para a escolha
de áreas em _que pudessem ser implantadOs
esses projetas. É por esta incúria, e Põr esta
incompetência, Senador Leopoldo Peres, que
nóS estamos s_ofrendo também essas preS:..
sões. Os olhos ~o muito grahdes,_ muitos desejam o Amazonas, paises superpovoados dizem que não entendem que o Brasil tenha
tão pouca gente e tanta terra.
E h~ bem poucO tempo se dizia que o Brasil
tinha que fater l1fl'\ controle de população, 6
que recebeu o repúdio desta Casa, recebeu
o repúdio do Congresso Nacional, campanha
essa que depois voltou com o eufemismo de
paternidade responsável, porque se dfzia que
territórios não _se ocupam com peSSoas, mas
cOm tecnolOgia:

um.,_
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Qua1,1d0 n6s começamos a, fazer uma políw
tica de paternidade responsável, que chega~
mos nos limites intemadonalmente reconhe-

cidos como os próprios para um desenvol-

vimento, começa, de volta, a campanha cíclica
da irrterruJ.donalização da Amazônia, campanha que tem sido promQvlda pelos grandes,

por entidades particulares, por grupos catóUcbs que querem preservar a Amazônia, não
como o pulmão do mundo, não como reserva
de lloresta, mas como um lugar, talvez um
éden. onde possam estudar árvores, animais,
ind,ios, culturas primitivas, e, principalmente,
~amo

wna reserva para seu próprio futuro,
para a usufruir. d8s riquezas que não estamos

podendo explorar ainda como País do Terceiro Mundo que somos.
Muito ~brigado a V. Ex' pelo aparte. _

O Sr. Mauro llenevldes - Permfte V. Ex'

um aparte?
O SR- PRESIDErri'E (Pompeu de Sousa)
-A Mesa gostaria de lembrar ao nobre Senador Fianclsco Rollemberg que o seu tempo
está realmente já reduzido, pelo adiantado da
hOra.' porque temos, daqui pouco. sessão
do"Congresso NadonaJ, e há outros senadores
Inscritos poro folar em seguida.
Eu faria um apelo para que S. Ex', no exór.. c;Ho' de seq brilhante discurso, falasse sobre
o assunto.' A não ser que seja um aplute pe~.~ Mos nos desviarmos.
O Si'.~ llenevldes-.--Sr. Presidente,
peço a benevo!ênda de V. Ex' poro uma pequena intervenção ao brilhante pronunciamento do Senador Frandsco RoDemberg, já
que nio o pude fazer quando o Senador Jutahy Magalbies, abordando a temática ~a Amazónia. também brindou. a exemplo do nosso
colega de Sergipe, a atenç!o do Plenário do
&modo Fedérlll poro esta questão de reol
~·E eu n!o me d;spe!lSIIria, eu que
fui IJ!Il dos suboaitores da ~omissão par!omenw de ~qu~ de autoriA do Senador
Jod>os P~. agora, no cair desta tarde,
.~.importantes pronunciamentos e ,apartes, como o do Senador Leopoldo Péres, se
'fizerom oUvir,~ nio poderia exatamente pres~dir de élerecer o meu Z~poio 8 esta reação
viQoroso. e enlrg!ca da opin!!o púbUco br;osllelra;_· porque. neste momento, o Seni!ldo se
~ portà-1'QZ dil indignaç!o de lxxlos os segrnencs da'comu'lidade,que inodm!tem quolguer fntetfe~nia que possa, alcançando a
~ !lling!r a JirôPria soberania do Pois.

a

·o SR- FRAMCISCO ROU.EMBERG-

AQraiiOço •V- Ex'; nobre Senador Mauro Benevldes. o'ilporte. Outra nio sena. poo~ç~~o

que pode~!~!' 'esperar de V. Ex', dignorepresen-

tzne elo Ceará. um homem culto e Inteligente

cp;~ engrerídeddo e enri<jueddo estaCasa àlril os

ritàRdatoo que o Ceará lhe tem

Coricedido. .

~Sr--· s..:Servidc>-

.a: o Seruiao< Kaslen. Par= esquecer que
eolliilas ~-- flcção. Corri'Qbem

'dlilte i(i~ekll!/>nte - . "o p!Kia.t.;.
dos'~ ctlidos.da ~de
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um lado, mexe com a nossa sensibilidade a
forma um pouco simplista, senão simplória",
presença, envolta em certa arrogância, dos
"pensa que um projeto de lei aprovado pelo
que se pretendem donos do mundo, de outro
congresso norte--americano terá força de exeenvergonha·nos a ausência de wna estratégia,
cuç&o no Brasil".
fundamentada numa política até aqui nunca
Com relação à possibilidade de ser perdoavotada pelo Congresso Nacional, destinada,
da parte da dívida externa brasileira, em troca
como prescreve o texto constitucional, a exdo poder internacional de interferir na Amazôplorar a Amazônia de modo a preservar o meio
nia, o Senador Jarbas Passarinho indaga que
ambiente".
se é possível "apresentar uma fórmula que
Era o que tinha a dizer, Sr. Pfesjdente, Srs.
implique o perdão parcial da dívida externa,
Senadores. (Multo bem! Palmas.)
por que não fazê-lo sem contrapartida exótica".
O SR. PRESIDErri'E (Pompeu de Sousa)
Tal proposta, com efeito, faz parte do con........ Concedo a palavra ao nobre"Senador Olavo
junto de pressões exercidas sobre o Brasil, ·Pires.
·
envqlvendo a Amazônia. Ao mesmo tempo
O SR. OLAVO PIRES (PTB- RO. Proque ela é fonnulada e que nossos credores·
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
n~ociam "papéis de devedores brasileiros
Srs. Senadores, ·conforme tantas vezes tem
com de:;ágio superior a 50% do seu valor nomhlal- afirma o eminente parlamentar brasi~ ; sido denU{Iciado nesta Càsa, através da Portaleiro - , "quando alguém fala em ne:gociar . ria n• 195, de 15 de abril de 1970, do Exm•
Sr. .Ministro das Mirlas e Energia de então,
a dívida com deságio,logo autoridades e bano Sr. Antônio Dias Leite, foi detenninada a
queiros estrangeiros respondem avidamente
proibição de trabaJhos de garimpagem de casque isso é impossível".
siterit.a, na então denominada "Pr"víncia EStaNo artigo "A Amazônia e Seu Desafio", vei~
nífera de Rondônia", gerandot.. então, uma sicu!aâo pela Folhl1 d• S. Paulo de 22 de fevetuação de: desespero para aquela operosa
reiro último, .o ilustre representante do Pará
classe de trabalhadores. E, com isso, foi estanesta Casa rerere-se a proposta fonnulda pelo
belecido um privilégio para extração daquele
grupo de senadores, deputados e jornalistas
americanos que recentementf;: visitaram o . precioso minério,· que desde aquela époCa
passou a ser explorado, com exclusMdade,
Brasil. Esses visitantes- prossegue o colega
por poderosas empresãs de ~ineraçâo, estaparaense - propuseram ao "Sr. Presidente
beleceu-se, então o repúdiado monopóUo.
da República, que felizmente..teve a altivez neDaquela a esta data a referida Portaria n"
cessária para repelir a proposta, que façamos
195 tem sido aplicada ao alvedrio do Departada Amazônia uma hipoteca internacional, em
troca do que terfamos a benevolente negocia· mento Nacional da Produção Mineral, encarregado da execução da polftica mineral no País,
ção da dívida externa".
causalido aos seus infratores toda sorte de
A impn;nsa brasileira OOtlclou nos últimos
agressão e de. violência, além de autuações
dias que representantes de; países europeus
criminais, contra a classe garimpeira.
fizeram idêntica proposição .a autoridades braTodavia, com a Nova República, os rigores
sileiras, a qual foi pronta e energicamente rejeitada. ~arece-nos que, mais uma vez. a· pro-· da inalsinada Portaria n~ 195f70 têm sido atenuados, tolerando-se àquela .comunidade gaposta de internacionalização: da Amazônia enrimpeira, desde então, os trabalhos de garimcontrou eco em alguns setorçs das grandes
pagem na referida região, ·o que fez gerar
potAndas. ou que se trata de pressões conceruma onda de tranqüilidade sociaJ, além de
tadas internacionalmente. Em qualquer das
propiciar o desenvolvimento de inúmeros muhiJ)óstes, ambas, as pressões e a proposta,
nicípios, entre os quais podemos destacar ArisiO liminarmente inaceitáveis.
quemes/RO, para o qual acorreram dezenas
Retomando &nela ao artigo publicado na
de mllha.reS de brasileiros e brasileiras.
Folha de S. Paulo, encontramos o registro Que
Assim sendo, a refedda.Portaria n" 195 não
cerca de 75% das emanações gasosas que
mais se ~c:ontra em vigêricia, de jure, posto
contribuem para o "efeito estufa" provêm dos
·que derrogada em razão das permissões ofi..parques fabris e das viaturas consumidoras
ciais de extração daquele minério nas áreas
de combustiveis líquidos que há no chamado
em apreço, corúorme testificam as Portarias
Primeiro Mundo". O mesmo se dá com os
agravos à: camada de ozônfo pelo cloroOuor.: n9'l' 84 e 226, respectivamente de "24-2-88 e
de 15-9-88, do então diretor-geral do DNPM.
corl>ono, provenientes de sprays e de equipado Ministério das Minas e Energia.
mentos de refrigeraçito, cuja maior concen~
ÜCOITe que, não obstante a sua situação
traçio situa-se exatamente nos países desen·
jurfdfca, aquela norma administrativa- a aluvolvidos.
dida Portaria n9 195 - vem sendo anomâlaAssim, ê incompreensível que, no mundo
desenvolvlilo, a preocupaç!o oom o equi!ibrio mente aplicada, ao talante do ex·diretor-geral
do DNPM. cotn todos os corolários de agresecol6g!co n!o leve em conta o que se passa
sijo aos direitos adquiridos pela classe garimnõsRs mesmos
A preocupaç!o com
a ~rvoçao ·do equllibrio ecológico deve . peira no Estado de Rondônia, em ostensivo
e gritante favor de empresas minerlidoras,
_ . - a todoS, e envolver IOde o planeta.
Permitimo-nos encerrar este pronuncia- quer sejam Mcionais, quer sejam intemacioM!s.
menlo, Sr.Piesldente e Sls. Se~ ainda
com uma c:itaç&>doortigo do Senador Jorbas . Assim sendo e para ·coibrr os abusos que
Pw r'nho, em que, c:êm l'4lllflfjx'opriedade, ~sido pralicados e para. trazer tranqüUidade
à operosa classe dos garimpeiros, daqui nos
~ .. duas vs16vefs,da oquaçlio: "Se, de

parses:
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dirigimos cso at\ml Ministro das Minas e Energia e nos dirigimos também ao at.Ual 'DiretorGerol do DNPM, 0.:. Elmo Serejo Farias -

a quem soli~ito AMesa 'Diretora_ que façe~ chegar urna cópia desse meu. pronunciamento

-

nQ sentido de revogar, expressamente,

aquela esdrúxulo Portaria n• 19~!70. ante a
roalidade juridiCil presente, posto IJIJe ela se
encontra viscerab:riente derrogaru. ante as permissões 'CQncedidas .àqueja dasse, na forme.
dos •~<>!~ adminlsl;rotivos antes mo;ni:ionados.
.Esclareço • esta Casa que tal pertaria redun-

dava num• 'odi""" dlscriminaçlio açs garinpeiros. de Rondôni8,' pois qUe· em todas as
demola unidades federativos do Pois.~ Deita
a exiJ'Ioçlio daquele predoso minériO: ·
Deslotte. o atendimento da•preoere reMndl<:açio púb&c:o nada mais significo senão a prática da m:Sfs lídlm~ ju!?dça. aos- 'obreiros, daquela sacrificada profissão, sustentá<:ulo de
.rriuitas f~as .na Amaz6~; c$1)er6ls zmônimos, nossos garimpeiro$.
' Obrigado, Sr.· Presidente. ·
O SR. PREsiDEI'I'IE (Pompeu de Sousa)
-ConcedO. a pàJavrio o Uustre Ser\ódor Mauro
13erievldes.
· ·
·

O· SR- MAURO BENE\IIDES (PMDBCE. PronUncia o seguinte discUJ"80.
revi- doixadcr) -Sr. Presidente, Srs. Senado~. lia eotabelecer, através de dUÍI$ medidas
j>I'O\'Isóilos, ,...:. a primeira ·de!.._ ·de .11" 29 iJmo nova es~ru~Ura dtganizàc;!onlll para o Poder Execqtiyo; ,o PresidOflle
Soniey deD·
borou extfrjgl,dr lllguns minisiér!OO. entre eles
o.do DesenvolVimento e de Ref~ Agr6ria
IUSP!ando manlfesta<;ões c:ontrOrlas de pon- · segmentos da soc!eda4ii brasDeilll.
··Relator. da Medida Provis6rla'n• 29, mencionei. expl~citemente .n9 .mc;u parecer a
~preensão d<;i',l'M~ e de. ou)ras ogremioções
diante da deliberaçlio do Primeir0-Mandat6rlo
do· Pais. Suprimindo o Mlrad, Qu<, vinha empreenden'"1• 9iftcD tarefo de p~ modil'ié:ações na nossa estrutura fundiórlo. mo ten"" sido aprecloda em tempo h6bi aquela pioposição, valeu...., o.Cbefe<lo Naçiocla prerrogoliva de ~la, mantendo a súpressõo daquela Posta, cujas atribuições foram tronsfe.
~ pore o Ministério da Agrlculuro.
· Regisim-so. em rotao disso, uma.reoçlio vigorosa diante da subestimoçii<> que o oto govemomenlal prcvoc:ou, com sucesalvos apelos=!iderançaspaiomentmes, pansreabllltar
· o Mlrad Come> órgão a111ônom0~ capaz de

sem

J""*

Reforma Ag_rária no BrasiJ há multo deixou de ser assunto acadêmico e de mino-·
rias, para tomar-se questão N2lcional, como saídS poro seus problemas Sódo-Econômlc:os e Politicas agravados pela crise econômic:a que atra'lfessa nosso Brasil.
As estatisticels sElo al~tes quanto 8os
indices de desemprego, miséria, fome,
d.esnu_triçfio, doenças. favelamento acele..,
rados das ddades,marginalidade, problemas estes decórren~ da forte· concentração da terra e falta de condiçõeS de
trablllho para milhares de trabalhadores
sem terra. l"io Ceará estima-se Emt-500

mn.

A novli Repóbllca acenou com medidas políticaS na bUsca de soluções pacífi~através do Plano Nacional de Reforma
1\grária, em 1985. Suo implanll'lçoo foi
iniciada com detenninação, tendo ao longõ âestes anos sofiido graVes intemipções na sua eXec:ução por fcm;a de mu·
danças no aparato fustitucionlll.

O Estado do Celri procurou superar;
em porte, estas e outras dificuldades e

qu..lidade ~ povo Cemense
e solidta..Jhe apoio. para
.................... ela !'llç6o Bra-

liléh.

Agr6ria.

gos que lhe.eram def.,idos onterionnente.

'Sobte o usumo•. oll6s, venho de receber
longo telex do Deputado Eduardo Walter San·
-~.de AgriculbndoCeor6, ......
elo noo segu01tes tennoo:.

T~ S.... Circular 11" 0225189 -F""""""

2&-2-8!1

Senador Mauro Benevldes:
Apraz dirigir..ne a vo... Êxcden<:ia

IIm·..,...,.

Ciente da grandeza de ~us princípios
e sabedo.r _d~ seus -comprOmissos politic:os, Vos~<:~ ·~celênc_ia saberá_ julgai a
questão
tela. e cel'l:aqlente ton"\ará Posições, ainda hoje te~ida por alguns. mas
que a hjsi:Óri~reserva lugar para os.deStetnldos, porque aliados, da maio!io. do povo e ~a Nação 'BrasileJra.
Cordiais ·saudações, Dep~c{o EudOro
Walter de Santaria -'Sec. Agric.J<eforma

em

Miller do

obteve resultados satisfatórios no tocante
ao número de famillas assentadas. Hoje
mols de 6 mi. O Governo Tasso Jeireissati tem dado apoio pc;>!ftico e lnstltucionlll
à exec:uçõO da Refornia Agr6ria em vários
túvebr. criação seara, assinatwa coove:nim, copartldj:lação Mirad/GOvemo do
Estado em 'plena vl~cia, o qulll at~ o
momento careou para o Ceárá ·ponde·
r6vel soma de recursOs pOr. liwestim.,.,
tos em infra-estrutura básica (estradas.
açudes. proJetas de irrigação, 'eletrülcoçlio rural),lllém de outras fonteS de créditos j6 liberados a exemplo do Procer<~ e
Papp. Tudo isso proporciOnando mais
desenvolvimento, mlllar produçii<> agri·
colo, melhor dlstriQuiçào de renda, aquedmento .do mercado ogricolo, comércio.
aumento de Impostos, permanêndo do
homem no campo e tantos outros beneficies dlretos e lndlreli>s. ·
Considerando o momento poijtjcó bra'slleiro e auto senso de Justiça de VoSsa
Excelênclo é que lol;no o liberdade de
c:onclam6-lo para apoiar a p!QpOSta de
~eiçio 'da Medida Provisória de 39/a9,
que extingue o Mlrad e pela ~elçlio· do
lleCret<>,J..ei 2.363187 que ernb!'!locper91sto tramitando no Cdngresso Nadonàl.
Adito-Se que a ~ organizacionàl
~ uma Autarquia especial lierá adeqo •orla
para viabilizar o proce!ISQ de Reforma

cumprir,.~ ~nc::ia e celeridade. os encar-

.

Trata-se da situação criada_ com a re-- cente extinção Mirad através Medida Provisória n9 39, o mesmo que já havia; ocorrido com o INCRA. Através Decretp..l.ei
2363/87. Os citados NJ>s f0 ram baixados
de fOrma Discriminatória.e Onilateral pelo
Poder Executivo. sem dar a oportunidade
de consultar a Scx:iedade CMI e manifesll'lção do Parlamento, Instância
Pensamento e da Vontade. Política Na-·
donal.
.
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A9rár1a Estado Ceará

. Sr. Pr~dente e

S~ _S_en~dç~est confio

·

em

que o Gov~ino Federal determinará o r_eeXam_e
da exti,nçãO dQ Mirad, a.sseSwando a ·siR{SQ-

breviVência e_m ·t:neio às alterações regiStradas
nO primeiro esc:&ão do Executivo
• Os problemas que vêm oC~rÍdo ncf Cttm~
pó rec!clmam uma cOncentração élé esfÓr,ços
das autoddades' competenl!'s, atravós de ,ór'
·gãos· que se:· ocuPem;· especificamente, dósministérlps. rel!lpanaclos com~o_· setor. ~

·

D;aí o pQsicíonamento_'d6,_~ 'de agrt.
cultura do lneu estadp, ~que' ~n\end_l_ trazer· aO
Plenário do S,e~Ó<Io. ci>mo maneira.de 'u\iliz6los em termo Veémentes ao Presidente da Re..
público.
·
·
Temos .com~ co~ o equoacionç·
menta da; guestõey vinculadas a trabalhadq.
res e proprietáriOSiv.raiS. que vihham.- ~
deslinda~as pelo extinto MinistériO do DeilénvoMmento' e 'dá RefonnaAgrâria.
linpossibDitado o eorigtéSso: de prepdr iriovações hà nova Médida ..Provi~ria o9 ;t9; não
poder~o, s'enad~ e d~s. emendar, a
proposta do. Exei:utivo.
.. ' A iiúciativa saneadora 'dever~ 0SS1m. caber
"" próprio Pod~ Ex<!éutivo, a quem t;ransmi,
limos, agora, solicitação empenhada da trlbu·
no desta CaS. Legislativo do nosso Parfameh·
to. (Multei bemi)
· O SR- PRESIDEI'I'IE (Pompeu de SOusa)
-Concedo ·a-plllovro ao nobre S>nao;lor Nei·

sonWedeldn...

.o

SR- I'IELSON WllDEKII'I WMDB ~
SC Pronuncia o seguinte discu;so.) -'-Sr. Pre·
sidente, estamos O$Sistiodo desde há algUm
tempo am~ perigosa acentuação na trfidi·
clonai má yõntade com que setores prepontJe..

a

rentes na bui'Qa1IC~ ~gere ~polftica.econô

rnk:o-final!ceira rio Pois olhom • região Sul.
Essa má' vontade foi espressa recentemertte
na eXtinção da Superintendêndodo Desenvol·
vlmento do Eldretno Sul, o Brde:
Segundo bem lündementada den(lnd!t da
Associação dos Fwlcionárlos dq Brde ·que
ac:aba de me Cheijar àS .mãos, autOrid~es

~s::e~~!m~:::~:

dos Estados de Santa Catarina, Rio Graode
do Sul.e Paróná. no Sentido de (fl.le cOilcordein
extinçlto do .Breie ·ern 1r0ca ela. rolagiim
das dividas contraidas pelos 1$ estados Junto
a essa mesma~ financeira e: que~
tao veriddos e. não pagaS.
·
· ·

com"

trata..se, Coróosempre costuma acon~
nes50!1· cir<:uilst!ndas, de m~ ·altainertte
~ rnas.disfwçada sob a c;arà de
um pseud<Hiumento de ellc:iênd!t .. O Brdie.
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segundo a linha de raciocínio daquelas autoriw
dades, estaria se superpondo aos bancos de
desenvolvimento mantidos pelos três estados
e, portanto deveria ser desmembrado e encorporado respectivamente ao Badesc, de Sãnta
Catariná, ,ao Badesul, do Rio Grande-do Sul

e ao Badep do Paraná,
A exemplo do que aconteceu no caso da
Sudesul, trata-se de uma ação vol_tada_exdusivarnente para a região Sul e não da aplicaÇão
de uma nova política nacional de_ organização

das atividades de fomento ao desenvolvimento econ6micÔ. Da mesma forma _com_que o
GoVerno federal pretendeu extinguir a SLidesul

mas manteve a Sudene, a Sudeco e a Sudam,
três organismos regionais similares à Sudesul
na natureza de seus propósitos e na ftxação
de seus objetivos, as pressões para o desmem' bramento do Brde não são acompanhadas
por manifestações idênticas con(ra oS bancOS
regionais que no Norte e Nordeste coexistem
com bam:os estaduais de desenvolvimento.
Aliás a nova ConstitUição acaba inclusive de
determinar a criação de m'ãis U1T'(a'-ii1Stituição
do' mesmo gênero do Brde, o Banco do Desenvolvimento do Centro-Oe-.ste,- qUe aplicará
naquela região recursos provenientes da
União.
'
O BRDE, que funciona_como autarquia desde
1962, só é superado em importância_ no Brasil
pelo Bndes, como .organismo de fomento e
desenvolvimento regional. O pretexto invocado para justificar o anlquilamento do banco,
além de mal disfarçar propósitos altamente
discriminatórios no trato das questões que afetam a região Sul em comparação com as políticas adotadas para as regiões Nordeste, Norte
e Centro-Oeste, ignora fatOs essenciaís e es-plicativos da crise de liquidez que recentemente
atingiu os sistemas financeiros estaduais.
A crise se originou, como sabemos, na intempestiva e inédita ação do Banco Central
que decidiu a limitação extrajudicial do Ban~o
do Estado de AJagoas e com isto colocou sob
suSpeita a garantia subjacente nas aplicações
realizadas junto a todos os Sistemas fui_an<::eiros estaduais, que passararri irii.Cdiatamehte
a enfrentar sérias dificuldades na captação de
recursos, inclusive daqueles necessários à rolagem das dívidas dos respli"ctivos governos
estaduais junto a elas próprias.
O BRDE sentiu os efeitos da crise com partic_ular_ intencidade, ja que havia sidó feito responsável, com a aquies_cênda expressa dei
próprio Banco do Brasil, pelo carregamento
de expressivas parcelas das dívidas do setor
público dos estados da região Sul nos últimos
sete anos.
O Banco Central sabia perfeitamente Que
os empréstimos efetuados em 19_82_ultrapassavam a capacidade de resgate os estados
mas assim mesmo os autorizou, em caráter
excepcional e extralimite, para resOlver grave
problema conjuntural de ordem financeira.
Agora, alguns setores do próprio Bacen ignoram a sua própria responsabilidade nas origens e no agravamento da crise e procuram
solucioná-la através de um ato de força administrativo, que não vai extinguir as dúvidas do
setor, público dos três estados mas apenas

alterar -seu perfil de curtíssimo para médio e
longo prazos, algo que pod_eria ser feito t:om
o concurso do próprio BRDE, bastando apenas que houvesse _os recursos e a boa vontade
·
~ .
_
necessários.
Os extraordinários serviçoS prestados pelo
BRDE ncis últirl-tõs 2:7 anos à economias dos
Estados de S_anta C3tarina, Rio Grande do Sul
e Paraná são iricontestáveiS, Trata-se de uma
instituição" leve e ágil; com -apenas 8-17 fundo~
nários distribuídos nos três estadqs, sendo
38,5% deles técnicos com vasta experiência
na região.
Ao final de 1988 o saldo de balanço dos
empréstimos efetuados pelo BRDE indicava
o expressivo volume de 233.280.182 OTN,
quaSe- b d_obro dos empréstimos estendidos
em conjunto pelos três bancos de desenvol·
vimento de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, riO mesmo período. Aliás, o BRDE
experimentou ·um cresdmei1tá real em 1988,
apenas entre janeii'o e ãgosto, de nada menos
que 33 por cento, o que o coloca __em pé de
igUaldade com as mais eficientes instituições
financeiras do País. ·
O BRDE, da mesma forma que o Conselho
de Desenvolvimento do Extremo SUl (Cedesul), surgiu CÇ>mo resultado do amadurecimento de uma consciência política que percebeu o risco de marginalização e empobrecimento da Região Sul como cons_equência da
tendência de concentração no_ processo de
desenVOlVimento económico brasileir_o a pã.rtir
dos anos 50. O bloco político materializado
pelo Codesul, onde têm assento os três governadores da região, constituiu o B~DE como
o instrumento de ação necessária_para reverter
aquelas tendências.
Quando se fala na extinç,ão do BRDE, através_ da_ pulverização _de seus recursos entre
os três bancos de desenvolvimento estaduais,
o que se quer na verdade é amputar o instrumento de ar;ão do Codesul e em última at)álise
des_artic_ulá-Jo. Curiosamente, este fenômeno
ocorre no eXato momeni() em que as demais
regiOes do País s~ rev~la.m- politicamente coesas, áo ponto de preservarem ou até ampliarem certas prerrogativas- expreSsas constitudonalmente. _
Em verdade, para que o interesse da Região
S~l seja efidehtemente atenilid9 deve ser feito
exatamente ao contrário do que quer o Banco
Cerltrãl cOm relaçâ9__?1q BRDE. _Ou sejã, ao
invés ·de extinto; o_ banco deVe ser capitalizado,
a fim de que se torne mais forté e_disponha
de maior volume de recursos internos e externoS Para apiicação no prélceSso de" deserlvolvimento regional. É um erro damorosó e facilmente -demonstrável considerar' qU:e a dimi~
nuíção de agentes financeírós ·poSsa de algum
modo reperturtir favoravelm.ente- nã'desenvolvimento económico da ~egião, Menos_agentes
imPlicam ery1_ me;nor capacjdade _de mobilização de recursos de terceiros, menor capilaridade na obtenção e distribUição destes recursos é redução nas opções operacionais que
facilitam, inclusive, uin certo" gi-au de especia·
lização de funções.
-A superpoSiçãO é_ Um argumento falacioso
como demonstram não só_ os casos do Norte
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e do Nordeste como a própria experiência no
Sul, onde, por ,exemplo, conviveram perfeitamente durante 13 anos o BRDE e o Badesc
de Santa Catarina, sem que jamais se tivessem
levantado 9~ argumento favoráveis e fusão
atualmente esgrimidos pelo Bacen.
1
O própifo Banco__ Central, ao fixar atfavés
da re_cenfe Resolução n~ 1559 o limite de 30%
sobre o património ltQuido das instituições de
crédito coino teta para a concessão de empréstimos por cliente, oferece um argumento
a mais para a preservação do BRDE. Com
um património líquido de NCz$ 87 milhões,
o BRDE pode emprestar até NCz$ -26,1 milhões por cliente, ou seja, mais do dobro da
çapaddade de __ emprêstimo de todos os demais bancos de des_e_nvolviJ:nento d_a região
reunidos.
._ _
É fato sabido e irretorquível, por outro lado,
que aS entidades e organismos internacionais •
de crédito dão preferêilcia, na canalização de
seus recursos, aos _órgãos de fomento regionais que possam comprovar sua experiência
e_diciêDcia. Recente missão do Banco lhteramericano de Desenvolvimento, o BlD, maniftistoU- disPosição 'em conceder à região-Sul,
através do BRDE. empréstimo num total de ·
US$ 100 mil_hões, numa primeira etapa, para
a modernização e ampliação das indústrias
da região.

- Não há nada surpreen'dente nisto, já que
o BRDE é_o_único agente de fomento e de
desenvolvimento da Região Sul com capacidade para captar diretamente recursos em
moeda estrangeira junto ao_s organismos internacionais, posição que ·conquistou graças
à sua abrangência, seu património líquido e
sua capacitação técnico·opetacional, reiteradas vezes comprovada. Na hipótese da extinção do BRDE, com toda a certeza os recursos
prometidos pelo BID já não virão para a Região
Sul mas serãQ âestinados a· Outras regiões do
Brasit ou de _o_utr_o_s países do continente, sempre através de agentes de _,desenvolvimento
de caráter regional.
Diante deste quadro, Sr. Presidente, Srs. Se~
nadares, não é de admirar que o sentimento
dominante na região seja hoje o de apreensão
e de crescente irritação com relação às injustiças sofridas j:>ela ação do poder central. que
em funçãO ·de pressões de natureza polftica
ou em_ conSequência das_ chamadas leis de
mercado, acaba_ semPI:e Por privilegiar outras
regiões do País em detrimento ao Sul
A Região S-ul não aceitará passivamente que
seu sistemã finanCeiro Seja definitivamente en~
fraquecido -em troca de uma temporária melhoria na liquidez para debelar uma crise provocada péla própria autoridade monetária,
quando irrefletidamente ftouve por bem deter~
minar a liquidação extrajudicial de um banco
éStaâual sem medir as conseqüências deste
gesto para· o conju:-tto do sistema.
·
Ao invés da redução das linhas de crédito
de longo prazo para a iniciativa priva:dã necessitainOs ampliá-las para que haja mais ativi~
dade económica, maiS PrOdução, mais empregos e máis bem~_estar para a nossa população.
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Neste momento estou formulando desta tri-

buna um apelo ao Governo Federal, e em:
especial àquelas autoridades do Banco Cen~ trai que pressionam pela extinção do BRDE,
no sentido de que revejam sua posição à luz
dos argumehtos apresentados aqui e dos fatos
incontestáveis que depõem a favor dessa insti~

tuição financeira ao longo das últimos 27
anos.
Ao mesmo tempo porém em que .formulo
um apelo faço também uma advertência, no

sentido de que qualquer açâo política destinada a enfraquecer a Região Sul, como a pretendida extinção do BRDE; terá uma Contrapartida igualmente politica e ericontrará Uni-

das, tenho

cert~. a~

bancadas dos estados

do Sul nesta casa independentemente da co-

loração partidária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So~ASO)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
Soêtres.
·
O SR. ODACIR SOARES (PFL • RO. Pronunci;;l o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, um trabalho intelectual vale
mais pela qualidade dos seus aprecia"dõres
do que pelo número dos que o apreciam.
Assim, tanto as criações Uterádf!_S como artísticas, qualquer que seja o instrumento de
divulgação, independem da consagração do
número.
Essa idéia nos aco4e, Sr. Presidente, quando recebemos uma carta inteligente o_u _Um
telefonema e_sclarec:i_4_o, a respeito de discurso
que pronunciamos nesta tribuna sobre tema
na<:ional ou assunto regional.
Acontece que, no dia 30 de setembro de:
1985, na anterior legislatura, fizemos um pronunciamento a respeito do problema do transporte de pessoas de baixa renda, que têm um
plano especial na Amazônia, quando a imprensa anundava a destinação de sessenta
milhões de dólares, do Fundo da Marinha Mercante, para financiar, num decênio, a construção de cerca de se~enta emf;t_arcações de
pequeno porte, com capacidade para 150 a
350 passageiros, vfsando ao atendimento das
populações ribeiriilbas, preferentemente as
que habitam as rotas Manaus-Santarém e Manaus-Tabatinga.
Recentemente, revendo noss~ çorrespondência, encontramos_çarta do Sr_._J?edro S. da
Cunha, engenheiro nava1 da P_ETROSHIPS e
que, na qualidade de pioneiro na utilização
de embarcações desse tipo, desde fins de
1982, nOs fazia a seguinte' advertência:
"Com relação à hidrominas, num País
falido como Q nosso, seria injustificá_vel
a criação de uma nova_ ~atai, ~e bem
que os setores e 6rgãos envolvidos na
extensa malha rodoviária deste País devam ser repensados e melhor CÇ>Ord~[Ja
dos.'"
Depois desse conceito, que envolve uma
certa desconfiança com referência_ a soluções
estatizantes, salienta_ o engenheiro Pedro S.
da Cunha:

"Com relação ao ma1 falado programa
de transpOrte para pessoal de baixa- renda_
na Amazônia, deCorridos exatamente seis
anos da sua implantação, nada de efetivO
foi até agora concretizado.
Por incrível que pareça, a Amazônia Legal pennanece lá intacta, com seu povo
sofrido a esperar soluções viáveis, a curto
pra~. com aproveitamento natural das
suas hidrovias.
Em contrapartida, aqui no Rio de Janeiro, a custos elevadíssimos, buscam-se soluções metroviárias, com as mesmas finaltâades, e no Maranhão soluções ferroviárias, com os mesmos propósitOs."
Condi,.J.índo a carta, ende-reçã.da do _Rio de
Janeiro, diz o mi$Sivista:
"Assjm sendo, aproveitando o espíritO
de mais um ano que se encerra, venho
propor a Vossa Excelênc;ia que, nas primeiras _se~ões plenárias, de 1989, o assunto em tela seja_ novamente abordado
por V. Ex• na tentativa de sensibiliza_r__as
autoridades deste Pa:is, para vir ao encontro dos anseios-do povo amazônida".
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No caso do São Francisco- um rio predominantemente_ de planície, embora oriundo de
urna altUra de_ quase mil metros - pouqtiíssirTios seriam os gaStos-para ã complementação do seu balizamento ·e sinalização, do
a]ar9cil-nEmto de enseadas, dO combate ~~ assoreamento, da regulagem dOs· Seú~ Canai$.
O famoso "rio da unidade nãdonàl", quan·do os caudais _amaZónicos eram um desconlieê:ído,-já trazia os vaqueiros nordestinos para- se enContrarem com os campeiros gaúchos
em Minas Gerais.
Naquelã épOCa. o rio Tletê sigiiificava a ligação das bacias do Leste e do Prata.
Te mos nada menos de cinqüenta mil qull&:metros- de rios navegáveis; para _trarisporte de
passageiros e circulação de mercadorias e,
ao longo deste século, muito pouco se fez
para o seu aproveitamento, quando as bacias
fluviais passaram a ser encaradas apenas em
termos de forneciri'tento de energia hidráulica.
Realmente, não temos me-ntalidade hidraviária, como os franceses, os alemaes, os-soviéticos, os portugueses, os italianos.
Assim, a cabotagem-que-, em 1956, respondia pelo transporte de trezentas mil toneladas
de carga, chegava, em 1976, a 985 mil toneladas e, em 1983, a um milhão e duzentas mil
tonelãdas.
lnstalo~-se, princip~lmente a·partir de 1950,
o rodoviarismo no Pais, ni.atéria preferencial
n'âs·- UniVe-rsidades que, n6 primeiro quartel
d_este sêcul_?: dedicavam raros estUdos às ferrOvias.

Na verdade, Sr. Presidente, o assunto continua na ordem do dia, tanto mais qüantõ a
insuficiência dos transportes, generalizada no
Pais. principalmente nas zonas produtoras de
a~mentos e, de um certo_modo, agravada nos
grandes centros urbanos, envolve tema do
maior interesse económico e con_stitui-se, na
Amazônia, problema de integração e de segurança nadonal.
- Isso, que tem sido c:hamado "falta de equil_íDefendemos, já naquela oportunidade, a tebrio modal", aponta para uma situação crítica
se segundo a qual, sendo o transporte de baixa
agravada durante _quase 60 anos.
r:enda preferentemente feíto põr barcós misNesse contexto, a criaçãO da Hidrobrás não
tos. em alguns casos tenha prioridade a molli_é, apenas, mais uma autarquia, uma sociementação de cargas, não esquecídos os pedade de economia mista•..\.!rn~ empresa esquenos armadores dedicados ao transporte
tatal.
de passageiros.
Ninguém vai esperar que a iniciativa privada
Corroborarido a nossa· tese, particípanios
invista nesse setor, senão com __a assistência
da idélàcfe-que a criação da Hidrobrás, "órgão- financeira da União.
espeCífico- parã trafaf de assuntos de navegaE algum órgão tem que encaminhar esses
çã.ci__fl_uvial e vias navegáveís ao País ..; levaria
recursos.
ao des!!nvolvímento- da navegação intertOr,
Precisamos de um grande plano, ã altura
urudos esforços dispersos entre a PORTOda grandeza da nossa mafha h_idrgviária.
BRÁS e a Sunaman.
Naquele ensejo, o Secretário de Transportes- · Os investimentos em estudos_ e_ projetas,
que devem abranger os portos fluviais, a draAquaviários falava nó ãsStihfo tom rara penegagem e o alargamento das vias navegáVeiS,
traÇão, ressaltandO a importância da soh.içãÕ
com cinqüenta milhões de cruzados novos
fluvial, de notável econornicidade na regiãopoderiam deslanchar, enquanto se mobilizaarnazônica.
·
riam mais recursos· do BNDES, da Portobrás
Infelizmente, no entanto, continuamos à
e, posstvelmente, em menor monta, dos esta- míngua de uma polític:a aquaviária consistente, na _Amazônia legal, quando se torna càda ãos interessados.
Corri-_ C_eri::a de duzentos__ milh6es de cruzadia mais imperiosO para'·o ii.Osso d~senvol:
dos ilOVos toma-r:Sê-iáffi naVeQáVeiSffiil quílôvfmento económico a_ reversão do quadro dos
metros do Madeira, cte Porto Velho a Mallaus,
transportes em geral, quando as rodovias esexecutadas Obras de balizamentO, Sínatízaç_ãO,
coam mais de oitenta por cento da produção
drenagem e enrocamento.
e cerca -de quinze por c:ento vão pelas ferrovias
Gastar-se-ia o correspondente a dez quilóe transporte maritimo.
metros de estradas pavimentadas.
Nesse contexto, a participação do transporSó teremos uma política nacional de transte fluvial. no País, não superà um por cento,
portes perfeitamente integrada, servindo a toUrge modificar essa sRuação através de órdas as regiões, quando nela incil,llt!J1oS, com
gãos capacitados, promovendo-se a avaliação
a importância que merece, transporte fluvial,
de todas__ as_bacias navegáveis do São Francisco,;dc>- Amazonas, aõ Prata e _do Atlântico. _ capaz de d_e5empenhar p"aper crescente na

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

economia nacional e na estrutura social do
País.
Além de tudo, é preciso melhorar_ a segurança dos transportes aquaviários na Amazó-

Porque os rios sáo estradas que caminham,
façamo-los caminhar para o futuro.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

nia, onde os naufrágios s~o crescentes, por
excesso de carga ou andanidade dos barcos.
Tada essa programação, no entanto, deve_
iniciar-se com a identificação dos armadores,

das embarcações e das_freqüências de linhas.
Partiríamos depois para a indústria naval,
melhorando as condições dos armadores e

modernizando os estaleiros, com vistas, principalmente, a servir ao usuário de baixa renda.
Foram fdentiflcadas, na bacia amazónica,

44 linhas de navegação fluvial, estabelecendo-se critérios de seleção, para início daquele

programa, consideradas prioritárias as linhas
Manaus-Santarém, com 900 quilómetros e
Manaus-Tabatinga, com 1.780 quilômetros,
tangenciando a fronteira da Colômbiã.
Numa segunda fase, teremos os projetas
de __embarcações, assegurando segurança e
conforto, tipificando-se tais barcos segundo
a capacidade, tonelagem e velocidade, eliminadas as linhas deficitárias.
Apesar das providências da Capitania dos
Portos, em defesa da segurança dos passa~
geiros, os naufrágios se sucedem o que leva
os proprietários a preferir o transporte de carga.
Na terceira e última fase de implantação
do programa seriam tomadas seis providências:
1?} financiamento de 90% do valor do barco, a juros de três por c'ento ao ano, dez anos
de prazo, carência de quatro anos:
2~) subsídios para a construção de embarcações, com as condições essenciais de segurança e conforto;
3~) nível máximo de subsídio de 65% para
a construçilo de cada embarcação; 4•) divisão do custo do seguro da embarcação entre o armador e o Fundo da Marinha
Mercante;
5•) adoção de níveis de subsídios__ diferenciados para as linhas prioritárias;
6•) financia-mento e Construção de embarcações para as linhas Manaus-Santarém e Ma~
naus-Tabatinga.
Queremos relembrar o que aqui dissemos
anteriormente: "para a iinplantação do Programa de Transportes de Passageiros de Baixa
Renda em todas as regiões carentes do País,
seriam necessários sessenta milhões de dólares, aplicados em dez anos".
O Governo teril condições para abrir essas
perspectivas a__o desenvolvimento do transporte hidroviário no País, legando uma nação verdadeiramente integrada às gerações futuras.
Aqui, convém lembrar o ditado: .. água mole
em pedra dura, tanto, bate até que fura".
Este é um cànselho d_i!. con,$tânc:;;i.a. ~c~bocla.
E nele inspirado, vamos, com pertinência,
espírito resoluto, confiança em nossa capacidade e bom uso dos nossos recursos, encontrar uma solução viá_rla que não implique na
cobrança-de pedágios.

DOCUMENTO A QGE SE REFERE O
SR. OD7!0R SOARES EM SEG DISCURSO:

f':a~~r- ~~tre9ar ao Senãdor Odacir SoareS
Tlx NR. 366188
_
AIT.:Exriio. Sr. Sen. Odacir Soares
ASS. Embãrcações p/ Transporte de Passageiros de Baixa Renda
REF.: S/ Discurso Proferido na Sessão do Se~
nado Federal em 3.0/set/85
_
Prezado Senador
Após reler notável_ discurso sobre o_ assunto
em epigrafe e na qualidade de ter sido o projetista pioneiro de embarcações deste tipo em
fins de_ 19.82, dirijo-rri.e respeitosamente a V.
Ex" pa-ra enfatizar o seguinte:
1.0 ---- Com_ relação a Hidrobrás, num País
falido como o noss_o, seria injustificáve_l a c[jação de. uma nova estatal se bem que _os·
setores .e orgãos envolvendo extensa malha
hidroviária deste País devam ser repensados
e melhor coordenados._ __ .
2.0- Com relação ao mal falado Progra- ·
ma de Tl-"ansporte para PessOal de Baixa Renda da Amazônia, decorridos exatamente seis
anos-da sqa implantação, nada de efetivo_foi
até agora concretizado. Por incrivel que pare~
ça, a Arii.aZônlã-regm permanece lá intacta,
como seu povo sofrido a esperar soluções
viáveis , a _curto praZo, tomo aproveitamento
natural, a custo zero, das suas hiç:lrovias naturaí~ Em contrapartida, aqui no Rio de Janeiro,
a custos elevadisslmos buscam-~e soluções
metrovlárias com as mesmaS finalidades e nO
Maranhãá soluções ferroviárias com os mesmos prop?sitos.
Senhor Senador:
Como bons brasileiros que somos que alguma coisa está errada neste País.
3.0- Assim ·sendo, aproveitando o espírito de mais um ano que se encerra, venho
propor -a V. Ex' que nas primeiras sessões plenárias de 19~9_._ o assunto em tela a ser çjeferidQ novamente por V. Ex• na tentativa de sen:
SibiliZar ãS autoridades deste País para vil' de
encontro aos ails-eios do povo Amazônida.
Aprove!!:o o ensejo deste _p_ara formular votos de um Feliz Natal e um Própero Ano-novo,
Respeitosamente,
Pedro S. da Cunha
Erige. Naval
CREA 21966--<l/RJ .
PETROSIHP - SERV. MARITIMOS LIDA
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A presidência lembra aos Srs. Senad_ores
que o_ Congresso Nac;'i_onal está conyo~ado
para uma Sessão Conjunta a realizar·se hoje,
às 18 horas e 30 minutos, no pPienário da
Cãfuara dos Deputàdos, poitaflto, dentro de
6 minutoS; e a Mesa faz um apelo aos Srs.
Senadores para lá compareçam.

-

O SR. PRESJDEI'fi'E (Pompeu de Sousa)
Nada mais havendo a tratar, a presidên.._ia
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destgna para sessão de amanhã, às 9 ho~,
a ·seguinte:

ORDEM DO DIA
1
- Votação, em turno único, do Projeto de ResOfução n9 ·a·g; de 19-88, de autciria da Cóffiissão Diretoni.: que dispõe sobre horário e fre~
qüência no Senado Federal, e dá outras providênCias, tendo
PARECERES das-Comissões:
-de ConStitiJiç~o -Justiça, favorável ao
projeto e ao substitutivo; e
_ __
-da Comiss.5o Diretora, contrário ao substitutivo. (Dependendo da votãção do Requerime,nto nç 214, de 1988, de Preferência para
que o substitutivo seja apreciadO antes do P._rojeto.)

e

2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 151, de 1985 (n" 3.908/84,
na Casa de origem).- que declara de utilídade
pública o Instituto" Administrativo _Jesus_ Bom
Pastor, (lajes), com sede em Adra.dína, Es.tado
de São Paulo, tendo
-PARECERES, sob n<>$ 270 e 271. de 1986,
das Corniss_ões:
.:_de Municípios, contrário; e
-de Finanfas; favoráVel. ·

3
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 160, de 1985 (n" 1322/83,
na CaSa -de origem), que eleva a cidade de
Oeiras, ilo Estado Piauí à condição de menu·_
menta nacional, tendo
PARECER· FAVORÁVEL, sob n' 265, de
1986, "da Comissão
-de Educação e Cultura.
4

Discussão, e_m turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n" 172, de 1985 (n" 2.266/83,
na Casa de origem), que autoriza a desapropriação e o tombamento, por ne(:essidade pú~
blica, do imóvel em. que nasceu Graciliano
Ramos, em _Quebranguto, no Estado de_ Ala·
goas, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.142, de
1985, da Comissão
- - -de Educação e Cultura.
-

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa)
Está encerrada a sessão.
(Levanta·se a sessão à_s 18 horas e 25

minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
CID SABÓV\ DE CARVALHO NA SES~0 DE_ 27-2-89 E Q(JE, ENTREGUE
A REVISAO DO ORADOR. SERVI PGBU-

OIDO POSTERIORMENTE
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nós estamos díante da redação final do Projeto de Lei do Senado no 75,
de 1982.
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Como bem disse V.~. narrando a matéria

que passa a ser discutida, trata·se de um aditivo ao atual Código de Processo Civil.
,
Deparamos, já em redação final, com a in~
clusão do § 4° no art. 552 da Lei n9 5.869,

de 11 de janeiro de 1963, exatamente·o nosso
Código de Processo Civil. •
Diz o § 4o, que está em discussão, o provável
§ 49:

"§ 4o Quando houver pedido de vista, com inteiTUpção de julgamento, farse-á nova publicação de pauta, observado
o disposto no§ ]9."

Posto que não tenhi!tmos aqui o- C6digo de

Processo CIVil, Sr. Presidente, Srs;. Seriadores,
claramente esse dispositivo está falando da
reunião das Câmaras- dos tribunais e mandando que, quando houver, por parte de um

ministro ou desembargador, pedido de vista
de um processo, o julgamento seja dado como interrompido, o processo seja retirado de
pauta, a ação fique para posterior exame depois de nova pauta.
Ora, Sr. Presidente, esta é uma prática ousada, inadequada e, acima de tudo, capaz de
retardar ainda mais o Poder Judiciário. Quando o membro de um colegiado pede vistas
de um processo para conhecer melhor a ação
que está sub judice, Claro que o Regimento
Interno da Casa deve oferecer, claramerite,
qual o prazo em que ocorrerá o exame daquele
membro do colegiado. O prazo para que ele
possa ver o processo.
Há também aquela hipótese em que o processo não pode sair de cartório, exatamente
porque mais de um pediu para ·examhar o
proce-s-so. Esta é uma rupotese-que pode acontecer.
,
Ora, se nós aprovarniOS este § 4°, sempre
que alguém pedir vista de um processo, ele
estará retirado de pauta. O que é absurdo,
porque a vista do processo se dá durante o
julgamento. Uma interrupção de reunião não
interrompe o julgamento; cOmo O seqüênciado de audiências, numa vara dvil e criminal,
também não interrompe a instruçã_o, apenas
dá continuidade a ela, sem ser propriamente
urna nova instrução, ou nem menos uma nova
audiência.
Dentro da técnica processualística brasileira, isto que se propõe é absolutamente inadequado. Não tem o menor cabimento, exceto
para pessoas que não conheçam como funcionam as câmaras cí_v:eis _e críiniilais nos tribunais brasileiros, ou pessoas que não tenham
a menor prática no mundo do Direito aPlicado,
na advocacia, corria fiCa mais bem dito.
Por isto, Sr. Presidente, manifestQ~me absolutamente contrário à aprovação deste § 4 o
que se quer implantar no Código de Processo
Ovil. Será uin mOtivo méi.IOr para retardar o
f"..xame dos processos. Ainda mais, criará uma
grande balbúrdia quanto a praz_o, porque a
publicação para o Dián(i-Oficíal, geraJmente
também obedece a normas internas dos tribunais. DepoiS que é publicada a pauta, dentro
de tantos dias entraràt~ processo em exame ...
Então, recomeça tudo c.ie-novo.Haverá uina
grande interrupção e, sempre que alguém qui-

ser retardar UJ!I- _feito, pede vistas. AJém do

se toma muito fácil demitir, dispensar, exone-

retardamento natural da vista a ser dada, ainda
haverá o retardamento de uma nova publicação no Diário Oficial para urna reabertura de
para um mundo de novas possibm~
dades; de aCOi'dO-cõrn o mesmo Código de
Processo.
Por isso, Sr. Presidente, manifesto-me ter~
militmtemente,. contra, discutindo este dispo~
sitivo, e a disposição de votar contra no momento oporturro. (Muito bem!)

rar, ou seja, quaJ for a express_ão jurídica adequada para caracterizar o ato administrativo
absolutaD'lente injusto.
"Ora, mas ós servidores que têm cincO anosde efetivo exercício, estes, constituciOnalmente, então salvos, totalmente salvos da senha
de admitir, da ânsia de demitir, dessa gressão
estatal que sempre considerei da maior demagogia. Não tem nada de mora1izador isto. Moralizador é não nomear quem não tem concurso, quem não se habilitou na forma prevista
da própria ConstitUição.
/'4as não passasse esse dispositivo que pas~
sou a ser o 19, não fosse ele o aprovado ou
não constasse entre as matérias aprovadas,
o-rato é que- (Jue isto ocorreu depois de uma
longa .luta, inclusive uma longa luta contra os
defensores dos trabalhadores, porque há muita gente do Congresso NacionaJ que acha que
trabalhador é metalúrgico trabalhando em
São Paulo, porque se for metalúrgico trabalhando no Ceará também não é trabalhador.

prazo· e

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
OD SABÓL<I DE 0\RVALHO, NA SES,S.ÍO DE 27-2-89, E QUE; ENTREGUE
À REV/,S.ÍO DO ORADOR, SERIA pUBU-

OIDO POSTERIORMENTE.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta
tnbuna abordar um atema que vem tomando
conta da opinião pública brasileira, gerando
uma grande expectativa e -porque não dizer
-produzindo um grande sofrimento nas pessoas que se sentem inseguras no momento
em que usamos da palavra no Senado Federal
O Brasil acompanhou o episódio da medida
provisóliá pela qual o Governo, pretendendo
demitir, buscava urna cumplicidade no Congresso Nadona1. _
ESsa- medida, por ato do então Presidente
do Congresso Senador José Jgnácio Ferreira,
nÕ exe-rcfdo da Presidência do Congresso Nacional, foi devolvida ao Poder Executivo. Não
vou aqui disc~tir se está certo ou errado o
Senador José Ignácio Ferreira no seU ato, uma
vez que já está devidamente consagrado, e
as águas passadas não movem moinhos. Mas__
- o que pretendo aqui é mostrar que a estabilidade do servidor público não é tão-somente
aquela que está inserida no art. 19, das Disposições Tra_n_sitórias. Ali é_ apenas um caso em
que se concede a estabilidade._
Durante os traba1hos da Constituinte, fui um
defensor dessa estabilidade, que resultOu no
art. 19 das Disposições Transitóríás, isso porque sempre entendi que o estado tem uma
·responsabilidade produzida pelos a tos dos
seus representantes que nomeiam, admitem,
contratam, empregam, ind~damente. Nunca
foi lícito apesai'_-se a pesSC)a .que não chegaria
a nenhum cargo, a nenhuma função por sua
- livre e espontânea vontade, ou por ato de sua
gerência. Se as pessoas chegaram a eSses
cargos, eis que houve uma dete_!TTli!J:aç_ão de
um ministro, do Presidente da República, de
- um prefeito, de um governador. Enfim, de alguém_que_juridicamente se expressa, atua_e
- faz pelo estado, seja o _estado como munidpio,
seja o estado federado~ seja o Estado. como
estado federal, sejam as autarquias, íSto nem
~ importa.
Na minha idéia inicial, eu tinha uma propositura mais ampla do que _a que foi aprovada,
porque pretendia que dispositivo tivesse mais
largueza e um sentido bem mais abrangente,
. exatamente para desestimular os futuros go- vemantes da repetição dos atas ilicitos, porque

Sr. Presidente, Srs, Senadores, chamo a
atenção para isto que vou enfocar cigora. O
art. 39 - texto- permanente da Constituição
Federal- deixa muito claro que o Sr. Ministro
da Justiça, Oscar Dias Có(rêá~ avehtura-se
muito em determinadas afirmações que há
feito, inclusive perante os órgãos de comuniCação.
A ConStituição foi feita para Ser entendida,
para ser vivida e, mais do que vivida, para
ser aplicada ante a vigilância popular. A Constituição tem o seu instrumental para permitir
ao homem do povo, Qualquer que seja ele,
organizado em grupo ou não, ter instrumentos
para que todos possam fiscalizar e exigir o
cumprimento constitucional.
O ·art. 39 fOi objeto tanibém de muitas preocupaçõeS do orador, quando da função de
Constituinte. Apresentei emenda quase idêntica ao texto que aqui está. Sei o que foi discutido, por que discutimos, sei por que--escrevemos, sei qual a posição do relator, sei a posição de outros parlamentares igualmente interessados na matéria, ou por serem, fidagalmente, contra o servidor público, ou por serem
pessoas preocupadas com a defesa do servidor público_ brasileiro, uma classe espolíada
e que nós tentamos passar, para o conhecimento da Nação, como urri_a classe de mara~
jás, quando os indevidamente favorecidos são
muito poucos diante de uma verdadeira massa de miseráveis explorados_ pelo Estado.
O art. 39 diz, claramente:
'"A União, os estados, o Distrito Fede_ral
e os municípios instituirão, no âmbito de
s4a competência, regime jurídico únicO
e planos de carreira para os servidores
da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas."

E diz mais ainda no § 19 :
"A lei assegurará, aos servidores da administraçào direta, isonomia__ óe- vencimentos para cargos de atribuições iguais
-ou assemelhados do mesmo poder ou
~n_t:re servidores dos Poderes Executivo,
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Legislativo e Judiciário, ressalvadas aS
vantagens de caráter indMdual e as relati~
vas à natureza ou ao local·de trabalho."
Racfocinem

co~igo, por obséciulo, no exa-

me dessa·rnatéria. QUando a Constituição en~
trou em vigor, encontrou um número. eXato
de seiVidores públicos no Brasil, nos municípios, nos estados, nas fundações estaduais.
municipais, federais, em todos os recantos em

que é possível trabalhar para o Estado. A Constituição gerou para esses servidores que tives-

sem tempo de serviço, fosse para contagem
de tempo, uma expectativa e, porque não dizer, o direito de exigir do Estado a oferta, seja
federal, estadual ou municipal, do âmbito da

competência jurídica de cada ente, a oferta
de planos de carreira. a oferta de um regime
juridico único.- Essa é que era a expectativa
gerada pelo texto constituclona1 a 5 de outubro
de 1988. Com a Constituição em vigor; todos
os s_ervidores do Brasil foram apanhados como que por uma imensa fotograf~a, que os
viu, que os registrou para a promeSsa constitudonal, de terem um quadro único, um regime
jurídico único e mais a isonomia.
·
Quando, Srs. Senadores, a Corlstituição assim determinou, não criou possibilidades, Ordenou com toda a pujança do poder constituinte: "A União, os estados, o Distrito Federa!
e municípios instituirão", e não poderão instituir, criou-se a obrigatoriedade de os entes
estatais instituírem por força da nova Constituição. E quando isso foi tleterminado; a Constituição não excepclonou, não disse qtle servidores eram esses. se eram estáveis, se eram
efetivos, que servidores eram esses.
Falou no gênero servidores públicos, e tãosomente seiVidores públicos; e o conceito de
servidor público, o mais sábio, é o do Ministro
Themfstodes Brandão Cavalcanti: "Servidor
público é aquele que, trabalhando para o Estado, recebe dinheiro dos cofres públicos'.'. Não
adianta fazer fantasia; servidor é o qUe fez concurso atê tal data, que começou a trabalhar
de tal maneira, que permaneceu tanto tempo
no serviço. Não, sei'Yidor público é quem serve
ao Estado. Qualquer apresentação do Estado,
qualquer transfiguração do Esfado, caract~
rizado o cofre público -e a finalidade pública
do trabalho exigido do homem, está aí o servidor público. E a CónsfitUfÇão fala que os servidores públicos ... Quais servidores públicos?
Aqueles que a 5 de outubro o eram, aqueles
que a 5 de outubro trabalhavam para o Estado
e dele recebiam os seus salários, os seus vencimentos, proventos, valores de ridículas portarias ou o que quer que fosse. ISso é que
é servidor público, e eles o eram a 5 de outubro
de 1988. Por isso têm o direito constitucional
de exigir do Estado a organização do regime
jurídico único, a organização dos quadros, a
isonomia. Esse é o direito de quem a 5 de
outubro foi encontrado como servidor público
neste País. As outras interpretações são fascistas, são interpretações de perseguição ao homem, principalmente perseguição às pessoas
mais humildes. Esta é que é a triste verdade.
Quando o Ministro da Justiça vai à televisão
e, no alto de sua sapiência e da autoridade,

que faCilmente se aprendem nas cortes supe,ôores,· 'quando vai· à tele\risão e-diZ que vai
demitir, infringe ·a Constituição. Como infringe
a COnstiblição, quando promete censura que
a Coristituição extirpou deste País. É uma declaração que reputo um tanto qu'anto ousada,
sob o ponto de vista constitucion·al.
Srs. Senadores, o que há é uma niedida
transitória panJ dar estabilidade. A estabilidade
foi dimen~~mada nesta Constituição, não é,
mais algo parecido com a efetividade antiga.
Antigamente, o servidor era· efetivo. Os qlle
entravam sem concurso eram estabilizados e
equiparados ao fuhciônário efetivo, ex vi de
determinadas leis de' então; vinda·s depois doa
Govémó.de EUrico GaSpar Dutrá ..
: Naq'uele tempo, tinha-se a efetividade_como
um direito maior e a estabilidade era uma figura menor, parecida, era um simulacro, era uma
mera simulação do direito administrativo para
impedir que servidores fossem demitidos. E
eles, então, depois·de estabilizados, eram equi~
parados aos funcionários efetivos e passavam
a cOmpor uma tabela numérica de extranumerloios mensalistas, tom todos os direitds
dos·funclonários efetivos:
Esta ConStíttiição, no entanto, 'mudou tudo
iss_o. HOje, a efetividade é _meilor do que
estabilidade. Quando o servidor público ingressa, aquele que chamávatnos de fundonário público, quando ele ingressa por concurso, ele é efetivo. Passado o· estágio probatório de dois anos é que ele se toma estável.
-Logo, a estabilidade é maior do· que a efetivi·
dade, porque o servidor e'fetivo poderá não
ter continuidade .no seu trabalho, no seu etnpregà, porqu·e não tinha saúde-Para tanto, porque não tinha habilitação para tanto, porque
sofreu a aplicação de um~ pena maior do que
o está_gio probatório ou .mil coiSas que podetn
acontecer .na vida de um cid!3-dão, ·capaz de
afastá-lo do serviço público ou capaz de impedir o servidor de praticar, eficientemente, a
SLI<\l missão, na- condição· de servidor público.
Vem a efetividade, por força do concurso, mas
a estabil.idade vem por força do biênio, capaz
de cara~r o estágio probatório. Ai o servi~
dor é estável.
Quand~ a Cq_J:Jsti~!Jição, no_ a;rt. 19, determinou· a estabilidade, pôs _os Selvidores com
mais de 5 anos no pé de igualdade, lá à fren_te
daqueles que fiZeram concurso, e ainda não
têm 2 ·anos, porque- oS cj:ue t~m 5 ãnos já
são estáveis e a efetividade é Urna idéia menor
que está Cofltida nes~ estabilidade, como o
instituto maior do novo direito constitucioilal
brasileiro.
-- Esta e·a eStabilidade -transitória, como medida transitória, para apanhar em flagrante
aqueles que, em 5 de outubro, tinham 5 anos
de efetivo exercíciO, não tinham concurso e
serão estabilizados. Concursos, p-oderão fazer,
internoS, provas de seleção ou novos concur- sós, para que progridam e _ascendam a novos
cargos. Não para aquele, aquele está garantido,: ho mínimo, nas condiÇões do dia 5 de
outubro de 1988. Não há outra interpretação.
QUalquer outra interpretação é subversão da
otdéffiCôfistitudonal. Por isso, estabilidade é,
hoje, o direito maior e aquilo que se tentou,
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até para os seryidwes das empresas privadas,
dentro de novos conceitos, que, saindo do
direito público, pudessem adaptar-se ao direito privado ÇlU ao direito misto, se pudermos
considerar o .cqreito do trabalho como direito
~isto, nem pÇ!blicÇ> e nem propiamente priva~
do. Mas, na verdade, o direito nunca é público,
nunca é privado. O direito é somente o direito,
nós é que o dividimos, porque nossa inteUgê~cia é pequena para apanhá-tO como um
todo e saímos, então, com essas divisões, que
facilitam, inclusive, a existência dOs especialistas.
A Constituição,_ tal como está, não permite
a derilisSão- dOs funcionários que o Governo
pretende demitir. Por isso, se a medida provisória houvesse chegado, eu iria discutir e votar
·contra. ~u. talvez, não a houvesse devolvido
por separar o Impacto maior, que seria o exame do mérito pelo Congresso _Nacional e o
..não" enOrme dito a essa tentativa de subverter a ordem ;cOnstitucional, tendo O Congresso
Nacional,' compOsto pelos COnstituintes, co·mo verdadeíra cúmplice numa cc-autoria de
infração à letra da Lei Maior.
A expectativa doS servidores públicos, o direito dos servidOres públicos, que o eram a
5 de outubro, com qualquer tempo de serviço,
é exigir do GOVerno a isonomia, o quadro único, o regime juridico úniCo, aquelas tabelas
ou quadros que sejam organizados no âmbito
de cada município, de cada estado Federado,
e no âmbito .da União, e, portanto, do Estado
Federal.
Não p,ode, é o Governo demitir sem que
haja causa. A demissão imotivada ·é condenada até pela legislação trabalhista. Então, como é isso? NóS, os legisladores, dizemos que
a pessoa privada não pode demitir, não pode
dispensar -_e eu faço a distinção de demitir
e dispensar, porque para mim, humildemente,
demitir é apliçar pena; é demitido quem comete infração, apura~se e pune-se o empregador,
seja o Estada; ou seja o empregador privado;
pune-se com, a demissão. A mera dispensa,
a exoneração é outra coisa, não se presume
a falta, presume-se o desinteresse na continuidade da relação de emprego.
Ora, num País onde milhare_s e milhares
de pessoas acum'ulam, indevidamente; num
país onde milhares e milhares de servidores
_não podem- comparecer .em seu trabalho porque nem moram na sede de sua repartição,
no lugar onde ~xiste a sua repartição, para
ficar bem claro, "pessoas que têm residência
num local e são funcionárias de uma repartição em outro locai geográfico; num país assim, basta apurar quem são estes, e demitir,
porque quem acumula, ilicitamente, é passível
de pena, e a pena é demissão. Quem ganha
e não trabalha, é passível de inquérito administrativo e da demissão, por fim. E se o Governo
tivesse a coragem de enfrentar os que acumulam, ou os que não podem trabalhar, nem
precisava vir com esta violência constitucional
de.querer demitir, por um critério absolutamente infelíz e mal inspirado: não têm 5 anos
de efetivo exercício. Mas, os Srs. Seriadores
sabem que tese é esta? Esta é a tese que
leva os estúpidos a tentarem contestar a pró-
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pria Constituição. Eu yi um ministro de Estado

dizer que a Constituição tinha querido defelÍ.der os servidores, mas tinha deixado brechas.
Quais eram as brechas? Ai, Qs_Srs. Senadores·
vão ouvir a estu~idez que eu ouvi. A brecha

era esta: efetivou quem tinha cinco; então,
quem não tem deve ser demitido! A outra brecha; se o estágio probatório é de dois anos,

quem não tem c;lois anos pode ser demitido
antes que perfaça o biênio do estágio probatório. Ora, isso é um des_conhecim.~nto to~!

do Direito, por ambos os lados, principalmente
nessa do estágio probatório, porque o estágio
probatório é a oport~nidade em que o servidor

concursado e nomeado demonstra que pode
exercer _o cargo, que tem tempo, que tem saú-

de, que tem conhecimentos práticos e não
apenas conhecimentos intelectuais. Somente
se ele não comprovar isso, somente se ele
tiver uma doença incurável,_ contagiosa, é que
vai ser impedido de ter a recondução, para
que se tome, na nova Constituição, estável.

O Sr. Jamil Haddad aparte, nobre Senador.

Permite~me

um

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOS6 um minuto, para terminar o meu raciocínio.
Então, não tendo completado o estágio probatório; o servidor estâ sendo ameaçado de
demissão, exatamente porque não tem dOis
anos, esse é um tqtal_ desconhecimento da
lei e uma agressão. Agora, que agressão é
essa? É à Constituição, porque todo _o mundo,
nessa investida fascista contra o Congresso
Nacional, quer demonstrar que esta Constituição foi mal feita, que deixou lacunas. Falouse em cinco anos. Q1,1em não tem vai demitido;
falou-se em estágio probatório de dois. Então,
quem não tem dois anos vai ser demitido.
Mas isso ê medida fascista. É caractertstico
do fascismo na Alemanha, na (tália, no Brasil,
na Argentina, ein todos os lugares, exatamente
por querer desmoralizar o texto legal. O fascismo se serve da própria lei. Quase todo fascista
é legalista. Mas, ao mesmo tempo. ~om a outra
fase de sua investida contra a ordem, o fascista
sempre entente que a lei é mal feita, e o problema é da lei. Ah! O EstaJdo que tem essas leis,
pois esta aqui é uma das melhores leis já produzidas no mundo, es!>a ê, indubitavelmente,
a maior Cónstituição:dq_~ povos.

_Concedo o apa-rte ao nobre Senador Jamil
Haddad, com muito prazer.
O Sr. Jamil Haddad - Como observador,
Senador Cid Sab6ia de Carvalho, V. Ex" coloca
com mu1ta--propriedade- e com o conhecimento de causa que Possur como Professor
de Direito - o· problema relacionado com
o funclonã.lismo público, Há o aspecto político
que tem que ser an~isado. Quando o Governo
se propõe a demitir noventa mil fUncionários,
a pergunta que cabe é esta: quem os nomeou?
Aqueles que não conseguiram chegar aos cin·
co anos_ e, segundo entendimento, são demissíveis, foram nomeados, uma pequena parce~
la, no final do Governo João Figueiredo e o
restante no Governo José Samey. Àquele momento havia necessidade desses funcionários~
Ag6ia não mais existe. Darei apenas wn exem~
pio, porque conheço o caso em profundidade.
A Fundação Oswal<:lo Cruz, Fundação reconhecida intemadpnalmente, é, _na realidade,
um instituto de pesquisa dos melhores do
mundo, tanto que. quando foram cassados,
vár!OS-téCriicõs:-_tiveram que ir ao-exterior, e
lá se tomaram professores de- universidades
da França. da Inglaterra e de outros países.
Essa Fundação contratqu; trouxe do exterior
vários técnicos parã--rrielhorar a p'esqulsa e
a produção de vacinas. Se prevalecer esse critério, pura e simplesmente o Brasil não terá
mais como produzir vacinas_ para a sua população, e o problema de pesquisa ficará na escal~ zero. Fique bem_ claro, nobre Senador,
·que~quem nome1:>v... EXiste um ditado: "Queffi
pariu Mateus, que o embale". Penso que, na
realidade, seria o caso, amanhã, de demitirmos um -ministro do Poder Executivo; seria
a ingeÍ'êTicia de Um pOder- sobre o outro. Quem
nomeou foi o Governo federal; cabe ao Governo federal fazer uma análisê: se errou, onde
éiróu? Tem que ver se existe funcionário a
mais, se- não -existe, 'e dentro das garantlás
con~titucionaiS- a que V. EX' alude._ Não pode
cometen:ir"tl ato_ íntenipestivo e decidir ata&alhoadamente contra o que preceitua a noSsa
Constitli[Çâo. P.arabenizo V. Ex" pelo Pronunciamento que_ faz a respeito do problema do
funcionalismo público.
O SR. CID SABÓlA DE CARVALHOAgradeço a V. Ex• e_ incluo__o seu aparte em
meu pronünciamento com o máximo de praze~·- pela justeza com que V. Ex• falou.

A Constituição norte-arz:!erlcapa que aqui
homenageamos não é maior do que esta. É
Nâ Veraad~; nOs som~ obrigados a ~nten
na extensão, porque muitos -pensam que a
der que um funcionário nomeado indevidaCOnstituição norte_~arnericana é mínima, tem
mente, para depois ser demitido, está sendo
sete _artigos! Esta é a grande ilusão. É a maior,
enganado. Enquanto ele e&tçwa há três anos
porque ela é urna C6nstitutção jurisp·ruâencial.
Tem milhares e mUhare_$ _de súmU[as resol- ou_ quatro anos no serviço Pdblico, indevida~
mente, porque o Governo assim determinou
vendo a ConstituíçãQ, EJª- ~maior. Foi o fundamento de tudo. Maior na extensão,_ mas nas ~--:: e _'~u quero aprofuri.dar _um pouco disso
intenções, nas soluçõe~ soçia,is,_ [)0: atendi~ - , ele estava _çrente na sua relação de emprementa ao povo, nenhum país tem uma Consti- go_e-esSe emprego passou a constar de um
tuição melhor do que esta. Daí os inimigos património social desse Servidor. Mais tarde,
que ela de:;pertou, inclusive os inimigos dos ele vai dispensado, _demft!do ou e:1C.onerado,
seiVidores públicos, ·os quais tentam _servir:-_se _.nã_o importa, perdeu outras oportunidades,
dos mais belo dos in_~trumentos para o come· não estudou para concurso, não se preparou.
timento de um verda.dgjro delito ,a que se sen- A teorié! da responsabilidade, tão bem exposta
tem autorizados. Ninguém pode serltir-se aU- por Aguiar Dias, indicará que, nesta hipótese,
o Governo ~m responsabilidade para com catorizado ao cometimemo_ de nenhum crime_.
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da um dos demitidos; não é responsabilidade
social, é responsabilidade legaL Sempre que
se pratica urri ilícito, o autor dQ_il_[çito é responsável, é o responsável pena1 ou administrativo,
oo na área dvel, mas é o responsável. Nesse
caso aí quem nomeou foi o Estado, e o Estado
tem uma responsabilidade civel e tem uma
responsabilidade administrativa para com a
pessoa nomeada._Esta é a tese que me levou
a propor estabilidade ao Congresso Constituinte, isso é que é importante.
O Estado tem a lei para que ele funcione
dentro dela; o Estado é ó poVo ·organizado
juridM;:amente; a lei é ofertada pelo Poder Legislativo, que se faz por outras expressões do
povo, deputados e senadores, no caso federal.
O Estado tem que seguir essa legislação.
Quando ele desobedece e oferece a mais, o
problema é completamente diferente qe quando o Estado desobedece e ofere_ce a menos,
porque, se ele ofei-ece a inenos, sOfre ação
judicial; se. ele oferece a mais, ês benefidados
não vão protestar, mas poderiam os terceiros
representar. O que nunca aconteda, vai acon~
tecer agora, em face do novo-. instrumental
desta Constituição. Por isso V. Ex" tem razãO:
o Governo desobedece e benefiCia. ÀS .vezes
o Governo desobedece e prejudica. As açôes
que sofrem corretivos os atas que sofrem
corretivos são aqueles que dão a menos ou
deixam de dar, ou dão a menor, quando é
a mais. O procedimento muda inteiramente
de figura.
Vamos apenas meditar um pouco: o Brasil
demite 90 ou 120 mil servidores públicos. C~
da servidor público tem um família. Esse número, de logo, irá transfonnar-se em 1 milhão
de pessoas prejudicadas pela irresponsabilidade estatal, pela gerência indevida de determinados governantes, principalmente dos de
agora, que acham que demitir é um coisa
muito simples. O emprego; além da relação
simples de emprego, provoca uma relação social e um_ a relação moral e ética entre o ~mpre
gado e o empregador, entre o empregador
e o empregado. Não é uni assunto que se
resolva única e exdusivament~ no_ campo do
_Direito Administrativo; porque duvide~se das
legalidades -que levam- a fome aos lares. Esta
é a pior expressão do Estado, atas legais, perfeitos, éticos mqrais, mas que liquidam a família, liquidam alimentos naS residênciaS, liquidam a estabilidade soda] de um povo. Que
essas demissões não venham a se l:;ãnsum'ar,
inaS, se Vierem, tenha certeza de que o Poder
Judiciári6 passará a corrigi-las, de imediato,
no resguardo da letra cOn~titucional. _
Era isso queria dizer a v; E_x.s;-erguer esta
fala como verdadeiro protesto contra o autpriUirismo da medida provisória rejeitada, e a
autorid'ade, talvez exeige'rada, de_ S. Ex*' o Ministro da Justiça, quand_o, tomado de insensibilidade, promete e. garante pela televisão as
demissões. A partir do rttomerito em que fala,
o terror se espalha por este Pcifs.
·Trazer uma mensagem desta à televisão,
com aquela certeza da ins~J,bordinação constitucional, é o mesmo que trazer_ de volta Hil:Jer
ao meio de comunicação, para que ele difundisse a sua teoria nazista e as suas am~élças
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aos indefesos alemães de então. N6s estamos

vivendo um momento de ameaça, de terror;
prometer demitir é exatamente levar o terror
a milhares e' milhares de brasileiros, quase
1 milhão ou-mais de brasileiros.

Fica o meu protesto, na condição de Senador da República, na condição de Constituinte,

principa1mente na condição de defensor das
teses de dignificação do servidor póblico no

Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!}

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
LEITECH4VES NA SESSÁODE2B-2-B9
E QUE, ENTREGUE A REV!SÁO DO
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Ses. Senadores, estou voltando de Guaíra, on-

de está havendo um grande movimento no
sentido de que se conclua a ponte sobre o

do Parn:ná.
No infclo de meu discurso, disse que a partir
daquele instante eu seria a voz das ca'..aratas
de Sete Quedas, emudecidas pelo regime militar de 1964. Nesta Casa fui a voz isolada
que denunciou ltaipu, a forma irrefletida como
foi feita, sem que fosse ouvidos os estados
limítrofes nem os interesses dos lavradores,
sem levar em conta, inclusive, o fato de que
ltaipu iria sepultar as Sete Quedas, obra milenar da natureza e que seria disputada a peso
de ouro por qualquer país do mundo. ltaipu
sepultou Sete Quedas, Guaíra se marginalizou,
perdeu expressiva fonte de renda, isolada num
ponto do Paraná, sem qualquer contemplaçao
do Governo de então, a não ser uma resolução
posterior, para que se fizesse o conjunto de
Ilha Grande, composta de uma barragem de
um milhão e quatrocentos mil quilowatts, a
passagem viária para Mato Grosso e também
a estrada de ferro que uniria Paranaguá a Mato
Grosso do Sut, Acre e Rondônia.
Sr. Presidente, não poderia contiriuar este
discurso s.em trazer à memória da Casa as
imagens de Guaíra. Fui eU. por sinal, a última
pessoa a visitar Sete Quedas. No dia em que
lá cheguei, a polfcia estava fechando a -'lrea
para que as águas de Itaipu as cobrissem.
Penso que pouca coisa no mundo poderia
expressar em altivez e grandeza a beleza de
Sete Quedas, e elas estão sepultadas. Constituiu uma fonte dinâmica do turismo do Paraná, de Guaíra e do País. Na época, denunciávamos a loucura de Itaipu. Pois duas outras
alternativas existiriam para que-- fizéssemos
duas barragens com o mesmo potencial, em
território exclusivamente brasileiro, por metade do preço, sem que valores dessa natureza
, fossem suprimidos e eliminados da paisagem
turística brasileira. Mas Itaipu é uma realidade,
aos mais elevados preços já está gerando
energia.
Então, Sr. Presidente, a partir de Guaíra e
Novo Mundo, que é um município de Mato
Grosso do Sul, passou_ o Governo a construir
uma ponte de serviço, para servir de suporte
e apoio à construção da barra'Qem, e, também,

à pasSagem da linha férrea; e foram gastos,
sim, até hoje, com o canteiro de obra e _esse
serviço, 130 milhões de dólares. Para terminar
a ponte seriam necessários apenas 13 milhões
de dólares _este _ano e 35 milhões no ano que
vem. Basta dizer a V. ~ que o monumento
de São Paulo, feitO, aliás, oportunamente pelo
Governo Orestes Quércia, está custando 45
milhões _de_dólares.
Essa ponte é _de grande importância, pois
aumenta a extensão da fronteira agrícola do
Paraná e, ao mesmo tempo, permite que Mato
Grosso do Sul possa dispor dos Portos de
Parai'laguá e Antonina para exportação dos
sêtis- produtos, sobretudo soja, que, na sua
parte sul, é o estado mais vocacionado para
isso, com extensões que os esplgões se elaste·
cem por 16km, e onde a soja pode ser cultivada s_êm riscos de erosão._
Pois bem, essa ponte foi paralisada Ontem,
toda a maquinaria haveria de sair, juntamente
com os milhares de funcionários que ali estão
e as dezenas de engenheiros. Consei;Juimos
que a Eletrosul ali permanecesse até o dia
30, quandO, através do apelo a esta Casa, e
de cantatas com o Governo federal, esperamos conseguir meios para que os serviços
da ponte não sejam paralisados.
-Todos 5aóeril. q'ue qualquer obra em pedra
e-cal paralísada implica a retomada de sua
construção, em 50% do valor do custo. V.
EJcoS são testemunhas de que o Brasil, na época
de Juscelino Kubitschek, fez uma ponte muito
mais cara para dar acesso ao Paraguai - a
Ponte da Amizade. Nós demos ao Paraguai
uma ponte; nós demos o Porto de Paranaguá
-ao Paragua~ para a exportação de se_us produtos. Como negar a Mato_ Grosso, um estado
recém-errado, há dez anos apenas, com muito
maior porte económico, acesso ao Porto de
Paranaguá, pertencente ao País que ele integra?
- Sr. Presidente, esse custo é tão insignificante que, sé levarmos em conta o que pagamos de juros desta ilegítima dívida externa.
de 8 bilhões de:_ dólares_ por ano, esse valor
n~Q ,atingiria, sequer, a 0,5% de seu montante.
Além do mais, é uma estrada de integração
para o oeste; vem do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rondônia e Acre, que já tem dificuldade
de transporte. Na epoca da safra, 3 mil jamantas ficam paradas, diariamente, aguardando
que uma balsa desastrosa, que carreia lucros
para âeterminada organização,_ seja a exclusiva transportadora dess_as cargas enormes,
com risco, às vezes, de vida e prejuíZos com
afundamentos e abalroamentos.
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além do mais toda a outra parte que resta
para a conclusão está feita em pré-moldados,
que carecem apenas de montagem.
Constituiu-se uma comissão, composta do
Prefeito e_ Presidente da Câmara de Guaíra,
do Prefeito e Presidente da Câmara de Novo
Mundo, e a niiri1 deferiram a presidência para
essa luta; ao mesmo t'ª'mpo criou-se uma comissão maior, de suporte a esta e mobilização
popular. Aceitei a incumbência, porque, Sr.
Presidente, penso que não há nada, neste País,
-fiada mais urgente do que essa ponte. É uma
ponte de aPenas 4 quilómetros e pouco. A
Rio-Niterói, que ruiu mais de_ uma vez, e custou
os olhos dã carã da Nação, tem mais de 22
quilômetros, e não tem 1/4 da expressão económica desta que liga dois Estados expressivos, os maiores produtores de soja do Pais.
Com muita honra, ouço o aparte de V. Ex",
Senador Rachid S?Jidanha Derzi.

O Sr. Rachid Saldanha Derzl- Congratulo-mecom V. Ex•, nobre Senador Leite .Chaves, pelo magnífico e patriótico discurso que
está pronunciando, agora, nesta Casa, sobretudo trazendo ao conhecimento da Nação,
através do Senado Federal, esse grave problema por que estão_ atravessando os Estados
do Paraná e Mato Grosso do Sul, e não só
o Paraná e Mato Gr_osso do Sul, como o Cone
Sul do Brasil - Paraná, Santa Cãtal'iha e Rio
Grande do Sul~- M_çilo__ Orasse do Sul, Mato
Grosso, Rondônia, Acre e Amapá todos estes
Estados são beneficiados com essa ponte, que
com diz V. Ex~, transporta anualmente, em
mais de 3 mil veíêulos e grandes jamantas,.
a produção dps Estados de Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul para o Porto de Parana~
a única vía de escoamento que temos ali. J::
urgente, urgentíssimo o térmi_no -dessa dessa
ponte, que já deveria ter sido concluída há
mais de dois anos. O Brasil teria lucrado multo,
não só com essa como com aquela estrada
de ferro- da produçao, que _está ai também
dormindo, ficando_ para as calendas gregas,
sem providênçias sérias do Governo para pôla em execuç:ãó; é urgente, urgentíssima a necessidade da conclusão dessa ponte. Congratulo-me com V. Ex", que está defendendo não
só o Estado do Paraná como Santa cat~rina
e Rio Grande do Sul que usam essas precárias
balsas, e os Estados do Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Acre e Rondônia, os nossos patrícios do Extremo Sul que demandam àqueles Estados do Nordeste_ e do Noroeste brasileiros._ Congratulo-me, repito, tom V. Ex•, que
--tem o nosso apoio. E farei com que o Senhor
O Sr. Rachld Saldanha Derz:l - V. Ex"
Presidente da_República tome conhecimento,
dá Ilcença para um aparte, nobre Senador?
o mais rapidamente possível, desse problema,
para que autorize Imediatamente a libe_r:ã.ç:ão
O SR. LEITE CHAVES -Tenho fotogradessa ínfima verba de 13 milhões de.. dólares,
fias mostrando, aqui, a insegurança do transquando já gaStamos mai_s de 130, e com meporte. Aqui está uma Parca carregada de jamantas com- soja, nesta situação. de afunda- , nos de 1O% ela será concluída, sendo que
o retomo virá de: jrnediato, com o que ocorrerá
menta.
-.
o escoamento da produção para os Es_tados
____ E antes de dar o aparte a V. Ex", Senador
do Sul, assim como para os Estados de Mato
Rachld Saldanha Derzi, quero mostrar a V. Ex"
Grosso e Mato Grosso do Sul. Meus parabéns,
e à Casa, fotografia da ponte que percorri.
nobre Senador Leite Chaves,
Dois quilómetros perfeitamente_ realizados,
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O 8~. LEITE CHAVES- O apoio de
V. Ex', Senador Ra:chid Saldanha Derzi, forta-

no muitas criticas que haveriam de sobreviver
ao seu ténnino.

lece o nosso movimento. E gostaria que agora,
quando V. Ex• apóia essa posição -

e sei

que não poderia ser outro o seu comportamento, legítimo representante do Mato Grosso
do Sul - gostaria que V. Ex~ marcasse com
sua EXcelência o Senhor _Presidente da República uma audiência, para tratarmos, com urgência urgentíssima.. desse fato.

Então, Sr. Pre.SldEú1fiiSrs. Senadores, aqui

~ a fotografia da ponte. Andei sobre ela.
Sao 1,056 metros prontos.- Falta essa parte

apenas,_ cujo material pré-moldado já está feito.

E, d1garnos. dentro de 8 meses permitiria

a sua conc\usão.
-·
Gualra se recusa a _ser um cemitério de ruínas:
de Sete Quedas, uma beleza natural que
as águas sepultaram, e, agora, esta obra feita
com toda a aculdact~ téçnica, que corre o dsco

Anteontem foi lida a "Carta de Guafra'', que
solicito integre o-meU discurso. É um protesto
meditado e amadurecimento, resultado da reflexão de uma ,(:idade que, por longo tempo,
enfrentou este problema, sem dar-lhe continuidade. Até greve houve, dispersada pela polícia. Vi pessoas que guardam nos ombros
marCaS da violência, quando Guaira se levantou pedindo urgência para o término da ponte. '
Aquí há uma ameaça de fLXação, inclusive,
de data para decretação de greve, mas pedi
que antes aguardassem a palavra do Executivo, porque acredito muito que o Senado Fed_eral seja~ uma caixa de ressonância para isso.
O orçamento silenciou quanto à ponte, dando causa· à paralisação. Não_ incluiram a insignificante parcela de 13 milt'lões de dólares pa~
· ra que se ultimasse essa ponte. Somente a
taxa paga às balsas daria para terminá-la em
pouco tempo. Além do mais, recentemente
o Executivo eStabeleceu um Selo Rodoviário
Nacional. Esse selo poderia constituir meio
eficaz para o atendimento emergencial dessa
situação;-Se a Ponte da Amizade, entre o Para~
guaí e o Paraná, ruísse, não tenho dúvida de
que o-Góvemó a acudiria, com urgência, pelo
Departamento NacionaJ de Estradas de Rodagem. Essa ponte ã que me referi é da impor..
tânciá maior e a sua não conclusão é como
se fosse urn pennanente colapso; uma estrada
-que vai do Acre ao Rio Grande do Sul, quantos
mil qililômetros tem? Em toda a sua extensão,
existe apenas essa interrupção de 4km e dos
4km apenas uma pequena parte resta a ser
feita. E para tomár ã sua conclusão mais rápi~
da, não se faria o aterro nessa oportunidade,
concluir-Se~ta- a- ponte e teríamos resolvido
uma situaç_ão económica emergencial de
grande importância para dois países e sete
Estados brasileiros.

d.e tornar~se um monstro inacabado sobre as
águas. To dos têrp conhecimento de que esse
é um complexo rodoferroViárlo e elétrico. Essa
ponte será, depois, desmontada, para dar lu~
gar à barragem. Então, sobre a barragem passarão wna estrada de ferro e a rodovia definitiva, ligando as mesmas regiões econômicas,
oom expressivos resultados para a· País. Ela
já está sendo feita para isso, mas, nessa fase
inicial, não só permitirá a condução de ma~
riais como, sobretudo, a rapidez nos transportes. Eu-vi, quilômetros e quilômetros de
jamantas e automóveis esperando balsas, precárias e difíceis. No futuro se poderá decidir
sobre a barragem, tão importante para o País.
Se foi uma insens<rte~_ fazer-se haipu como
se fez, insensatez maior sefá deixar de fazer
Uha Grande; com 1 milhão e 400 mil quilowatts
eleváveis para 2 milhões de quilowatts, quando
todos sabem que agora, em I 991, ocorrerá
o pique da crise da falta de energia elétrica.
E a baf(agem mais importante em construção
no momento é essa. Pór sinal, ·as fesistêndas
que se ftzeram são muito pequenas porque
não se pode dizer que essa barragem destrua
Disse e repito: não há obra mais urgente
o meiO ambiente, ou o comprometa. É uma no País do que esta. Além do mais, a ponte
barragem rasa, e vejam V. ~ apenas 20%
dá acesso ao Paraguai pela parte norte. Como
de terras !:lerão cobertas, porque 80% será disse, toda aquela região se abastece no Brasil,
o leito natural do rio, raso e largo.
e essa ponte é o acesso, porque temos doi$
Sr. Presidente, sobrevoei ontem tod_a.._ a re- sistemas de balsas: um, lateral à ponte em
gião, inclusive ltaipu, de ponta a ponta. Alêm construção; outro, que passa sobre ltaipu, para
do mais, há um processo modema, através Saltos dei Guafra, no Paraguai. É uma passado qual esses 20% poderão ser reduzidos a
gem de integração do Brasil com outro país
1O%, se for usada uma h ova técnica que }á confinante, com conseqüências económicas
vern sendo empregada na Holanda há muito vantajosas e mútuas.
tempo: são os "polders". São diques que imSr. Presidente, agradeço a V. EX a atenção
pedem a passagem das águas em determiiladas ramificações baixas. Em ltaipu Isso po- ao meu discurso. Eu, que tanto me empenhei
na_ sua condução a essa cadeira, sou estimuderia ter sido feito em_ m_al_s de 30_%.
ExPedi audiência ao Ministro das Minas e Ener- lado peJa maneira generosa com que
gia e ao Ministro do TT!lbalho para tratar, com ouve os reclamos d.o Sul do Pais, o Paraná.
urgência, desse caso. E a_gora,-·como ilustre
O Sr. JOsé Fogaça - Não é privt1égio
Uder do Governo, iremos ao Presidente José
·
· Sarney. E sua Excelência, senst~l a motiva~ de V. EX'
ções econômicas, a ponto de iniciar a Ferrovia
Norte-Sul, não iria realizar uma_obra daqu~las
O SR. LEI1E CHAVES- Muito obrigado
deixando-a a descoberto, qundo já está em a V. Ex"', que também se ihteressa pelo Rio
sua parte final. Seria para Súa Excelência wn Grande do Sul.
comprometimento grave, deixando ao GoverEra o qii.e-tinha a- dizer, Sr. Presidente.

v.
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DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O
SR_ LEITE CHA 1-fS EM SEll DISaJRSO:

"CARTA DE GOAfRA"
As lideranças politicas do Paraná e Mato
Grosso do Sul, com a contribuição decisiva
das populações das regiões Oeste- do Paraná
e Sul do Mato Grosso do Sul dedicam a Nação
Brasileira este documento que denominam de
"Carta de Guaíra".
1 -I:: público e notório que eStá sendo executada uma obra de travessia sobre o Rio Paraná que ligará os MunicípioS de Guaira~PR., e
Mundo Novo--MS_, obra essa importante para
todo o Brasil, pois permitirá a ligação terrestre
da região sul_ com as regiões oeste e norte
do Bras~.
2 ~ Jnfelizm~.nte até_ a presente data, uma
obra de tal magnitude, na qual já foram ~inpre
gadas 135 milhões de dólares, e que daria
vasão a um tráfeQo de 2 mil veículos/$iiª'_hoje
transportados precariainente através de balsas, ê tratada com descaso, chegando ao ponto de até a presente data ainda não estar constando como obra prioritária e mesmo ·existir
qualquer verba específica destinada à sua execução.
3 - Por este motivo é chegado o momento
de uma aÇão frrme e oorajosa por parte dos
líderes pOlíticos e da população, que unidos
através das propostas abaixo relacionadas, tomarão me-didas para que a obra não seja paralisada e seja conseguido recurso no valor de
35 milhões de dólares para a sua conclusão,
4 - As medidas que serão_ tomadas a partir
desta data serão as seguintes:
__
a) -AE!etrosul nos próximos.t5 dias deverá
defmir-se quanto a realização de uma reunião
de trabalho em sua sede em Florianópolis-SC.,
com a diretoria e da comissão Pró-Ponte, objetivando a discussão da prioridade da obra.
b) O DNER, nos próximos 15 dias deverá
defmk-se quanto a realização de l.lllla reunião
de trabalho effi- sUa sede, nó RiO de J_aneiro,
com a presença de sua diretoria e da comissão
Pró-Ponte, objetivando a discussão da prioridade da obra.
c) A Comissão Pró-Ponte viabilizará recursos junto à in~ativa privada visando um amplo trabalho de divulgação da viabilidade da
obra através do.s órgãos de imprensa escrita,
falada e televisada.
d) Comprometem~se nesta data os políticos da esfera federal, gestionares junto aos
ministérios da Fazenda e do Planejamento para que rios próximos 15 diaS recebam a comissão Pró-Ponte para a discussão e definição
da liberação dos Royalties da ltaipu - Binacional.
e) Comprometerh=se Os parlamentares
participantes deste primeiro Encontro de Uderanças realizado em Ouaira, mediante contatos pessoais, gestionarem junto aos ministé~
rios dos Transportes, Minas e Eneigia, da Fazenda e do Planejamento para que, sejam an-.
tecipados recursos oriundos dos Royalties da
ltaipú-Binacional a obra de construção da
ponte sobre o Rio Paraná.
I) Caso hêija paralisação no andamento. da
-obra, fica decidido neste encontro -que as lide-
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ranças políticas e f! população de imediato
interromperão a travessia entre os Municípíos
de Guaíra e Mundo Novo e do Brasil ao Paraguai.

5 - Este movimento está estruturado sobre
os princípios da verdade, da honestidade e

1da defesa do bem público, anseip da maioria
do povo brasileiro, desse modo tem legitimi-

dade para aspirar a execução desta obra.
"VAMOS UNIR AS FORÇAS

PONTE JÁ"
Guaíra (PR), 24 de fevereiro de 1989.

ATA DA 53• REUNIÃO,
REALIZADA EM 13-12-88
(PubUcada no DCN - Seção 11 -

de

14-12-88)
RETIFICAÇÓES

No expediente despachado, na legislação
citada anexada ao Projeto de Lei da Câmara

n9 67, de 1988 (n? 1.202/88, na Casa de ·origem), que dispõe sobre a remuneração 'dos
integrantes da Carreira Policial Civil do Distrito
Federal e dá outras providências, à página n"
3960, 1' coluna,

Onde se lê:
DECRETO-LEI N• 2-2&6,
DE 12 DE MARÇO DE 1985
Dispõe sobre a criação da Carrelra Poli~
cial Federal e seus cargos, lixa os_ valores
de seus vencimentos, e dá outras provi-

dências.
Leia-se:
DECRETO-LEI N• 2.251,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1985
Dispõe sobre a criação da Càrrefra Policial Federal e seus cargos, lixa os valores

de seus vencímetnos, e_ dá outras provi~
dências.

No mesmo expediente, no anexo ao Projeto
de Resolução no:> 196, de 1988, à página n"
3.975,
Onde se lê:_
(Art. 2• da Resolução n• 196, de 1988)
Grupo Dfreção e Assessoramento SuPeOOres
Código: SF-DAS-100

Leia-se:

riamente, Solon Coutinho de Lucena, Adjunto
Legislativo, Classe ''especial". Referência
NS~ f9, do Quadro Perrnar1:ente, ocupante do
cargo em comissão de Chefe do Gabinete do
Presidente do Senado Federal, código SF:DAS 101-4. nos termos dos 'ª-rts. 40. inciso
lll, alínea "a", e 37, inciso XI, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinados com os arts. 428, indso ll, 429, I, 430,_
I, 414, § 49, e 437 da resolução SF n9 5.8,
de 1972; art. 3? da Res.olução SF n9 13, de
1985; art.29 da ResoluçãoSF n9182; de 1987;
art. 5" da Resolução SF n' 155, de 1988; art.
3~ do Decreto-Lei n9 2.204, de 1984, combi~
nado com a Lei n9 _7.338, de 1985, art. 29.
§ I•, da Lei N• 6.323. de 14~abril de 1976.
com proventos integrais, correspondentes ao
vencimento do cargo em comissão, observado o disposto no art. 37. inciso)(], da Constituição Federal.
Senado -Fedei=ãl, em 22 -de- fevereiro de
1989. -SenadOr Nelson Carneiro, Presidente.
(•) Republic!ldo po; haver sa!d~ com incorreções no DCN,
Seçllo 11, de 23-2-89.

·ATO DO PRESIDENTE
N• 30, DE 1989

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 delegação de competência que lhe foi outorgada pelo ato no 2
de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão
Diretora n9 12, de 1983, de acordo com ·o
disposto na Resolução n9 130, de 1980, e ten~
do em vista o que consta do processo n9
000400/89-0 Resolve, autorizar a contratação,
sob o regime jurldico da Consolidação das
Leis do Ttãbalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, do senhor Itamar de Souza,
para o emprego· de Assessor Técnico, com
o salário men~l_~quivalente ao vencimento
- do cargo DAS-3, a partir Cle 01 de janeiro de
1989 com-lotaçãO e -exercido no Gabinete
do Senador Lavoisier Maia.
Senado Federal, 19 -de março -de f989.Senador Nel~on Carneiro, Presidente.__
PoRTARIA
N•3,DE 1989

O DiretOf~Geral do Senado Federal, no uso
das suas atribuições e considerando a decisão
da comissão diretora na re_união realizada no
dia 28 de fevereiro, referente ao prõcessO no
002338/89-0, retificarldo a autorização cons. tante !=lo Processo n" 008387/88-0, Resolve,
designar Maria Inês de Souza Ribeiro Bastos,
(*) ATO do PRESIDENTE
Assessor legislativo, da Parte Especial do quaN• 022, DE 1989
dro de Pessoal do Senado Federal, para, na
O Presidente do Senado Federal, no uso forma do art. 288, indso IX, do Regulamento
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, Administrativo, aprovado pela resolução n9 58,
ftem 38. e 97, inciso IV, do Regimento Interno, de 1972, e da Lei n9 5.809, de 10.10.72 e
em conformidade com a delegação de com- derrÍais disposições legais que regem a matépetência que lhe foi outorgada pelo Ato da ria e na forma adotada pela Administração
Comissã_o Diretora n92, de 4 de abril de 1973, do Senado Federal, frE:qüêntar, pelo prazo de
e tendo em vista o que constã do Processo 01-(umra.no, a partir de 1ode março de 1989,
rJ9 001.306/89-8 Resolve, aposentar, voluntacom ônus total para o Senado Federal, o curso
(Art- 2• da Resolução n•

, de 1988)
Grupo Direção e Assess6ramento SupE:riofes
Código: SF-DAS-100
. -
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de Doutorado na Universidade de Sussex, Inglaterra.
Senado Federal, 1~ de matço de 1989.
José Passos Pôrto
Diietor-Gerà[
EXTRATO DE CONTRATO

Espéde: Contrato n9 003/89
Contratada: Centro Radiológico de Brasílfa Ltàa
Coriva,tante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames méâicos complementares de
diagnóstico e tratamento no âmbito das especializações da Contratada, a Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Ucitac;ão: Credenciamento com base no
Ato n? 40/88, da Comissão Diretora.
~dito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa· de Trabalho
0101428.2004/761, Natureza da Despesa
3132-010912.
.. - - Empenho: Foí einitida a Nota de Empenho n9 00221/6, de 3-2-89.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
17.500;00 (dezessete mil e quinhentos cruzados novos).
VIgência: 3-2-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.Jo~
sé Passos Pôrto,

Pela Contratada: Dr. Arivaldo AraújO Teixei-

ra.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n• 004/89
Contratada: Clínica Radiológica Vila Rica
Ltcla

Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tratamento no âmbito das especializações da Contratada, a Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Ucftaçáo: Credenciamento com base no
.
Ato no 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual coJTel'á a despesa: À
c-onta do Programa de Trãbalho
0101428.20047761, Natureza da Despesa
3132-m 0912.
Empenho: Foi émitida a Nõta de Empenho no 00046/9, de 23-1-89.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
I.bCiO,OO (huin inll C"ruzados novos).
Vigência: 13-2-89 a 31-12-89,
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo-

sé Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. Gil Fábio de OliVeira
Freitas.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n9 005/89
Contratada: Hospital Santa Lúcia S/A
Contratante: S_enado Federal.
Objeto: Prestação de serviços médicohospitalares pela Contratada aos Senhores Senadores, seividores do Senado e seus dependentes.
Udtação: Credendamento _com base no
Ato n9 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Progràma de Trabalho
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370 Sexta-feira 3
0101428.2004/761, Natureza d<'!

O~sp~sa __

3132-0109/2.
Empenho: Foi emitida a Nota de. l::mpenho n" 00077/9, de 23-1-89.
.
_
Valor Contratual: Estimado em NCz$
100.000,00 (cem mil cruzados novos).
VIgência: 13-2-89 a 3)-12-89.
·
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.José Passos Pôrto.
.
Pela Contratada Dr.José do Patroc_íniO Leal.
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n~ 006/89
Contratada: Laboratório Sabin de

An~li

ses ClínJças Ltda

Ucitação: Credendamento com base no
Ato-n'? 40/88, da ComiSsão Oiretora.
··crédito pelo -qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
Oid1428.2004/761, Nat'ureza d<l Despesa
3132-010912.
Ernpeilho: foi emitida a Nota de Empenho no 0004510, de 23, J-89.
VálOr Contratual:-- Estimado eiTI NÇz$
500,00- (<luiJÍhentos Cru;!áÓos !lOVOS).
Vlgênda: 13~2-89 a 31,]2-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.Jo-sé Pa.s$_0$ P6rto.
Pela Contratada: Dr. Leon Lincoln de Aguiaf
Gouveia.

Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços, cçu:npreendendo exames médico-s complementares de

diagnóstico e tratamento no âmbito das especializações da Contratadª' a Senadores, servidores do Sen~Qo e ~us dependentes.
Ucitação: Credenciamento com base no
Ato n" 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual c::orrerá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428.2004/761, Natureza da Despesa
3132-010912.
.
Empenho: foi emitida a Nota de Empenho n" 00037/0, de 23-1-89.. . ..
_ Valor Contratual: Estimado em NCz$
500,00 (quinhentos cruzados novos).
VIgência: 13-2-89 a 3J-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Pôrto.

. _
Pela CohtrataQ_a: Dr' Siinàra $àlitbí'iã Soares

Costa.
EXTRATO DE CONTRATO

--..

EJtiRATO DE CONTRATO

Espécle: Contrato n'? 009/89
Contratada: Centroplan - Centro Ortopêdico de Brasília SI!>..
Contratante: Senado F ederaJ.
~objeto: Prestação de $e.rviÇ<?s, cory'lpree~
dendo exames médicos oomplementares ·de
diagnóstico e tratamento no âmbito das esp«:cializações da Contratada, a Senadores, semdores do Senado e seus dependentes.
Udtação: Credenciamento com base no
Ato n-? 40188, dª" Comi~o Diretora.

Crédito pelo quàa c0trerá a desJiesa: A
c_onta do_ Programa de Trabalho
0101428.2004/761, Natureza- da DeS_t:iesa·
3132-010912.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n" 00053/1, de 23-1-89.
__ Valor Contratual: Estimado em NCz$
1500;00 (hum mil e quinhentos cruzados no~_
\fO$},
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Espécie: Contrato n" Qli/89 .
_~ _
Contratada: Instituto Brasiliense de Ecografia Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviçc:s. compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tra_tamento no âmbito das especializações da contratada, a senadores_,_ servi~
dores do Senado e seus_dependentes.
Udtação: Credenciarnento com base no
Ato n" 40/88, da Conlissão Diretor~.
__
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta .do Programa de Trabalho
0101428.2004/761, nàtureza _d_51 despesa
3132-0109/2.
. '
.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n" 00047/7, de 23-1-89.
Valor contratual: Estimado em NCz$
500,00 (quinhentos cruzados novos).
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federa1: Dr._Jo-sé Passos Pôrto.
Pela contratada: Dr. Antonino Mendes- Ferreira.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n? 012189
Contratada: Laboratório Pasteur Patola~
gia Oínica Ltda
Contratante: Senado F edera1.
Objeto: Prestação de serviços, compreen~
dendo _exames mé_dicos complementares de
dia906stiCo e tra·ta-rneirtO'rlo aml>ito das espe~
cializaçôes_ d_ª- cçntratada. a _senad9res, servi~
dores do Senado e seus dependentes.
Ucltação: CredeÍlcíamento com base no
N.o n9 40/88, da Comissão Diretora.
CréditO pelo qual correrá a despesa: À
conta_do Programa- de Trabalho
0101428.2004/761, natureza da despesa
3132-010912.
Empenho; Foi emitida a Nota de Empe~
nho n' 0005017, de 23-1-89.
VaJor contratual: Estimad_o em NCz$
6.500,00 (seis inil e ql!ini)entos cruzados no~
vos).
VIgência: 13-2-89 • 31-12-89.
-Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jcr

_VIgência: 13-2-89 a 31-12,89.
Espécie: Contratól1°Tl07/H9
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.JoContratada: Hospital Santa Luzia SIA
Contratante: Senado Federal.
__
sé Passos P6rto.
~Pela Contrata-da: Dr. Walbron Sfi:dielberg.
Objeto: Prestação de. ?e.rvlço_~ IT!êdicohospítalares pela Contratada aqs Sénh6(es SeEXTRATO DE CONTRATO
nadores, servíd?res do Senado e seus_depen.. . _
. . , .
dentes.
Espéde: Contrato n' o·JW89
,
.
Ucltação: Credenciamento com _base no --· Contratada: laboratório de Análises MéAto n~ 40/88, da ComisSã.o Diretora.
dica$ Brasília Ltda
Crêd1to pelo qual cotterá 11 despesa: A
Contratante: Senado Federal
conta do Programa de Trabal__ho
Objeto: PrestaÇão de serviços,-c:orTIPreen0101428.20041761. Natureza da Despesa dendo exames médicos Complementares de sé- Passos Pôrto.
Pela contratada: Dr. Hércules $fdnei Pires
3132-0109/2.
diagnóstico e tratamento no âmbito das espeEmpenho: Foi emitiâa a Nota _Qe _l;:mpe- ciaJizaçõe_s da Contratada,_!i Senadores, servi- liberal.
nho n" 00057/4; de 23_.1-89.
. _.
dores do Senado e seus dependentes.
EXTRATO DE CONTRATO
Valor Contratual: Estímado em NC~$
Udtação: Credendamento ·com base no
ao·.ooo,oo (oitenta mil cruzados noyos).
Ato n-? 40/88, da Comissão Qiretora. __
.
Espécie: Contrato n" O13/89
VIgência: 13-2-ag a 31-12-89.
-Crédito pelO qual correrá a despesa: À
Contratada: Laboratório Universal Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo- conta do progranla de Trabalho
Pesquisas e Análises Cínicas Ltda.
sé Passos Pôrto,
0101428.20047761, Nature<:a da Despesa
Contratante: Senado Federal.
Pela Contratada: Dr. Eáiwaldo Mi!rtins._ L_eal.
Objet_o: Prestação de serviços, compreen3132'01DgJ2.. _
_ ,_
_ .,
Empenho: Foi emitida a Nota de Emp-e- dendo exames médicos complementares de
EXTRATO DE CONTRATO
nho n" 0005213, de 23-1 ,89.
, ..
-· diagnóstico e tratamento no âmPito d'!S espeEspécie: Contrato n" 008/89
- -Valor Contratual: Estímado em NCz$
cializações da contratada, a se~adores, s_erviContratada: Laboratório Bandeirante de 4.5oo;oa- "{CJUatro mil e qüfnhentos _çruzados dores do Senado e seus _dependentes.
Análises e Pesquisas Qínlcas Ltda
Ucltação: Credenciamento com base_ n_o
novos}.
_ _
Contratante: Senado Federal.
Ato n-? 40/88, da Comissão Diretora.
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89.
Objeto: Pre~tação de serviços, compreenCrédito pelo qual correrá a despesa: .. A·
Signatários: Pelo Senado federal: Dr.Jo~
dendo exames médicos <:omplementares de s€Passos Pôrto.. .
conta do P.rograma._Ae TraJ>albo
diagnôstlco e tratamento no àmbito das espePela Çontratada: Dr.- Franç/scg sOOi-es Lo~ .01Q142"82004/761. natureza da despesa
cializações da Contratada, a Senadores, servi- pes.
3132-010912:
dores do Senado e seus_ dependentes.

Mar,:o de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00049/3, de 23-l-89.

Valor contratual: Estimado em NCz$
500,00 (qUinhentos cruzados novos).
Vlg9da: 13-2-89 a 31-12-89.
· Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. Jo-

sé Passos Pôrto.
Pela contratar;la: Dr. Jadnto Antônio BitenCOUJt

EXlRATO DE COl'fJR!ITO
Espéde: Contrato n9 014/89
Conb'atada: LabOratório de Patologia e
Qlologia Aplicada l.tda
Contratante: Senado Federa1.
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames mécUcos complementares de
diagn6s co e tratamento no âmbito das espe-.
cializações da contratada, a senádores, servidores do Senado e seus dependentes.
Ucltac;áo: Credenciamento com base ito
AtJ:J n9 40/88, da Comissão Diretora.
~pelo qual correrá a despesa: À

conta· do Programa de Trabalho
0101428.2004/761, natureza da despésa

EXTRATO DE COl'i'IRIITO
Espécie: Contrato n? 016/89
Contratada: Hospital Geral e Ortopédico
de Brasília SIA
Contratante: Senado Federal.
· Objeto: Prestação de serviços médicohospitalares pela Contratada a-os Senhores Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.

Uc:itação; Credenciamento com base no
Aro n 9 40188. da Comissão Diretora.

CMdJto pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428.2004/461, Natureza da Despesa
3132-0109/2,
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00054/0, de 23-1-89.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
50.000,00 (Cinquenta mil crutãdos novos).
Vlg&lda: 13-2-89.31-12-89.
·Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José Passos Ptirto.
Pela Contratada: Dr. Walbron Steckelberg.

3132-010912.
..
. .
Empenho: FOi emitida. a Not'.i de Empeo
nho n• 00036/1, de 23-1-89.

EXlRATO DE COl'i'IRIITO

Espéde: Contrato n• 017/89
CoDtratada: Digitron Eletrônica Ltda
Valor contratual: Estimado em NCz$
Contratante: Senado Federal.
750,00 (setecentos e cinquenta cruzados no-Objeto: Prestação de servíços de manu.os).
tenção preventiva e corretiva de 02 (duas) teVlg9dà: 13-2-89 a 31-12-89.
leimpressoras eletrônicas, modelo TSI-7360, ·
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.Jo- marca Telemátlca, compostas de monitores
sé Passos P6rto.
de vfdeo 12, durante o exercicio de 1989.
Pela contratada: Dr. Dédo Fausto Goríni.
Udtaçáo: Convite n' 381/88.
~pelo qual correrá a despesa: À
EXTRATO DE COl'fJR!ITO
conta do Programa de Trabalho
OJ01021.2018n02, Natureza da Despesa
Espécie: Contrato n• 015/89
Contmtada: Oínica Radiológica de- Bra- 3132-oJoon. ·
slllal.tda
Empenho: Foi emitida a Nota de EmpeContratante: Senadc Federal.
nho n' 00063/9, de 23-1-89.
Objeto: Prestação de serviços, compreenValor Contratual: Estimado em NCz$
dendo exames médicos complementares de
aooo,oo (oito mil cruzados novos).
diagnóstico e tratamento no âmbito das espeVlg&.da: 13-2-89 a 31-12-89.
cializações da Contratada, a Senadofes, serviSignatários: Pelo Senado Federal: Dr.Jodores do Senado e seus dependentes.
séPassos Pôrto.
Ucltação: Credendamento com base no
Pela CoO. tratada: Cados Eduardo Rodrigues
Aro n 9 40/88, da Comlss6o Díretora.
~pelo qual correrá a despesa: À

conta d-o Programa de Trabalho
0101428.2004/761, Natureza da Despesa
3132-010912.

Dias.

EXTRATO DE COl'fJR!ITO

_&péde: Contrato n9 018/89
Contratada: Centro Educacional da Audição e Linguagem Ludovico. Pavoni - CEAL

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00075/2, de 23-1-89
COntratante: Senado Federal
Valor Contratual: Estimado em NCz$
ObjetO:- Prestação de serviços, compreen500,00 (quinhentos cruzados novos).
dendo exames médicos complementares de
Vlg9da: 13-2-89.31-12-89.
diagnóstico e tràtamentO no âmbito das espeSignatários: Pelo Senado.Federal: Dr. Jocializações da Contratada; a Senadores, servisé Passos Pôrto.
- dores do SenadO e seus dependentes.
Pela Conti'atada: Dr. Manoel Aparecido GoUcltaçáo: Crçdenciamento com base no
mes da Silva.
N.o J19 40/88, da Comissão Diretora.

Sexta-feira 3 371
Crédito pelo qwd cotTerá a despesa: À

c;onta do Programa de Trabalho
0101428.2004nf1, Natureza da Despesa
3132-0109/2.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 0004815, de 23-1-89.
Valor Contratual: Estimado em NCz$
250,00 (duzentos e cinquenta cruzados novos).
Vlg&lda: 13-2'89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo SenadO Federãl: Dr. José Passos Pórto.
Pela Contratada: Pe. GriJZiano Stablum.
EXlRATO DE COl'fJR!ITO
Espécie: Contrato n? 019/89
Contratada: São Braz OrganizaçãO Hospitalar S/A
Contratante: Senado Federal.
Objeto: PrestaÇão de serviços médicohospitalares pela Contratada aos Senhores Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Ucltação: Credenciamento com base no
~ n9 40/88, da Comissã_o Diretora
·Crêdlto pelo qual cÕtterá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428,2004/761, Natureza da Despesa
3132-0109/2.
.
Empenho: Fóí emitida ·a Nota de Empenho n• 00059/0, de 23-1-89 .
Valor Contratual: Estimado em NCz$
70.000,00 (setenta mil cruzados novos).
Vlgênda: 13-2-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado federal: Dr. José Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. SudJn"o Sal!es.
EXIRATO DE COl'fJR!ITO

Espéde: Contrato n9 020/89
Contratada: Centro de Medicina Nuclear
de Brasília Ltda

Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames médicos cOmplementares de
diagnóstico e tratamento no âmbito das espe_cializações da Contratada, a Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Ucltação: Credenciamento com base no
Aio n9 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428.2004/761~- Natureza da Despesa
3132-0J 09/2.
Empenho: Foi emitida a Nota de- Empenho no 00056/6, de 23-1-89.
V21lor Contratual: Estimado em NCz$
2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzados no-vos).'
·
VJn&.da: 13-2-89 • 31-12-89.
Signatários: Pelo Ser.ado Federal: Dr. José Passos fórto. .
Peh. Coritratada: Dr. buo de Freitas Gomes. -

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SÁBADO, 4 DE MARÇO DE 1989

AI'IO XLIV- 1'1•13

DF

BRASlUA

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATADA 10•SESSÃO,EM3DE
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1.1-ABERTURA

12- EXPEDIENTE

1.2.1 -Comunicação da Presidênda
-Recebimento do Ofício

n~

S/5, de

1989, (n9 12189, na oriQem), do governador do Estado de São Paulo, solicitando,

autorização para que aquele estado possa
contratar operação de crédito externo no
valor de US$ 2,000;000,000.00, para õS
fins que especifica.

1.2.2- Requerimento
- N 9 19/89, de autoria do Senador Jar·
bas Passarinho, solicitando que seja aumentado o número de membros, de sete

para nove, da CPI sobre a devastação da
Hiléia Amazónica.

1.2.3 -Discursos do Expediente
SENADOR ÁUREOMELLO- QueStão
amazônica.

SENADORANTONIOLUIZMNA-Pre·
servação do ecossistema, sem prejuízo do
aproveitamento dos recursos potenciais.
1.3-ORDEM DO DIA

Projeto de Resolução n9 8_9, de 1988,
de autoria da Comis~ão Dire_tora, que dispõe sobre horário e freqüênda no Senado
Federal, e dá outras providências. Votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara nQ 151, de
1985 (nQ 3.908/84, na Casa de origem),

que declara de utilidade pública o Instituto
Administrativo Jesus Bom Pastor (lajes),
com sede em Andradina, Estado de São
- Paulo. Discussão encerrada, votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n<> 160, de
1985 (n9 1.322/83, na Casa de origem),
que eleva a dd~de de Oeiras, no Estado
do Piauí à condição de m"Qnumento nadona!. D1'scussão- encerrada$ votação adiada
por fa1ta de quorum.
ProjetO de LE~i da- Câmara n<> 172, de
1985 (n9 2,26_6/83, na CaSà de origem),
que autoriza a desapropriação e o tombamento, por necessidade pública, do imóvel
em q11e nasceu Graciliano Ramos, em
Quebrangulo, no Estado de Alagoas. Discussão encerrada, votação adiada por falta
de quorum.
1.3.1 - Discurso_s após a Ordem do
Dia
SE!'iADOR LEITE CHAVES- Relatório
d;~ãg~J!I à China.
~SENAOOR RUY BACElAR- Telex 4o
Governador Waldir Pires dirigido ao rriini~
tro da Fazenda visando cl permanência da
Superintendência do Banco do Bras_il na
cidade de Vitória da Conquista - BA.
SENADOR NELSON WEDEK!N ConVEmç,ão Nacional do PMDB a realizarse no dia_ 12 do corrente mês.
SENADOR ODACIR SOARES- Dis·
curso pronunciado pelo Governador Jerônimo Santana ao empossar novos secre-.

t.ários estaduais-e outrOS ·me-mbros de.seu
governo.
1.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO .
2 - DISCURSO PRONUNCIADO
EM SESSÃO ANTERIOR
-DO "Si. Senador-Áureo Mello, piore=.
rldo na

s_es~OO

de 27~2~89~

:::-..::-~·

3-SECRETARIA GERAL DA MESA

-Resenha das matérias apreciadas de
15_a 28 de fever_eiro de 1989.
~ATO DA COMISSÃO DIRETO·
RA DO SENADO FEOEAAL

·-N' 3, de 1989
5-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
- W 31 a 54, de 1989
6-ATO DO PRIMEIRO SECRE·
TARIO DO SENADO FEDERAL

-N"3;de1989

..

7 - DIRETORIA GERAL DO SENA·
DO FEDERAL

- Extratos de contratos e- termo~ adítivos.
. 8-ATADECOMISSÃO
9 - MESA DIRETORA
10- LÍDERES E VICE-LiDERES
DE PARTIDOS
11-COMPOSIÇÃO 'ôE. COI'ÍIS·
SÕES PERMANENTES
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PASSOS.P0RTO
Ditetor·Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo

-- ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS
Diretor Industrial
_..
.
FlORIAN AUGUSTO COUTrNHO MADRUGA
Diretot Adjunto

Ata da
3~

to~

NC~$ 9,32

Semestral .....

Exemplar Avulso ..................... - ............; .., ... NCz$ 0,06_
T~ragem.

2.200-exemplares.

Sessão, em 3 de março de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENtES OS
SRS. SEI'IADORES:
..
Aureo M.ello - Odacir Soares - Antonio
l.J..di Ma.ya - Alexandre Costã - Edison Lobão- Mauro Benevides- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -João Calmon ---:
Jamil Haddad - Nelson Cafneiro· -Iram Saraiva- lrapuan Costa Juilior....:.... Pompeu de
Sousa - Louremberg Nunes Rocha - Leite

tado o númerO ·de membros, de 7 para 9,

da ti'I sobre a devastação da Hiléia Am~zônica
e partlc;ipação estrangeira nessas denúncias.

Sala das Sessões. 2 de março de 1989. Jarbas Passarinho, Uder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- Orequerimento que acaba de ser lido- será
objeto de deliberação, quando houver número
em plenário.

OJaves.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa _o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo núrne~
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Há oradores Inscritos.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Aureo
Mello.

desse grande laboratório de miscigenação
que reúne as raças do mundo inteiro.
O brasileiro, sempre digo, é uma prova da
harmonia internacional em que todas as raças
cãldea;das formam este grane;!~ p-ovo. este povo, convivendo harmonicamente, tem demonstrado em todos os instantes a sua pujança, a sua capacidade intelectual, a sua grandeza e o seu_ verdadeiro e privilegiado dom
de saber gerir as coisas da Pátria, as coisas
do mundo, as coisas da Humanidade.

Mais uma razão e mais uma prova para evidenciar que o Brasil e o brasileiro são perfeitamente capazes de governar e administrar, com
sabedoria e eficiência, aquela parcela mundial
O SR. AOREO MELLO (PMDB - AM. onde se acumulam e depositam riquezas incoPronuncia o seguinte discurso.).- Sr. Presi~ mensuráveis que poderão redimir a pobreza,
dente, Srs. Senadores, estava eu inscrito no a angústia e a miséria que afligem as pessoas
dia de ontem para também falar sobre o mo~ e que, infelizmente, às vezes, servem a desidementoso tema da ocupação amazônica, ou. mtos inconfessáveis e até megalomaníacos
EXPEDIENTE
pelo menos, tentativa de ocupação e interna~ dos que pretendem fazer da pobreza um meio
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
cionalizaçãO. Porém, tive o_ ensejo de, em per- de vida para obter o mandado, o domínio e
- A Presidência recebeu,_ do GoVernador do
muta com o Senador Ney Maranhão, deixar a força em relação aos seus semelhantes.
EstaaO de São Paulo, o Ofício na S/5, de_l989,
pêira O dia de hoje algumas considerações,
Entendo, Sr. Presidente, que a Amazônia,
(nt 12/89, na odgem),_solicitando, nos termos
a:creSCendO algO àquilo que tem sido dito con- aquela terra extraordinária tão mal conhecida
do art. 52, item V, da Constituição, autorização
tinuamente nas diversas tribunas deste Parla- da maioria dos brasileiros, merece realmente,
para que aquele Estadó possa contratar operação de crédito externo no valor de US$ _ mento e que convergem, sem dúvida, na dire- antes de mais nada, a presença, a visitã, não
ção do ponto de vista favorável dos Srs. Parla- perfunctória, não rápida, não veloz, de todos
2,000,000,000.00 (dois bilhões de dólares
mentares desta Casa, qt_Je outro não poderia aqueles que têm responsabilidade na _coisa
norte-americanos), para os ftns que especifica.
ser senão Ode- dar -aO Brasil a sua condição ?ública.
A Presidência designará, oportunamente, o
deTegitiino dirigente e gerente daquelas terras
Contemplar o âmago da floresta. analisar
relator da matéria.
que a natureza propiciou ao nosso País e ao a profundidade imensa daqueles rios; comO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nosso povo, em função do seu destino e tam- preender as potencialidades eoonômicas, que
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
bém da sabedoria dos nossos ancestrais, que, podem, de uma vez por todas, erradicar a popelo Sr. Secretário,
atraVés de _uma pertinaz e intensa atividade, breza e a miséria, dando oportunidade a que
souberam, devassando os rios, adentrando as o ser humano cumpra seu destino superior,
.t: lido o seguinte
florestas, colocar os contrafortes naturais nas que é aquele de viver na face da T errã- em
REQUERIMEJ'ITO 1'1•19, DE 1989
Jindes e, __sobretudo, nas embocaduras dos alegria, em harmonia, em felicidade, dentro
grandes~rios da Amazônia, para que aquela de uma proporcionalidade que faça o ser huSenhor Presidente,
terra Viesse a ser. sem dúvida, mantida por mano sorrfr e voltar os seus olhos para as
Requeiro a Vossa Excelênciã que, ouvido
uma destinação deste povo que é o resultado estrel~ para o futuro, para a avançada imo Plenário, proVidencie para que seja aumen-
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prescindível ao dia em que consigamos perlustrar os astrOs e os outros planetas, cumprindo aquela missão, sem dúvida misteriosa

e estranha, que nos foi éltJiby[da- pelo Poder
Criador que é aind,a, para todos nós, um enorme ponto de interrogação.
Essa questão da Hiléia Amazônica, da avançada sobre aquela parcela que o Brasil teve
a incumbência de governar, como já foi dito
aqui por diversos oradores que seguidamente
têm abordado o assunto, é uma velha jornada
que vem de muitos anos, desde os tempos

em que o poder espanhol, os povos holandeses, os habitantes de outros países viram
naquele potencial a oportunidade de enriquecimento e de obter teso.uros que permitissem

aos seus países, aos seus povos, uma situação
de privt1égio. No entanto, a Am_azõni~ pela
sabedoria do português, teve desde o início
as suas defesas plantadas ao redor de toda
a sua periferia, nas eras de 1500 e 1600,_na
época em que se estava iniciando-~ __c9loni:
zação: a Fortaleza do Amapá, o Forte doCas-telo, em suma, todos os conti:afortes que a
força humana e a persistênda dos.nõ$soS a_n!igos colonizadores idealizaram como necessário para a defeSa daquele_ imenso tenitório,
conquistado à, força de muita luta e _çle m_uito
sacrifício.
Anos depois, já nos idos de 1700, quandO
o povo espanhol preferiu tentar_ inVadir a terra
arnazônfca pelo lado das nascentes dos rios,
ainda uma vez o português fincou as grandes
fortalezas, como o Forte do Principe da Beira,
localizado às margens do rio Guaporé, perto
do qual passei a minha infância. Fui criado
assistindo, inclusive, àquela destemida presença dos atuais ocupantes dos nosSQ$ aqmtonamentos militares e, ao mesmo te:IT!po, verificando nos seringueiros a maior seguridade
na defesa da nossa Pátria, contra pot ventura,
invasão externa.
Essa destinação era a de alguém que estava
guardando um tesouro para, depois. servi-lo
à população e dar oprtunidade a que isto viesse a constituir, possivelmente, uma redenção
para o mundo e para as pessoas.
As várias tentativas de internacionalização
da Amazônia, que foram_feitas atJ;"avés do Instituto Internacionéll da Hiléia Amazónica, através
de planos de inundação do Lago Hudson, através da persistente ação daqueles que exploram a inocência do indígena para ublizá-lo
como manutenção de um intocável santuário,
têm gerado uma posição de defesa permanente da parte de to_dos os_arn~nidas em
favor daquela preservação que, sem dúvida,
será bem gerida e bem governada pelos brasileiros, sem que isso suscite a menor púyida.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha - V.
Ex'! me permite um aparte?
O SR. A(JREO MELLO _ Com muita

honra, ouvirei V. Ex":-O Sr. Louremberg Nunes Rocha -Meu
caro Senador Aureo Mello, esta Casa ontem
teve o prazer de escutç~r três discur59~ versando o mesmo tema, ainda a preocupação coma Amazônia. Hoje, V. Ex', que é da região,
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também traz, para a apreciação e consideração do Senado, ,a. ~ua posição com relação
aos -problemas que afetam atualmente a Amazônia. Assado-me às afirmações de V. E:lc',
e coloco claramente que nas_ discussõeS que
se abrem hoje, a nível nacional e internacional,
com relação à AmazôrUa, o problema do desenvolvimento não é focalizado. O desenvol,1mento é visto como coisa feia, como coisa
ruim, comO coisa que vai devastar a Amazônia.
..9s própJios dados sobre o que é efetivamente
devc!stado na Amazônia ou aquilo que tem
sido devcistado, são discutíveis. Tenho dados
de_ apenas O, 19%, não atingindo 1%. Ora, todo_s que conheçem a ~gião sabem que só
há queimada ou só há fazendas, 56 há projetas
agropecuários_quando acompanhados do círculo de evolução dos trabalhos _da .Sudam,
porque houve investimentos, houve rec1,.1rsos
e, em função desses recursos, abriram-se algumas Clareiras na Amazônia. Está confimado hoj_e, rião ex~ede a 1%, ..A partir daí, houve
-esSa orquestração internacional, para impedir
que__ O$ t>rãSil_eiros:se assenhorem ºaquilo que
é Se4, ~ra que os amazônidas. aqueles que
estão mais próximos, possam trabalhar a terra,
.e, hoje já COmeçam a aparecer seus reflexos.
?"\u[ta gente do_interior do Brasil, de São Paulo,
do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande
do Sul, que tein ido para o centro-o~. e
de lá chegam à Amazônia para abrir fazendas,
para criar riquezas, para plantar grãos, essa
gente já começa a refluir, tal é o alarde, tal
a gritaria que se faz, fundamentalmente, falando-se em mejo ambiente, sem se considerar
o global, sem se considerar a área toda envolvida por esse deb*· Já no próximo mês. em
Barra do GarÇ?~s, Mato Grosso, realizar-se-á
_~ encOntro para tratár -·da me!Õ -ambiente.
~se ericonlro já traz embutido em si outras
p~avras: meio ambiente e desenvolvimento. Não podemos, de mane:ira alguma, ficar amar.rados à fõrma_ do debate qUe é posto lá fora
e permanecer caudatárlos dele, pois o que
nos interess.a, a_ todos os br~sUeiros, certamente, é ter_ um_desenvolvinleoto, é ter uma exploração racional, harmônica, equilibrada. Ninguém quer a devastação do seu território. Isto
não cabe na cabeça de ninguém. Nenhum
brasileiro quer isto. Não podemos ser levados
a encarar a Amazônia como um santuário,
para adorá-lo; temos que construir o futuro
deste Paí_s, e o futuro deste País passa por
uma exploração racional, harmôrUca e equiliR
brada da Amazônia. ConQratulo-me com V.
Ex"' e tenho certeza__d_e que alguma coisa parecidã-ê o pensamento de V. Ex'.

o SR. AUREO MEILO _ Eu também
me congratulo com V. ~. e posso informar
que o Ministro do Interior, Joã.o Alves, canforme está rio notiCiário dosjõmais de hoje, falando. ainda ontem, em São Paulo, disse que
apenas 3,5% da floresta densa dâ região amãzônica foram atingidos por problemas que
prOvocaram a derrubada das árvores. S._ Ex'!
-fez-_esta "afirmação após partic:tpar, de solenidade na se_de da Federação da!i__lndú§tri_ag, de
São Paulo- diz q noticiário:
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"João ~ves chamou a atenção para
os equívocos de informação da impr~nsa
internacional, que confunde a Amazônia
leg'aL que ?e esteride por todo o Norte
e Centro-Oeste do Pafs, que têm ecosslstemas diversificados, com a região da fto~sta densa."
É aquilo que temos dito em algumas- ocasiões nesta_ Casa As queimadas - a chamada
penetração de aproveitamento agrícola - têm
sido feitas, prindpalmente, na área do semi-ór'nido. Isso se pode _observar através, inclusive,
de slides, de mapeamentos. Também temos
a dizer que não são vetidicas as infOmlaçõe-s
de determinados satélites, que não são apropriados ou não_ foram apropriados para pesquisa no concernente a essas queimad_as, .e
aqui hão estarei defendendo qualquer exagero
nesse campo, porque, felizmente para mim,
_sou uma pessoa complemente descompromissada com qualquer tipo de organização
financeira deste PaíS; sou apenaS um modesto
político, desengajado e _ecuménico, çpmo
sempre tenho dito.
__
Essas queimadas têm sido feitas na __área
_do semi-úmidO, com manchas de fumaça
apontadas como se forem "clareiras na área
periférica da Amazônia. Da Amazônia inclusive, muitas vezes contestada, no próprio Ama-~nas, .cofno séhdo a. ~azônia proPriamente
dita e, decorrendo daquela colocação constitudonal, feita pelo saudoso Deputado Leopoldo Peres, tio do nosso distinto colega Leopoldo Peres Sobrinho, que colaçou uma ~ota
ção de quatro milhões sobre a arrecadação
nacional, destinada ao desenvolvimento da
Amazônia, dando ensejo a que, como era naw
tural, os Estados periféricos também procurassem integrar-se à área amazónica. e, conseqüentemente, receber essa mui justa ajucla
-ünpl-eScindível_ ao seu desenvo]yimento.
A Amazônia verdadeira compreende a_ flo-resta densa E,-iia áiea da floresta densa. na
área do úmido propriamente dito, não tem
havido essas queimadjl$, essas pseudo_de_vastações ou investidas. o que tem hayido reaiR
mente é o int~e em finalmente se tomar
posse da Amazônia, não som_ente como um
aspecto turístico; não é se chegar ~ Instituto
de Pesquisas e ver o peixe-boi mamar em
mamadeira. O de que precisamos é explorar
o pol)tecial de trilhões de dólares que existe
no subsolo amazónico e fazer com que esse
dinheiro, com que essa riqueza venha a solucionar a miséria mundial não somente a miséria brasileira, mas a miséria de todos os povos,
porque o brasileiro, com o seu destino_ carismático, com o seu destino no plano da sua
predestinação superior para gerir esta Terra,
sabe, pêrfeitamente, como distribuir e como
infletir sobre aqueles_ que sofrem n.,. s_uperficie
do Planeta,_ a form~ ideal de fazer com que
isso seja minorado, e caminhemos para destinos superiores.
O Sr. Edison Lobão -Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. AdREO MELLO-OSenadorEdi50n Lobão proporciona~me grande alegria
com o seu aparte.
-

376

Sábado 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NAQONAL (Seção 11)

O Sr. Edison Lobão - Senador Aureo
Mello, representante da Região Amazónica e
estudioso desta matéria, V. EX" aJude ao problema que hoje tanto interessa ao mundo com
extrema competência e conhecimento dos fatos. Na verdade, essa campanha que se alastra
pelo mundo, mas que nasceu nos Estados
Unidos, atinge, de fato, três vertentes: uma
delas, a chamada proteção ao meio ambiente,
com a devastação aludida das nossas florestas, outra, o problema dos índios, a presrvação
das terras indígenas; e a terceira, o problema
dos rios que servirão às nossas hidrelétricas.

Ora, já se viu que a devastação praticamente
não existe. O que existe é um aproveitamento
razoáve1, que não ultrapassa a 1 ou 2% de
toda a região. Quanto ao problema dos índios,

é bom declarar aqui que nos Estados Unidos
existe uma reserva de 18 hectares por índio,
para efeito de reserva, enquanto que no Brasil
mantemos 450 hectares para cada índJo. Então, veja-se a diferença. Sobre o problema das
nossas hidrelétricas é bom lembrar que o Brasil é um país em franco criSclrriento. Não há
crescimento sem energia elétrica. As usinas
nucleares estão sendo condenadas no mundo
inteiro. Por isso, temos que nos valer mesmo
dos nossos cursos d'água para a implantação
das nossas usinas hidrelétricas. Portanto, os
estrangeiros pretendem impedir que continuemos com o nosso desenvolvimento. Nós.
brasileiros, temos mantido, como declarou V.
Ex', no inicio" do seii--cllsa:irsO>tOda a Região
Amazônic:a com imenso sacrifido. Está é uma
luta dos brasileiros, luta essa que começou
com a nossa própria História, e não vivemos
tanto tempo mantendo a Região Amazónica
para vê-la agora internacionalizada, corno desejam alguns estrangeiros. De fato, precisamos perquirir sobre as intenções daqueles que
pretendem hoje reservar toda a Região _Amazôn[ca como área intercionalizada. lsto é que
precisa ser verificado.
O SR. A(JREO MELLO -

Muito grato

a V. Ex" É de s~ notar, inclusive, que se estão

organizando movimentos, aqui mesmO em
Brasília, com pessoas que falam um português arrevesado, para debater o problema
amazôni<:o. Parte dessas pessol!s não tem a
menor noção do que é a região amazônica;
e, se passou pot lá, foi turisticamente, sem
prestar a menor atenção e sem se deter no
estudo mais aprofundado da terra e da gente
que ali habita.
Realmente, ternos que ter extremo cuidado
com essas figuras. que, sem dúvida nenhuma,
obedecem a um planejamento, a uma arques~
tração internacional, que não é de hoje; têm
a intenção de se apossar daquela terra e de
uti1izar, sobretudo, os seus minérios ou, então,
impedir que esses minérios sejam aproveitados.
O fato já aconteceu em relação ao nosso
petróleo. Vimos, inclusive, a palavra de Monteiro Lobato se erguer naquele famoso prefácio ao livro "A luta pelo Petróleo", de Essad
Bey, protestante e mostrando que o Brasil era
um repositório imenso de petróleo, e que o
petróleo era energia dinâmica habilitada a per-

Março de 1989
------------~~~

mitir que a chamada energia estática conver- esta altura, tenho observado, depois que ouvi,
tesse o progresso numa das coisas rotineiras. inclusive, a palestra do atuaJ Ministro do Exére adequadas para este grailde Pafs. 56 depois cito, a intençãO-efetiva de que as -FoiÇãS Armade tantos anos é que vemos as máquinas -bra- das contribuam, de maneira fatal e decisiva.
s~eiras sendo mobilizadas pelo petróleo brasipara o aproveitamênto econômico da Amazôleiro e, fmalmente, caminhando para a auto- nia, sem prejudicar o ser humano, sem prejusuficiência e permitindo a multiplicação do dicar Quem quer que seja.
trabalho hwnano, através da mecanização imO SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
pr~scindível para o enriquecimento dos povos
ou. pelo menos, para. o conforto das pessoas. -Veja o nobre Senador o constrangimento
Sou daqueles que defendem, com intensi~ que sente a Presidência em pedir a V. Ex' que
dade e assiduidade, a mecanização do Amazo- encerre a sua oração, porque o seu tempo
nas, que é, sem dúvida, o mais pobre Estado, já se esgotou às 9 horas e 58 minutos, e V.
e, demograflcamente falando, o menos popu- Ext teve mais oito minutos, dada a relevância
loso --de todo o Pais. Entendo que devemos da matéria exposta.
ter as nossas indústrias de ferro- e alumínio,
O SR. AtiREO l"'..ELLO- Agradeço, senarmamentos de defesa, as nossas fabricações
sibilizado, a V. Ex' a liberalidade, e concluo,
·ae mivios e de aviões. Porque quem conhece Sr. Presidente, afirmando que devemos ter a
aquelas vastidões, com municípios, como -o ·certeza de que a Amazônia, nesta altura, está
de EiiiJnePé, terra do atual Governador Ama- no seu ponto de partida da sua corrida de
zonilio Mendes, para o qual se levam quarenta
aproveitamento em que todos os brasileiros
e cinco dias de lancha para chegar, partindo devemos estar unidos, para que, ao lado das
de .Manaus, não tem dúvidas de que precisaForças Annadas, ao lado dos partidos sociamos multiplicar aqueles atalaias, que são os 'listas, ao lado das forças conservadoras de
pobres caboclos, fmcados às margens dos rios
boa vontade, ao lado de todos os brasileiros
na sua solitária vida em barracos perdidos na
que tenham fé e bons propósitos, possamos
grande vastidão da selva, através dos meios
converter aquela área em alguma coisa de
da mecanização, para que possam realmente
proveitoso no plano do poético, do puro, do
preserv.!lr essa exploração humanitária e útil
altnústa, do liberal, para que o ser humano
que foi atribuída ao Brasil e que deve ser por
parta para a redenção, convertendo este plaele cumprida, por enraizamentos históricos e
neta conturbado e sofrido num exemplo para
por destinação indubitável.
aqueles que se debruçam dos astros e doe:
"Nossa Natureza" é o nome de uma reunião
supermundos para o ·contemplar. (Muito bem!
que~-Cflristituto Brasileiro do Meio Ambiente
Palmas.)
e dos Recursos Naturais Renováveis, juntamente com os Governos dos Estados do NorO SR. PRESIDENlE (Nelson Caneko) te, estará realizando na capital amazonense.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizlo
Para lá já partiu, hoje, o nosso Senador LeoBezerra. (Pausa)
po1do Peres, e o meu S1,1plente, Reverendo
S. Ex' não está presente.
Vitória Sestaro, lá está para representar este
Concedo a palavra ao nobre Senador Antomodesto Parlamentar. Lá estarão se congrenio Luiz Maya.
g"ãildo aqueles que têm sofrido e que têm
O SR. Al'ITONIO UIIZ MAYA (PDC um_a bagagem de sacrifício com relação àqueTO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Prela terra. E o debate que ali se fará há de agensidente, Srs. Seriadores, no momento em que
dar a acolhida a qualquer tipo de ajuda que
a Nação inteira põe-se de pé para dJscutir o
pef!Illta a evolução do conhecimento e aproproblema da Amazônia, queremos tecer confundamento dos interesses da região amazónica.
siderações sobre temas polémicos e conceitos
doutrinários que vêm sendo ventilados e debaApenas qualquer tentativa de violação do
tidos nesta Casa na atual jornada de trabalhos.
nosso tem'tório, da ingerência estranha e inaRebater uma nota no teclado de um piano
dequada na nossa região, sem dúvida, Sr. Prena execução de urna ópera é uma falta impersidente e eminentes Srs. Senadores, será repedoável do artista. Rebater, entretanto, idéias
lida, inclusive com o sacrificio tisico dos habina reflexão de temas considerados de relevântantes daquela terra e, tenho certeza, do patriocia, não s6 é oportuno e salutar, como o é,
tismo de todos os brasileiros, que, sem dúvida,
sobretudo, necessário.
não querem ver a Amazônia transformada
Partindo desta premissa é que gostaríamos
num segundo Vietnã e que devem, sem dúvide refletir ~bre conceitos básicos, que estâo
da, estar unidos nesta hora para que aquela
sendo constantemente utilizados no tratamenregião seja devjdame_nte industrializada e utili~ da questão amazónica.
zada em favor da Humanidade, mas sob o
É; um filosofar a partir da Qência Polttica
gerendamento brasileiro, sem assaltos de esque,· ~m dúvida alguma, poderá- _colaborar
trangeiros ao solo pátrio.
para o esclarecimento e a solução do probleQuero_diz'ªr ainda, Sr. Presidente, _que não
ma que hoje preocupa toda a Nação brasileira.
deve haver ressentimentos, prin-cipalmente
São conceitos como o de soberania nacioem relação às Forças Armadas brasileiras,
nal, autodeterminação, relações internacioque, embora tenham cometido erros fundanais e ecologia.
mentais, como aqueles de usarem de violênPassemos então, às considerações conceicia, de cassa!iões e até de injustiças mais gratuais, para, ao fmal, tirarmos as ilações que
ves ainda em relação ao ser humano; não
deve haver ressentimentos, porque agora, a
forem mais lógicas, mesmo que se situem
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no vasto campO, das conveniênc_ia_s políticas
e sociais.

\

U _..:.... Relações intemadonals:

- No plano internacional, o princípio da
igualdade soberana dos Estados encontrou
- É o direitoJ;x_erddp pelos governantes. sua fórmula jurídica na II Conferênciâ Internaconstituindo atnbl\to principal dos estados.
cional da Paz. em Haia, capital da Holanda,
-Soberania é .:i, autoridade que não se en~ em 1907, Pela voz vibrante de Rui Barbosa;
contra subordinada a qualquer outra.
passando a figurar como postulado básico da
-A "Dedaração\dos Direitos dó Homem .. ,_ OrganizáÇãõ- ãa-s~ações Unidas - ONU.
proclamada em 178~, em Paris,ua_vel~ Fran-Isto, __ entretan~o. não impede que haja
ça. estabelecia que b principio da soberania cooperação internacional como só acontece
emana, essencialmente, da Nação; espelhan- corn a Comunidade Económica Européiado a vontade do povo, na concepção de Jean- CEE, que vigora desde 1957.
Jacques Rousseau.
-Era o prenúriclo da democracia modeJ- A -questão da internacionalização da
na, que repousa no princípio da soberania po- Amazônia implica outros fatores de relevância
pular,
tais como a soberania naciQnal e autodetermin_ação, princípio básico sobre o qual se as-Soberania nacional é, por sua vez, a autosenta a própria estrutura da República Federidade de que é revestida a Nação que se preza,
ratlva do Brasil, nos termos da Constituição
independente em suas, determinaçõ~s de naFederal.
l-Sobe~:

tureza administrativa. E eSsa atifóridade que

dá possibilidade à Nação a autodeterminação
em matéria de _sua inteira competência corno
é o caso da utilização de seus recursos natu·
rais.
-A Repúblfca Federativa do Brasil tem co-.
mo um de seus fundamentos a soberania (art.
9
1 , item 1). E a Constituição desta _República,
em seu art. 170, estabeleceu que:
"Art 170. A ordem económica, fundada na valorização ·do trabalho e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da
justiça soda!, observados os se_gut_ntes
princípios:
1- soberania nadonal;

................................

_____

VI - defesa do meio

ambíeot~; __

11- Autodeteqnlnação:
-É o direito que p:ssiste a todos os povos
de escolher livremente as forma~ Qe:_ governo
adequadas às suas nec;essidades,_
__ , . __
-O princípio- da -autodete_rminaçáo _foi
enunciado por FranCisCO 1 ~-Rei da França,
em 1526 e consagradQ nas Revoluções FranCesa e Americana.
-Modernamente, este __conc_e.itQ _acha-se
associado à questão da nª-o~in~r:v~nção..
-Este prindpio foi inCõrp-ofádo no art }9
da Carta das NaçQ~s_Unidas, estabelecendo
que um dos propósitos básicOs da organização é desenvolv~r relações amistosas entre
as nações, baseadas no respeito aos princípios
da igualdade de direitos e_ da autodeterl"flinaÇão dos povos.
-É a ação ou efeito de decidir par si mesmo. "É a faculdade inerente aos Estados soj;)eranos de tomarem as decisões _que interessem
a seus povos, livres de pressão ou coação
externa.
-É a ação de urn povo que chama a si
a decisão de seu próprio destino.
-Autodeterminação poliUCa - é a faculdade de um povo determinar pelo exercício
do voto o seu próprio destino político.
-Autodeterminação filosófica- é a determinação que se toma livremente, s~ influência de outrem.
c

Sábado 4 377

abordagem das chamadàs questões indígena
e e:tológica.
O Brasil é um país soberano. Compete a
nós brasileiros estudarmos a melhor maneira
de preservar e guardar os seus recursos e fazer
uso dos mesmos de acordo com sua conventência.
Compete ao Brasil e aos brasileiros asswnir
a responsabilidade de defender sua própria
soberan~a. como também assumir a responsabilidade de defender a Amazônia como parte
integrante do território br.:isUeiro contra a ganân~a de povos que se dizem- civilizaCios e
dernocratras, mas que na realidade pretendem intrometer-se em questões que são tipicamente nossas, brasileiras.
o Governo brasileiro não deve aceitar qualquertipodeinterveriçãointernacionalnaAmazônia e deve garantir a soberania nacional.

IV_ Ecologia
O Sr. Frandsco Rollemb~rg - Permite-me V. Ex' um_ .;1parte?
- Versa sobre as relações recíprocas dos
o SR. ANTONIO UIIZ MAYA - Com
seres víVos ccim o meio ambiente.
muito prazer, nobre Senador.
- Termo adotado pelo naturalista alemão,
Ernst Haeçkef em 1869, ao afirmar ser o indiVíO Sr. Francisco Rollemberg - Nobre
duo um prOduto das relações entre ambiente senador Antonio Luiz. Maya, esta é a segunda
e hereditariedade.
vez qué atiço V. EX'- prOferir áração da maíor
- Os seres vivos possuem condições de _qualid~de no plenário desta Casa.
se adaptare~ às variações do_ melo ambiente;
Nesta manhã V. Ex'. nos ilustra com uma
ajustando-se às condições rnesol6gicas.
aula de Teoria Geral do Estado, à qual procura
- Na terra, a fauna e a flora sofrem a in· acoplar a moral e a étiCa na- política e nas
fluência nítida de fatores ecológicos, como relações internacionais, para, em seguida,
temperatura, luz e umidade.
adentrar pelo espinhoso e difícil terreno da
--Temos a considerar a floresta equatorial ecologia. Diz muito bem V. _Ex': não há por
art,-azôhica: densa--e
difícil perietraÇáo.
que preoc:;upar·Se tanto com_ a hiléia am1;l7Ô- Como no mesmo habítat , vivem simul· níca .
taneaffiêrite comunidad~ animais e vegetais,
Noss:os manguezais estão-se acabando; o
interdependentes, _formando J,.!m ecossistema. Nordeste do B.rasU, vm dos _grandes produO Brasil, dada a sua extensão territorial, é tores do caranguejo, tipico dessa_ região; gran~m congiom~rado de ecossistemas, todos
de fornecedor de protelna para as classes meeles significativos e que merecem especial nos favorecidas, conio o maçunim - talYez
atenção do povo e-dos poderes da Repúblic.a. V-. Ext não tenha ouvido falar nesse tllOJU$CO
A região Amazónica coilStitui um ecossis- --=.- a ostra, molusco bivalve,, essa gama de
tema,___ITlas eco~slstemas sã_Ç> também as re- anim(lis que fornecem proteínas às classes
giões dos cerrados, das caatigas, dos mangue- menos favorecidas, está praticamente sendo
~~ da orla méfrítima, das serras das Minas banida das mesas mais carentes; hoje eles
Gerais, da tnata Atlântica, dos pan~nais mato- constituem pratos muito caros e s6 têm acesgrossenses ~ do_s__ parnpas e savanas do sul so ás mesas daquelas que têm melhor condido País. __ . . ·
. -sãp social, que são os _mais ricos, e disso ninA reflexão sobreª preservação do meio am- guém está falando. A Universidade do Ceará
biente não pode ser exdusiva à Amazônia. De- - fez um eStUdo magnífico sobre o manuseio,
ve ser exfengjva a tddas as regiões que consti- a conservação e o aprimoramento da fauna
tu em_ v.erdac:;leiros- ecoss!stemas, cujo equilí~ dos manguezais, e ninguém veio em sua _defebriO --eStá sendo ame.aç_acip por- devastações sa. Não se vem em defesa do Cerrado; não
_de_sord~nadaS -e sem controle dos órgãos pú- seyem em defes_a dos c_ampos gerais de Rorai-:
qltç:o_s.
ma, mas a preocupação-com a hiléia amazô~
V-- Conclusão
nica, a Amazônia, que, depois de_inspecionada
.-=-.O governo -brasileiro está convencido de por satélites, revelou a riqueza do seu subsolo,
_que a atu_al campanha de pressões que está subsolo cheio de ouro, minério de ferro, bausendo _exercida a nível mundial contra o BraSJ1, xita e outros minerais. Ora, Sr. Senador, depois
acusando-o Ç.e promover a devastação siste- que temos_-ess~ diagnóstico em mãos é que
mática da floresta amazónica, não é_tesultado as nações_ vem com e:;;sa preocupação ecolóde açôes _independentes empreendidas por gica. Há de se preservar o índio, a floresta,
grupos genuinamente interessados nª preser- os cursos d'água. Mas não se diz, também.
vação ecológica da fegião. Mas isto faz parte gue o_ Brasil tem, na Amazônia, dois terços
de uma bem o_rquestrada estratégia, c_om fins da sua potencialidade de reserva hídrica a ser
poJíticos.
- .
aproveitada para geração de energia elétrlca.
Há um verdadeiro complô contra a sobe- Quando o Brasil desejou adentrar na era nurania nadonal na Amaiônia, encoberto pela clear, quando começou a construção das suas

ae
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usinas nucleares, os ecologistas também vie-

ram até nós alegando que não deveríamos
investir em usinas nucleares, pois o arasil é
um país vocacionado para o aproveitamento
dos seus recursos hídricos. Tmhamos recur-

sos hídricos no Sul, no Centro-Sul, no Nordeste, mas que s6 nos permitem Fazer pequenas usinas hidrelétrlcas. Agora, quando a tecnologia nos dá condições de oonstruir ltaipu
e outras usinas hidrelétricas do mesmo porte

quando a tecnologia nos permite transportar
para grandes distâncias a energia prodUzida,
os ecologistas chegam e já a_chªJn que não
somos wn país vocacionado para usar os nossos recursos hídricos. Fico a me perguntar:
como iremos produzir a nossa en~rgia? Se

é colocado em evidência, que é a preservação
e a defesa da Amazônia como patrímOnio nacional.
O Congresso Nacional é um Poder da República, ao qual compete não apenas legislar
mas também oferecer subsidias, como projetas con'l~etos, que visem defender e preservar
a imensa riqueza que é a Amazônia, parte integrante do território nacional.
Muito obrigado pela atenção. (Muito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do.Sr. Antonio ú.Jiz
Maia.
O Sr. Nelson Carneiro, Presidente- deixa
a adelra da Presidência que é ocupada
- pelo Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secretário.

produzirmos com energia nuclear, estaremos

poluindo o ambiente, se usarmos nossos recursos hídricos, estaremos destruindo uma re-

serva que deve ser internacionalizada, Ora, Sr.
Senador, já não entet\d!J_ rmlls nada. V. Ex'.,
que é um amazônkla e ~onhece bem o problema. há de falar melhor do que eu sobre este
assunto. Parabenizo V. Ex" pelo discurso de
hoje.

O SR. ANTONIO LWZ MAYA- Muito
obrigado, nobre Senador Francisco Rollem-

COMPARECEM M4IS OS SRS. SENAf)o.

RES:
- .Mário Maia - Aluizio Bezerra - LeoP?ldo Peres -Carlos De'Carli - Olavo Pires
- Molsés Abrão- Carlos Patrocínio- Afonso Sancho- Carlos A1berto- Lavoisier Ma_ia
- Humberto Lucena -Marco Madel- Ney
Maranhão - Teotonio Vilela Filho- Jutahy
Magalhães- Ruy Bacelar - Mendes Canale
-Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de__quorum.
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)

-ltem3:
Discussão, em tumo único, do Projeto
de _Lei da Câmara_ n"' 160, de 1985 (n9
1.322/83, na Casa de origem}, que eleva
a cidade de Oeiras, no Estado do Piauí
à condiç. ) de monumento nacional, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n•285, de
1986, da Comissao
-de Educação e Cultura.

Em discussão o projeto, em turno único:
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica atliada, por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ltem4:
Discussão, em turílo único, do Projeto
de Le_i da Câmarã n9 172, de 1985 (n9
2.266/83, na Casa de origem), que autoriza_ a desapropriação e o tombamento,
por necessidade pública, do imóvel em
que nasceu Graciliano Ramos, em Quebrangulo, no Estado 9e Alagoas, tendo
PARECER FAVORAVEL. sob n' 1.142,
de 1985, da Comissão

berg.
Realmente, não existe contradição entre
aproveitamento de recursos naturais e preservação ecológica. Esta deve ser, sem dúvida
alguma, a tese maior. Deve haver ajustamento
na preservação da ecologia e no desenvolvimento que se faz necessário, -sobretudo no
aproveitamento, corno Y. Ex' multo bem diz,
da grande potencialidade hidráulica ou hídrica
que possui o nosso País. Vemos, por exemplo,
um país vizinho, a Argentina, hoje numa situação precária e difícil, por falta de energia, porque não tratou o problema com seriedade no
devido tempo e, por Isto, está -sofrendo as consequências. Não é possível que o Brasil, com
tanto potencial, deixe perder esse potencial
em defesa de uma ecologia apenas de ordem
conceituai.
_
Portanto, a nossa posição é no sentido de
que haja harmonia entre as duas coisas. É
preciso que preservemos o ecossistema, o
equilibrio da natureza, porém, nem por isso
deixemos de aproveitar os nossos potenciais.
Muito obrigado a V. Ex" pelo aparte, que
muito me enobrecei..!_.
Sr. Presidente, são reflexões de natureza filosóficas- como eu disse-, co_nceituais, apenas para partirmos d.epols para um estudo
em profundidade, no sentido de tomarmos
as decisões nec:essárias de que a Nação precisa com referência.à preservação da natureza
e ao seu desenvolvimento.
·
O Governo brasüeko não deve aceitar qualquer tipo de intervenção intemácio11al na Amazônia, garantindo, assim, a soberania nacional.
Deve aceitar entre_tanto, a solidariedade internacional, desde que não cal;"acterlze uma
ingerência, pois nossa sober~mi.,. deve ser preservada.
Srs. Senadores, estas Idéias sáó aqui expostas com a finalidade de ressaltar a importância
no debate, na discussão do tema que hoje,

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Está finda a Hora do Expediente. Presentes
35 Si$. Senadores.
Passa-se à

· _:;de Eduarção e Cultura.

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução ~ 89, de 1988~ de autoria
da Comissão Diretora, que dispõe sobre
-horário e freqüência no Senado Federal,
e dá outras providências, tendo
PARECERES das Comfssões:
-de Constituiç.W e Justiça.. fãvorável
ao projeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Diretora, contrário ao
substitutivo. (Dependendo da votaçáo do
Requerimento n9 .214, de 1988, de preferência para que o substitutivo seja apredado antes do projeto.)
Não há quorum para deliberação. Em conseqüência, a_ apreciação da matéria fica adiada
para a próxima sessão ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n" 151, de 1985 {n9
3.908184, na- Casa de origem), que declara de utilidade pública o Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor, (lajes), com sede em Andradina, Estado de São Paulo,
tendo
PARECERES. sob n~" 270 e 271, de
1986, das Comissões:
-de Munlcfplos. cciDtrárlO; e
----de Fini!mças, favorável.

Em discussão o prOjeto, em turno único.
(Pausa.)

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a: discuSsão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradore-s inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
-

O SR. LE!TE CHA lfS PRONUNCIA
DISCURSO Q(JE, ENTREGUE À REVJ.
&iQ DO ORADOR, SERÁ POBL/CADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa congratula-se com o orador e com
os aparteantes. Foi realmente uma alvorada
este primeiro dia de funcionamento do Senado matinalmente.
Com a palavra o nobre Senador Ruy Bacelar.
- ·

OSR. RUYBACElAR (PMDB- BA Pro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, no último dia 27 de_fêvjtreiro,
usei desta tribuna para conclamar a compreensão do eminente Senhor Presidente da
República, Dr. Jvsé Samey. e do seu Ministro
da Fazenda, Dr. Mailson da Nóbrega, para que
reconsiderassem a decisão de extinguir a Superintendência Regional do Banco do Brasil
no Município de Vitória da Conquista, com
abrangência em 88 outros municípios, e que
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grandes beneficias vem trazendo àquela próspera e rica região.
Disse, então, que não poderia entender que
o Senhor Presidente da RePúbliCa continuasse
a discriminar a Bahla pela simples razão de
os baianos não se haverem quedado ao capricho de ter, como teve para a infelicidade do
Brasü, o seu mandato alongado por mais um
ano. Solicitava, nesse pronunciamento, e cla-

mava pela sua compreensão, fazendo com
que o Banco do Brasil retomasse a sua Superintendência para aquele Município da Bahia.
Neste sentido, Sr. Presjdente, é que volto
a usar da palavra, em face de telex que recebi,
há pouco, dO eminente Governador da Bahia,

Dr. Waldir Pires.
S. Ext também junta-se ao apelo dos baianos, que deixou de ser apelo de um Partido,
de wna facção, para se tomar o apelo de toda
a população da Bahia, de todos os credo~
de todas as origens, de todas as matizes. t::
um clamor suprapartidárfo, é uma exigência
da Bahia. S. ~. o meu grande Governador
e eminente amigo Waldir Pires, passou o se~
guinte telegrama ao Sr. Ministro Mallson da
Nóbrega, esperando a compreensão, o empenho e o apoio não somente de seus conterrâneos do Estado da Bahia, como, $0bretudo,
Mesa Diretora do Senado Federal e de
meus distintos Companheiros desta. grande
Casa que representa a Federação brasileira.
É o seguinte o teor do telex encaminhado
pelo Governador Waldir PU:_es ao Sr. Ministro
Mailson da Nóbrega:
Ao cumprimentar eminente Ministro,
solicito especial empenho Vossa Exce:.
lência visando a permanência da. Superintendência do Banco do Brasil em Vrtória
da Conquista/Bahia. Em ape-nãs onze
nieses de funcionamento naquela cidade,
a Superintendência elevou as aplicações
financeiras do Banco do Brasil na região
sob sua jurisdição, de NCz$ 19 milhões
para NCz$ 219 milhões, representando
o expressivo incremento de 1.053 por
cento. Esta performance decorre do importante papel polarizador desempenhado por Vitória da Conquista em toda a
sua área de iofluência e por constituir-se
referida região em uma das economias
mais dinâmicas do interior baiano. E crescente e irreversível o processo de diversificação económica regional. No âmbito do
tradicional setor agropecuário onde predominam as culturas, algodão e café e
as pecuárias intensivas de corte e leite,
hoje prosperam também as de soja, dendê, seringueira, urucum, dtros e hortifrutigrangeiros e a avil~ultura e a suinocultura.
É significativa também a expansão das
atividades comerciais, de serviços e indústrias, sendo que estas ainda que mais
concentradat em Vitória da Conquista, se
desenvolve~:am também em outras im·
portantes cidades da região. Tem sido
muito importante a ação daquela Supe~
rintendência regional em apoio ao pequeno produtor rural e a agricultura de irrigação tendo o Banco do Brasil assistido
a mais de 2.500 hectares irrigados. Nesse

m.

periodo, 44 projetas, no va1or de NCz$
853 mil, foram apoiados pela Fundação
Banco do Brasil, destinando-se ao desenVÕivimento de pequenas -comunidades e
a fJXação do homem no campo.
Outros 19 projetas, com a mesma finalidade, no valor de NCz$ 641 mil, estão
em estudo. Ein deêprrência dessa ação
vigorosa, tenho conhecimento que os resultados financeiros para a instituição tem
sido bas_te~nte favor~el, destacando-se a
região de Vitória da Conqufsta das demais
do Nordeste. Eis as razões que me levam
a solicitar a atenção de Vossa. Excelência
para o assunto, reaJizando as gestões necessárias visando a permanência da citada Superintendência em Vitória da Conquista, na certeza que esSa medida será
muito benéfica para a manutenção do
intenso dinamismo que caracteriza a economia daquela vasta área do território
baiano a assegura a significativa presença
desempenhada Banco do Brasil, que tan~
to tem contribuldo no processo de interiorização do desenvolvimento econômico
e social do Pais. Atenciosas saudações.
___Waldir Pires
Govemador da Bahia
Cordiais sª.udações
Waldir Pires
Este; sr. Presidente, o teor do Telex do eminente _Governador da Bahia dirigido ao Sr.
.Mailson da N6brega, Ministro da Fazenda do
Brasil_.
ü esse telex para que fique inserido nos
Anais do Senado Federal. A Casa, a Direção
do Senado, com o "aprove-se" de todos os
seus Senadores, irá empenhar-se no sentido
de que o Ministro da Fazenda possa atender
a essa justa e merecida reivindicação do Governador da Bahia.
Era_o qUe desejava dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
~Conc;"edo

a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB·SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PMDB vive no próximo· dia 12 de março seu mais decisivo momento, quando se realiza a sua Convenção
J'iac!onal. 9 resultado da Convenção indicará
quem, no Partido, detém a hegemonia: se é
o seu lado fiSiológico-palaciano-conservador
ou se é _a sua faccão de centro-esquerda e
reformista. o melhor para todos - sem dúVida- será que o segmento derrotado na Convenção se afaste do Partido, uma vez que no
estágio atuaJ da vida política nacional, a sociedade tem demonstrado profunda rejeição à
ambigüidade e à indefmlção.
Isto significa dizer que a convivência no inte·
rior do PMDB, de tantas contradições e antagonismos, é um inimigo, é um mal para todas
as· facções.
É impossível raciocinar,-hoje, com a antiga
e batida tese da "unidade", que teve grande
valor, é verdade, mas no tempo em que a
didatura era o inimigo comum.
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A frente partidária abrigando todos. centro,
direita e esquerda de todas as matizes funcionou (e bem) no regime militar. Mas agora a~
bou o Partido da resistência: democrática, acabaram os tempos h_er6icos e até gloriosos,
pois este quadro se configura na vigência do
mais amplo grau de liberdade política que este
Pais já viu e viveu. ·
Agora, as demandas são outras. Vencido
o- 2nrtoritarismo e o arbítrio, tarefa na qual o
PMDB foi corajoso e competente, é preciso
e é urgente reaJizar agora a tarefa do desenvolvimento econômico e do progresso social.
E a L a sociedade exige clareza, nitidez cristalina do programa, dos compromissos, do projeto político de cada Partido. A sode_dade requer, exige identidade, identidade qu~ o
PMDB, mergulhado nas suas contradições,
mafs do que ninguém, perdeu, negando ou
não realizando grande parte dos seus compromissos históric:os.
O que- feZ a grandeza do PMDB, firmeza,
coragem, clareza da defesa de suas bandeiras,
a soberania na_çional, a distribuição mais justa
-e- equilibrada dos bens e da riqueza, o salário
justo para os trabalhadores (arrocho, nuncal),
a reforma agrária, tudo isto se transformol!,
dentro do PMDB' e para a sociedade, em postura dúbia, vacilante, antagónica.
Qual o PMDB que vale, o dos 4 ou dos
5 anos para Samey? O ã favor ou o contra
a reforma agrária? O que· defende a abertura
total e Indiscriminada da nossa_econornia ao
capital internacional ou o que reclama proteção e amparo ao capital nacional? O de Waldir
Pires ou o de Prisco Viana? O de Severo Gomes ou o de Roberto Cardoso Alves? Ninguém
sabe, a sociedade não sabe. Por que votaria,
então, no PMDB?
Qual a aliança preferencial do partido, com
a classe trabalhadora ou com o empresariado?
Nas relações com o empresariado, o compromisso é maior com o grande, o médio ou
o pequeno empresário? Como ninguém sabe,
nem trabalhadores, nem empresários de qualquer categoria ou porte, encaram o PMDB
como um Partido no qual possam confiar.
Qual a política do PMDB, o que o Partido
tenl a dizer para os rilovimentos sodais, as
asso::iações de m0111dores, os sindicatos?
Pouco, muito pouco, senão vagas declarações
de simpatia, genéricos e intermitentes gestos
de solidariedade e aPOio. Por que estes amplos
cOritigentes, de tão marcante-presença na vida
conteporânea do Pais, ~ identificariam com
oPMDB?
O PMDB, sua d.ireção sobretudo, não percebeu que na democracia, tão lutada, tão sonhada (e de certa fOrma tão cohqulstadal pelo
PróPrio PMDB, as formas de luta, presença,
compromisso e atuação ~ão outras.
Não bastam alguns nomes ilustres, n~o é
suficiente a místiCa do passado; o discurso
dos valores democráticos está en~elheddo _e
superado.
Por tudo isso - e mais - é fácil de ver
porque no passado próximo a legenda do
PMDB carregava os candidatos, e na _eleição
de 1988 os candidatos tiveram que carregar
o Fardo pesado da legenda desgastada.
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e não fez em favor de nosso Estado. As Ornas
verno, que visa o bem e~r e o desenvolfarão jUstiça em Rondônia, pois o povoi não
é bobo; pode errar uma vez, mas por certo
querda. Mas terá que ficar claro quais são as vimento do Estado". Já tive oportunidade de
será capaz de aprender com o próprio ~rro,
teses, quais os verdadeiros compromisSos, dizer, desta tnbuna,_ e repito: o governador Jerônimo Santana ta1vez se refira ao seu Estado
não repetindo a dose!
l1
quais as alianças preferenciais, qual o projeto
de origem, o Estaâo de Goiás, jatalense que
to que eu tinha a dizer.
que o Partido tem para o País.
1
I
O PMDB só ncio tem saída, solução, e muito ele é; porque do desenvolvimento de Rondômenos futuro, se permanecer a indefinição, nia, posso afirmar que ele jamais tratou.
o~.- ta_mbém, sofrer pressões do "emprea vagueza, a ambiqúidade.
guismo", do "fisio)ogismo". Empreguismo e
Era o que tinha a dii:er, Sr. PreSiC!ente:
.
.
.
fisiologismo praticados, em Rondônia, pelo
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
PMDB do governador, pelos ass_edas dele
- Conc_edo a palavra ao nobre Sr. Senador
mesmo, governador Jerónimo San~n", que,
JERÓNIMO EMPOSSA
Odacir Soãre.S~
no mesmo ponto de seu discurso, chegando
SECRETÁRIOS
às raias da desfa(;atez, do sinismo absoluto,
DENUNCIANDO
O SR. ODACIR SOARES (PFL -RO. Pro- d~: "Acho que o meu partido tem um dever
"ASIOLOGISTAS"
nuncia o seguinte cliscur>o) -Senhor Presiderte, com a população desse Estado e quando se
Porto
Velho,
quinta~feira,
2 de março de 1Q89
Senhores Senadores no dio I' de março <:on<n· fala na mudança e na reformulação dos ideáte, o governador Jf!il'ônimo SanWJa, de Ron- rios deste mesmo partido, precisamos saber
O governador Jerónimo Santana cobrou
dônia, empossou três secretários estaduais e
qual é a proposta do PMDB rondoniense para
mais empenho dos seêretários estaduais· no
outros membros de seu governo, pronuncian·
essa reformulação. Qual é_ a feição que o par- discurso que proferiu, na manhã de ontém,
do um discurso que merece alguns destaques, tido vai ~.dotªr daqui para frente".
no auditório da Seplan, quando da posse dos
não pelo seu conteúdo, é claro, mas principalComó se pode ver, o governador não se novos titulares da Casa Ovil, Indústria e tomente pela ausência do mesmo, se compapreocupa se quer em ser coerente, Ao mesmo inércia, CiênCias e Tec;nologia, e Obras e Serradas suas palavras com suas ações e realiza~
!
tempo
em que pega o resgate da "identidade viços Púbi[Cos. · - ·
ções ao longo da primeira metade de seu
Mostrando-se preocupado com o rum'o a
partidária", ele pergunta que feição o seu parmandato.
tido adotará a partir de agora. Resgatar a iden~ que está sendo levada sua Administração frenEm seu discurso, Jerónimo Santana diz tid,ade e reformular ideários é um paradoxo te ao Executivo Estadual, o governador 4isse
que: "o Governo deye resgatar ... ( ) ... a identique só poderia perpassar a mente- Confusa qoe seus secretários predsam atender m~lhor
dade partidária'· ... - ou seja, a identidade do
apenas ou mal~intendonada, demagógica?- a população, acabando com a burocracia1 que
impera nos gabinetes-, "onde um·cidadao para
PMDB, partido do Sr. Governador. Que identi~
de Jerónimo Santana.
chegar- até ao secretário precisa ser um ~er6i,
dade é essa? O PMDB de Rondônia ou, pelo
O que ele quer dizer com "Progrãffia de
menos, o PMDB de Jerónimo Santanã, -priina Go_v~mo?" Que programa elaborou o governo pOis tem que passar, no mínimo, por ~is secretárias executivas". Ele determinou qUe há
por ser incaractelistko. A cara de um governo Jer6niroo__ Scmtana? -Que· programa elaborou
toma~se, fatalmente, a cara do partido que
o próprio Governador, a não ser o seu progra- necessidade de se adotar a audiência pyt>lica,
sustenta; e o atual governo de Rondônia tem
ma pessoal de assumir o poder e exercê-lo porque entende ser_ triste o eleitor não1i poder
sido o governo das mil caras, o governo do
converSar com quem procura.
,
,
apenas em beneficio dele mesmo.e de.seus
disc:urso vazio, o governo da não~realização
Os secretários estão encasteladoS ein seus
apaniguados?
e, mais grave ainda, o governo da dilapidação
Quanto ao dever do PMDB para com Ron- gabinete_s. Há necessidade de colocar um pan.
to final nisso. .t:- fácil virar as costas_' para o
de tudo o que, a pesados custos, foi realizado
dônia e com o Povo rondániense, que pena povo e -isso não podemos admitir. Quando
por Jorge Teixeira e "congelado" por Ângelo
que o St: úoVetnãdor ienh,a demorado tal'!to
Angelin - também ele peemedebista. Não
quanto dois anos para recõnllecê-lo! Tivesse o 'Cidadão consegue chegar a con~rsar com
há, pois, o que resgatar.
ele, como seria de se esPerar de alguém dota- o secretário recebe a respOsta de que é o governador que tem que autorizar a ~ec_ução
Jerônimo Santana, ao tempo em que agra~
do de um mínimo de identidade política, um
de determinados assuntos. .N o cidadão pro
dece a colaboração dos secretários substituí~
laivo que fosse de seriedade pessoal- tivesse
cura o governador e verifica~se que o secre~
dos, derrama críticas sem endereço ce:rto,
ele toma_do consciência desse dever ainda no
tário tinha tudo para resolver a questão. Então,
acusações dirigidas .a ninguém _e~pedfi_ca
tempo de palanqu-:, e seria bem outra história
mente; "Nós tivemos secretários que atuaram
que Rondôi1i~ teria para ·contar ao Brasil e perde tempo o cidadão e o governador, em
vista a situação que se cria. Portanto, faz~se
ambivalentemente, como se estivessem se_raos brasileiros,_Hoje, já quando entra na se~
vindo a dois ou três governadores"._
gunda metade de seu mandato, temos todo _ necessário a implantação da audiência públi,
o direito de suspeitar da intenção dessas pala- ca.
O governador se esquece -s_e é que algum
Jerónimo Santana exigiu também que seu
vras,
que
sabem
muito
mais
a
retórica
eleitodia soube disso -de que ele é _que _deyeria
reira, com vistas à campanha sucessória que Sec-retariado saia dos gabinetes ~visite o inteser o maestrO, só ele deveria empunhar a baturior. Segundo ele, os MunicípioS interioranos
terá inlcio em me-nos. de um ano.
ta. O que ele apelida de "seu governo" sempre
possuem ao por cento da população do ESta~
esteve muito mais próximo da rapsódia do
Para deSE>o;pero de todos nós, o governo do e se encontram esquecidos.
que da sinfonia: cada um tocando o -que quer Jerónimo Sa.1tana seguirá fazendo o que sem-0 gove.mador _disse também ,que _':encontrei
e como quer. Rapsódia que, muitas vezes, des- pre fez por Rondônia (ou seja, continuará não problemas polfticos em meu.-Gôvemo, pois
cambou para o pandemónio, cada "músico" fazendo nada!) , não importa que secretariado há gente querendo o loteamento "de cargos,
tentando sobrepujar os demais pelo _volume ele monte. Seu_ governo tampouco irá mudar prejudicando sensívelmente a Administração
de sua execução, já que não tem talento para de cara, terá sempre a cara do PMDB e de Estadual. Lembro que o Governo é indivisível
mostrar.
Jerónimo Santana. qualquer que seja a equipe e todos têm de assumir as éoisas do partido
Somente hoje, após dois anos de mandato, do governador. Para o nosso alívio e o nosso que venceu as eleições. Sei que há pessoas
Jerónimo- Santana vem dlzer a seu secreta- consolo, só lhe restam dois anos de mandato. dentro do partido que o enfniquessem, porque
riado que receba o povo, que ouça o povo.- Dois mais e terá cessado nossO castigO,· pOis esqueceram do -prOgrama 'apresentadO pelo
Esquecendo-se, como- Serhpte~-de dizer a seu
tenho certeza _de que o povo rondoniense ha~ PMDB. fv\uitas membros "dO partido fazem
governo que sirva ao povo - única maneira 'lerá de lembrar-se, na hora de votar, de tudo pressão para a proleção dO empreguismo, ver~
de legitimar um mandato.
o que _Jerôniffió Sarltana fei G.Orii:ra Rondôi1ia dadeii'o fisiologfsmo _em_'defesa c;Jos fundo~
Queixa-se de pressões políticas, dizendo: - e em favor de si próprio. O Povo lembrar-se-á nários fantasmas. A identidade do partido pre-.
"As pressões que recebo em meu gabinete tl!mbém de tudo o que ele poderia ter feito cisa ser levada em conta", observou.
Dia 12 de março é dia de decisão. O PMDB
irá para a centro-direita ou para a centro-es-

não são para a execução do programa de Go-

o~cc;j)ff![[/ffo~a:/:Js~l'ts-

caRso.
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JERÓNIMO PEDE MAIS

EMPENHO AO SECRETARIADO

LOTEAMENTO DO GOVERNO

;....;.No regime de aberb.Jra, o governador en·

controu logo no infdo da sua administração
ao escolher ser Secretariado, o gravíssimo
-Secretário de EStado no meu Governo problema da dasse política querendo _lotear
tem que abrir as portas do gabinete para aten- · o Governo. Esse loteamento do Governo com
der à população, que confiou seu voto aos
formação e estratiHcação de grupos, dispucandidatos do PMDB, ao invés de ficar loteantando entre si espaços políticos prejudicou
do o cargo na tentativa de apoiai- diversos can- e tem prejudicado sensivelmente os comprodidatos dentro da mesma sigla partidária.
missos e plano de Governo voltados para o
desenvoJvimento do Estado.
Com esta declaração, o governador iniciou
-A grande luta que se feriu e se fere no
seu discurso ontem no auditório da Seplan
ao empossar três novos secretãrlos estaduais, âmbito da aclminjs!ração, é a tendência para
dois secretários-adjuntos e um diretor de De- a cqrnpartimentação e para o loteamento. Nós
partamento EstaduaJ de Estradas e Rodagem tivemos secretários_que atuaram ambivalentemente, _como se estivessem seiVindo a dois
-DER.
ou três governadores. Isso não traz resultado
Os novos assessores são o Secretário de e eu vou falar com· certeza, e irei falar até
Obras e Serviços Públicos, Carlos Roberto o fim do meu governo , por mais que se fale
Duarte; o Secretário de Indústria e Comércio, e recomende, que o governo é único e indiviCiência e Tecnologia, Paulo Henrique de Alsível, que quem aceita servir a este governo,
meida; e o Secretário interino da Casa Civil,
tem que vestir a camisa do governo, tem que
Zorando Moreira de Oliveira. O Engenheiro vestir a camisa deste partido que ganhou as
Adüio José Alves assumiu o cargo de Diretoreleições, mas não vai resolver absolutamente
Adjunto do Departamento de Estrada e Roda- nada.
gem; Moacir Pontes Filho foi empossado no
-Sabem por quê? Porque a tendência do
cargo de Secretário~Adjunto da Secretaria de grupismo e do loteamento, a tendência de
Obras e Francisco- José de Melo assumiu o muitos que só se contentam com o governo,
cargo de Secretário-Adjunto da Administra· se estiver sentado na cadeira de governador,
ção.
é o grave embaraço deste Estado e que o
O governador fez ainda uma série de reco- governo enfrenta neste momento. Muita gente
mendações aos secretários estaduais ao afir- procura o governador para a busca de solumar que o Governador deve resgatar através ções para seus pleitos e mesmo atendidos
das açõesdos órgão do Executivo a identidade de pronto, essas pessoas não ficam satisfeitas.
partidária, para que sejam atingidas as metas Lamentavelmente, para muitas pessoas milida administração estadua1 e o êxito dos com- tantes do meu partido, partido que no Estado
promissos programáticos do PMDB, "que fo- de Rondônia esqueceu o seu programa, está
ram praticamente abandonados depois dà esquecendo sua luta e permanece com sua
sede fechada~ se lançou para a fisiologia desre&ização das eleições".
vairada.
-Senhores secretários que deixam asPastas os nossos sinceros agradecimentos pelo
PRESSÓES POÚTICAS
trabalho que desenvolveram em suas secre-As pressões que recebo em meu gabitarias durante o periodo em que estivemos
nete não são para a execução do programa
juntos. Sempre encontrei na pessoa de cada
de Governo, que visa ao bem-estar e o desenum dos senhores, que trabalharam e trabavolvimento do Estado. Mas são pressões de
lham comigo, a maior grandeza no trato. A
fisiologia, são pressões de empregulsmo, são
maior dedicação e o maior empenho no exer- ·
pressões de proteção a fantasmas. Acho que
cício das suas funções e o maior respeito pela
o meu partido tem um dever com a população
pessoa do Governador e pelos demais compadesse Estado e quando tanto se fala na mu·
nheiros de trabalho.
dança e na reformulação dos ideários deste
-A reforma do Secretariado, que inicia- mesmo partido, precisamos saber qual é a
mos ainda em dezembro em decorrência de proposta do PMDB rondoniense para essa re~
uma análise, principalmente em função do re- formulação. Qual é a feição que o partido vai
sultado das últimas eleições nós estamos dan- adotar daqui para a frente.
-Tenho visto várias seções estaduais do
do continuidade agora. Em breve promoVeremos a readequação da administração do partido produzindo e elaborando documentos
Estado, diante dos novos resultados vindo das e propostas como deverá ser a programática
umas. É verdade que em Rondônia nós en- partidária para o futuro. E eu não vi nenhum
. frentamos problemas seriisslmo no primeiro documento, nenhuma su_gestão da secção
governo eleito pelo voto. Salmos de um perio- rondoniense, tendo em vista a próxima condo autoritário, de um periodo de 1O anos de venção nacional, que se realizará no próximo
governadores nomeados e quase que na sua dia 12 de março. Todos os outros segmentos
totalidade de militares, cujos métodos de tra- do partido se movimentam nos outros Estabalho e de administração diferem muito da dos. Recebi ontem um documento muito im~
sistemática democrática da abertura e de tudo portante da liderança do PMDB na Assembléia
o que preconizou o nosso partido PMDB, nos de Minas Gerais, tenho recebido do partido
seus 21 anos de luta contra o regime de exce- em Goiás, do Rio ~e Janeiro, de São Paulo
e de diverssas outras secções no pais, que
ção.
·
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examinam e reexaminam a situação do Brasil,
prOpOndo a discussão de diverssas alternativas para a próxima convenção nacional.
--Aqui em Rondônia, o governador não recebeu nada. Não recebeu propostas do Diretório Regional, não fui convocado para debater
nenhum assunto e nem reCebi proposta algu. ma da bancada do partido na Assembléia, assim como nerthum preocupação das câmaras
de vereadores, enfim de nenhuma segmento
do partido. Recebo, sim, fisiologia, pedido de
emprego e proteção-para funcionários fantasmas.
-Eu aCho que este não é o caminho para
darmos respOstas ao povo que confiou seu
voto nas últimas eleições nas nossas candidaturas e ao nosso partido. Ao agradecer mais
urna vez aos secretários e aos que reclamam
da falta de apoio, muito comum num Estado
novo como Rondônia, quero ressaltar algumas recomendações que venho fazendo ao
longo do meu governo:
-Que os nosSos seCretários a dotem o sistema de audiências públicas para atender a
população. O acesso do povo ao gabinete d_os
secretários necessita ser facilitado. verifico ao
chegar em algumas secretarias que existem
4 ou 5 secretários para que uma pessoa chegue ao secretário. Eu vejo que é um ato de
heroísmo um cidadão comum falar com um
secretário neSte Estado. Os secretários preciM
sam abrir as portas dos órgãos governamentais à população que elegeu este governo.--Nós precisamos desburocratizar as
ações do governo e tomá-las transparentes
para que a população fique sabendo das dificuldades e do que está sendo feito em busca
do desenvolvimento de Rondônia. Saiam dos
seus gabinetes. O gabinete é um grande perigo, leva ao imobilismo e__ le_va muitas vezes
os-· governantes a virarem- as costas para o
povo. é: muito fácil estarmos encastelados
num gabinete e mandarmos dizer por 4 ou
5 secretários que não podemos atender um
cidadão do povo.
-Faço esta recomendação diante do que
constato diariamente no gabinete, durante o
assédio de centenas de pessoas que querem
marcar audiência para falar com o governador
porque não estão sendo atendidas pelos órgãos setoriais e procuram desesperadamente
o governador do Estado.
CULPA NO GOVERNADOR

-Muitas vezes o secretário manda dizer
ao cidadão que se o govemad_or autorizar ele
resolve o assunto. Ele empurra a pessoa em
situação desesperadora para o governador solucionar o problema do cidadão quando o secretário poderia tê-lo atendido. AS vezes o secretário sabe que é um assunto que o governador não pode autorizar, mas mesmo· assim,
encaminha a pessoa ao gabinete do gõvernador. O secretário necessita ter autenticidade
e precisa resolver o problema em sua própria
pasta e não procurar transferir responsabilidades para o governador do Estado.
-Quando é que nós vamos assumir esse
governo? Não se justifica jogar todos os problemas da população nas costas do gover-
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nadar, sabendo que devem ser resolvidos pe-

los órgãos setoriais. Cabe a cada secreta~ia
resolver os problemas da população e tratar
bem o cidadão comum. E muito fác1l virar

as costas para o povo estando numa secretaria
com vários funcionários, vários secretários, vá-

rios veículos, com diárias, com passagens e
dizer que não estão para resolver os assuntos
importantes da popu1ação.

-Acho que o secretário deve tratar com
o governador dos assuntos previstos na pauta
de despachos, com os problemas de sua pasta, as propostas de lei, mas precisa também
desenvolver suas funções. Os secretários não
podem continuar mandando para o Palácio

do Governo uma rnültidão de pessoas que
não está sendo bem atendid.~ nas secretarias,
que não tem mais tempo para atender a mais
ninguém com uma fila imensa de pessoas
que solicitam audiência para tratar de assuntos que são da alçada dos secretários.
-O tempo do governador está sendo tomado em detrimento do prejuízo do real desempenho de suas atividades e isso não é
bom para o governo estadual. Os secretários
precisam sair de seus gabinetes e_ frequentar
o interior porque na maioria são do interior
do Estado. Cada wn deve fiscalizar as obras
e as aç:ões de Gayemo OQ)n_te:rior otlde está
localizada 80% da população desse Estado.
É o interior onde se trabalha, qnde .se produz
e se arrecada impostos para desenvolver o
Estado e manter a administração estadual.
-Os secretários não podem abandonar o
interior do Estado. Devem acompanhar e fiscalizar as ações de suas pastas e não ficar
na capital virados de costas para os anseios
da população esperando que os municípios
tragam os problemas para capital. É preciso
que os secretários freqüentem o tnterior para
resolver os pleltos da população. .Muitas secretarias possuem delegacias e outras unidades
no interior e quando visito essas localidades
constato que esses setores estão parados .e
o secretário fic;:a.alheio ao que se passa naquelas unidades interioranas.
ANIVERSÁRIO DE GOVERNO

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Esgotadá a lista de oradores inscritos, esta
Mesa não poderia deixar de congratular-se,
especialmente, com o nobre Senador Francisco Rollemberg, que apresentou projeto introduzindo a sessão matutina, às sextas-feiras,
no Senado Federal.
Verificamos que foi uma sessão tão rica,
tanto nos discursos quanto 'nos ap·artes, tanto
no fundo quanto na forma, tanto no conteúdo
quanto no continente, tanto na substância
quanto na circunstànda, que ficamos entusiasmados e acho que a manhã deve ser inspiradora, e talvez deVêssemos ~tê transferir todas as sessões do Senado para a parte da
manhão - isto não é oficial Que dizer, este
eventual Presidente não resiste a um sorriso,
porque a vida predsa disso.
O SR.-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Nada mais hãVfindo a tratar, a Presidência
vai iméerrar a presente· sessão, designando
para" a oidiiiària-·ae .segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
1
VQtação, em tumo único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 151, de 1985 (n? 3.908!84, na
Casa de origem), que declara de utilidade pública o rnstituto Administrativo.Je.&us Bom Pastor -lAJES, com sede em Andradina, Estado
de São Paulo, tendo
PARECERES, sob
das ComisSões:

n~

270 e 271, de 1986,

-de Munldplos, Contrário; e
-.de Rnanças, favorável.
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n? 1õO, de 1985 (n9 1.322/83~ na
Casa de origem), que eleva a cidade de Oeiras,
no Estado do Piauí, à condição de ITlonUmento nacional~ tendo
·
··
·
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 285, de
1986, da COlnissão

-Estamos hoje no início de março. Dia
-de Educação e Cultura.
15 completaremos dois. anos de QovernC? e .
já estamos caminhando para o fim do nosso
-- __3
governo. Temos que ~Uar e já fiZemos uma
.
Votação,
em
turno
único, do Projeto de Lei
reunião para avaliarmos o que foi feito, includa Câmara n' 172. de !985 (n' 2.266/83, na
sive o programa e o plano de governo para
Casa de origem), que autoriza a desapropriaeste e o próximo ano; mas que. s.e faça e se
ção e o tombamento, por necesstdade pública,
delimite um programa de obras e _de trabalho
do imóvel em que nasceu Gradliano Ramos,
que deixou de ser feito sob ~ jl!egação das
em Quebrangu1o, no Est<;Jdo de Alagoas, tenfestas de final de ano e ..outras fe®vidades.
do
Agora que se ihlcia a época do verão temos
que divu1gar e dizermos para que fomos eJeiPARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.142, de
tos e o que ·vamos .féJZ~r no govem_o. Quais
as obras, quais as ações e quais .os programas -1985, da Comissão
globais de governo e os setoriais. Por iss.o pre-de Educação e Cultura.
cisamos divulgar o que o governo vai fazer
4
este ano.
-Algumas providências já estamos a doV~Íação, ~m turno único, do Pr_ojeto de .Re-tando, como as medidas de adequação do solução no 89, de 1988, d~_autolja da ComisEstado ao Plano Verão, e um outro decreto são Diretora; que dispõe sobre horário e fredefinindo o relacionamento do Estado com
qüência no Senado Federal, e dá outras provios Municípios.
dêndas, tendO
--
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PARECERES das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável
ao projeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Dlretora, contrário ao
substitutivo.
(Dependendo da votação do Requerimento
n? 214, de 1988, de preferência para que o
substitutivo s~ja apreciado antes do projeto.)
5
Veto Pareia)
PROJETO DE LEI DO DF N• I, DE T988

DiScussão, em turno único, da parte vetada
do Projeto de Lei do DF n"" 1, d~ 198.8, que
dispõe sobre a concgssão de abono ao_s servidores civis e militares do Distrito Federal, de
suas autarquias e fundações públicas e do
Tribunal de Con·t.as do Distrito Federal. (Dependendo do relatório da Comissão do Qistrito
FederaL)
Parte vetada: art 3?
6
Discussã,o, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado no fj7, de 1988, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que altera
a redação.do art. 3°, caput, da Lei n9 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, com a fmaJidade de estabelecer correção monetária men·
sal para os seus depósitos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Está encerrada a s.essão.
(Levanta-se a sessão às 11 hqras e 35
minutos.)

·- DISCl!RSOJ'RONUNC!ADOPELOSR.
MIREO MELLO NA SESSA_O DE
27-2-89 E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POS·
TERIORMEf'ITE.
.
O SR. AUREO MELLO (PMDB -

AM.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden~e. emi11ente~ Senadores, quero, antes de
mais nada, trazer a minha solidariedade a esta
instituição respeitável, das mais sérias, que é
a ciasse política, uma classe caluniada, ofendida, vilipendiada, más respeitável, porque,
sem ela, não terfamos a espinha dorsal de
toda a organização social e administrativa deste ou de qualquer país democrático. Sem ela.
não teríamos as leis que são feitas através .
dos setores adminiSt:T8.tivoS, elide, examinadas
l e analisadas as proPosições, se chegará à conclusão do que está determinado, na balança_
e espada, que é o cumprimento da dura /ex
sed /ex.
Não poderia, Sr. P"reSidente, deixar de associar as mtnhas palavras a quantas foram profe~
ridas nesta Casa a respeito da momentosa.
questão da Amazônia. Tenho ao nleu lado•.
inclusive, üfn dos Senadores mais assídUos
deste plenário, o nobfe Representante das Alagoas, Ru~ens Vilar, que ao fim das ses~s.
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nas solitárias sessões em que temos apenas
a presença espiritual da maioria dos nossos
Companheiros. tem assistido quando a minha

O Sr. Cid Sabóia de CaJvalho- Permfte
V. Ex' um aparte?

modesta voz de caboclo das margens do rio

O SR. AUREO MELLO - Com muita
honra, concedo o aparte ao nobre representante Cearense.

Madeira se levantou aqui para profligar e pedir
a atenção dos-eminentes Pares e dos Poderes
constituídos da Repúbllca a que não esque·
cessem de que aqueles 213 de Território Federal compunham, antes de tudo, a essência
e a maior parcela deste_ grande País. t;;rue o
Brasil não era apenas o Sul do Brasil, mas
o Brasil era, antes de mais nada, a grande

territoriaJidade amazónica que necessita de ser
reconhecida, mantida, e vivific:ada, para que
tenhamos ·condições cada vez melhores e
maiores em favor da noss_a população, que
é, ao ·mesmo tempo, comO sempre digo, uma
síntese do Mundo, porque aqui, neste País e
nesta Pátria, se elabora a grande experiêilcia
biológica que é a miscigenação de povos de
todas as origens, de todas as cores, de todas
as raças que constituem a nossa grande população, como experiência vivificante e maravi-

O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Antes
qUe- V. Ex' se lembre da tão lpngínqua data
dos seus tempos de Deputado Estadual, já
que foi Deputado Federal com tanto brilhantismo...
O SR. ACIR.EO MEUO -

V. Ex" nessa

época não era nem nascido.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - ... eu
gostaria de interromper o seu discurso para
louvar a sua intenÇão, aliás, que vem sendo
manifestada com muita responsabilidade
aqui, no Senado, pois temos que encontrar
um caminho exato entre a preservação do
mefo ambiente, a preservação da Amazônia
e a defesa do solo pátrio, porque. de repente,
lhosa para todo o Planeta.
a tese ecológica, que é das mais importantes,
O Sr. Leojx,Jdo Peres - Permite V. Ex'
passa a servir a intentos intervencionistas_ e
um aparte?
de absoluto desrespeito à soberania nacional.
V. Ex', como o Senador Leopoldo Peres, como
o Senl!ldor Jarba~ Pass8rinho, como o SenaO SR. AOREO MELLO - Com muita
honra, concedo o aparte ao nobre Senador . do_r _Mário Maia, pessoas que são da Região,
V_. Ex' tem mais do que razão, e cumpre, exemLeopoldo Peres.
O Sr. Leopoldo Peres - Nobre Senador Plarmente,_a seu maiidato, quando faz a defesa da Amazônia, principalmente maior do que
Aureo Mello, é inacr!!!ditável que no Mu~do
a defesa da Amazônia, a defesa do Brasil. NeInteiro se fale hoje da Amazônia_, se leva_ntem
nhuma tese pçx:!erá ser maior dq que a sobeos problemas amazónicos. Ouve-se todorania- nacional. Não poderíamos esperar outra
mundo, mas não se __ ouvem os amazônidas.
atitude que não fosse esta de V. Ex' E uma
É oportuno, portanto, que uma voz com a
atitude que não é nova. Pelo que os dois amaautoridade de V. Ex" aqui se levante para defen·
zonenses aí conversam, trocando ess_as inforder a nossa Região comum.
mações, verifica-se que essa luta, se é velha
no Brasil, mais bem fundada e mais que veteO SR. AOREO MELLO- Mufto obriga- rana é na própria Amazônia, seja em Manaus,
do, Senador Leopoldo Peres. V. Ex' e _eu _-:-_ seja em_6elém, ou em qualquer Estado que
desde o tempo de criança, criança V. Ex", eu componha o Norte brasileiro. Tenho çe_rteza_
já barbado, Deputado dos mais ferozes de _que vamos encontrar um caminho exa;to
sempre leVantamos a nossa voz em defesa para n.So permitinnos, de modo algum, neda Amazônia, porque essas tentativas de inter- nhuma inte!Venção, a nenhum pretexto, e, ao
nacionalização são remotas, elas vêm desde mesmo tempo, salvemos a Amazônia de qualquando o Sr. Artur César Ferreirci Reis, depois
quer atentado ecológico. Eu louvo em V. Ex"'
de ter recebido informe de um adido naval o cumprimento exemplar do_ seu mandato.
brasileiro, denunciou, em seus estudos, que· Para isso é que V. E]C'1 está aqui, é para esse
um grupo intemaclonar ná Itália; como eStá tipo de defesa que hoje exerce, juntamente
documentado em vários livros, revistas, traba- com o Senador Leopoldo Peres. Meus paralhos e denúncias. já estava dividindo em feito- béns:.
rias a própria Amazônia. E aquele historiador
-em cujo altar político não acendo os meus
O SR. AUREO MELLO- Muito obriga·
drios votivos, diga-se a bem da verdade do.
protestava e levantava a suei voz arna_zônic.a
O Sr. Leopoldo Peres --V. Ex" me perpara que atentássemos a essa investida intermite um aparte? -nacionalista.

O Sr. Leopoldo Peres- Perdão, Senador
Aureo MeUo, há mais ainda a recordar. V. Ex•,
Almino Afonso e eu, no Centro de Estudos
e Defesa do Petróleo, fizemos numerosos comícios contra o Instituto da Hiléia Amazônica,
dando origem às palavras do Deputado Artur
Bernardes, ex-Presidente, que tanto lutou para
que a Amazônia continuasse brasileira,
O SR. AOREO MELLO - Perfeitamente.
Era e~ Deputado Estadual, com 22 anos-::.-

OSR.AUREOMELLO-Poisnão,nobre
Senador.
O Sr. Leopoldo Pere&- O inacreditável
em todo esse processo é que, em nome da
defesa da ecologia da Amazônia - o que é
muito justo - está~se criando no Mundo um
pânico ecológico, aquilo que Se poderia-talvez
até denominar_de "'ecofobia". Mas não de nós,
da,_p_ª-_rte daql!_eies que vivem a realidade amazónica e que, evidentemente, não podem c::on-
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cordar com a devastação das matas que nos
viram nasc:.er e crescer. N..ão nqs e~ueça_mos,
Senador Aureo Mello, que a defesa da Ama~
zônia é de interesse não só dos amazônidas
como de todos os brasileiros, talvez, até admi~
tamos, de todos-os seres humanos beffi inten~
danados, mas não ae grupos económicos
que -querem deixar clara a existência d_e uma
incompatibilidade que não existe, em verdade,
entre o desenvolvimento econômico e a preservação da floresta._Q que ftã eril toda essa
__ .empulhação é o interesse daqueles que _que..
rem esconder as riquezas do Tercei(O MJ.IDdo
para que o Primeiro Mundo, m-ais adiante, ve·
nha a desfrutá-la. E isso o nosso p&triótlsmo
não adm_itlrá.
O SR. AUREO MELLO - Muito obrigado, nobre Senador Leopoldo Peres. V. EX" sabe
perfeitamente o que anima as reuniões, as
caravanas ou caravelas de paz, de manutenção ecológica, em que a ingenuidade de pobres índios vem sendo explorada de maneira
a mais abjeta, num \!erdacl~iro desrespeito à
própria pessoa humana e ao próprio Direito
Humano, em que o__índio é b:_azid_o como se
fosse wn estandarte cientí_fico para dizer que
aquele santuário não deve ser tocado e deve
ser mantido tal como está, esquecidos de que,
no momento em que soubermos uti_lizar,_ ex·
piorar racionalmente as riquezas da Amazônia.
esse mesrno·índ_io de~rá de viver s~eito às
suas dificuldades no_tórias, às arremetidas de
toda sorte de endemias, das dificuldades que
são continuas no seu viver primitivo, e terão,
sem dúvida, a assistência que os brasileiros
lhes sabem dar, através da pureza, da nobreza
e da elevação espiritual, que não foi eviden~
ciada no massacre dos índios americanos
nem na devastação das florestas que hoje se
manifesta pela ausência em regiões desérticas
çfo grande país americano.
Quero dizer a V. Ex", Senador Leopoldo Peres, se me permite, que fui aquele que prestou
a méllor homenagem já recebida por CândidoMariano da Silva Rondon, porque foi este modesto cidadão, representante popular, que
aqui manifesta as suas palavras, quem propôs
ao Congresso Nacional a mudança do nome
do Território de G_uaporé para Rondônia e que
teve o seu projeto aprovado, ao cabo de 6
meses, pela unanimidade de todos os Congressistas brasileiros. E hoje Rondônia é nome
de Estado, graças às inSpiração que tive naquela ocasião, louvado, indusive, nas Rodésias do Norte e do Sul. que receberam esta
denominação em homenagem ao diamantário Rhodas, que foi também um grande desbravador, co_mo_ Rondon, o amigo dos índios.
Nós nos queremos bem, somos patrícios,
somos conterrâneos, somos solidários com
o aborígene brasileiro, não-como nação, por~
que não existe nação indígena, existem tribos
indígenas, e o indígena, na sua ingenuidade,
na sua inocêp.cia,_ele tanto pode estar na Venezuela como nã fronteira do Brasil. Não há uma
nação indígena, existem tribos indígenas que
estão sendo assistidas, seguindo-se aquele lema do no~so saJ,Jdóso Marechal Cândido Mariano da Silvá Rondon: "morrer se precisO,
matar nunca".
--
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O Sr. Leopoldo Peres- Permite, nobre
Senador? (Assentimento do orador.)
. Antes da pal~vra, certamente oportuna, pre-

ctsa e escorre1ta, do Senador Mansueto de
Lavor, gostaria de dizer a V. EX e ao Senado
da República que aceitaria com muito prazer

com muita alegria que alguma entidade pre~

servadonista intemaciona:I me convidasse para um congresso em defesa do que resta dos
índios "apaches" nos Estados Unidos.
O SR. AUREO ~O- Muito oportu-

nas as palavras de V. Ex", como de resto as
palavras do_ nobre Senador cearense Cid Sabóia de CarValho, que é, pelo fato de ser cearense, também um amazônlda, porque todos
nós, principalmente os amazonenses, usual-

mente somos descendentes de cearenses. de
norde.s?nos, para não falar do Acre, que foi
conqu1stado praticamente, exclusivamente,
pelo cearense que foi o único brasileiro sem desmerecer os demais - , mas o superhomem brasileiro que conseguiu resistir às
endemias e às dificuldades daquela região,
nos seus primeiros tempoS.
Com: multa honra aceito o aparte do nobre
Senador Mansu~o de Lavor.

O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador Aureo Mello, creio que V. EX" dá seqüénda
a uma série de pronunciamentos de pessoas
com responsabilidade de mandato popular
que querem, com toda legitimidade, manifestar repulsa à interferência estrangeira nos negócios internos do País. V. Ex~ tem mais do
que ess_e _direito, essa legiUmidade, por ser um
Senador, por ser um brasileiro, urh combatente da soberania nacional. V. Ex" é um h~
mem que vibra pela s_ua Amazônia, junto com
o Senador Leopoldo Peres e tantas outras figuras ilustres do Senado, entre elas o Senador
Jarbas Passarinho e tantos outros_dáQuela Região. V. EX' ama a Região, tem por ela um
carinho como se tem à própria mãe. E não
é possível que elementos estranhos venham
ensinar o filho como _deva tratar a sua própria
mãe. A mãe natureza, a Amazônia, precisa do
respeito, preciséi do carinho do homem. Entretanto, é dare que esse carinho, esse respeito
ninguém poderá dar a não ser os próprios
brasileiros. Congratulo com V. Ex"- pelo pronunciamento e gostaria_de dizer que_também
contnbuí para essa seqOêncla de pr.onunciamentos. No semestre passado, ante~_de licenciar-me, .eu havia partlcipado, em oome do
Senado., por delegaçQ~ _do Senado.- de uma
conferênçia do Parlamento· Latino-americano
que se realizara na cidade _de B.uenos Aires.
mente dois temas: um era a dívida externa.N.é aí tudo bem. Estanios de acordo, é predso
considerar a dívida impagável, a dívida é um
câncer, corrói as.e~onomias dos paises latinoamericanos.. Sabem. qU,al era o segundo tema?
O Sf!gtmdo .teme;~., e.qu;:!se.uma unanimidade,
excetuando o próprio Brasil, a própria Delegação brasileira, era a internaciona!Jzação da
Amazônia. 6ra a imposi!;:ão_dos -conceitos norte~mericanos de que_ o Brasil é incapaz de
gerir essa imensa riquez?S .e..essa vasti,dão territorial da Amazônia. Ninguém vai ~olocar em
discussão se a (Jnjão.$oviética. é jns::apaz _de

administrar a Sibéria. Neste momento, lá ningl.lém divu1ga - e não eStOu colocando nenhuma conotação ideológica neste debate ninguém discute, ninguém divulga os enormes atentados eCol6gicos ocorridOs por ação
governamental na região da Sibéria. Inclusive,
recentemente, com a salinização, por via de
irrigação tecnicamente maJ conduzida, de wn
lago que é fundamental para o equilíbrio eco_lógico da regiao. Mas nãO se divulga. Como
não se divulga o extermínio dos índios americanos e como não se pede o fechamento -daquela multinacional que produz produtos químicos e tóxicos em Bhopal, na fndia, que inatou milhares de pessoas daquele país e que
uma tnera indenização financeira foí a atitude
do governo, mas jamais a coibição e a irresponsabilidade dessa empresa. Inclusive os
parlamentares americanos que vieram não se
referem a esses fatos poluidores. A maior naÇão poluidora do Mundo são os Estados Unidos da América do Norte, 25% da poluição
de todo o ~u_!'ldo é provocada pelos Estados
Unidos. Isso não é nenhuma descu1pa para
que continuemos a queimar indiscriminadamente as florestas da Amazônia. Temos que
encontrar uma solução para esse problema,
é um problema sério que devemos solucionar.
Mas eu considero o parlamentar americano
vir pregar conservação do meio ambiente aqui
no Pafs como Satanás pregar a Quaresma.
(Risos) Queria dizer a V. EJr para não me alongar e não tomar o seu preCioso e valioso tempo, que, na realidade, devemos estar todos
solidários aquf. Vainos fechar E:m tomo da Co4
missão, da CPI de autoria do Senador Jarbas
Passarinho (palmas), que, aliás, foi sugerido
naquele meu pronunciamento, porque, quando c~egou aqui, vindo da Argentina, daquela
reumão do Parlamento Latino-americano, ftz
um pronuriciamento alertando que havia uina
verdadeira rrientalidade, até em países amigos
da América Latina, inocentes úteis, contra essa
imposição do pensamento dominador e colonialista dos Estados Unidos sobre o Brasil.
Inclusive já havia _imposto ao Departamento
de BENI, na Bolívia, o seu método de manter
o eqUilíbrio através da dívida externa. COiSas
que os pfópiíos bÕlivianos já deSconfiaVain
que havi~ pó{tiás--disso, o interesse da pesquisa dos_ rec;:~rSOs minerais naqueles supos~
tos defensores do equilíbrio ecológico e da
natureza. O asStiritó é imp'ortantíssimo; e attia"líssimo, de modo que a nossa atitude é fechar
o trabalho -do-Parlaffierlto é procurar inquiri;
onde estão as causas dessa onda de pregação
internacionalista da Amazônia, mas, ao mesmo tempO, 'juntár ás duas coisas: a defesa
dos direitOS do índio, a defesa dos direitos
da conservaÇão da natur.eza e, ao mesmo tempo, do direito fundamentai do País de crescer
e produzir e de utilizar racionalmente todos
os seus recursos naturais da Amazônia.

O SR. AUREO MELLO - V. Ex' tenha
certeZa -de que esse proclà.miú:lo incêndio da
Amazônia não existe; é produto de uma divul9?lÇão dos meios de comunicação das forças
interessadas em impedir que o Brasil se emparelhe com os povos adiantados economica-
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mente, porque o que tem havido em_ matéria
de queimadas...

O Sr. Mansueto de Lavor - s·enador,
a CP! vai averiguar esse fato. Inclusive há um
sentido em que estão providenciando um sa4
télite adequado para medir esse tipo de devas 4
tação, pois os censores desses satélites atualmente não estão adequados a esse tipo de
pesquisa.

O SR. AUREO MEU.O- Imensas darareiras que foram pseudo-detectadas eram fu:
maça. O que tem havido é a exploração do
semi-úmido; este tipo de vegetação não é o
úmido enflorestado, a parte essencial da Amazônia,- a parte amazónica propriamente dita.
O semi-úmido qUase não tem floresta; é essa
área que - eu que sou um terráqueo por
excelência, com muita inveja dos nossos queridos aeronautas- vejo ln loco, tenho observado que ao longo da RodOvia Belém-BraSl1ia, em mais de quarenta viagens que já fiz
até Belém, o tipo de vegetação que existe ali
é rarefeita, é vegetação de savana, não é a
Floresta Amazónica. A Ao resta Amazónica, no
talveque, na sua parte úmida, praticamente
começa a partir da área paraense que, realmente, pode ser chamada de Amazónica propriamente dita, porque nós temos, politica e
juridicamente, a definição de Amazônia englo-bando Estados que são praticamente do Nordeste. Isso aconteceu depois que_ o sau9.oso
Deputado Leopoldo Peres, tio do nosso eminente Leopoldo Peres Sobrinho, e que foi meU
professor, um dos maí6res tribunos e uma
das mais cintilantes inteligênciaS qUe já coilhed na minha vida - estabeleceu na Constituição Federal-de 1946 o Percentua] de 4%
da arrecadação nacioriaJ destinado à Amazô~
nia. Imediatamente Os outrcis Estados périférlcos em relação à Amazônia se apressaram
a ser incluídos como Estados- amazônie.os e.
ipso facto, beneficiados por esses recursos
orçamentários, que se destinavamjustamere
ao progresso daquela área que o Brasil teima
em, cochilOnaniente, acreditar que ã ele nio
pertence e- que não é o maior tesouro que
está armazenado e destinado -a reerguê-lo e
acabar com a miséria, -·com a fome e com
a pobreza da sua imensa população.
Então, virou tudo Amazônia, e nós, que naquele tempo éramos mais fracos ainda do que
sonios agora. com UJ1_1a representação ínfima
de_S deputados_ federais na Càrilai'a e·2 SenaSe não -me -eriQailO, era ó riúffiero
àquele tempo -não pudemos impor a Amazônia propriamente dita para os Amazônidas,
e acolhemos, sem muita aJegria, a_ participa~
ção: desses _outros_ Estad_os, que são também
amazónicos, mas são intermdiários; eles não
são a região do úmido propriamente dito; da
região do úmido fazem parte o Amazonas,
Pará, Acre, Rondônia, e, em parte, Roraima,
que, .àquele tempo; se chamava -Município do
Rio Branco, que é, por sinal, considerado o
pampa amazônico, não tendo inclusive essas
c;aracterísticas. Mas hoje é tudo Amazônia.
Agora as queimadas...
O Sr. Rubens Voar - PermiÍe V. Ex!' um
aparte?

acres, -

Março de 1989

O SR. AUREO MELLO - Com muita
alegria, em seguida concederei o aparte ao
nobre Senador, pois V EX'
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e testemunha de

qUe fui um dos primeiros aqui a protestar,

inclusive contra a extinção de órgãos como
a Empresa de Navegação da Amazônia SA
protestar contra o fechamento ou a privati~
zação da Siderama, porque na Amazônia, o
que precisamos é de mecanização, é de multiplicação do braço humano. Nós, precisamos
de fábrica de avião, de fábrica de navios, de

metalurgia pesada, precisamos até de fábrica
de armamento também, porque, rea1mente,
a Amazônia é uma área essencialmente brasileira, e o Brasil não pode descurar-se de prote-

gê-la, dando-lhe e força e auto-suficiência,
sem prejuízo da nacionaJidade, a essa mesma
nacionalidade que é defendida nas fronteiras
pelos seringueiros, embora não tenhamos

grandes acantonamentos militares, contrastando, íncluslve, com os acantonamentos como o de Letícla, na Colômbia, que eu conheço
e é dos mais bem organizados; quando lá estive, era um verdadeiro contraste com Tabatinga, e moradores em condições difíceis no
lugar do Marco. A Amazônia tem, na extensão
llmbeira dos grandes rios; aqueles mesmos
seringueiros, aqueles mesmos cearenses,
aqueles mesmos amazônidas que, na hora em
que se fez necessário se constituíram parte
do grande Exército brasileiro que marchou
na direçã.o da Capita1 da ~lívia e somente
n6o foi a La Paz porque as autoridades brasilelms, que eram, inclusive, as maiores sabotadoras da grande preservação amazônica na
região do Acre, negociaram, barganharam, e.
assim, impediram que nós tivéssemos transformado aquele país amigo num País advers6rio e inimigo.
Com muita honra, concedo o aparte ao nobre representante das A.lagoas, dos mais assíduos Parlamentares desta Casa.
O Sr. Rubens War- Senador Aureo MeDo, reglstro aqui a minh<1 solidariedade ao briDlante e importante discurso que V. ~ pro-

nuncia neste plenário do Senado Federal. V.
Ex', ao lado do Senador Leopoldo Peres, tem
sido dos mais bravos, dos mais entusiasmados defensores da Amazônia. Não são os Senadores norte-americanos nascidos na aristocrática Nova Iorque, em Boston, Detroit, Chicago, em Los Angeles ou em Miami, que conhecem a Amazônia brasileira. Não são os
Senadores dos Parlamentos europeus nascidos na França em Londres em Rom;:l em Bruxelas, que conhecem a Amazônia. Toda e
qualquer solução que se possa dar ou qualquer forma que se possa buscar para compatibilizar a preservação da Amazônia e a sua
exploração econômica, há de passar pela Bancada do Amazonas, liderada por_V. Ex" e pelos
Senadores ·Leopolav Peres, Jarbas Passari~
nho, Mário Maia e Ronaldo Aragão, homens
nascidos ou vividos no selo e no coração da
Amazônia, que cor •. tecem t"Orno nínguém as
necessidades, os P• calços e os problemas
da Amazônia. Felicito V. Ex", porque não é
de_ agora a luta que trava neste plenário. Ao
chegar aqui, em substituição ao eminente Se-

nador Teotônio Wela Filho, bravo e querido

Senador aLsgoano, encatei-me com os pronunciamentos de V. EX', pela sua cultura, pelo
seu espfrito público, sobretudo pela sua bravura cívica, em defesa da Amazônia. Receba a
nossa solidariedãde"- e faÇ:a fincar pé, no sentidC> de liderar esse movimento, ,como vem
liderando, ao lado dos eminentes Sehadores
daquela área, ao lado do eminente Senador
Leopoldo Peres e de todos que aqu~ registrei,
como os Sepadores Jarbas Passarinho, Ronaldo Aragão e .Mário Maia. Pela sua erudição,
pela sua cultura e pela sua folha de imensos
serviços prestados à Amazônia, inclusive como inspiradq_r e_ o autor do nome que deu
nome ao Estado de Rondônia, em homenagem ao grande Marechal Cândido Rondon,
V. Ext é a autoridade mais autêntica, mais legítima no Parlamento brasileiro para que possa
encaminhar as soluções para a Amazônia. Não
são os senadores aristocratas do Primeiro
Mundo que venham ditar as fórmulas, que
venham empurrar de goela abaixo. Tein-se
que ouvir o homem da Amazônia, tem-se que
ouvir o representante do Amazonas, como V.
Ex", que vem brilhantemente fazendo esse pronundaffiento nesta Casa,- de tanta relevância,
de tanta importância, esta tarde. Parabéns. Receba as nossas congratuJações.
O SR. AUREO MEU.O- Multo obrigado, nobre Senador Rubens VtL:,.r. É uma grande honra o aparte de V. Ex', que é um dos
Colegas que mais se Qistinguem aqui pela sua
pureza, pela sua elevação intelectual.
Não irei alongar-me mais, Sr. Presidente,
porque esta manifestação constitui uma cons~
tante de todos os__t>rasileiros. Nas enquêtes
qUe têm sido reallzadcis, todas as manifestações são no sentido de que devemos manter
a integridade tenitorial da nossa Pátria e, conforme asseverou o próprio Presidente J_osé
Samey, no Japão, em declaração a que assisti
na televisão a intelferência estrangeira no Brasil somente pode. ser encarada como uma
grande pilhéria.
Essa ·proibição, inclusive de se alcançar o
Pacífico, através da via acreana, das estradas
que irão dar oportunidade ao escoamento das
nossas riquezas, isso é algo abominável e inqualificável. Não se venha dizer que por ali
irão ser canalizadas as toras de madeiras; absolutamente, a Amazônia está sendo racionalmente ocupada!
J_á ouvi a manifestação da autoridade maior
do nosso Exército, que representa, neste caso,
a própria palavra popular brasileira, de _que
a Amazônia é intocável .e se alguém tentar
impedir a sua ocupação pelo Brasil, através
de qualquer medida de violência, poderemos
vir a ter ali uma repetição de um Vietnã, que,
através da pouqueza das Suas forças e da fragilidade dos seus homens, mostrotJ_ ao Mundo
o quanto pode a fibra de um povo, defendendo
o seu tenitorial ~-_a integridade nacional.
Não vou mais longe, Sr. Presidente, porque,
realmente, o tempo avançou. O Regimento
faz acender as luzes vermelhas que mandam
apertar o cinto, e é hora de o avião rousar,
este imaterial avião em que viajo continuamente.

É um avião tribunístico, Sr. presidente, mas·
que este alerta, esta_ palavra de esclareciinento
fique pennanentemente ressoando aos ouvidos de todos os brasileiros, principalmente
dos nossos brasileiros de pele clara, daqueles
que não têm o tom chocolate dos nossos conterrâneos queimados pela impiedosa canícuJa
do Extremo Norte da região equatorial. Nós
também amamos esses brasileiros, cujos rostos claros inspiram-nos saudade, nos momen·
tos em que: estamos perlustrando os grandes
rios de toda a multifacetação de coloridos que
existem nessa área.
A Amazônia, hoje em dia, é o repositório
de riquezas incomensuráveis, mas essas riquezas. brasile[ras são para levantar o nossso
povo da fome, da miséria, da desassístência,
do abandono. Essas riquezas têm que· ser exploradas pelos brasileiros em favor da Humanidade, para contribuir para a cura das enderpias, das doe:~ças m_alignas, do câncer, da
AIOS.
O brasileiro, pelo seu feitio, pela sua própria
tradição jwidica, pelas suas conquistas na legislação trabalhista, ele o faz através do pensa·
mente, sem luta patrldda. No Brasil, a miscigenação é a de que Hitler falava, feita entre
wn cão d'água e um galgo e que daria um
cão inferior. A miscigenação do Brasil é a dos
anjos cOm as nuvens, do espaço azul com
o infinito, E-o homem brasileiro é alguém que,
produzido nesta terra sacrossanta, é, sem dúvida, a expressão e a maior experiência química,
humana e antropomórfica que se pode apresentar diante daqueles que, porventura, debru·
çados de planetas distantes, observam o progresso do nosso Mundo e da nossa Terra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Multo bem!

Palmas.)
SECRETARIA GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 15 a
28. de fevereiro de 1989 - art. 293, I~ do
Regimento Interno)

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À

SANÇÃO DO PRESIDENTE DA REPÓBLICA
-Projeto de Lei da Câmara tt' 134, de 1985
(n9 3.469/80, na Casa: de origem), que proíbe
a utilização de chapas de cor amarela em veículos utilizados pela admínistração pública federal direta e indireta, inclusive fundações.
Sessão: 21-2-89
-Projeto de Lei da Câmara n'i 22, de 1988
(n9 1.932/83, na Casa de origem), que estabelece norma.s para o funcionamento das frentes
de serviço organizadas em periodos de seca,
e dá outras providências.
Sessão 22-2=-89
-Projeto de Lei da Câmara n91 02, de 1985
(n9 3.305/84, na Casa de origem), que dispõe
sobre a criaç_ão de wna escola técnica federal,
no Município de Cajazeil--as, Estado da Paraíba,
e dá outras providências.
SessOO: 23~2w89
-Projeto de Lei da Câmara n9 -104, de 1985
(n9 3.138/84, na Casa de_ origem), que dá nova
redação ao art. ~ da Lei n9 6.999, de 7 de
junho de 1982, que dispõe sobre a requisição
de servidores públicos pela Justiça EleitoraL
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Sessão: 23-2-89

-Projeto de Lei da Câmara n~ 77, de 1985
(n9 2.816183, -ml CaSa de Origem), que dá o
nome de José Antônio Mendes Sansano à

eleições para representação à Câmara d~ Deputados pelo Distrito Federal (emendado pela
Câmara dos Deputados).

• Sossão: 21-2-89 - -

Ceasa-Campinas. ·--__ ---.Projeto de Lei da Câmara o0 102, de 1984
Sessão: 2S..2-89
(IT' 389n5, na Casa dé origem), que dispensa
-Projeto de Lei da Câmara n9 79, de 1985 a exigência do visto de saída para brasileiro
(n 9 1.243/83, na Casa de origem), que obriga
residente no exterior.
a realização de exames pré-anestésicos em
Sessão 21_-2-89 pacientes sujeitos a cirurgia, Para evitar choques anestésicos.
·- -'ATO DA COMISsAO DIRETORA
SêsSão: 28-2-89 ·
,
- ·N•3, de 1989
-Projeto de Lei da Câmara r)'!' -93, de 1985
ACO;;:}fssã~ Diret'a"~a do "senado Federal,
(n9 3.724/84, na
"de origem), que dispõe
considerando a necessidade de regulamentar
sobre a conservação do Memorial de Jusce-e raclonalizar o uso dos veículos de proprielino Kubitschek.
dade do Senado Federal, resolve:
Sessão. 28-2-89
M 1? Ao Sena:dor é assegurado o direito
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS
áe UtiliZaÇão, no Distrito Federal, de 1 (um)
A CÂMAAA DOS DEPUTADOS_
autonióvel oficial, no desempenho da repre-Projeto de Lei do Senado n9 232, de -sentação inereilte ao mandato, vedcida a con1985, de autoria do Senador Gastão MüDer,
cessão de outro veículo nos casos de acumuque isenta de todas as custas judiciárias e carlaç"o de cargos diretivos na Mesa ou de lide~
torárias a ação ou contestação judidal de qualrança partidária.
quer natureza, visando à preservação do meio
Parágrafo único. O disposto no "caput"
ambiente.
nãÇJ_ .se aplica ao_ Presidente do Sel)ado FederaJ:
Sessão: 22-2-89
-Projeto de Lei_ do Sené:~do no 235, de
Art 29 Fica estendido ao Díretor-Geral da
1984, de autoria do Senador Hen-rique Santillo,
Secretaria d_o Senado Federal, o disposto no
artigo anterfoi.
que altera a Lei no 6.341, de 5 de julho de
1976.
. .. - .. -.: --- --- '
-· Art. ,3~ _O Sc;rviçO. de Transporte manterá
Sessão: 23-2-89
eql.!ipe_ de plantão permanente para atender
-Projeto de Lei do Sen~do n9 274, de
aos senadores
-Administração, nos casos
1980, de autoria dO Senador Humberto Luceespeciais.
na, que modifica o art lô da Con-solidação
Art.49 O Primeiro-Secretário, mediante
das Leis_ do TrabaJho.
-~_2r_Qprio, disporá sobre o transporte de serSessão:-23'2-89 -· ·
vidores a ser feito por ônibus, o fornecimento
-Projeto de Lei do Senado n9 114, de
de combustíveJ, horários a serem obedecidos,
1982, de autoria da Senadora Eunice Michiles,
formas de controle do uso dos veículos e de-que dispõe sobre licença especial para a emmais aspectos pertinentes ao presente Ato.
pregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
Art. 59 Os casos omissos serão resolvidos
Sessão: 27-2-89
J)elo- Primeiro-Secretário.
-Projeto de Lei do Senado nç 91, de 1984,
Art. 6 9 Este Ato entra em vigor na data
de autoria do Senador Fernando Henrtque
de sua publicação.
Cardoso;·que dispõe s_obre <:ontagem de temArt. 79 Revogam-se as disposições em
po de seNiço público e de ativi_dade privada,
contrário.
- Sériãqo Fédefaf, 3 de março de 1989. para efeito de aposentadoria pelo lNPS.

casa

e-à

Sessão: 27-2-89- ··

·

-Projeto de Lei do Senado n9 75, de 1982,
de autoria do Senador l...ázaro Barboza, que
acrescenta:_ parágrafo ao arl 552, da Lei n 9
5.869, de 1 1 de janeiro de 1973-Código de
Processo Civil

Sessão: 28-2-89:~

-Projeto de Lei do Senado n9 92, de 1988,
de autoria do Senador FranCiscO ROUemberg,
que altera a redação e acrescenta parágrl!lfo
ao art. 84 da Lei n9 1.711, de 28-de outubro

-------- -

Maya.
--~~,~,ATO

DO PRESIDENTE

N• 31, de 1989

PROJETO APROVADO E ENVIADO
A COMISSÃO DE REDAÇÃO

de1952.

NeJson Carneiro - Mendes Canale Iram Saraiva- Pompeu de Sousa- Lou~mberg Nunes Rocha - Antônio Lulz

·

SesSão: 27-2-89-PROJETOS PREJUDICADOS E
ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
-Projeto de Lei do Senado n9 1_35, de
1986;de-auioria do Senador Alfredo campos,
que fixa o número de candidatos que os partidos políticos poderão registrar nas -primeiras

·

O Presidente do Senado Federa], no uso
das atribuições_ que lhe conferem os artigos
52, item 38 e 97, inCiso IV, do Regini.ento Interno e de corifõrmidade com o que consta da
Resolução n9 191, de 1988, resolve:
Exonerâf,_zl Peclido, Alexandre de Paul~ Dupéyiit Mã:rtiriS; ASsessor legislativo da Parte
Especial do Quadro de Pessoal do Senado
- Federal, Código SF-~ 102.3_, do cargo em
-cl5missão de Consultor-Geral do Senado Fe~
deral, Código SF-DAS-1 01.4, da Parte Permanente do_ Quadro de Pessoal do Senado Feâeral
Senado Federal, 3 de março de 1989. Nelson Carneiro, Presidente.

Março de 1989
ATO DÓ PRESIDENTE

N• 32, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38 e 97, iõdsO IV, -do Regimento lnter~
no, em confor:midade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo ato
rr 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 12, de
),983, da Comissão Diretora, de acordo com
o que dispõe a Resolução n? 130, de 1980,
e tendo _em vista o que consta da ºecisão
da Comissão Diretora em sua 2~ Reunião Ordinária,- realizada em 21 de fevereiro de 1989,
resolve:
Dispensar, a partir de 22 de fevereiro de
1989, o senhor José Antônio Mansour, do emprego de Assessor Técnico do Gabinete da
Primeira Vr:ce-Presidencia do Senado Federal
contratado sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.Senado Federa], 3 de março de 1989. -~
Nelson Carneiro. Presidente.

ATO DO PRESIDENlE
N• 33, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere os artigos 52,
item 38 e 39, inciso lV, do Regimento Interno,
em conformidade com a declaração de com~
petência que lhe foi outorgada pelo acordO
com- o que dispõe a Resolução n~ 130, de
1980 e tendo em vista o que consta da deds!o
da Comissão Diretora em sua 2• Reunião Ordinária, realizada em 21 de fevereiro de 1989,
resolve:
DisperiSar, a partir de 22 de fevereiro de
1989, a senhora Elizabeth Parker Braga Alen..
car Pinto, do_ emprego de Assessor Técnico
do Gabinete da Presidência do Senado Fede·
ral, contratada sob o regime jurídico da consc>-Jídação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
Senado Federal, 3 de março de 1989. Nelson Carneiro. Presidente.

ATO DO PR!lSIPENTE
N• 34, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os ertigos
52, item 38 e 97, incisO IV, do Regimento Interno, em coliforiilidade com a delegação de
--competência que lhe foi outorgada pelo Aro
n' 2, de 1973, revigorada pelo Ato n9 1_2, de
1983,_áa C6fnissãÕ Diretora, de acordo com
o que dispõe a Resolução n 9 130, de 1980,
e tendo em vista_ o que consta da dt::d~o
da Comissão Diretora em sua 2'1 Reui1ião Ordinária, realizacia em 21 de fevereiro de 1989,
resolve:
Dispensar, a partir de 2.2 de fever~iro de
1989, o senhor Franc~Cõ- Aquilau de -PaUla
do emprego de Assessor Téciiico do-Gabinete
da Segunda-Secretaria do Senado Federal,
contratado sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço:
Senado Federal, 3 de março de 1989.Nelson Carneiro, Presid<=>nte.

DIÍIRIO DO CONGRESSO NAGONAL (Seção II}

Março de 1989
ATO DO PRESIDENTE
'1'1• 35, de 1989

ATO DO PRESIDENTE
N~ 38, de 1989

O Presidente_ do Senàdo Federal, no uso
das atribuições 'que lhe conferem os arts. 52,
item 38 e 97, inciso !V, do Regimento Interno,
em conformidade com a delegação de com-

_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 c_onformi®de com a delegação de competência q~e lhe foi_ outorgada_ pelo Ato da
-cõri'tissão Diretora n 9 2, de 4 de iibríl de 1973,
e tendo ~em vista o que -consta do Processo_
-n.,001.996/89-4, reSOlVe:
--. ... --~o_sentar, voluntariamente, Janete de Miranda ParCa, Técnico Legislativo, Classe "Es- ·
p_eciaJ", Referência NS-25, do Quadro Peiinanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, iridSO m; altnea a. da ConstitUiÇão da
R~púb!ica Federativa do_B_ras_ü, combinado
com os artigos 428~ ind:So IL 429,-indso I,
4~Q. incisOs IV e V, 414, § :49, da Resolução
SF n" '58, de 1972; art. jo da ResOlução S-F
ti9 13, de 1985; art. 2o da Resolução SF n9
182, de 1987: e art.· 5o da Resolução SF nç
155, de 1988, com provéntos integrais, Observado o disposto noart. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federai, 3 de março de 1989.Senador N~9n Came_iro~ Pr~dente.

petência que lhe foi outorgada pelo Ato n9
2, de 1973, revigorada pél6 Ato n<> 12, de 1983,
da Comissão Diretora, de ac-ordo com o que
dispõe a Resolução n~ 130, de 1980, e tendo
em vista o que consta da decisão da Comissão

Diretora em sua 2• Reunião Ordinária, realizada em 21 de fevereiro de 1989, resolve:
Dispensar, a partir de 22 de fevereii'o de
1989,

o senhor Ilson Chaves da _Silva do em-

prego, de Assessor Técnico do Gabinete da
Terceira-Secretaria do Senado Federal, contratado sob o regimejuiídlco_ da CQnsolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia

por Ternpo de Serviço.
Senado_ Federal, 3 _de março de 1989. Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 36, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, incisO IV, do Regimento lnte"rno,
em conformidade com a delegação de ~om
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n"
2, de I 973, revigorada pelo Ato nç 12, de 1983,
da Coniissão Diretora, de acordo com o r,ue
dispõe a Resolução n" 130, de 198"0,--e tendo
em vista o que consta da decisão da Comissão
Diretora em sua 2-· Reunião- Orairiárla,- re<ilizada em 21 de fevereiro'de 1989, resOlve:
Dispensar, a partir de 22 de fevereirO- de
1989, o senhor Marco AUrélio- NuriéS -Pereira
do emprego de Assessor Técnico do Gabinete
da Primeira Secretaria elo Senado Federal,
contratado sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e_ do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço.
Senado Federal, 3 de março de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 37, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confer~m os arts. 52,
item 38, e 97, indso IV, do Regimento Interno,
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"
2, de 1973, revfgorada Pelo Ato·nç 12, de 1983,
da Comissão Diretora, de acordo com o que
dispõe a Resolução n" 130, de '1980: e ú~rldo
em vista o que consta da decisão da Comissão
Dfretora em sua 2• ReUnião Ordinária, realizada em 21 de fevereiro de 1989, iesoJve:
Dispensar, a partir de 22
fevereiro de
1989, o senhor Fernando José Caldeira Bastos, do emprego de Assessor TéCnico do Gabinete da Segunda Vice-Presidência do Senado
Federal, contratado sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Senado Federal, 3 de março de 1989._Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ae
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ATO DO PRESIDENTE
- 1'1• 39, de 1989
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da República Federativa do Brasil, combinado
com os arts. 428; inCiso 11, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V, e 414, § 4 9, da Resolução SF
~ 58, de 1972; art. 3 9 da Resolução SF nQ
13, de 1985, art 2 9 da Resolução SF n9 182,
de 1987;_ e arl 5o da ~esoluçáo SF nç 155,.
de 1988, _coni: proventos integrais, obseiVado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Consbluição
Federal.
c Senado Federal, 3 de março de 1989. -~enador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
No 4"1, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, indso IV; do Regimento Interno
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n 9 2, de 1973, resolve:
Nomear Pedro Cavalcanti D'Aibuquerque
Neto, Assessor N/Legislativo, Código SFDAS~ 1O13, da Parte Suplementar do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, para eXercer
o cargo em comissão de COnsu1tor-Geral ao
--se-nado-Federal, Código SF-DAS-101.4, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 3 de março de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
O Presidente do Senado Federal, no uso
1'1• 42, de 1989
das atribuições que lhe conferem_ os arts. 52,
item 38, e97, inciso IV, dO-Regimento Interno,
O P-iesidente do Senado _Federal, no usoem conformidade com a delegaçclo de com- das atribuições que lhe cOnferem os arts. 52,
pet~ncia que lhe fo! outorgada pelo Ato da
item 38, e 97, inciso IV, Qo Regimento Interno,
ComisSão Diretora n9 2, de 4 de_abril de 1973, em conformidade com a_ del~gação de come tendo _em vista o que _cons_ta do PrQÇesso petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
rJ9 001.250/89-2, resolve:
Comissão Dlretora n 9 z.-de 4 de abril de 1973,
Aposentar, voluntariamente, Georgina Ave- e tendo em vista o que consta do Processo
lino da Costa, Adjunto Legislativo, Oasse "Es- n• 001.055/89-5, resolve:
pecial", Referência NS-19, do Quadro PermaAposentar, voluntariamente, Teresa Creusa
nente do Senado Federal, nos termos do arti- de G6es Monteiro Negreiros. Técnico Legisgo 40, inds_o III, alínea a, da Constituição da
lativo, Classe "Especial'_' ,'Referência NS-25, do
República Federativa do Srasil, combinado _Quadr.o Permanente do Senado Feder~. nos
com os arts. 428, inciso 11, 429, inciso I, 430,
tennos do art. 40, inciso III, alínea a. da ConstiinCisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF tuição da República Federativa do Brasil, comno 58, de 1972; art. 3i da Resolução SF no
bjnado com os arts. 428, inciso II, 429, incisO
13, de 1985, arl -29 da Resolução SF n9 182, I, 430, íildsos IV e V, e 414, §4 9 , da Resolução
9
de 1987; e art. 5 da Resolução SF nç 155, SF n• 58, de 1972; art 3• da Resolução SF
de 1988, com proventos integrais, observado
n~ 13, de 1985; art. 29 da Resolução SF ~
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
182, dEi -1 987; e a:rt 59 da Resolução SF n'
Federal.
155, de 1988, com proventos íntegrãis, Obser~
Senado_ Federal, 3 de março de_ 1989.-:- vado o disposto no art 37, inciso XI, da Consti-Senador Nelson Carneiro, Presidente. - tuiçp:o Federal. _ _
__ _
Senado Federal, 3 _de março de 1989.ATO DO PRESIDENTE
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
1'1• 40, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atriblliç_ões que lhe conferem os arts. 52,
iteJ1138._ e'97, inciso IV, do RegirTieÍlto Interno,
em confonnidãae com a delegação de competência qu.e lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissã_o Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo
no 00 ~A54/89- 7, res:olve:
Aposentar, voluntariamente, Maria de Jesus
Azevedo Saldanha, Adjunto Legislativo, Classe
"Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do
artigo 40, inciso lll, alínea a, da Constituição

ATO DO PREsiDENTE
1'1• 43, de 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atnbuições que lhe conferem _os arts. 52,
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n 9 2, de_4_ qe abril de 1973,
-e tendo em vista o que consta do Processo
n' Oo 1.469/89·4, resolve:
Declarar aposentado, compulsoriamente, a
partir de_3 de março de 1989, Inácio Ferreira
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Gomes, Adjunto Legislativo, Oasse: "Especial'', Referência NS-19, do Quadro Permanente do Senado federal, nos tennos do art.
40, inciso II, da Constituição da República Federativa do.. Brasil, combinado com os arts.
428, incisO I,§ ]9, 433, e 414, § 4o, da Resolu-

ção SF ·no 58, de 1972; art. 31' da Resolução
SF n" 13, de 1985; ·art. 2° da Resolução SF
no 182, de 1987, e art. 5o da Resolução SF
n~ 155, de 1988~ com ProVentos p"""fóporcionais
ao tempo de serviço, observado o disposto
no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 3 de março de 1989. Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 44, de 1989

; O Presidente do. Seando Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e com base
no que estabelece o _art. 514 do R~Çgulamento

Administrativo do Senado Federal, aprovado

tica e P!-oi:essamento de- Dados do Senado
Federal - Prodasen.
Senado__ fede~:éJI~ ~ de t:n.arço qe 1989. Senador Nelson Carneiro~ Presidente.
"ATO DO PRESIDENTE
N• 47, de 1989
O PreSidente do Senado Federal, no uso
cie su-as atribuições regimentais e com base
no que estabelece o § 29 do art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n9 19,
de 1976, da Comissão. Diretora do Senado
Federa,!, resolve:
__Exonerar Carlos Magno Cataldi Santoro,
Analista de Sistemas 'W', do Quad~o Permanente_ do Prodasen, do Emprego em Comissão, CódigoSF-DAS-101.4, de Diretor da Divisão de Desenvolvimento de Sistemas do Cehtro de Informática e Processamento de Dados
do Senª-ºo Federal - Prodasen.
S"eliãdo federal, 3 cte março de 1989._Senador- Nelson Carneiro, Presidente.

pela Resolução n~ 58 de 1972, e alt~rações
posteriores, combinado com o § 1" do -~·
ATO DO PRESIDENTE
57, do Regulamento do Prodasen, aprovado
-"
N• 48, de 1989
pelo Ato n<> 19, de 1976, da Comissão Di_retora
O
Presidente
do $:enado federal, no, uso
do Senado Federal, re'solve: _
_ __ _
de suas atribuições regimentais e com base
Exonerar Sergio de Otero RiberEo, Técnico
no que estabelece o § 29 do arl 57 do RegulaLegislativo, Classe_ "Especial", referSncia mento
do Prodasen, aprovado pelo Mo n9 19,
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal do Emprego em Comissão, Código $F- de 1976, da Comissão Diretora do Senado .
Federal, resolve:
DAS-101.5, de Diretor EXecutivo do Centro
Miguel Sergio Guzzardi, Analista ,
de Informática e Processamento de Dados do -deEXonerar
Sistemas "A", do Quadro Permanente do
Senado Federal - Prodasen.
Senado Federal, 3 de março de 1989.- , Prodasen, do Emprego em Comissão, Código 1
SF-DAS-1 O1A, de Diretor da Divisão de SUSenador Nelson Carneiro, Presidente.
porte Téénico e OperaçõeS do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado
ATO DO PRESIDENTE
Federal- Prodasen.
N• 45, de 1989
Senado Federal, 3 de mar~o- de 1989. Sena.aor _Nelson Carneiro, Presidente.
O Presidente do S_en_ad_p federal, no uso
de suas atribuições regimentais e com base
ATO DO PRESIDENTE
no que estabelece o § 29 do arl 57 do RegulaN9 49, de 1989
mento do Prodasen~ aprovado pelo Ato n~ 19,
O Presídente do Senado Federai, no uso_
de 1976, .da Comissão Diretora do Senado
de suas abi~uições regimentais e com base
Federa~ resolve:
__
no cjue estabelece o § 2? do art. 57 do RegulaExonerar Marcus Vinicius Goulart Gotlzaga,
mento do Prodaseri, aprovado pelo Ato n" 19,
Técnico Legislativo, O asse "Especia1", refede 1976, da Comissão Diretora do Senado
rência NS-25, do Quadro Permanente do SeFederal, resolve:
nado Federal, do Emprego em Comissão, CóNomear William Sergio Medonça Dupín,
digo SF-DAS-101.4, de Diretor da Coordena~ Analista de Sistemas "A", do Quadro Penna~
ção de Informática do Centro. d_e Inform-ática
nente do Prodasen, para exercer o Emprego
e Processamento de Dados ·do Senado Fede- em
Comissáo, Código SF-DAS-IOL5, de Diral - Prodasen
retor Executivo do Ceritro -de lnfortnãtica e
Senado Federal, 3 de março de _1989. Processamento de Dados do Senado Federal
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
-Prodasen.
Senado Federal, 3 de março de 1989. ATO DO PRESIDENTE
Senador Nelaon Carneiro, Presidente.
N' 46, de 1989
ATO DO PRESIDENTE
O Presidente do SeÍlado Federal, no uso _
llf• 50, de 1989
ele suas atribuições regimentais e oom base
O Presidente do Senado Federal, no uso
no que estabelece o§ 29 do a_rl_57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n<> 19, de suas atribuições regimentais e de acordo
de 1976, -da Comissão Diretora do Senado com o que estabelece o § 2 9 do .art. 57 do
Federal, resolve:
Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato
Exonerar Nilson da Silva Rebel.lo, Analista n9 19, de 1976, da Comissão Diretora do Senade Administração "A.", do Quadro Permanente do Federal e suas alterações posteriores, redo Prodasen, do Emprego em ComissãO, Có- solve:
Nomear o servidor Kleber Gomes Ferreira
digoSF-DAS-101.4, de Diretor da Divisão Adrninstrativa e Financejra do Centro délnfon'ná- Uma, Analista de Sistemas "B" do Quadro
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Permanente do Prodas~n. para exercer o Emprego em COmisSão, Código SF-DA$.:}01.4,
de Diretor da Coordenação de Informática do
Centro de Informática e Proce_ssamento de
Dados do Seriado Federal- Prodasen.
Senado Federal, 3 de março de 1989. N~on Carne~. ~residente.

ATO DO PRESIDENTE
N• 51, de 1989

d PreSidente do SenadO- Federal, no Uso
de sua;s a_tr_ibuiçÇ!es reg_imentai_S e_ com b~e
no que estabelece o § 2 9 do art. 57 do Regula"mento do Prodasen, aprovado pelo Ato n" 19,
de 1976, da Camisão Diretora do Senado Federal, resolve:
- NOmeàr Loisio José dos Santos, Analista
de Administração "A", do Quadro P~nnanente
do ProdaseQ, para exercer o Emprego em Comissão, Código SF-DAS-101.4Lde Dlretor da
Divisão Administrativa e Financeira dO "Centro
de lnformáticà:-e ProCessarilenlQ det)ádõS do
Senado Federal- Prodasen.
Senado Federal, 3 de março deJ 989. Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N<> 52, de 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e com base
no que eStabelece o§ 29 do art:sz do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n9 19,
de 1976, d.a Comissão Piretora do Senado
Federal, resolve_:
·
Nomear Regina Celia Peres Borges, Ãnalista
de Sistemª&. "A:'_. do Quadro Permanente do
Prodasen, para exercer o Emprego r!m cO-missão, Cõdigo-DAS-1 O1.4, de Diretor da Divisã.o
de Desenvolvimento de Sistemas do Centro
de Informática e Processamento de Dados do
~Senado Federa1- Proda~n.
Senado Federal, 3 de março de 1989:-Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 53, de 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atrlbuições regimentais e com base
no que estabelece o § 2<> do art. 57 do Regulamento do Prodasen, aprovado pelo Ato n~ 19,
de 1976, d~ Comissão Diretora elo ~enado
Federal, resolve:
Nomear Luiz C:esar Pinto de Aimeida; Analista de Suporte de Sistemas "A", do Quadro
Permanente do Prodasen, para exercer o Emprego em Coinissão, Código SF-DAS-101.4,
de Diretor da Divisão de Suporte Técnico e
operações do Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado F ed~al- Prqdasen.
Senado Federal, 3 de março de 1989. -:Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 54, de 1989
O Presidente: dQ Senado Feder~, n9 uSo
das atribuições que lhe. conferem os _artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, .do Regimento
InternO e de cor1f6rri"lidade çorn a del~gação
de competência que lhe foi outorgada pelo
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Aro da Comissão Diretora n7 2, de 1973. re-

solve:
Nomear Ney 1'\adeira, ·Técnico ~glslativc:>.
Classe "Especia1", Referência N5-25, da Parte
Permanente do Quadro de Pessoa] do Senado
F.ederal, para exercer o cargo· em comissão
de Diretor da Subsecretaria de Administração
Fiilanceira, 'C6di9o SF-DAS-101.4, da Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do Senado
Federal.
Senado Federa], 3 de março de 1989. Nelson Carneiro, Presidente.

Ato do Primelro-5e=tário

N9 3,de 1989
O Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no uso da competência que lhe confere a alínea j do art 57 do Regimento Interno, Consoante o disposto no Ato da Comissão Diretora n'? 2, de 1989; resOlve:

Art.

]9

A atualização de dados cadastrais

dos servidores do Senado Federal, de que trata
o AW da Córilissão dire"tora n9 2, de 1989,

Após o preenchimento e obtido o visto do
chefe Y,ediato atua1, o seiVidor deverá encaminhar novamente o formulário à sua unidade
oficial_ de lotação, para devolução ao Órgão
de Pessoal.
·
O serVidor que estiver _em pr-ocesso dEúrioliimentação deverá seguir, a mesma orientação
adotada para os servidores em atividade em
outra unidade administrativa.
Considera-se chefe imediato atual aquele
responsável pela unidade em que o servidor
se encontrar em atividade na data do preenchimento do formulário.
Na eventualidade de o servl.dor não comparecer a seU 6rgâo oficial de lotação para apanhar seu formulário, este fato deverá ser informa.do pelo chefe da Unidade, no bloco Informações Cõmplementares.
Após recebidos os formulários, o chefe da
Clrildade Oficial de Lotação deverá juntá-los
e encaminhá-los ao Órgão de Pessoal.

será' realizado mediante o preenchimento de
formuláriO conforme modelo anexo a este Ato

Secretá[io.
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ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS

Os formulários estão sendo encaminhados
à unidade administrativa em que os servidores
se encoO.tram ofidalment~ lotados, acompanhados de 2 (duas) vias da Relação de Servidores por Lotação.
.
O chefe da unidade deverá datar e assmar
a 2'1 via da relação, atestando o recebimento
dos formulários e devolvendo-a ao Órgão de
Pessoal.
,Na entrega do formUlário ao servidor, o chefe deverá obter a assinatura dç mesmo no
campo apropriado da Relação.
.
No ato do recebimento do formulário Já
preenchido o chefe deverá rubricar e datar
o campo apropriado da Relação.
O servidor que se encontrar _em ativfdade
em outra Unidade Administrativa, diferente de
sua lotação oficial, deverá procurar seu formulário junto à chefia de sua unidade ofldal de
lotação.

3.1NrQIU>AAÇ0ES A SER~fJI Pr.ESTAilfl.S PELA CHEFIA WiEOIATA

EM CASO OL. AfASTA!.1tNTO DO SUWIOOR .
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O Órgão de Pessoal, após conferir a quantidade, devolverá ao remetente a 19 via da Rela~
ção de Servidores por Lotação, ~om o respectivo recibo e data do recebimento, que deverá
ser guardada pelas chefias, como comproVante de erifrega, pelo prazo mfnill'!<? de !20
(cento e Vinte) dias.
Caso o servidor· se encontre afastado do
serviço até a data de devolução do formulário,
deverá comparecer ao Órgão de Pessoal no
prazo de 3 (três) dias contados da da~a de
seu retomo.
Para quaisquer esdarecimento _adicionais,
aas chefias poderão se dirigir à:
-Subsecretaria de Pessoal do SE.- Ramais:
3379, 3366, 4042;
-Coordenação de Recursos Humanos do
PRODASEN - Ramais; 3670, 3931;
-Seção de Pessoal do CEGRAF ':Ramais:
3728,4115,
De acOrdo com o Ato n~002/89, dO Primeiro

C•:: Ot.oc,.:; Cr.t:.>,\SHlAIS

e de acOrdo com as instruções ali contidas .
.Art. 29 O fonnulário de que trata o artigo
anterior será distribuído pela subsecretaria de
Administração de Pessoal às Chefias dos Gabinetes de Senadores, aos Diretores de Secre~. da Assessoria, da Consultaria-Geral, da
Auditoria. da representação no Rio de Janeiro
e àS'Diretorias-Executivas do Cegraf e do Prodasen, a fim de ser respondido pelos servidores lotados nos órgão!? sub sua direçào.
Art 39 O praia para devolução dos formulários preenchidos à Subsecretaria de Administração de Pessoal é de 3 (três) dias a
partir do seu recebimento.
Art 49 Este Ato entra em vigor nesta data.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
contrário.
Em 3 de março de 1989. -Senador Mendes Canale, Primeiro-Secretário.
-
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EXlRATO DE CONTRATO

Espéde: COntrato n" 21/89
Contratada: Villas Boas Oínica de Radiologia Ltda.

Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviç_os, compreen-

dendo exames médicos complementares de

diagnóstico e tratamento no âmbito das es~
cializações da Contratada, a Senadores, semdores do Senado e seus dependentes.

Ucltação: Credenciamento com base no
N.o n9 40/88, da Comissão Diretora.
crédito pelo qual coJTeJ'á a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
01014282004/761. Natureza da Despesa
3132-010912.
-----

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00083/3, de 23-1-89.

_
Valor contratual: Estimado em NCz$
500,00 (quinhentos cruzado~ novos).
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.
José Passos Pôrto.
Pela Contratada:- Dr-:Tifo LMo M_undlm.
EXlRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n" 22/89
Contratada: Exame Laboratórios de Pato-

logia Gínica Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames médicos complementares de
dign6stico e tratamento no âmbito das especializações da COntratada, a Senadores, servidores do Senado e seus dependentes.
Udtação: Credenciamento com base no
Ato n9 40/88, da ComisSão Dlretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428.20041761. Natureza da Despesa
3132-010912.
Empenho: Foi emftida a Nota de Empenho n• 00076/0, de 23-12-89.
Valor Contratual. Estimado em NCz$
35.000,00 (trinta e cinco mil cruzados novos).
VIgência: 13-1-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Fedefal: Dr.
José Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. Tito de Andrade Figueróa.
EXlRATO DE CONTRATO

Espéde: Contrato nr023/89_ _ __ _ _
Contratada: Centro Integrado de Anatomia Patológica de Brasma Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: Prestação de serviços, compreendendo exames médicos. complmentares de
dign6stico e tratamento no âmbito das esp~
cializações da Contratada, a Senél_dores, servtdores do Senado e se.u_s @pendentes.
Ucitação: Credenciamento com base no
Ato n9 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
0101428.2004/761. Natureza da Despesa
3!32-0 10912.
.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n' 00043/4, de 23-1-89.
·

Valor Contratual: Estimado em NCz$
1.000,00 (um mil cruzados novos).
VlgênciJJ: 13-2-!19. 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.Josê
Passos Pôrto.
- Pela Contratada: Dr. Sias. Fernando Mil.i<!fa.

EXTRATO DE CONTRATO.
Espécie: Contrato n9 24/89
_
Contratada: Carpiac - Comércio e Serviços Ltda.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Aquisição e fornecimento de carimbos redondos e ovais. confeccionados em
borracha com cabo e base de madeira, çlurante o eXercício ãe. 1989.
Ucltação: Convite n• 352/88.
À
Crédito pelo qual coiTel'á a despesa:
co_n_t_a__ do Programa de Trabalho
6101001.2229n2t. Natureza da Despesa
3!20-010012.
. ..
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho no 00119/8, de 23-l-S9.
Valol' contl'atual: Estimado em NCz$
3.000;00 (três mil cruzados novos).
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.
José Passos Pôrto.
Pela Contratada: Masako Sano Kishímoto.
EXlRATO QE CONTRAto

Espécie: Contrato n? 25189
_
Contratada: Oíníca do Coração, Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Ltda.
Conb'atante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de seavíços, compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tratamento_ no âmbito das especializações da Contratada, a Senadores, servidores do S~ado e seus dependentes.
Udtação: Credenciamento com base no
Ato n9 40/88, da Comissão Diretora.
Crédito pelo qual colt'el'á a despesa: À
conta do Programa·de Trabalho
0101428.20041761. Natureza da Despesa
3!32-0 I 0912.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 0004412, de 23-1-89.
Valor contratual: Estimado em NCz$
1.000,00 (um mil cruzados novos).
__
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89. -Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.

José Passos Pdrto.
Pela Contratada: Dr. Osórío Luís Rangel de
Almeida.

EXlRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n• 26/89
Contratada: Centro Integrado de Neurologia Ltda.
_·
Cont:nrtante: Senado-Federal.
Objeto: Prestação -de serviços, compreendendo exames médicos complem·. 1tares de
dign6stico e tratamento no âmbito das esp~
cializaç:ões da Contratada, a Senadores, seMdores do Senado e seus dependentes.
·· -Ucltação: Credenciamento conl base no
Ali> n• 40/88, da Comlssao Direloro.

Crédito pelo qual correrá a despesa: À
conta do Programa de Trabalho
010!428.2004/761. Natureza da Despesa
3132,010912.. .
.
.
.
__ Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho n• 00055/8, de 23-1-89..
Valol' contl'atual: Estimado em -NCz$
250,00 (duzentos e cinqüenta cruzados no~
vos).
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89.
SJgnatárlos: Pelo Senado Federal: Dr.
José Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. José Góes \l/ena.

ÉXÍRÁi-oôe'rERMOAJ:iiiJvo
Espécie: Primeiro Termo Aditivo a~ CÓÍl~
·trato-n9 28/88. Contl'atada: Vidraçaria Pisotec - Comér~
cio e Representações_ Ltda.
Conb'atante: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano do
Contrato n• 28188.
Crédito Pelo qual cOP'el'á a despesa: À
cont_"a d-o Pro~gram_a· de Trabalho
d 1O1021.2205n2o. N8tureza da Desp~a
312-0113/4.
.. . .- .
EMPEfiHO: Fõi eniitic:L:i a Nota àe ~pe~
nho n• 00110/4, de 2:r:l-89. ..
.
Valol' Contl'atual: estimado em_ NQ:$
5.000,00 (dnco mil cruza-dos novos)._ _
VIgência: 1•-1-89 a 31-12-89.
Slgninatárlos: pelo Senado Federal- Dr.
José Pa$50$ Pôrto.
_
_
_
Pela Contratada: Euniclii'do.,Brasil de Carvalho.

..

EXlRATO DE TERMO ADITIVO.

Espécie: primeiro Termo Aditivo ao Con_
-·
Contratada: Lavanderia e Tinturaria Con·
gresso Ltda.
Contratante: Senado Federal
Objeto: prorrogação, por 1 (um) ano, do
Contrato n• 31188.
.
-À
Crédito pelo qual Correrá a despesa:
conta do Programa de Trabalho
O101021.22051771. Natureza da Despesa
313210106/6.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
no 00140/6, de 26-1-89.
Valol' Contratual: Estimado em NCz$
2.000,00 (dois mil cruzados novos).
VIgência: 1•-1-89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos Pôrro.
-Pela Contratada: José Barbosa Franco.

tratO n• 31/88,

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA

1• Reunião Extraonllnárfa, ~da __
- em 1' de nl.arço de 1989- -

As dez hOras e trinta minutos do dia primeiro
de março de hum mil novecentos e oitent,a
e nove, na Sala de Reuniões da Presidência,
reúne~se a Comissão Diretora do Senado Federal, com a presença dos Excelentíssimos
_Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi~
dente, Iram Saraiva, Primeiro Vice-Pr~dente.
~ Costa,__Segundo Vice~Pres1dente,
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.Mendes CanaJe, Primeiro SecretáriO, Pompeu
de Sousa, Terceiro Secretário, Louremberg

Nunes Rocha, Quarto Secretário e Antonio
Luiz Maia, Suplente. Deixa de comparecer, por

motivo justificado o Excelentíssimo Senhor
Senador Oivaldo Suruagy, Segundo Secretário.

Participam, ainda, excepcionalmente, os Excelentíssimos Senhores Senadores Fernando
Henrique Cardoso, Jamil Haddad, Ney Maranhão e Maurício Correa, na condição de Uderes.
O Senhor Presidente dá início aos trabalhos
e redistribui os seguintes processos, trazidos
pelo Diretor-Geral e que não foram apreciados

pela Mesa anterior por falta de tempo:
1, Processo n9 006099/85-8, de interesse
de AltaJ'I ;ro Cruz.
AD Senhor Quarto Secretário para relatar.

2 . Processos n~"' 018479/87-1,
0042sof88..5 e 008717/88-5, de interesse de
Edvaldo Lim~ de Albuquerque.

lv:J Senhor Terceiro Secretário para Relatar.
3. Processo n• 018507/87-5.

AD Senhor Primeiro Vice-Presidente para re~
!atar.

4. Processo n"' 013107/89-4, de interesse
de João Mugayar.
1v:J Senhor Primeiro Secretário para relatar.
5. Processo n~ 019259/87-5, de interesse
do ex~Senador Jerônimo Dex~Huit Rosado
Mata.
Ao Senhor Segundo Vice-Presidente para
relatar.
.
6. Proposta de Reestruturação Adminis~
trativa para o Senado Federal, à qual foram
anexadas a proposta de Projeto de Resolução,
que "transforma em cargo de provimento em
comissão os empregos de Assessor Técnico
e as funções de Secretário Parlamentar" e a
que ..estabelece normas sobre vantagens de
pessoal do Senado Federal", de autoria do
Primeiro Secretário da Mesa anterior.
Ao Senhor Primeiro Secretário para relatar.
Em seqüêhcia, o Senhor Pr~sidente dá C?nhecimento aos presentes da escolha paroal
de Diretores da Casa, alguns confirmados no
cargo e outros nomeados em razão da aposentadoria dos titulares anteriores.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente, em
continuação à discussão da matéria iniciada

na reunião anterior, submete ao exame da Me~
sa as emendas oferecidas, em Plenário, ao
Projeto de Resoluçao n~> 3, de 1989, que "adapta o Regimento Interno do Senado Federal
às disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil e dá outras providências".
São examinadas, pelos presentes, 17 (dezessete) emendas, das quais 10 (dez) são
aprovadas integralmente, 02 (duas) parcial~
mente 02 (duas) com alteração da redação
e 03 (três) rejeitadas.
O Senhor Presidente, a seguir, marca uma
reunião para amanhã, 02 de março, ~s 10:00
horas, a fim de prosseguir a discussão e votação das emendas.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerra a reunião, às catorze horas, pelo
que eu, José Passos Porto, Diretor-GeraJ e Secretário da Comissão Diretora, lavrei, a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor
Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, I de março· de
1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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ANO XLIV- N• 014

BRASú.JA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 11• SESSÃO, EM 6
DE MARÇO DE 1989

l.1 -ABERTURA
12-EXPEDIENTE

1.2.1- Projeto recebido da Câmara
dos Deputados
- Projeto de Léi da Câmara n<? 2/89
(n9 1516/89,naorigem),quedispõesobre
o ouro, ativo fmanceiro, e sobre seu trata~
mento tributário.

1.2.2 -Comunicação da Presldên·

da
- Recebimento das Mensagens no5 52
e 53189 (il~"' 89 e _90/89, na origein), pelas

quais o Senhor Presidente da República
solicita autorfzaç:ão para que os Governos

dos Estados_ do Espírfto Santo e de Sarita
Catarina possam emitir, em carãter excepcional, letras financeiras destinadas a subs-tituir Obrigações do TeSouro dos Estados
que serão extintas na forma do art. 15 da
Medida Provisória n9 32.

1.2.3 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n9 26/89,
de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que dispõe sobre o registro dos partidos
políticos e dá outras providências.
1.2.4- Discursos do Expediente

SE!YADOR MAURO BENEVIDES -Homenagem póstuma ao jurista Olinto Oliveira.
SENADOR A/YTÓN/0 LUIZ MA YA ZPE para Tocantins.
SE!YADOR EDISON LOBÃO - Aina·
zônia.
SENADOR HUMBERTO LUCENA Carta enviada ao JomaJ do BrasU refutando denúncias de nepotismo.

1.3 ORDEM DO DIA

Projeto· de Lei da Câmara n? 151, de
1985 (n11 3_.908/84, na Casa de origem},
que declara de utilidade pública o Instituto
Administrativo Jesus Bom Pastor (lAJES),
com sede em Andradina, Estado de São
PaUlo. Votação adiada por falta de quorum
Projeto de Lei da Câmara n? 160, de
1985 (n9 1.322/83, na Casa de origem),
- que eleva a cidade de Oeiras, no Estado
do Piauí, à condição de monumento nacional. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n? 172;-âe
1985 (n<? 2266/83, -na Casa de origem),
que autoriza a desapropriação e o tombamento, por ne,cessidade pública, do imóvel
em que nasceu Graciliano Ramos, em
Quebrangulo, no Estado de Alagoas. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n 9 89, de 1988,
de autoria da ComisSão Ditetorã; que dispõe sobre horário e freqúência no Sen~do
Federal, e dá outras providências, Votação
adiada por falta de quorum.
v~~ p~;~i~l;o P~ojeto de Lei do ~)"Fn9 1, de 1988, que dis-põe sObre a concessão' de abono aos servidores civis-e militares do Distrito Federal, de suas autarquias
e fundações públicas e do Tribunal de
Contas do Distrito Federal. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta

-_-

_dequ~rum.

Projeto de Lei do senado 0° 57, de 1988,
de autoria do Senad_or FrancíSc;á-Rollemberg, q'ue altera a redação do art""3 9 , caput,
da Lei n? 5.107, de 13 de setembro de
- 1966, que- cria o Fundo de Garantia do
Tempo -de Serviço, com a fina1idade de
estabele_cer correção _monetári~ mensal

para os ~seus depósitos. Discussão encerrada após usar da palavra 'O Senador Francisco Rollemberg, ficando a votação adiada por falta de quorum.
·
1.3.1- Discursos após a Ordem do

Dia

SR. PRESIDENTE - Homenagem de
pesar pelo falecimento dos acadêmicos
Aurélio Buarque de Hollanda e Genolino
Amado.
SENADOR MARCO MAC/EL .:.. Hame-nagem pelo cinqüentenário de nascimento
do maestro Marias Nobre.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA"--~
Homenagem ao embaixador Paulo TarSo
Aecha de Uma.
SENADOR JUTA!iY MACU!UV\ES- A
eçonomia brasileira na.última década.

1.3.2- Comunicação da Presidênda
-

Alteração da pauta da sessão co-n-

junta, anteriormente convOcada para ama-

nhã, às 18 horas e 30 minutOS, a fun de
incluir a leitura da Mensagem Presidencial
n' 26/89. -. - -1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENcERRAMENTO
2 - DISCORSO PROI'IOI'ICIADO
•. EM SESSÃO AI'ITERIOR

Do Senador Cid Sabóia de CaJValho,
proferido na sessão de 1~>-3-89.
3 - ATA DE COMISSÃO
4 - MESA DIRETORA
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

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

Diretor Executiv:o

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dlretor Adjunto

Semestral ............................................ ~ ..~ NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06
Tiragem: 2.200-eX.emplares.

Ata da 11" Sessão, em 6 de março de 1989
3~Sessão

Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MiNUTOS, -ACfW.I·SE .
PRESENTES OSSRS. SENADORES:
Mário Maia- Nabor Júnior- Carlos De'

Carl i -Aureo Mello- Odacir Soares-Aimir
Gabriel -Moisés Abrão -

Carlos Patrocínio

-Antonio Lu'iz Maya -João Castelo -Alexandre Costa - "Edison Lobão- Cid Sabóia
de CaNalha - Mauro Benevides -Lavoisier
Maia- .Marcondes Gadelha- Raimundo Lira

- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor Francisco Rollemberg- Lourival BaptistaJutahy Maga1hães- Gerson Camata -João
Calmon - Jamü Haddad - Nelson Carneiro
- Ronan Tito - Iram Saraiva - Pompeu
de Sousa - Rachid Saldanha Derzi --José
Paulo Bisei -José Fogaça.__

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o ·comparecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a' sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos noss_os
trabaJhos.
O Sr. 1o Secretário irá proceder à leitura
do Expediente.
·
É lido. o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
DO I• SECRETÁRIO DA oiMARADOSDEPUTADOS, ENCAMINHANDO À REVISÃO
DO SENADO ,.,UTQGRAFO QO SEGmNTE
PRO:JFTO:
PROJETO DE LEI DA <:AMARA
N•2,DE 1989
(n' 1.516189, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor
Presidente da República)
Dispõe sobre o ouro, ativo financeiro,

e sobre seu tratamento tributário.

Q_Çongresso Nacional decreta:
-Art. 19 O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado, quando destinado
ao mercado financeiro ou à execução da política cambial do País, em operações reaJizadas
.com a interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na forina
e condições autorizadas pelo Banco Cenlral
do Brasil, será, desde a extração, inclusive,
considerado ativo financeiro ou instrumento
cambiaJ.
§ 1~ Enqüadra-se na definição deste ar-

tig6o
1- o ouro envolvido em_ operações de tratamento, refirio; transporte, -depósito ou custódia, desde que formalizado compromisso de

âestifiã-lo élO --Bã~C"eiitral do BiâSil ou a
instituiç~o

por ele autorizada.

n-as operações praticadas nas regiões de
garimpo onde o ouro é extraído, desde que
o oliro ha sarda do município tenha o mesmo
destino a que se refere o inciso I deste parágrafo.
- -§ 29 As negociações com o ouro, at:l.vo
financeiro, de que tra~ este artigo, efetuadas
nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no
mercado de balcão_ com iJ interveniênda de
1h_$tltuiÇão financeira autorizada, serão consideradas operações finart~eiras.
Art. :29 Para os efeitos desta lei, as cooperativas ou_ a,ssociãções de garimpeiros, desde
que regularmente constituídas, serão autorizadas pelo Banco Ceil.fra:J do Brasü a operarem
com ouro.
Parágrafo único. As operações coro ouro,
facultada_s às cooperativas ou associações de
gilrimpeiros, restringem-se. exclusivamente, à
sua compra na origem e à venda ao Banco
centrai do Brasil, ou à instituição por ele autorizada.

- Art. 3 9 Ã destinaÇãO e .:is operaç~s ~qUe
se referem os arts. 1'~' e 29 ·aesta lei serão --Comprovadas mediante riotas fiscais ou documen-

tOs que identifiquem tais opei"ações:
§ 19 O transporte do ouro, ativo financeiro, para qualquer parte do território nacional,
será acobertado exclusivamente por nota ftscal integrante da documentação fiscal mencionada:
§ ~ O ouro acompanhado por documentação fiscal irregular será -objeto de apreensão
pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 4~ O ouro destinado ao mercado financeiro sujeita-se, desde sua extração inclusive, exclusivamente à incidência do imposto
sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Parágrafo único. Aalíquota desse imposto
será de 1% (um por cento), assegurada a
transferência do montante arrecadado, nos
termos doart. 153, § 5'>, incisos I eU, da Constituição Federal.
Art. 5 9 É o Banco Central dO -Brasil competente para considerar como operações financeiras Sl.Jjeitas única e_ exclusivamente ao
imposto sobre operações de crédito, câmbio
e s.eguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. ZlS operações com ouro, praticados até
a vigência desta lei, vedada qualquer tipo de
restituição.
Arl 6<? Tratando-se de ouro oriundo do
exterio(, considco:ra-se ml.J_nicípiO e estado de
origem o de ingresso do ouro no País.
Art 7~ A pessoa jurídiCa adquirente fará
constar, da nota fiscal de aquisição, o estado,
o Distrito Federal, ou o território e o município
de origem do ouro.
Art. 89 O fato gerador do imposto é a primeira aquisição do ouro, ativo financ-eiro, efetuada por instituição autorizada, integrante do
Sistema Fm;mceiro Nacional

Março de 1989

DIÁRIO

00 CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Parágrafo único. Tratando-se de ouro f'rsico oriundo do exterior, ingressado no País,
o fato gerador é o seu desembaraço aduaneiro.

Art. 9? A base de cálculo do imposto é
o preço de aquisição do ouro, desde que dentro dos limites de variação da cotação vigente
no mercado doméstico, no dia éla operação.
Par,ágrafo único. Tratando~se de ouro físico oriundo do exterior, o preço de aquisição,
em moeda nacional, será determinado com
base no valor de mercado doméstico na data

do desembaraço aduaneiro.
Art 1O. Contribuinte- dO imposto--é a in-stituição autorizada que efetuar a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro.
Art. 11. O imposto será pago até o último
dia útil da primeira quinzena do mês subseqUente ao da ocorrência do fato gerador.
Parágrafo único, A entidãde arrecadadora
repassará ao estado, Distrito Federal ou muni~
clpio, conforme a origem do ouro, o produto
da arrecadação, na proporção do estabel~cido
no § 59 do art. 153 da Constituição Federal,
no prazo de 30 (trinta) dias, _encaminhando
uma cópia dos documentos_ de arrecadação
ao Departamento Nacional de Produção Mi~
neral.

Art 12. O recolhimento do imposto será
efetuado no município produtor ou no município ém que estiver localizado o estabelecimento-matriz do contribuinte, devendo ser. indicado, no documento de arrecadação, o estado, o território ou o Distrito Federal e-o- município, conforme a origem do ouro.
Art 13. Os rendimentos e ganhos de capital decorrentes de operações com ouro, ativo financeiro, sujeitam-se às mesmas normas
de incidência do Imposto de Renda aplicáveis
aos demais rendimentos e ganhos de capital
result.afltes de operações no mercado financeiro.

Parágrafo único. O ganho de capital em
operações com ouro não considerado ativo
financeiro será determinado segundo o disposto no art. 3 9, § 2~. da Lei n° 7.713, de 22
de dezembro de 1988.
--- -

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 15. __ Revogam-se as disposiçõ(:S em
contrário.
MENSAGEM N' 76, DE 198!T

Excelentíssimos Senhores Membros do
Congresso Nacional:
Nos termos do § 1e, do art. 64 da ·constituição Federal, tenho a honra de submeter
à elevada deliberação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do
Senhor_Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "dispõe sobre o ouro,
ativo financeiro, e sobre seu tratamento tribu-

tário".
Brasília, 17 de fevereiro de 1989. -

Samey.

José

Errt 17 de fevereiro de 1989.
Excelentissimo,Senhor Presidente da RepúbHca:
_
Tenho a ho'nra de sUbfneter à-Superior consideração de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei que dispõe sobre _o ouro como
ativo fmanceiro e sobre o tratamento tributário
aplicáVel às operações com o .referido ativo.
2. _ O anteprojeto de lei ora proposto tomase necessáriO em virtude da entrada em vigor,
a partir de J9 de março-de 1989, do novo
sistema tributário nacional estabelecido_ com
a ConstituiÇão.
~
3~A Constltuiçã,o, n()- §_59 dp art. 153, de~
termina que o ouro, quando definido em lei
como ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se exclusivamen!_e à incidência do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títu1os ou valores mobi~
liárfos. Contrário senso, o atiro não ativo fmanceiro é considerado mercadoria e, portanto,
sujeita-se à incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias, cuja alíquota, por ser
muito elevada, inviabilizaria as operações que
tivessem como· objeto o-referido metal, efetua·
das no mercado financeiro.

4. Ademais, é de relevante interesse para
a economia do País, notadamente no que se
refere à política cambial, que o volume de
ouro, produzido no território nacional ou trazido de outros países, seja conhecido pelas autoridades da área econômica.
Para tanto; é. necessário um mínimo de controle sobre as operações, de modo a tomá~las,
o mais possível, transparentes, mas sem inibir
a sua realização.
5. _ Dentro desse_s prindpios, propõe-se
que:------ ------a) todo ouro, em qualquer estado de pure-

za, em bruto ou refinado, destinado ao mercado financeiro ou à execução da política
cambial do País, seja considerado ativo frnancelro;
b} todas as negociações com esse ouro,
efetuadas no mercado fmanceiro, sejam consideradas operações financeiras.
6. Para atender ao objetivo da transparência, é estabefiú:ido que tanto a destinaçâo
quanto as·_operações Com ouro no mel'cado
financeiro sejam acobertadas com notas fis-cais ou documentos que as identifiquem. Nesse ponto, é necessário esclarecer que esse
documentário já existe desde 1987, é de fácil
operacionalização e é através dele que se vern
viabilizando as operaçóes com ouro, atualmente.
7. Relativamente ao ouro, ativo financeiro,
encontrado com documentação irregular, é
proposto a sua apreensão pela Secretaria da
Receita Federal. Para agilizar a volta do ouro
apreendido ao mercado, o projeto proposto
admite a sua liberação mediante termo deresponsabilidade firmad.o por lf!~tituição final"!ceira.
8. O projeto consàgra o prinéíPio cOnstitucional de gravar o oaro, ativo financeiro, com
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a incidência úriica e exclusiva do imposto ~so
bre operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativos a títt.Jios de valores mobiliários,
fixando a sua alíquota em um por cento.
Esse imposto. embora de competência da
União, deverá ser integralmente transferido ao
estado. Distrito Federal ou território e ao município, na parte relativa ao ouro, ativo financeiro.
Para atender a esse comando c__onstituciona1
é determinado ao contribuinte que informe,
no documento de arrecadação, o local de origem do_ ouro. Assim, às regiões produtoras
fica assegurada a transferência plena dos recursos que lhe pertencem.
Nos· casos em que o ouro é procederite
do exterior. é proposto que se considere como
estado e município de origem aqueles por onde o mesmo ingressar no Pais.
9. Quànto ao impo-sto em referência propõe-se que:
a) o seu fato gerador ocorra somente na
primeira aquisição do ouro, ativo financeiro,
por instituiÇão autorizada ou no desembaraço
aduaneiro, quando procedente_ do exterior;
b) a base de cálculo seja o preço da aquisição, observado o valor do mercado;
c) o seu contribuinte seja a instituição financeira" autorizada, que efetuar a primeira
aquisição;
d) o seu pagamento sé faça até o último
dia útil da primeira quinzena do mês subse-_
qüente ao da ocorrência do fato gerador.
Com o intuito de facilitar a operacionalização, permite-se que o contribuinte efetue
o re(:olhimento do imposto no município de
origem ou no de localização de seu estabele·
cimento matriz, à sua opção, observada a obrigatoriedade de idenptlcar, no documento de
arrecadação, a região de origem do ouro.

1O. Por fim, propõe-se que, a exemplo do
que ocorre__com as demais aplicações fmanceiras, sejam os rendimentos e ganhos de capital oriundos de operações com ouro submetidos_à il}ci~ênda do Imposto de Renda.
Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência protestos do nosso mais
profundo respeito. - MaDson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda.
Aviso

n~ 73-~ SAP

Em 17 de fevereiro de 1989.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Henrique
MD. Primeiro Secretário da C"amara dos
Deputados
Brasília-DF
Excelentíssimo Senhor Primeiro __Secretário:
Tenho a honra de encaminhar a essa Secretaria a mensagem do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, acompánhada de exposição de motivos do Senhor Mínistro de Estado da Fazenda, relativa a projeto de lei que
"dispõe sobre o _ouro, ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário".
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima
e consideração. - Ronafdo Costa Couto, Ministro-Chefe do Gabinete Civil.
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LEGISLAÇAO CfTADA
LEI N• 7.713, DE22 DE
DEZEMBRO DE 1988

Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providéncitts.

M'..j·;····Õ·i·~;~;;_;··~~·c·-l-di:--.,á-so_b_r_e_o_·-,.-n·dimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9-~ a 14 desta lei.
§ J9 Constituem rendimento bruto todo
o produto do capital, do trabalho ou da combi-

nação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não corres-

pondentes aos rendimentos declarados.
§ 29 Integrará o rendimento bruto, corno
ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alie-

Parágrafo único~ As alterações estatutárias, uma vez aprovadas pelo órgão partidário
competente, Serão averbadas à margem do
registro;- Arl 29 O Tribunal Superior EJeitoral manterá registro dos partidos políticos com personalid.!de jurídica, averbando as alterações estatutárias havidas.
Parágrafo único:· Para os fins previstos
neste artigo, o :represen--ran--re legal do partido
encaminhará ao Triburiãl_ Sup.erlor Eleitoral
cópia dos estatutos _e _alterações acompanhadas de certidão do· registro civil de pessoas
jurídicas.
M. 3' O artigo 34 da Lei n' 5.682 de 21
de julho de }971 passa a vigorar acrescido
do. seguinte parágrafo:
-

Parágrafo ánJCO: -A de/iebração sobre
proposttJ- de alter.ctçilo estatutária inde- penderá de prévia e expressa inclusão no

nação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganhO a díferên:
ato COIJVOCatório.
ça positiva entre o valor de transmissão do
Ast
49 São_ ·revogados as disposições em
bem ou direito e o respectivo custo de aquisi~
contrário e especialmente os artigos 4o e 21
ção corrigido monetariamente~ observado o
e resPectivos parágrãfos da Lei n9 5.682 de
disposto nos arts. 15 a 22 desta lei.
21 de julho de 1971.
§ 3~ Na apuração do ganho de ~apital seArl 5~ Esta Lei entra em vigor na data
rão consideradas as operações que importem
de sua publicação;
alienação, a qualquer títúlo, de bens ou direitos
ou cessão ou promessa de cessão de direitos
à sua aquisição, tais como as realizadas por
Justificação
compra e venda, permuta, adjudicação, desaO yigente texto constitucional ampliou consideravelmente a autonornía dos partidos- polípropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de
ti c os no particular da sua criação, organizaçãocompra e venda, cessão de direitos ou proe funcionamento.
messa de cessão de direitos e Contrato$ afins.
Em relação__ à. aquisição ~e_ persçna!idade
·········-··················.,._.,..._,_ .....,.,_ _ _ _ _ _ _,__. jurídica, a Lei Maior promulgada em 1988,
col1trariamente ao que dispUnha a anterior,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
- prevê que sejam observados os preceitos da
lei civil. Esta inovaçã:o modifica substancialO SR. PRESIDENTE (Pomeu de Sousa)
mente a natureza da competência reconhe- A presidência _recebeu as Mensagens n~
cida na matéria ao TribunalSu_perior Eleitoral.
52 e 53, de 1989 (n.s 89 e 90/89,-ria ori9eiffi), Efetivªmenfe, passa o órgão. do Poder -!~di
de 3 do corrente, pelas quaíS o' s"enhor- Presi~ diria a ser UI'T'!_merO _depoSi_~riq dos regi9tros _
dente da República, nos termos do artigo 52; feitos na confqrro_idade_do preceituado na lei
inciso IX, da Constituição, solicita autorização de reg~str?s_públicos ..
para que os governos dos ~~_dqs dÇ> Espírito
Impõe-se, destarte,_ a adequaç~o_ da Lei OrSanto e de Santa Catafíria põs"sám' emitir, ein gâilica dos partidos políticos à nova sistemácaráter excepcional, letras fmahceiras destina- tica constitucional. Além deste objetivo,. visa
das a substituir obrigações do 'Tesouro doS_ a pre.sente proposição a escolmar da ordem
estados que serão extintas na forma dó art.- infraconstltudonal diversos disPositivos .que
15 da mecUda provisória n~ 32, transformada· cerc~am a_ autonomia partidária e que se torna Lei n9 7.730, de 31 de janeiro de 1989. -. · narãm incompatíveis com a nova ordemjurídi~
A presidência designará, op-ortunamente, ·os ca, substituindo--os por_-ol.itrOs que _fortalecem
relatores das matérias.
-e asseguram ã- autononlia da vontci.de no. âmO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa). bito irit~o- d_as ~greiniaçc?e_s.
.
,. .
Assim é que a çleliberação sobre proposta
- Sobre a mesa, projeto_ de _l~i que vai ser
de alteração estatutária passa il independer
lido pelo Sr. }9 Secretário.
de_ qualquer formalidade prévia, respeitados
É lido o seguinte
- apenas os requisitos formais da convoCação
prévia do órgã.o competente.
PROJETO DE LEI DO SEriADO
Sala das Sessões, 6 de março de 1989.N• 26,-DE t 989
Sehado~ -!utiJh-! Magalhães,. ~

Dispõe sobre o registro __ dos partidos_
políticos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Os partidOs políticos adquirem
personalidade jurídica com a inscriçãO dos
seus estatutos no registro civil dr pessoas jurí-··
dicas.
·

•. LEGISLAÇÃO -crrADA
LEI N• 5.682, DE 2 I DE
JdLiio de 1971
_ (Texto coÍ'tsolidado)

--............ .............__

Lei ÓrÜdnica {:/os PartkJOs PolítiCos ·
~

~_......-.

____............:..·.::.-

Art.

-~9

Os Partidos__adquirem personalida-

de jurídica com o registrd do seu estatuto no

Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral somente autorizará o registro de partido
político que tenha seu estatuto e programa
aprovados nas convenções municipais, regionais e nacional.

Art. 21. rienhuma proposta de alteração
estatutária ou programátiCa será submetida
à votação sem prévia- publicação, na integra:,no Diário Oficii11 da Unlao, pelo menos 6 (seis)
meses antes da data da Convenção Nadonal.
Parági-afo único. A alteração entrará em
vigor depois de registrada pelo Tribunal Superior El_~i_tofi'd_e publicada~ decisão.

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

--~--

-Art. 34. A convocação dos órgãos de deliberação e direção pelas respectivas Comissões Executivas deverá obedecer aos- seguintes requisitos_, sob pena de nulidade:
I - publicação de edital na imprensa local
ou, em sua falta, a afiXação no Cartório Eleitoral da Zona, com a antecedência mínima
de 8 (oito) dias;
II- notificação pessoal, sempre que possí~
vel àqueles que tenham direito a voto, no mesmo-prazo;
III- indicação do lugar, dia e hora da reu~
nião, com à deClaração da matéria incluída
na_pa:uta e objeto de deliberação.

(À Comissão de ConstJ'tuição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O projeto será publicado e remetido às
comissões comp-etentes.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-:-_Há or_adores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sena"dor Mauro
Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -

CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, os círculos jurfdicos
do Ceará sofreram, ontem, perdã irreparável.
com o fa1ecimento do Dr. Olinto Oliveira, um
dos mais conceituados profissionais da advo-cacia, com longa militância no foro local e
na segunda instância, no caso, o Tribunal de
J_ustiça do estado.
Dedicado integralmente às lides advocaclonais, a sua banca era a mais movimentada
entre os nossos causídicos, com uma clientela
da capital e do interior, cujas pendências rece~_
biam o seu dedicado e competente patrocínio.
·-Durante quase vinte anos, presidiu exemplarmente o Conselho Seccional da OAB, impõndo-se ao respeito e à admiração nâo apenas de seus pares. como igualmente de toda
a opinião pública do Nordeste.
Escolhido, certa vez, para compor a Egrégia
Corte de Justiça, no quinto constftucional, des-
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tinado à sua categoria, Olinto declinou da escolha, a fm de que a sua carreira de advogado
não sofresse interrupção.
Ao presidente do.tribunal e ao próprio go-

Como pi<'.luiense, tf!ndo a honra de representar
aqui o meu Estado, associo-me às homenagens expressO" também a trlSteZa de tocfos
os piauienses que ·tiveram a oportunidade de
vernador apresentou carta, na época, alinhançofthecer e admirar o grande causídico Olinto
do as razões pelas quais pretendia continuar Oliveira, ho.mem reconhecidamente de espíno exerddo de sua atividade básica,· embora
rito público, que soube, com dedicação, com
reconhecesse e proclamasse a honra de inte- honestidade e com operosidade, exercer a adgrar aquele calenda tribunal.
vocacia e presidir a O'AB, Secção Ceará.
O Sr. Nabor Júnior- Permite-me V. Ex' o~sR:MIIIlRo BENEvmES -Testeum aparte?
munho 8 ex;, riObre-selladOr-Chagas RodriOSR.MAORO BENEVJi>ES-Concedo gues, também o meu agradedmento a esta
sua solidariedade emprestada ao_ pronunciao aparte _ao noJ?re Senador Nabor Júnior.
mento- de hOje;
que rendo tiíbutO da
O Sr. Nabor Júnior- Senador Mauro
minha saudade
grande ceãrerlse que, i1o Benevides, quero associar-me às justas home- - .exercício da advogada, foi uma figura da
nagens que V. Ex" presta ao saudoso jurista
maior expressão da sociedade do nosso Estacearense Olinto Oliveira, a <jltem- tive a honra
do, o Dr. Olinto Oliveira.
de conhecer pessoalmente, durante o período
Era o registro que desejava fazer, Sr. Presiem que residi no Ceará. Tratava-se de um
dente Pompeu de Sousa.
grande jurista, um homem que presidiu por
O SR. PRESIDENTE! (Pompeu de Sousa)
muitos anos a Ordem dos Advogados do Cea- Nobre Senador Mauro Benevides, a Mesa
rá e deixou uma obra realmente digna de tosolldariza~se com V. EX' nesta homenegem
dos os louvores, de todos os encômlos. Assim,
póstuma ao eminente advogado Olinto Oliveiem nome do Estado do Acre, tenho a honra
ra. E este Presidente eventual o faz, particude interferir no discurso de V. Ex' para solidarilarmente embora ausente do Ceará desde os
zar-me com esta homenagem que V. Ex' está
quinze anos, desde 1931, tenho entre as miprestando a esse grande homem, que foi Olinto Oliveira.
nhas admirações não s6 Olinto Oliveira, mas
uma mais remota admiração, que é Olavo OliO SR. MAORO BEI'IEVIDES - Muito
veira.
grato a V. Ex', nobre Senador Nabor JúnJor,
O SR. PRESIDENTE! (Pompeu de Sousa)
que conheceu de perto o grande advogado
-Concedo a paJavra ao nobre Senador AntoOlinto Oliveira, já que durante tanto tempo
nio Luiz MaY?k
V. Ex'., residindo no Estado do Ceará, privo'u
OSR.AI'ITONIOLWZDAMAYA(PDCda amizade daquele ilustre cearense ontem
desaparecido, ele que presidira com tanto bri- TO. Pronuncia o seguinte discurso)- 5(. P~
lho e com tanta proficiência a Ordem dos Ad- sidente, Srs. Senadores, faço uso da palavra
vogados do Ceará, e que fora uma das figuras para uma pequena comunicação. Não obs-tante o acljetivo "pequena" utilizado na comuestrelares da nossa categoria.
O seu herdeiro, Dr. Olinto Oliveira Filho, nicação, julgamos que seja da maior importem procurado seguir-lhe os passos na Advo- tânda, em face da relevância do fato que quecacia, recolhendo a experiência e o tirocínio remos relatar, importante tanto para O esta(jlo
de. seu inolvidável gen.itor, ontem desapare- que representamos, o Estado do Tocantins,
ddo em conseqüência de parada cardíaca.
como para toda a região Norte do nosso Pais.
Registrando, com pesar, o falecimento do
A criação de zonas de proc~samento de
eminente coestaduano, desejo render home- exportação é wn dos instrumentos mais renagem à sua memória inesquecíVel, reconhe- centemente utilizados pelo Governo Federal
cendo-lhe os méritos incontáveis de cidadão para incen;fvar o desenvolvimento de detemiiprobo e digno, verdadeiro paradigma de serie- nadas regiões, litorâneas ou mediterrâneas,
dade e identificação com os princípiOs do Di- que tenham recursos potendais para ampliareito e da Justiça.
ção do s~u crescimento de recursos finanAqui, Sr._PreSidente, a nossa homenagem, ceiros e suprimentos técnicos para atingir
a homenagem dos representantes do Ceará aquele objetivo deseilvolvimentista.
no Senado Federal, com a adesão do nobre
Espera-se -que, brevemente, o Est:ado do
Senador Nabor Júnior, à figura inesquecível Tocantins tenha Sua ZPE e a possibilidade nesdo grande advogado.
se sentido foi confirmada pelo Secretário Exe-

e

v:

em
ao-

o

cutivo dO CZPE. Joaquim ltapary, que classifica esse projeto como "coerente e consistente", lembrando a recente aprovação, em
São 4tiz e João Pessoa, de duas ZPE.
O SR. MAORO BENEVIDES- Concedo
Também estudam-se prOJ>ostas para Baciao aparte ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
rena. no Pará; Amcaia, em Sergipe e Ilhéus,
OSr.ChagasRodrigues--Querolamen- na Bahia, servindo, todas, à área litorânea.
tar, também profundamente, a perda que o
_Entretanto, alguns se confessaram surCeará acaba de sofrer. E quero -dizer a V. Ex', preendidos com a programação desse melho-Senador Mauro Benevides, que não apenas ramento em Araguaina, alegando que, até
a Ordem dos Advogados do Ceará, mas a'. agora, o plano tem beneficiado a cidades maríde todo o País, neste momento sente-se enlu- · timas ou aos grandes rios com safda para
tada.
·
ornar.

O Sr. Chagas Rodrigues V. Ex" um aparte?

Permite-me
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A obse!Vação é totalmente improCedente.
O objetivo da ZPE não é, apenas, o escoamento maritimo da produção interior ou facilidades para as importações e exportações.
Tenho aqui á declaração do Deputado
Eduardo Siqueira Carripos, do PDC do Tocantins, que explica a razão pela qual foi escolhida
a ddade de Araguaina para instalação da ZPE
no Estado do Tocantins, afinnando que essa
instalação foi estratégica. A razão que ele apresenta: é a seguinte:
"- Com a implantação da ferrovia
Norte-Sul, cujo traçado o Governador Siqueira CampOs, quando deputado federal, conseguiu ampliar até o município,
será possfvel colocar mercadorias no Porto de ltaqui, no /'J\aranhão, com Uma economia de 20 dólares por toneladas, e ganhar toda competiçã? no mercado."

Esta a razão estratégica pela qual a ZPE
do Tocantiris será_sediada na é'ídade de Araguafna.
O objetivo da ZPE não é apenaS, como dissemos, o esc_oamento_marltimo da produção
interior ou facilidades para as importações e
exportações.
Pondo fim a essa estranheza, declarou o
Sr. Joaquim ltapary.
"Não há nada de espedal em criar uma
ZPE coiltiriental ou mediterrânea. Existem outras assim no mundo."
O éerto é que ~cos daquela secretaria
executiva visitarão a cidade de Araguaína, para
verificar as condiç_ões para a instalação e a
oportunidade de apresentar-se, no próximo
dia 16, em reuniãO do Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação, con-.
tando-se como certa a sua aprovação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
(Muito Beml)
O SR. PRESIDENTE! (Pompeu de Sousa)
- concedo_a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISOI'I LOBÃO (Pfl- MA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Seiladores, _a Amazônia, como a maior
coilcentração flOrestãl tropical do mundo, está
sendo hoje queStiõriada pela opinião pública:
internacional em acirrado debate, quando grupos ou indivíduos chegam até a radicalizar-se
em suas posições de preservação absoluta de
nossos ecossistemas. E mesmo as sugestões
de ingerência insolente contra a soberania brasileira vêm sendo sem-cerimoniosamente levantadas, corno se dispuséssemos apenas de
um mero acampamento aberto aos apetites
aHenfgenas.
':-__~elogia é a nobre filosofia do verde. O
progresso é a lei transformista das coisas.
Equilibrar estes fatores e ajustá-los num contexto único implica na adoção de uma conceituação saudável de comportamentb político
altamente benéfico a qualquer estrutura de
povo ou nação.
1\"\anter-se um património natural fechado
e ifrlpenetrável, como se fosse possível interditar a natureza com um veto a qualquer ação
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civilízadora, é um fanatismo lírico risíveL De

outra parte, o desenvolvimento agressivo e
sectário a gerar o descalabro dos ecossistemas, é um caos; é um genoCídio nacional;

é o jUíZO final da condição humana.
Jean Jacques Rousseau

irritar·se~ia

com o

calçamento das ruas de Paris. Bertrand Russen
revoltar-se-ia diante dã tese de que a destruição traria o progresso, e-viria a tomar-se um
notável pacifista contemporâneo.
Mas a polémica estabelecida em tomo da

sorte da Amazônia não _estaria apresentando
contamos graves s_e porventura esses agentes
formuladores de opinião não optassem pelo
intervencionismo insólito em assuntos da única competência de nosso governo. Pois não
vendemos nossas posições, até porque a soberania brasileira é inegociável. A despeito, o
Presidente_ José Samey, em sucessivos_ pronunciamentos, já se firmou como um autêntico fiador da dignidade nacional, quando sustenta e resguarda a postura inalienável de nosso País como nação llvre. E no mesmo sehtido
pronunciam-se políticos e minístros, destacando-se a palavra precursora e enérgica do
Ministro do Exército, Gereral Leónidas Pires
Gonçalves. .
- ·
Ao manifestar-se em termos claroS e inCisivos, o Presidente José Samey bem sabe que
o povo se coloca _a seu lado neste instante
em que todos nós repudiamos as truculentas
manifestações de círculos estrangeiros em relação a temas de alçada interna do Governo
brasileiro, notadamente porque o uso racional
da Hiléia - respeitãdos os parâmetros científicos-bem nos sensibiliza diante do princípio
de que, ao adequar-se a técn!ca do progresso
ao meio ambiente, estaríamos preservando .a
questão climato-botânica e eliminando os riscos. do_ desequilíbriO ecológico. E assim Iivrarse-ia de danos a floresta amazónica, uma básica e real riqueza vegetal em face do alto índice
de valiosas espécies botânicas~ Sobre o desmatamento e de acordo com o trabalho interpretativo de biólogos quanto à imagem ·projetada por satélite, há UITJa taxa de 1.3% a 1.4%
de área desflorestada em toda a bacia amazónica.
Pedro Paulo Lomba, criador da cidade-laboratório de Humboldt, na Hiléia, e presidente
da FundaÇão.d<is FIOJ-estaSdOB"rasU.Plibfícou
recentemente na imprensa do Rio importante
estudo sob o título "O C'affiinho-aaF1oresta".
Depois de referir-se "a generoSa ·proposta de
The New York Times de conVersão de US$
4 bilhões da dívida externa brasileira para· investir filantropicamente na· pi'eservaç;_ão da floresta arnazônica, através dt~ um "instituto ambiental nacional", estranha a "visão estrábica
do influente jornal que propõe "transformar
o Brasil, simultaneani.ente, hõ maior produtor
mundial de madeiras tropicias e no maior conservador mundial de florestas tropicais até o
fim do século, encerrando o ddo histórico
da devastação iniciãdã.-no sécUlO XVI". --·· ··
Administrar as potehcialidades da Amazôw
nia exigiria obviamente a sustaç.ão dos danos
primários e irracionais com o recurso a um
progresso plenamente sintonizado com o humanismo, em que as vocações econômicas

sejam assimiladas e apoiadas pelo poder público, d.e modo a que dentro.da grande planície
do rio mar sejam desenvolvidos projetes sérios
e de alta rentabüidade, fator que interessa diretamente à Nação por entender-se._que a criação de um parque gerador de riquezas incide
na ascensão da renda per capita do homem
brasileiro. Mas não seria lógico aceitar as propostas desconexas e l~ivas aos brios da nacionalidade, _apenas pÇ>rque as "çassançlras"
de~rpam os fundamentos de uma saudável
políti~~-ec9!99ica e_penc!er:n para _um terreno
falso, tentando_ a~opelar todos os propósitos
que preconizem a dinâmica dã civilização
amazônlca. A aplicação destas normas de dese.nvolvimento haverá de erradicar os bolsões
dé.miséria com a formação de uma sociedade
já libertada dos grilhões .de um ~traso históric·o
espetaculoso. Devemos a"firmar que jamais
coil.Cõrdaríarnos em manter a Hiléia no nível
de um antiquário domirlado pela intrã:ftsigêD-.
da do saudosismo estéril.
t imperioso ressaltar a esta altura que foi
custoso ao Brasil sustentar a sua unidade f"tSica
e espiritual, particularmente a da Amazônia,
quase sempre objeto da cobiça internacional.
Por que esSa preocupação extrema com a
Amazônia sob pretextos preservadonistas, se
em seus países - com a corrida nuclear agrediram a natureza ou destruíram virtualmente as suas reservas de oxigênio? E salta
aos olhos o aspecto particularmente aético
de confundir-se divida externa brasileira com
equilíbrio ecológico da Hiléia.
Coerente e realista, o Presidente José
ney foi veemente na colocação do problema
amazónico, avocando à privacidade absoluta
de seú. governo quest.lo desta ordem. E por
sentir q1...1e interpreta o pensamento (:Onsensual do povo brasileiro, ·o Otefe da Nação não
transige diante da posição adotada, contanto haja plena consonância cQm os inegociáveis
interesses do País. Capitular em face da cupi~
dez alienígena é anuir ou convalidar a mutilação ·da alma nacional.
O longo percurs-o histórico através do qual
os -dirigentes do País tiveram de atuar, de forma a prevenir a indivisibilidade do espírito brasileiro, leva-nos a destacar a presença de nosso ExércitO no ·contexto amazónico. ReCorde-se que já em 1840 foi estabelecida na região do rio Araguari, atualmente Estado do
Amapá, a primeira colónia militar. E estabeleceram-se Outras na gi-ande planície, tais como
a de São João do Araguaia, em 1850, São
Pedro de Alcântara, em 1853 e Óbidos, em
1854, sem falarmos na permanente guarda
ao longo das fronteiras, independentemente
da ação efetiva da Força Aérea Brasileira e
da Marinha de Guerra.
É oportuno caracteriZar que a Amazônia,
posta sob a ótica da cobiça externa, recua
ao século X\1[, quando se iniciou o surto da
pirataria estrangeira, sabendo-se que os modemos piratas, os de agora, afiam as suas
lanças para ferir a integridade brasileira. Por
isso_ mesmo ê·que o nosso Governo trata de
agilizar uma política de modo a que esta soberba Amazônia seja menos uma fábula e mais
'wn fato real, conferindo-lhe- por reconhe-
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cimento natural - a condição de celeiro do
País, s.empre predisposto a servir ao mundo.
E neste caso é essencial que se promovam
meios que tornem esta gigantesca região dotada de um instrumental civili.zatório ágil e desenvolto, plenamente assimilada pela alma
brasileira e ·integrada no âmbito sul-americano~ Dentro desta linha de raciocínio, inicia-se
a tomada de medidas de palpitante atualídade,
como. a constru:;-ão de uma rodovia, a BR-357,
que, conectada a uma via peruana, ensejará
a formação de um c.orredor.. comercial que
interliga~ o nosso Pais ao Pacífico. Note-se
que ela já comunica Cuiabá (MT) a Rio Branco
(AC), e vai estender-se ao território peruano.
Essa providência é de iilocultávei significaç-ão
sócio~econômfca, e bastante para refletir o
empenho do Governo na definiçllo de uma
orientação que prevê o encontro das duas
grandes bacias oceânjças do mundo, crian~
do~se estratégico corredor comercial aberto
ao mercado asiático.
Conf"lmla·se a esta ahura o princípio do uti
possi detis, que legitimou, virtualmente, no século XVUI, a nossa conformação geográfica,
após a .aprovação entre Portugal e Espanha
dos Tratados de Torctesilhas (1494), de Madri
(1750) e de Santo ldelfonso (1777), !'[editando-se ao alferes luso Pedro Teixeira o mérífo
de adentrar no mapa misterioso e sonolento,
partindo de Cametá em outro de 1637 até
alcançar o rio Amazonas, prosseguindo pélo
rio Napo, chegando a Baeza por terra, quando
recebeu do Vice-Réi de Portugal, Coride d~
Chinchón, determinação para regressar.
Favorecido por um determinismo histórico
que lhe rranquearia cômoda posição geográfica e que lhe favoreceria invejável projeção
no plano universal, o Brasil dispôs-se a ingressar nos dias atuais num ciclo de intensa mobilização de suas energias vitais. E no cas.O esPecífico da Amazônia, o nosso Governo dispensa
prioritária atenção a um··ereni:C) de providências de modo a, sob o sígno .de um progresso
não predatório, possa converter a Hiléia num
expressivo parque de civ:JlizaÇão tropical.
O ângulo da energia elétrica tem sido priori·
zado a despeito da polêmica pseudo-ecológica quanto à sua inconveniêrida. E ·assim
é que na: planície amazônica roiam prOjetadaS
11 usinas hidrelétricas, de acordo com o plano
judiciosamente preestabelecido, que prevê o
suprimento energético até o ano de 201 O, C,om
a inundação daquela área florestal en1 algo
inferior a 0,2%, cabendo ponderar que na
Amazônia situam-se 213 de nosas· reservas ru..:·
drelétricas.
Temos, na AmãZônia, as Usinas de Coaraci
Nunes, com 40 mil Kw de potênciã;.-CuniaUna, 30 mil; Tucuruí, 7 milhões e 600 mil;
Balbina, 250 inil; Samuel, 217 mii;Manso,210
mil; CãchOêiia POrteira, 7ÓO rilil; Barra do PeiM
xe, 500 mil; Couto Magalhães, 200 ·mil; Kararaô, agora com outro nome, 11 milhões de
Kw de potência; Ji·Paranã,· 512 mil.
Aqui, temos o mapa da região amazônia,
a Amazônia Legal, onde se situam as usinas
em construção, as que ficarão prontas até
1995 e as que ficarão prontas até o ano 2000.
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São as onze usinas previstas pelo plano do
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do a exposição de V. Ex" que é, ao mesmo
facão a raspar o rosto de um diretor da Eletrotempo uma aula para todos estes patriotas
norte. Isso é o cúmulo, isso é o fun, é a anarque aqui se encontram, no Senado da Repúquia em que está entrando este País, Comra do Peixe e Cachoeira Porteira. E até o ano
blica, tomando-os. sem dúvida, pólos de irrao apoio de maus brasileiros- a essa campanha
2000, a cOnstrução de Cc»Jto Magahães, Karadiação em defesa daquela área brasileira que,
orquestrada no mundo inteiro contra a Amaraô e Ji-Paranã.
afinal, se integra definitivamente ao nosso País.
zônia, á pretexto de ecologia. Sabemos como
São estas as usinas que vão evitar que o
PeçO a· atenção de V. ~ e de iodos: os Srs~ - defender a nossa Arpalônia. Agora, eles queBrasil atravesse aquela situação terrível por
Senado_re_~ para figuras que, audaci~~ente
rem_que a Amazônia seja o p~mão do resto
que passa, hoje, a Argentina.
'
, falando, inclusive, uma algaravia c;~ue não é
dq mund_o,__quando acabaram com as florestas
Vejamos o que dizem os jornais e revistas
tilam nas televisões e fazem pseudO:.simpósios
em seus países, acabaram com os índios; não
do Brasil e do mundo inteiro sobre a situação
até na CaPitaJ da República, ostentando títulos
existem mais índios em quase nenhum país
da Argentina: "Argentina. um país à meía-luz":
internacloitais -que possivelmente ~ el<~s coda América do Norte. Não e,ostem mais, eles
"cozinha à luz de velas: transtorno doméstico"; mendados em fW'lção do seu trabalho no sen- já acabaram e, a pretexto disso, querem inter"argentinos apagam até-os -postes_,';_ "Argen- tido de solapar, de retalhar e d~ subtrair a
ferir e dar orientação ao Brasil como deve
tina poderá enfrentar um ~colapso total no forgrande parcela amazônica da fedéração brasiconduzir a sua economia Meus cumprimennecimento de energia".
leira_. Parabéns, Sr. Senador,
tos a V. Ex' e meus parabéns à firmeza de
'Isso tudo, de fato, já vem-ocorrendo na ArSua Excelência, o Presidente da República.
O SR. EDISON LOBÃO -Agradeço, nogentina, porque aquele país não foi capaz de
o Sr. Roium tlto- V. & permite- um
prever as situações que viriam, e, também, bre Senador Áureo M._ello, a valiosa contribuição de V. Ext ao meu modesto discurso, cfizenaparte?
não resistiu a alguns impulsos contra as usinas
do que reconheço em V. EX" um dos defenque eles pretendiam ali localizar.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Nós. brasileiros. não desejamos que essa sOres autênticos da nossa poderosa região
-Esclareço ao nobre qrador que o seu temsituação ocorra também entre nós; slrriples- amazônica. E V. EX não o faz com nenhum
po, que se iniciou às 15 horas e 12 minutos,
mente em razão de uma campanha mal-inten- fanatismo, mas, sim, conl Patriotismo e notádeveria termiriar às 15 horas e 32 rriinUtos.
vel
competência
cionada de estrangeiros que pretendem domirazão por que a Presidência interferiu. Mas V.
Muito obrigado a V. Ex'
nar o nosso território_ através de _uma inge~pode concluir a sua oração.
rência não _admitida, que jamais aceitaremos.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O SR- EDI80N LOBÃO -Agradeço a
O Sr. Aureo Mello -Permite-me V. Er - Peço a V. ~ que condua o seu discurso;
v. El<'
Ordem
do
Dia
deve
começar
às
15
porque
a
um aparte?
Quero ouvir o aparte do eminente üder Rohoras e 30 minutos.
nan Trto. Mas apenas para referir-me à interO SR- EDISON LOBÃO- Ouvirei, com
venção do eminente Líder Rachid Saldanha
O SR- EDISON LOBAO - V. El<' não
prazer, o aparte de V. Ext
estava presente quando iniciei o meu pronon;.
Derzi, vejo aquí na revista Veja sob o título
ciamento. Peço a V. Ex!' que tenha um pouco
''Teoria arranhada": "Nos Estados Unidos a
O Sr. .Aureo Mello- Congratulo-me sinde tolerância.
temperatura não muda há cem anos, o que
ceramente com V. Ex!', ao mesmci tempo em
significa que a devastação das florestas amerique o felicito pela inaUguração do trecho da
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
canas não _interferiu na ecologia, no clima de
ferrovia que liga Imperatriz a Pequlâ, em Açai- -Queria apenas dar conhecimento a V. ~
nenhlJma espécie": Por que_s6 no Brasil tem
Jândia. Foi, sem dúvida, uma conquista do de que não vou- cassar-lhe a palavra e nem
que haver esta alteração profunda, ao ponto
Brasil para o trabalho de recuperação, de inte- interrompê-lo. Solicitaria a V. Ex', contUdo, ande termos estrangeiros interferindo- eles sim
,gração dos Estados do Norte à economia do
tecipasse a conclusão de seu discurso.
- índevidamente, nos nossos assuntos interSu1, dando mais força ao nosso povo que haOSR- EDISON LOBÁO-Sr. Presidente,
nos?
bita os mais diversos quadrantes deste Pais.
eu anteciparei as minhas considerações.
Ouço o eminente Líder Romm Tito e em
Vendo o gráfico que V. EX' apresentou, raciose_gujda o SenadOr -CarloS Albert:o.
O Sr- Radtld Saldanha Derzl- V. El<'
cinei o seguinte: essas usinas correspondem
permite um aparte?
aos antigos bastiões, aos fortes que foram criaO Sr. Ronan nto- Sr. Presidente, serei
dos nos séculos XVII e XVIll, just<mlente fazenbreve. O assunto sobre a Amazônia brasneira
O SR- EDISON LOBÁO -Ouço V. El<'
do wna ciranda, um círculo defensivo de toda com muito prazer.
- assunto dos brasileiros, do Brasil --deve
a região amazónica, pelo gênio do povo portuser discutido. A Amazônia é um mistério que
O Sr- Ra<:hld Saldanha Derzl - Nobre
guês, pela sua visão de homens extraordináainda deve ser ~esvendado. No entanto, gostarios, inclusive, como este Pedro Teixeira_, que Senador EdiSon Lobão, V. Ex' faz wn oportuno _ria de dizer que o érasil fez um convênio com
consegiu adentrar a nossa região amazônica e patriótico discurso hoje, nesta Casa. Desejo
a Universidade de Cambridge, há questão de
e fazer um circulo de defesa, impedindo, as- congratular-me com V. Ext e com Sua Exceonze anos, e, durante cinco anos manteve onsim, que o estrangeiro se apossasse, como
lência, o Presidente da República, com a atituze torres em toda a Amazônia para classificar
sempre sonhou, das riquezas daquele territó- de firme que Sua EXcelência tem tomado em
a quantidade de gás carbônico-. que era emirio. Agora o círculo, as fortalezas são outras. não permitir a ingerência de potências estrantida pela flor,esta e o ·oxigênlo que era expirado.
Não são mais aquelas fortaJeza~ com pedras geiras dentro da economia interna do Brasil.
Pois bem, no cômputo geral, o resultdo fmal
enormes, como· as do Forte do Prindpe da Não admitiremos, em hipótese alguma, que
do estudo chega à conclusão de que a AmaBeira que eu vi, nem com canhões boca-de- elas interfll"am, venham nos dar diretrizes de
zônia não fabrica e nem destrói oxigênio, ela
sino; são fortalezas eletrônicas, fortalezas de como agir e de como traçar o nosso desenvolse equivale. Mas a discussão não deve ficar
energia hidráulica, que permitirão à Amazônia vimento. Há pouco tempo, fizeram, para veraí. O Brasil dMrá promover, como afirmou
se indusbiaJizar devidamente e se defender, gonha do Brasil, aquela-grande encenação,
o próprio Presidente José Samey, reuniões
através da sua própria indústria, na fabricçaão quando - _a imprensa diz - trouxeram quacom todos os países da Região Amazônica
. dos seus instrumento~ que valorizem a sua renta nações indígenas. Nações indígenas não
e_ será, desses paíseS, a autonomia para dizer
energia estática, a sua energia metálica, a sua são tribos, como quis dizer o Senador; nações
o que se deve, o que não se deve, o que se
energia dinâmica, ao niesmo tempo, mobili- indígenas, e do estrangeiro também, para vipode e o que não se pode fazer na Amazônia.
zados por esta energia muito mais barata do rem aqui protestar contra a construção de
Agora, uma coisa parece clara: as devastaque a energia nudear, como propõem algu- wna hidrelétrica, que é de fundamental imporções, também, como têm acontecido, com
mas nações fazer e implantar naquela terra, tância para o nosso desenvolvimento e para
o apoio do incentivo fiscal para queimar milhacom o perigo de risco de vida para o mundo a grandeza do País. Isso é uma vergonha. E
reS e milhares de hectares, usufruindo-se dos
inteiro. De maneira que quero continuar ouvin- ainda a imprensa mostra uma ind.ia com um
recursos -que são do Tesouro Nacional. Isso,
Governo. Aqui' está Balbina, Ururuá, Uruaci,
Tucurui, Samuel, até o· ano de 1995. Mais Bar-
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também, nós, brasileiros, este Parlamento, deve coibir, porque, afinal de contas, é um absurdo que se faz contra o dinheiro do eráfio púb~
co e contra as florestQs que são um patrimônio

brasileiro. Muito·obrigado a V. Ex" V. Ex- enfoca
muito bem o problema.

O SR- EDISON LOBÃO- Muito obrtgado. O testemunho de V.. Ex" é valiosfssimo.
Em verdade, ê uma ircoerência nós, o povo,

pagarmos para devastar nossas florestas. E
o que é pior, Senador Ronan Tito, em muitos

casos, têm sido empresas multinacionais,
aquelas que vão devastar nossas florestas com
recursos de incentivos fiscais.

O Sr. Carlos Alberto -

não foi chamado para a discussão sobre os
problemas da Amazônia. Congratulo-me com
V. ~ nesta tarde. Meus parabéns, EX'
O SR. EDISON LOBÃO - O Exêrcito,
a Marinha e a Aeronáutica têm tido, de fato,
Senador Càrlos Alberto, um papel extraordinário na defesa e na preservação de nossas
fronteiras. De fato, deve o Exército, devem as
Focças Arinadas ser também chamadas, assim çómO.:-estamos n~; aqui, no Senado Federal, cu_idando de d~fender a Amazônia que
é nossa e da qual não abriremos mão jamais!

O&. Mansueto de Lavor- Perffiite V.
Ex' um aparte?

V. EJr permite

um aparte?
O SR- EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex",
Senador Carlos Alberto.

O SR. EDISON LOBÃO - Com mutto
prazer, nobre Senador Mansueto de Lavor.

O Sr. Mansueto de Lavor - Eminente
senaaor quero (:OngratUiar-me com o seu
pronunciamento. É claro que em alguns pontos podemos divergir, mas a tese fundamental,
de que compete ao povo brasileiro traçar o
destino de qualquer parte do território do País.
essa tese fundamental, ternos que apoiar e
aplaudir. O tempo não permite usar um pouquinho mais este aparte com que V. Ex" me
honra em algumas considerações sobre outros_ povos. Mas no que toca à seqüência de
hidrelétricas na Am~nia, gostaria de observar que há prioridades neste Governo. E a
prioridade, no meu entender, é que se utilize
a capacidade total de ltaipu, que se utilize a
capacidade total de Tucuhlí, e que se construa
- já iniciada que está - -a hidrelêtrica de
Xingó, para que não ocorram obras paralelas.
Sei que as grandes empreiteiras e construtoras
apressam, viabilizam, até, esses projetos e recursos. M.as a construção dessas hldrelétricas
não pode estar, necessariamente, ligada aos
interesses empresariais das empreiteiras, senão ao interesse geral e ao bem-estar do povo
brasileiro. Muito obrigado.
I

O Sr. Carlos Alberto- Primeiro, Senador
Edison Lobão, gostaria de me congratular
com V. Ext e enaltecer o discurso que faz na
tarde de hoje. V. Ex• profere, exatamente~ um
discurso do próximo milênio, porque as discus~es. hoje que são _díscus_s_ões__já superadas, que são as discussões da corrupção de
ministros que aparecem nas primeiras páginas de jornais, em páginas de revistas como
a Veja, interessa a todos nós outros em termos de futuro. A verdade, é que a discussão
sobre a Amazônia deve sair daquela condição
de discussão político-partidário-ideológica,
porque o meio ambi_ente, nobre Senador, não
tem partido, não é nem de direita nem de
esquerda. Interessa-nos a discussão da Amazônia em termos de salvar o planeta. Precisamos discutir o mais amplamente possível. Veja
V. EX' que Uma das partes que mais entende
da Amazônia está fora da discussão, porque
tal discussão é político-ideológica. As esquerdas se identificam muito com essa discussão.
Por exemplo, o Exército até hoje não foi chamado para discutir a Amazônia com a clasSe
política, com os e_cologist.as e com os homens
inteligentes deste Pais. Na verdade, sabemos
perfeitamente que a Amazônia foi devastada
não por nós, brasileiros, mas por empresas
multinacionais que, recebendo incentivos fiscais lá se lmpl3f1taram, como a Volkswagen
e tantas outras. Discordo e quero lançar o
meu protesto contra a atitude do President~
da República, que recebeu um cantor de rock. _
Na condição de Senador, colaçaria o Sting
do tamanho do seu rock. Jamais um Presidente da República poderia receber um cantor
de roçk para discutir os problemas da nossa
Amazônia. Como disse o Deputado Amara]
Netto, é a mesma coisa de amanhã marcarmos uma audiência com o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, para receber Chitãozinho e Xoror6 para. discutir o problema
dos índios lá do Texas. Precisamos coloca(,
acima de tudo, o Exército também nesta discussão, que teve no Marechal Rondon um desbravador, um homem estudioso, que foi para
dentro desbravar a Amazônia, estudou e implantou vários projetas. QUem entende da
Amazônia e quem entende muito porque lá
está, é o Exército brasileiro. E o Exército ainda

OSR-EDISON LOBÃO-Senador Mansueto de Lavor, este _é um. tema que demandaria, de fato, um discurso exclt.isivarriente sObre ele, o tema energia elétrica. Mas poderia
adiantar a V. Ex!' que uma hidrelétrlca não se
constrói - V. Ex' sabe disto - de um momento para o outro: demanda vinte_ anos de
estudos. Vinte ano.sl
.
Tuc.uruí será totalmente utniza.d~ assim coffi9 ltaipu e todas as hidrelétlicas que estão
em construção ou que foram projetadas, mas
também não se constrói wna hidi'elébica de
um único fôlego, mas. sim, por etapas.
Agradeço a V. Ex' a participação, que homenageia o meu discurso.
~

~

~

O 81'~ Mário Mala- Permite V. Ex', nobre
Senador Edison Lobão, antes que termine o
seu discurso, uma pequena intervenção, com
a tolerância da Mesa?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Mesa solicita a V. E:ic' que não conc;eda
mais _apartes, nobre Senador Edison Lobão,
porque o seu tempo se esgotou às 15 horas
e 32 ffiinutos. Assim, peço a V. Ex' que colabore.
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Inscreverei V.~ depois da Ordem do_Dia
para que continue' as suas considerações, que
são da maior relevância. É. preciso manter,
aqu~ uma regra geral sem exceção.
O Sr. Mário Maia ...:. Prometo sei' brevenesta interferência.
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Presidente,
vou atender a V. ~.pois não posso deíxar
de fazê-lo, mas quero dizer - me perdoe que nos_ dois anos e meio que aqui estou como
Senador, para minha honra, talvez seja esta
a quarta ou quinta vez que pronunciei discursos, sempre muito curtos. E tenho assistido,
aquL a discursos d~ uma hora e meia. duas
horas! Este é um tema que a mim me pareceu
importante para o Brasil, não exatamente para
mim, para minha modéstia, minha humildade.
Por isso, peço a Y.t Ex" que seja um pouquinho
mais tolerante. Estou concluindo. 56 vou ouvir
o aparte do eminente _Senador, que é também
da Amazônia, e, em seguida, concluirei o meu
discurso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sabe V. Ex" o pesar com que ajo assim,
mas não posso ser responsável pelas deliberações anteriores. Esta Mesa tem mantido este
critério e espera mantê-lo até o último dia de
Stla administração.
O SR. EDISON LOBÃO- Que~ julgo
salutar.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado, nobre Senador.

O Sr. Mário MaJa- Com a devida toler~
cia da.Mesa, nobre Senador, gostaria de participar de sua discussã_o sobre a Amazônia, lembrando o seguinte: há poucos anos, os americanos, através de wn projeto gigantesco -do
Instituto Hudson, propuseram alagar metade
da AmaZônia - todo o Baixo Amazonas faZendo uma grande barragem, quando eles
defendiam a teoria de que as cidades ao longo
do rio Amazonas não progrediram e não têm
perspectiva de progresso. Só as cidades situadas em, terra fume teriam_ e$S;a possibi1Idade.
Então, novas cidades seriam c.onstrutdas à
margem desse grande lago. Agora, eles levantam uma celeuma enorme_ com as pequenas
barragens que _que(emos fazer - pretendemos, devemos e necessitamos fazer-::-. e_ que _
não chegam a décimos ou milésimos da_ gran~
de _superfície amazônica. Todos têm c.onhe.címento de nossa posição fume aqui; dos protestos que temos aprP.s~ntado e, através desses_ discursos chamamos a atenção_ da Casa
e do Pais para a nossa preo-cupação com respeito à preservaçãO® natureza. e à destruição
que se está fazendo, principalmente nas últimas décadas, da floresta amazónica, sem_uma.
rfletodologia, sem uma cc;>nsciência científica
e tecnológica. Mas, o pretexto _de não se tocar
na Amazônia porque ela é o pulmão do mu_ndo, é a resewa de_ ol9gênio do globo e outros
argumentos, isso vai muito longe porque a
cobiça internacional é muito grande sobre a
nossa região de há muito e devemos dar sott..ções com o nosso conhecimento_ e com a _
nossa tecnologia, natl:lfalmente com a_ ajuda
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da ciência e do conhedmento mundial, mas

preservando a soberania nacional sobre a
grande região que pertence e que pertencerá
sempre ao Brasil e aos brasileiros.

O SR. EDISON LOBAO - V. Ex' nos
traz à lenlbrança esse episódio, que é fundamental. Hâ 6 ou 7 anos, de fato, esse instituto
americano nos trouxe a idéia de construir uma
grande, uma imensa usina que alagaria 30%
do território do Amazonas. Um instituto ameri-

cano e, não houve nenhuma palavra nos Estados Unidos contra essa sugestão. Essa, sim,
danosa aos interesses brasileiros e do mundo.

Sr. Presidente, Srs. Seriadores, todos os projetas hidreléticos em desenvolvimento pela
Eletronorte incluem os estudos de impacto
ambientai e a elaboração do Rima, de acordo

com a legislação vigente.

Os resultados dos estudos ambientais são
sempre incorporados ao processo decisório

e à concepção das hidrelétricas. Naquele:s projetas que estão em fase adiantada, as ações
decorrentes dos estudos ambientais assumem caráter corretivo e paliatiVo. Nos projetas
em estágio inicial de desenvolvimento as conclusões dos estudos ambientais são incorporadas na fase_ de planejamento e assumem
caráter preventivo, podendo alterar profundamenta o processo decisório. J:: por isso que
no médio curso do rio Tocantins, em lugar
de três hidrelétlcas a Eletronorte estuda a
construção de cinco, com menor área alagada, menor população a ser relocada, se bem
que a um custo global de construção mais
elevado. A este ponto chagam os cuidados
do governo. As cinco usinas são as de serra
Quebrada, em Imperatriz; Estreito;-Tupiratins;
Lajeado e Porto Nacional.
Os estudos de impacto ambiental não Se
restringem à área aJagada, mas se estendem
a toda sua área de influência. Procuram, a
partir de um diagnóstico atual da região, prognosticar a alteração que o ecossistema fluvial
sofrerá com o barramento, como o ciclo hidrológico, qualidade da água, a migração dos
peixes e diversos outros fatores afetados. Na
Amazônia esses estudos são muito importantes devido à grande interação existente entre
a água dos rios e lagos e_ a floresta, e entre
esta e a água presente no ciclo de evaporação
e precipitação.
A transformação de áreas de florestas em
áreas de reservatórios não afetam o clima da
regiãO. Os estudos do Instituto_ de Pesquisas
Espaciais (rNPE), em Balbina, foram conclusivos a este respeito.
A transformação de grandes áreas de florestas em áreas agrícolas ou de pastagens, entretanto, alteram o clima da região devido à sensi"
vel menor evaporação propordonada pelo novo tipo de cobertura do solo, o que acarreta
menores precipitações.
A área a ser inundada por hidrelétlcas até
o ano 2000 é de 0,2% da Amazônia, ou seja,
dois maésimos do tenitórlo.
O espelho--d'água dos rios e lagos amazônicos representa 2,5% da área da região, na
estação seca. Na estação úmida essa área se
amplia para 5%.

A Amazônia é região de baixa densidade
demográfica. Portanto, o remanejamento de
populações face às hiqreléticas é pouco expressbro em relação aos brasileiros que se beneficiam côril a energia a~ gerada,
Os estudos de impacto ambiental incluem,
igualmente, o impacto de alteração do ecossistema sobre as populações regionais, iriclusive as indígenas, uma vez que índios e ribeirlnh.QS ~~nicas vivem em íntimo cantata
com os rios e a floresta e deles retiram parcela
· substancial de seu sUstento.
Outro segmento importante dos estudos de
impacto diz respeito às conseqüências da atração, para a região, das obras de hidrelétrfcas.
de um grande contigente populacional com
hábitos diversos daqueles dos habitantes tradicionais ~ que representam uma pressão adicional sobre terras indígenas e protegidas.
Os impactos sobre as populações indígenas
merecem toliSiderações específicas e adicionais relacionadas com os demais segmentos
populacionais, devido ao choque entre cuhuras envolvidas.
A questão ambiental da Amazônia não é
afetada pelas hidroeléticas. O problema da
proteção ecológica passa primeiro pelo controle do fogo (pe"quenos agricultores e foimação de pastagens) e do mercúrio lançado nos
rios (gãrlmpeiros).
O Brasil possui 10% do potencial hidrelébico mundial e 45% dele situa-se na Amazônia
Legal. 15% da água doce levada aos oceanos
correspondem aos rios Amau>nas e Tocantins.
O Departamento de Estudos de Efeitos Ambientais da Eletronorte, criado em seteml;lro
de 1986 em substituição às Assessorias de
Meio Ambiente e_de Recursos Naturais, possui
uma eqUipe multidisciplinar habilitada no
campo das ciências sociais. biológicas e da
natureza, composta por 30 profissionais de
nível superior, inclusive com mestrado e doutorado, e 6 de nfvel médio para o apoio administrativo. Estas precauções têm sido motivo
de preocupaçãõ--i>ermiinenie do Dr. Miguel
Nunes, Presidente da Companhia e seu colegas de Diretoria.
Além desse departamento localizado no escritório cental da empresa, a Eletronorte cria
em suas hidrelétlcas Centros de Proteção Ambiental dotados de laboratórios e outras instalações afins, inclusive para apoio a outras instituições que desejem executar pesquisas na
região. Esses centros já foram criadOs em TucWl.Ú, Balbina, Samuel e Manso e contam com
equipe permanente da ordem de 100 profiSsionais.
Fantástica região virtualmente. esquecida
durante 66 ·anos de Monarquia e 100 anos
de República - reconhecendo-se, embora,
o milagre da preservação de nossa integridade
geográfica durante esta extensa idade sóciopolítica .....:a hiléia mereddamente decantada
pelo gênio de Alexandre Humboldt ergueu-se
para o futuro Já agora, a 21 anos do próximo
século.
Agentes internacionais talvez se interessassem se a Amazônia permanecesse em plano
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de semiclandestinidade, exposta aos surtos
ocultos da pirataria não indenfificada, como
se dispusséssemos apenas de um lendário colosso 'edênico a galvanizar as atenções de dneatas especializados em ffimes de terror ou
suspense, _sobretudo à disposição de irrefreável ambição económica de cartéis internacionais.
.Mas não necessitamos das lições interesseiras que nos querem ministrar sobre como
defender a ecologia amazónica porque somos, nós mesmos,_os madrugadores_de~se_s
cuidados. E aos que ignoram, cavilosamente,
o alto grau destas responsabilidades, sugerimos a leitura atenta do Capítulo VI da Constituição da República Federativa do Brasil, que
se refere ao M_eio Ambiente. Ali, vamos encontrar esta página admirável:
CAPITULO VI

Do Melo 1\mblente

Art. 225. Tadas têm direito ao melo
ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 19 Para assegurar a efetividade
desse direito, incumbe ao Poder Público:
1- preservar e restaurar os process_os
ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
D- preservar a diversidade e a integridade do patrfmônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
DI- definir, em todas as Unidades da
Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas sofnente através de-lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos ÇJtributos que justifiguem sua proteção;
IV- exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente caUsadora de significativa degradação
do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V- controlar a produção, a comen:::ialização e o _emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
VI- promover a educação ambie_ntal .
em todos os níveis de ensino e a consdentização pública para a preservação do
meio ambiente;
VIl- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a ~xtinção Çe e_spécies ou
submetam os animais a crueldade.
§ 29 Aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o melo
ambiente degradado, de acordo com so-
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lução técnica exigida peJo 6rgao público competente, na forma da lei.
§ 39 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 49 A floresta Amazõnica brasileira,
a Mata Atlântica, a Sel'lêl do Mar, o Pantanal Mato-grossense e a Zona Costeira são
pat:rimônio naciona1, e sua utilização far-

de um compromisso que envolve diretamente
a honra brasileira._
A Amazônia é ·nossa. E é a Amazônia, com
o porte de sua grandeza, qu~ vai acelerar a
corrida histórica do Brasil diante_do_consenso
mundial.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemt Palmas)
. _
_
. _
DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE
O 0RA00R EM SEU D!SCilRSO

CUIZETA MERCA/"'TTL
29 dez 1988

se-à, na forma da lei, dentro de condições

que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.
§ .5" São indisponfveis as terras devo-

lutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 69 As usinas Que opeiein com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não
poderão ser instaladas.

Temos, portanto, todo o inStrumental necessário à defesa do meio ambiente de nossas
florestas e de nossos rios. Nem por isso devemos assumir a postura obsessiva da intocabilidade absoluta de nossas riquezas, sob o pretexto inconseqüente de tal defesa. O progresso
e o bem-estar de nosso povo constituem direitos em relação aos quais não pode haver neglig~ncia e nem concessões_ descabidas. E não
há crescimento económico sem energia elêtrica farta. Este é, sem dúvidã, o principal projeto
nadonal, se não quisermos passar pelo calvário em que mergulhou a Argentina. Por conseguinte, não deixaremos de construir qUantas
usinas hidrelétricas se façam necessárias ao
bem-estar do povo brasileiro, qualquer que
seja. o estrépito que contra elas se promova.
É claro que o faremos com os cuidados impostos pela Constituição pelas leis qUe compõem o _capitu1o do meio ambiente. Exceto
isto, estaremos surdos à má-fé-internacional
que não nos quer ter por parceiros do grande
futuro que pelo destino e por nossos esforços
nos está reservado.

e

Os estrahgelroS noS acusam- de- devãstar
florestas, no entanto, foram eles os que mais
devastaram aqui e alhures. Aludem à poluiç!o
e são precisamente eles os que mais poluíram,
e ainda poluem, com suas diabólicas criações
químicas. Levantam-se em deresa de nossos
índios, esquecidos de que no passado recente
dizimaram populações inteiras de silvícolas.
Os Estados Unidos da América mantêm os
seus índios em espaços territoriais de 20 hectares por pessoa, ao tempo em que no Brasil
estão reservados 400 hectares por índio. Portanto, pregam aqui o que por lá não praticam.
I:: o cinismo internacional a nos atormentar,
com O-S aplausos dep!oráve!s de parceiros alie~
nígenas dessa empresa sinistra.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, creio nã
vitalidade de nossas energias e na patriótica
obstinação de nossos propósitos. Assim, haveremos de cumprir o nosso papel na vanguarda

Elebiddade
ARGENTINA PODERÁ ENFRENTAR UM
COLAPSOTOTAL NO FORNECIMENTO

Por Paulo Totti de Buenos Aires
o presidente da Servlcios Eléctricos dei Gran Buenos Aires !SEGBA), Pablo aii-avelli, ao anunciar que a capital argentina e seus arredores
estão ameaçados de sofrer o -colapso total do
fornecimento de energia elétrica. "Diria que
es@_mos no limite da escuridão total", afirmou
Cai'avelli, responsável pela distribuição de luz
e força a ~ ~ rt:~ilhões de habitantes da região
metrOpolitana de Buenos Aires.
A situação agravou-se com a demora na
volta à operação da central nuclear de Embalse, situada à margem do rio T erceit'o, Província
de Córdoba. A usina, por problemas em seu
sistema eletrico, deixou de gerar, terça-feira,
652 megawãttslhora. A previsão é de que até
amanhã ele vohe a operar a plena capacidade,
mas o fornecimento de energia ficou reduzjdo
a 23% apenas da capacid~de,instalada em
todo o pafs~ "Nessa situação" ,!disse Caravelli,
"a queda de uma _simples subestação, num
acidente nOrina;- oú a ii-tterrUj)Ção de uma das
máquinas que estão sustentando a demanda,
pode provocar problemas em cadeia e todo
o sistema deixaria de funcionar".
Ontem tomou-se mais severo_ o regime de
radoilamento. O -corte rotativo de cinco horas
de duração ·ampliou-se para todos os quarteirões de Buenos Aires, poupando apenas os
em que funcionam as matrizes de bancos,
mantidas fora do racionamento devido ao
grande movimento de fim de ano. A partir
de seguri-da-feira, porém, tal como já está
acontecendo com os hospitais. todos os bancos serão atingidos.
Ontem, também o racionamento atingiu o
interior do pais, com cortes que, por enquanto,
serão de três horas, rotativas, nas províncias
de Córdoba e Mendoza, regiões de grande
concentração industrial. Em Córdoba, o racionamento já atingiu 180 quarteírOes e se ampliará durante o dia de hoje,
A hidrelétrica binacional argentino-uruguai
de Salto Grande começou ontem a fornecer
mais 1,3 mil megawatts ao sistema interconectado nacional, mas essa contribuição não
"Cro_~emos os dedos", afirmou ontem

terá inf!uênda import..ante na solução- da crise;
pois a perda temporária de Embalse já comprometeu toda a rede. Para que Salto Grande
pudesse produzir mais energia, o Uruguai concordou em permitir o rebaixamento do nível
da represa em 50 centi'metros (não 50" metros,
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como este jornal publicou ontem, equivocadamente}.
A chamada baixa hidraulicidade do rio Uruguai, porém, ê uma das razões da presente
crise- a mais séria que a Argentinajá enfrentou em toda ·a sua história. Os outros problemas se relacionam com a falta de chuvas também na Patagónia, que fmpede o pleno fundonamento da hidrelétrica de El Chocon (o degelo dos Andes também está atrasado) e na precária_ .manutenção das tennelétricas, respon~
sáveis por 45% _da energia gerada na Argentina e que estão operando com apenas 26%
de sua capacidade. Com a saída de serviço
de Embalse não há um s6 quilowatt argentino
gerado em centra] atômica, pois Atucha I continua 'sem operar desde agosto (ver quadro).
A falta de energia está igualmente provocando crise no fornecimento de água às populações dos municípios que cercam Buenos
Aires. Ontem, segundo cálculos da adminis. tração da Província de Buenos Aires, 100 mil
habitantes dos municípios de Lomas de Zamora, Este ban Echeverria, San Fernando, Tigre,Morom,San fsidro, Ezeiza eTresde Febrero, estavam sendo abastecidos de água potável em caminhões-pipa, pois trinta estações
de tratamento d'água da região haviam sido
afetadas pelos cortes de energia.
"Estamos trabalhando 24 horas por dia",
disse_ _Caravelli. "Mas não vejo solução para
os próximos dias. Mesmo que Embalse volte _
a operar, como estava previsto, em dnqüenta
ou sessenta horas, o racionamento será mantido. Minha esperança é de que entre 15 de
janeiro e a primeira quinzena de abril voltem
a funcionar três grandes máquinas que fornecerão 1,1 mil megawattslhora." Para que esses
equipamentos (tennelétricos) estejam novamente em serviço serã_o necessários investi~
mentos de QS$ 40 milhões. .
O subse_cretário de Energia, OsValdo Porteiro, coordenador do sistema de racionamento, é ainda menos otimista que Caravelli. Para
ele, a Argentina entrou em situação de emergêncta elétrica em abril deste ano e só sairá
dela em junho de 1989.
ROBÓ DE ATCJCHA I EM TESTE

Por Paulo Totti, de Buenos Aires
A presidente da Comissão Nacional de

Energia Atômica, Emma Perez Ferreira, informou ontem que já está sendo submetido a
provas um robô de fabricação argentina cuja
tarefa será a de ajudar a colocar em funcionamento a central nuclear Atucha (, inoperante
desde 15 de agosto.
O robô telemanipulado penetrará por um
tubo de 12 centímetros de diâmetro e trc;~ba
lhará a onze metros de profundidade, mergulhado em água radioativa. Ele vai tentar recuperar material defeituoso existente nas varetas
de zircalo! que -COHtêm---urânio no- -centro --do
reatar.
Se o instrumento for aprovado, serão encomendados mais dois para realizar o trabalho,
que, além da limpeza, inclui cortes e soldagem
do invólucro de zircónio.
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Não havia no mundo n~nhum robô que pu-

desse realizar essa tarefa, e técnicos argentinos, em colaboração com as empresas parti-

culares Perez Compa:ri.c e Techint, foram obrigados a desenvolvê-lo com seus próprios recursos. Se tudo der certo, os três robôs começarão a trabalhar no fundo do reatar em 15
de janeiro e daJi só serão retirados em fins

de abnl
"DE NOCHE, A MEDIA LUZ"
28 Dez. 1988

por Paulo Totti
de Buenos Aires
Buenos Aires sem anúncios luminosos nas

Avenidas Corríentes, Callao e Santa Fé, sem
ar condicionado nos restaurantes do bairro
da Recoleta e nos cinemas da Avenida Lavalle
- este será o resultado mais ostensivo da
nova fase de racionamento de energia elétrica
que, a partir de hoje, ameaça também os hospitais, as delegacias de polícia, os hot~!s do
centro da cidade, os inquietos quartets do.
Exército e até a Casa ROsada, sede do governo.
"Não chove e o calor de 35 graus não
estimulou as pessoas a desligar seu ar condi~
clonado", explicou o ~ecretário de En7rgia,
Roberto Echarte que, atnda ontem, examtnava
com um "comitê de emergência" a possibi~
!idade de observar os cortes rotativas de cinco
horas durante o próximo fim de semana.
Para "facilitar a vida das pessoas"_ durante
o Natal, sábado e domingo· passados foram
deixados de fora da programação de raciona-:
menta. ''Consumiu~se neSSes dois días mais
do que se economitau-·nos ·cortes das duas
últimas semanas", explicou Echarte, disposto
agora a não mostrar a mesma boa vontade
no- Réveillon.
Ontem, o antigo (inaugurado em 1913) e
ainda eficiente sistema de trens subterrâneos,
que liga praticamente todos os bairros de ~ue
nos AireS, pela primeira vez em 35 anos deLXOU
de funcionar durante a madrugada, fazendo
suas últimas viagens às 22 horas, para voltar
a operar às 5h30miri. Também as esta~óes
de televisão suspendem sua programaçao a
,partir das 24 horas e a maioria só volta ao
ar ao meio~dia. A ex.ceção é o canal13, estatal,
que, às 7 horas, apresenta um noticiário de
duas horas e desliga o sinal imediatamente.
"EStamos submetendo a popUlação a esses
desconfortos", admite o secretário de Et .ergia,
"para evitar' o colapso total do sistema, o que
provocaria a surpresa de "apagones" em bai~;
ros inteíros, que durariam 24 horas ou mais .
A situação é tão grave que, ontem à tarde,
o governo argentino solicitou ao_ governo uru~
guaio permissão para baixar em 50 metr~s
0 nível da hidrelétrica binacional de Salto
Grande. Com vazão mãior na represa, a âgua
gerará mais 13 MWh que irão reforçar ? siste~
ma interconectado que fornece ener91a para
Buenos Aires. O governo uri.Jguafo concedeu
ontem mesmo a autorização.
(nstaladas em um país de estatísticas muito
defasadas, a indústria e o comércio da Argentina não sabem ainda os" prejuízos que o atual
racionamento está provocando para os seus
negócios. De imediato, verifica-se uma queda

acentuadaJlaS vendas de supermercados, pre~
judicados pelos cortes que atinge~, ~ra s.uas
câmar.:)s frigoríficas (geradores propnos .apenas servem para aclonar as máquinas reQJstra~
deras e. segundo um dono de supermercado,
"dar algum frio às câmaras"), ?ra os.~efrigera
dorese "freezers"' dosconsumJdores .A perda
da confiança na qualidade dos produtos nas lojas ou em casa - diminuiu o interesse
pelas gôndolas de .artigos congela?os o.u res~
frlã:âos. Caiu o consumo de embutidos, 1ogur~
tes, manteigas, pescados e carnes.
.
Até ontem, ·o microcentro de Buenos ~res
-limitado no leste e no oeste_ pelas Avemdas
Nueve de Julio e Leandro M. Além e no_ norte.
e _sul pqr Santa Fé e de Mayo -_estava sendo
poupado. Hoje começa um e~ue~a de;cor~
tes que, na próximasegunda~fe1ra, n~o deJXara
nenhuma região da capital, e tambem da po~
pulosa conurbação.Jorª. do racion!3ment<:· A.
previsãp inicial d~!_> autondades e~a.de praticar
0 racionamento até apenas o proXJmo fim de
semana, Agora, o próprio secretárto Echarte
não acredita que ele possa acabar antes de
31 de janeiro.
.
, .
A Argentina tem uma _capac1d~de e~etrica
iristalãda-.::.:.:. té!'mka, nuclear e h!dráultcade 12.664 MWh, potencialidade que, segund?
os técnicos, "apenas empata" com as neces~~
dades de consumo. As deficiências de geraçao
hidráulica já sã() conhecidas: não chove nas
bacias que alimentam as usinas de SaJto Gran~
de sobre o rio Uruguai e o complexo El C~o
cón - Planicie Banderita - Aticurá Arroytto
na Patagõnia.
Das duas usinas nucleares, apenas Embal~
se, na província de CórdOba, fornece normal~
mente os seus tradicionais 652 MWh, enquan~
to Atucha l espera verbas e um robô para
voltar a operar com 370 MWh na regiã~ de
Zárate, perto de Buenos ,Aires. Embalse vm~a
funcionando perfei~meJ:lte até as 13h24r~:m~.
de ontem, quahdo uma falh~ no sistema eletrt~
co da usina a colocou: automaticamente fora
de serviço. A falha foi reparada no inído da
noite, mas serão necessárias de 50 a 60 horas
par? que Embalse volte a operar a 100% de
sua capacidade.
As termelétricas, segundo Echarte, é que
estão garantindo o precário abastecime~to,
mas a maior delas, a Costanera, na capital,
está fora de operação para reparos. Com isso,
os argentinos estão com uma pot~ncia dispo~
nível de apenas 67,1% çla capacidade. Desse
total as hidrelétricas contribuem _com 36% ,
as ~ucleares com 5,2% _e as termelétricas,
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da KWU em assumir todo o cus_to do em:-::
preendimento, pr<:n:essa !eita a~ presidente
Alfonsín, em sua última'VIagem a Alemanh?Federal. Carlos Saúl Memem, loqu~ candi~
dato peronista à presidência, ainda não falou
sobre 0 tema, mas correligion~rios lembram
que a }9 de setembro foi publicado um estudo
da comissão de obras e serviços p~licos ~o
Partido Justicialista em que se preVIa a cnsc;
iminente. Nessa época o técnico Carlo.s Jose
Aga, assessor do Memem para assuntos de
energia, anundou que um eventu~a\ !iJOVe~?
peronista deveria decretar '"emergenc1a ele~
ca", para utilizar a totalidade_ dos rec~n::_os disponíveis no "resgate do parque ele~1~0 em
deterioração".
ABRACE - Luciano Leonel foi reeleito, pela segunda vez consecutiva,' presidente da Associação
Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de
Energia (Abfa"ce):-- _
·- ·
O Globo -Sábado, 4 de março de 1989

SARNEY CULPA PAfSES RICOS
PORDEVASTAÇÃO

_Aifostinho Vieira

. E.o'liadP especial

Paramaribo, Suriname- O Presidente José
Samey disse ontem _que os paí~es desenvo!_-_
vi dos têm mais explicações a dar sobre a polUição- e a devastação da Amazônia do que os
em desenvolvimento. Visivelmente contraria~
do com a forma cotno estão sendo condu~
zidas as manifestações internacionais em_ de~
fesa da Amazônia e cOm as denúncias de que
o Brasil não estaria protegendo a floresta, ele
acusou os projetos multinacionais do Jari -desenvolvido-no Pará pelo empresário ameri~
cano Ruben LudWig - e da Fordlândia cidade idealizada por Henry Ford no Amazonas- de terem sido responsáveis pelos maiores danos já causados até hoje à região.
Instado a esclarecer de que forma estavam
sendo feitas e quem eram os responsáveis
pelas pressões externas para a inte~aciona
lização da Amazônia, o Presidente dtsse que
seria necessário um seminário para esclarecer
todos os detalhes sobre o assunto. Entretanto,
como exemplo, citou o disc~~ ~o Sen~do~
Kasteri', dos Estados Unidos, numa mamrestaçãC)o_em memória do e.cologista Çhíco Men~.
des na porta do Congresso amencano, ~fir
mando que "ao contrário do que os brasileirO!"
pensam ;. A~""'- ... ~ .... "'"'- ~ .:._.:.__~, •• ~:"~ ::__ -~
dos". Segundo Samey, esse discurso lhe causou n pulsa e revolta.
.
26%
O l 1residente da Oldebrecbt_Engenhana,
Enquanto a população enfrenta todos os Emílic- Oldebrecht, que faz parte da comitiva
ínconvenientes com certo_ estoicismo, a crise presid ~ncial, _disse que ~o~a a. di.sc~o e.'Tl
alimenta o debate político. Para o governo, tomo da preseiVação da Amazoma nao passa
não_ há falta de previdência. O que faltam são de urr.a "encenaç.!':lo de alguns países", partichuvas e verbas. Estas últimas têm raízes pro~
culam ente dos EUA, '"que tem·como objetivo
fundas na crise da dívida externa, que desvia
evitar .:t construção da Rodovia Acre-Peru".
para pagamento de juros os investimentos ne~
-Não somos mals Clianças. Os interesses
cessários em novas hidrelétrlcas_ (Yaderetá,
envolvi :los nesta qu.estão são muitü grandes.
atrasada, só em 1992 poderá gerar mais da A ligaç:io do Brasil com o Pacífico será o novo _
metade da potência hoje instalada).
camint o para as Índias. A estraJa será construída f· terminará com todas as dificuldades
Uma austera política de contenção de gas~
que tenos de transporte e de_ ~ome~do ~
tos atrasa, também, os reparos nas termelé~
previu o empresano.
0 Orier te trtcas e Atucha ll depende da concordância
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Como resposta "aos que tentam ameaçar

Desmatar, no BraSil colonial e independente,_ significava civilizar. Não se pode valorizar
o que se tem que destruir. Assim, as florestas
nativas sempre foram encaradas como lixo
este ?bjc;tivo acontecerá a partir de segunnatural a ser limpo para dar lugar a campos
da-feira, com a pres_ença dos chanceleres dos
de:__culti~o e de criação, a estradas e cidades,
países que compõem o Pacto Amazónico em
ruas e casas.
Quito, no Equador.
Até_ hoje a história oficial do País ensinada
Samey disse que não comparecerá à confedesde o primário à universidade é uma história
rência de Haia (Holanda) sobre ·problemas
sem florestas. Não há menção direta ao fato
ecológicos por causa de compromissos já as- de que retiramos da floresta tropical toda urna
sumidos. A tendêncfa inicial de mandar apecMlização de madeira, que permitiu o surginas um funcionário subalterno já foi, entre- mento do maior Pais sul-americano e um dos
tanto, modificada. Ontem, o Presidente confirmaiores, e potencialmente mais ricos, do
mou que o Secretário Geral ltama"raty, Pau1o
mundo.
Tarso Flecha de Uma, vai ao encontro e reveO cido histórico da devastação das florestas
lou que o Brasil deverá assinar o documento
brasileiras pode estar, entretanto, atingindo o
final, "desde que ele não represente nenhum
apogeu que prenuncia o dedínio.
mecanismo de afronta à soberania nacional".
As grandes safras agrícolas nacionais dos
dois últimos anos que, aliadas ao fenômeno
O CAMINHO DA FLORESTA
ditnâtiCO do anU-EI Niflo, provocaram enor(Resposta a 'The New York Tunes'?
mes queimadas em campos secos indicam
que estamos a caminho de nos tornarmos
Pedro Paulo Lomba
um grande produtor de alimentos e fibras.
O Brasil na Floresta Amazónica é um persoIsso significa que a agricultura braSJ1eira não
nagem de Washington Irving (1783-1859).
vai mais poder crescer simplesmente baseada
"A Amazônia está sendo rapidamente queina expansão da área plantada. Esta velha polímada por fazendeiros sem terra. O estado de
Rondônia, que tem um dos mais ricos ecossjs- tica é o motor oficial do desmatamento. Terá,
para competir com a agricultura americana
temas do mundo, já está desflorestado em
e européia, que produzir mais em menor espa17 porcento", diso editorial de The NewYork
ço. Nas proximidades dos portos e dos granTimes, na sexta-feira antes do carnaval.
Os devastadores de Rondônia foram descri- des mercandos internos~ não em terras baratos e louvados por Theodore Roosevelt, em tas e distantes com estradas vicinais anualseu diário de expedição na Amazônia brasi- mente impraticáveis na estação das águas.
leira, entre 1913 e 1914: "Em resumo, aqueles Não poderemos queimar 500 caforiãs para
hOmens, assim como outros, nas mesmas prodwir uma caloria vendida no supermercondições, que se acham espa_lhados pela cado. Nem será possível continuar pagando
fronteira_da_civilização brasileira, estão desem- salários irrisórios a trabalhadores rurais. porpenhando o papel dos nossos "peregrinos", que precisamos construir um mercado interno
quando há 125 anos passados Começaram mais forte para os nossos próprios produtos.
a conquistar a extensa bacia do Mississipi". Madeiras destrói florestas. porque não temos
Fez, também,-uma obseCVaçãosensatae atual: tradição de conservação e exploração racional
"O pequeno lavrador pioneiro, quando pro- de florestas nativas.
prietário da terra que cultiva com suas próprias
A única explicação convicente para o desmãos, é o maior fator de desenvolvimento de matamento indiscriminado é a desvalorizaç.3,o
qualquer país. São os verdadeiros colonos e ec.onômica das florestas no Brasil. Existem
reais conquistadores das selvas. Nunca conti- árvores mais valiosas do que um Volkswagen,
nente algum foi efetivamente conquistado ou que são derrubadas e queimadas: o que aconintegralmente explorado por uma pequena eli- teceria se alguém queimasse um Volkswagen
te, embora seja esta de grande ut11idade". E no meio da rua?
uma previsão que se tomou realidade: "RepetiAssim, basta darmos uma oportunidade
damente se diz que a "última fronteira da civilieconómica e ecológica às florestas nativas,
zação" se encontra atualmente no Canadá ou
mudando nossa visão histórica, e, elas se enna África e já está quase desaparecida. Extencarregarão de pagar pela própria defesa.
são mais vasta dessa fronteira se_ encontra 'no
O Brasil possui, segundo uma avaliação,
Brasil - País tão grande quanto a- Europa
mais de 30% das reservas de madeiras tropie os Estados Unidos- e muitas décadas hão ca!s do planeta. Siigundo outra, mais de 60%.
de passar até que ela se desfaça."
Participamos, entretanto, com uin por cento
no mercado internaciona1 de madeira tropical
Descoberto em 1500 por uma frota portuAs florestas tropicais, apesar de termos-nos
guesa a caminho das Índias, o Brasil ofereceu
tornado, a partir dos anos 70 na Amazônia,
uma única justificativa para a PõsSe e defesa
o· maior predador da flora planetária, ainda
de seu território: o pau-brasil, a árvore~tinteiro
cobrem mais de 1/3 do território nacional.
usada no tingimento.
Em 1987, nossas florestas nativas eram um
Durante quase meio milênio, a lógica das
por cento maiores do que a"s_ americanas
florestas contrariou a lógica de construção da
quando o primeiro colono europeu desemnação. Nossas então_ onipresentes florestas
barcou perto da baía de Chesapeake para funtropicais foram o principal obstáculo à coloni~
dar Jamesiown. em 16Cf7, estimadas, então,
zação. Os portugueses chamavam a Mata
Atlântica de Muralha Verde.
em 3_milhões_e 300mil J<m2.
a soberania nacional", o Presidente anunciou
que os países amazónicos vão buscar o desenvolvimento da região. A primeira reunião com
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A generosa proposta de The New Vork Times de converter US$ 4 bilhões da dívida extema brasileira para investir filantropicamente
na preservação da Aoresta Amazónica, através de um instituto ambiental nacional, deve
ser comparada com outra, de estilo mais americano, que a Fundação das Florestas do Brasil
faz.
Propomos converter o Brasil, simultaneamente, no· maior produtor mundial de madeiras tropicats e no maior conservador mundial
de florestas tropicais atê o fim do século, encerrando o ciclo histórico_da devastação iniciado no século X\11.
Explorando racionalmente apenas um por
cento ao ano de 3 milhões e 350 mil Km 2 de
florestas nativas, extraindo deste pequeno espaço apenas 1O árvores maduras por hectare
(100 x 100m) no valor deUS$ 100 cada,
ganharemos US$ 3 milhões e 350 mil anuais.
Abasteceremos os mercados interno e extemo de madeiras tropicais com 99% de nossas florestas tropicais mantidas, de fato, como
reservas durante todo o ano. Não poderá, também, haver madeira sobrando, resultado do
desmatamento agrkola descontrolado, para
não rebaixar os preços. Aorestas não acessíveis permanecerão intocadas por razões
econômicas, cumprfndo _sua função ecológica. Florestas acessíveis serão racionalmente
exploradas, enriquecidas e expandidas. Tombar a Mata Atlântica é insuficiente: é preciso
recuperá-la, como fizemos com a Floresta da
Ttiuca, no c_entro do Rto de Janeiro, pioneiramente entre 1861 e 1874.
FlorestaS nativas são formações naturais
que devem ser exploradas pela iniciativa privada, no beneficio da população nacionl, de modo a preservá-las permanentemente como
fonte de recursos naturais renováveis e como
fator de proteção ambiental às terras que revestem.
A proposta da Fundação das Aorestas do
Brasil foi feita. com o apoio incansável do deputado Márcio Braga (PMDB- RJ), e de _seus
ainda mais incansáveis assessores Hugo e Patricia Brito, a 502 senadores e depUtados federais, e a nove governadores da Amazõnia, durante os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte.
A resposta foi a aprovação de dispositivos
const" :ionais conexos que induzem a um
novo .lo econômico e ecológico de conservação e uso nacional das florestas brasileiras.
A nova Constituição cria condições para o casamento produtivo entre o fazendeiro, dono
da floresta, e o madeireiro racional, que vive
da floresta, cortando e pla-ntando arvores.
A tecnologia básica de exploração racional,
o Brasil a detém desde o século passado. Organizado em 1925, o extinto Serviço Florestal
do Brasil (Ministério da Agricultura) perseguia
"O equilíbrio entre os dois objetivos, produção
intensa e eficiente conservação da flora nativa". O resultado deste trabalho está contido
em relatórios que vão -de 1929 a 1950, e_ nas
coleções de árvqres brasileiras plantadas na
borda das florestas do Horto Florestal do Rio
de Janeiro, como usinas de sementes,
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Desde_ os anos 70, a -pOpulação brasil~ira
vem se tomando, também, majoritaOarnente
urbana.

as· americanos se. ree.or_dam do qUe

houVe quando o mesmo -ocorreu nos_ I;:stàdos
Unidos, a partir de 1920. A coocentração urba-

na-no Brasil, nos próximo~ 11 anos, chegará
a 91% no Sudeste, 83% rio CentrO-Oeste,
80% no Sul e 61% na Amazônia.
·
·
Temos, portanto, uma nova população politicamente decisiva, que não tem mais !:Ontato
uti1!tário Com árvores e florestas,

-suaS -idéias

sobre melo ambiente e ecoSsi$f:emã são tiradas dós jornais e ·da 1V, qUe h~je apetitam

as
queimadas na Amazõríia como caUsa do

ã.quecimento da Te ria e amanhã anum:ia!Jl

que a Califórilia enfrenta ·a pior onda de frio

em 100 ahos.
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Esta nova população simpática ao movi-

mento ecológico não abre mão de bens de
consumo produzido por áJVores e desmatamento. Quem empurra üm·ca-rrinho de c:ompras num supermercado pode estar finalizando uma operação que começou com_um tra_~
tor empurrando árvores.
Aorestas são urn?l moeda natural cpm_duas
fase~ i!"lseparáveis: urna eConômíça~ Outra
ecolog:~ca.
,. . . - , Uma árvore é um edifício Vivo -.com ninhos
de passarínhos, caçados por. cobras e gaviões.
EStá Presente, também, na maior parte das
estruturas da orquestra sinfónica; inclusive no
piano do solista e na batuta. do maestro.. Depois de quase 500 anos de d~matamen
to para a expansão da fronteira agiii::ola, _é
normal que a maior nação Rorestal quente
do planeta não tenha conhecimento florestal
equilibrado. CoilfundimoS fazendeiro, que derruba florestas, com madeireiro, que derruba
áJvores.
Agora, é preciso convocar a população brci~
sileira para executar e apoiar esta grande tárefa
económica e ecológica.
·
Para ajudar, neste sentido, a Fund?Jção da:;
Florestas do Brasil implantará, neste_ ano, O
Museu das Florestas do Brasil, um ecomuseu
dinâmico _dedicado à cultura dos_ ê!ntigoS e
novos povos da floresta,
. __ ... .. . . _
· Acoplado ao museu, implantaremos, também; outro projeto, _con.ceb.ido j_un~n;tente
cOm a IBM Brasil, o. CentrO Nacional de. Informação F1orestal, unidade informática destinada à produção e propagação de conbeclinentO'_sobre florestas nativas._ trarlsrrilssíVf!:ls atia~ dos sistemas formais ·e informais .de J!d~~
. caç.ão; e da rede nacional de comunicação
de massa. O pãpel do ·centro se~:â tritercorptinii:::ar w-na cOmunidade ~novadora de esforços de radonaJização ·das atlvidades florestais
que está surgindo em todas as. regiões 'do
país, combatendo O_ analfabestisrno florestal
brâsileiro, herança: de sé·culos de devastaçãO.
As duas instituições estarão envolvida~ pela
Fál:irica de Ar, parque público de_ educação
florestal criado em 1986 para estknuiZir o conservacionismo de mas.sa do. Rio_ d.!t.J!Jnei_ro,
a maior ddade florestal do planeta.
O Brasil na Floresta Amazônica.é,como Rip
van Winkle, o personagem de Waschington
Irving que dormiu debaixo de wna áivOre nu-
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investimentos aproximados entre 6 a 7 bilhóes
de dólares anuais.
.. .
A potênci~__in_~lada i-la- região Sudeste e
Centro-Oeste é de ~erca de ~ mil mw, dos
quais 8200 mw são representados pela potência insta1ada em f_ul'[las, 6.300 -mw pcir ltaipu
e o restante da CesP., Cemig e Copel. Tal fato
demonstra que a alimentação de energia nas
duas_~ regiões é_ bem atoro~ada, além disso,
Pedro Paulo Lomba, criador da !=idade-laboratório
o consumo industrial tem fornecedores intede liumboJt,. na Amazônia, é presidente da Fundação
grados e não identificados. O complexo indusdas Aorestas do Brasil_!
tria] do Sudeste_ representa 58 Por centO do
total consumido na região; reSidencial 20 paiCOrreio Braziliense, 13 de janeiro de 1989
cento, comercial 11 por cento_ e_ outros tam. PAis PODE PERDffi (JS$ 1 sr
bém 11 por cento.
COM BIACK-OllT
"Isto toma-se bem sigriificativo se levannos
em conta Que- o Sudeste representa 64 por
São Paulo - O quadro de dificuldades de
Cento do total de energia cons~mid_~ no País
energia existente hojl2! no Brasil assemelha-se
e o seu setor indu!;llrial a1cança 38 por cento
ao regiStrãdo no período anterior ao racionado consumo _nacional", explicou Barreira. No
mento de energia na Argentina, segundo adcaso de racionamento, os setores mais afetavertência feita pelo presidente da Associação
c:Jos da indústria serão: alumínio, ferro-ligas,
Brasileira de Cóncessiõrtárias de Energia Elémetalurgia e siderurgia, cimerito, papel e celutrica (ABCE) e membro da conferência munlose, aJérn de alguns segmentos da indústria
dial de energia- sede em Londres_- Nelson
química e de beneficiamento de minerais.
Vieira Barreira, que lamentou a "infeliz coinci"O fator positivo que o drama argentino
dência" apurada pelo setor energético- do País.
trouxe ao nosso País foi uma a_celeração de
Embora a região Sudeste funcione com
tomada de consciência de nOssos dirigentes,
uma taxa de risco entre 6 e 7 por cento, Barreira expTiCOiiqUe wna -sene de incidentes po- _ procurando na próxima reunião do pacto, uma
solução eficaz para o setor", conduiu.
de, em pouco tempo, colocar a região em
alerta. Há dois anos que a ABCE vem aponARGENTINOS APAGAM ATÊ
tando para um possivel racionamento. Alguns
OS POSTES.
estados já .ultrapassal]l os 1O por cento de
Buenos Aires --:-:Começou a viQOrar onterri risco.
um Imposto sõbre a falta de solidariedade,
"Qualquer índice acima deste limite represobre aproximadamente 500 mil usuários que
senta um alerta, como coinprovou-se na Arultrapassarem o consumo de eletricidade mégentina, onde vários_ fa~res se conjvgaram
dia dos últimos três anos. ao mesmo tempo
com um grande efeito. Estiã.gem do rio Uru~
que se tornaram mWores as restrições para
gua~ atraso no degelo da bacia dos Andes
o uso _de energia elétrica nas vitrines comer(principàtmente o rio Negro), inteiTUpção das
ciais, nos postes da via pública, lugares onde
usinas nucleares e outros", analisou Barreira.
sejam praticados esportes e jogos eletrônicos.
Segundo ele, "a atual situação dramática da
Em algumas gai~rias c_omerciais, começaArgentina ocorre também após um período
ram a apai-ecer as faixas de fe<:hamento onde
de alertas, de mais de três anos, das autorise lê "por abuso da energia"·, num esforço
dades do setor daquele país".
do governo para evitar os contrastes agudos
entre os usuários. 0-Tnlposto será aplicado
Barre:ira, que também é diretor-adjunto do
aos usUários ConsíderadoS de ''aliO cOnsumo"
qepartarriento de energia da Fiesp, previu que
que Vivem em zonas residenciais e casas de
as primeiras projeções de wn b/ackout de 6
campo. Neste sentido, porém, se multiplica_Jtoras por dia na região Sudeste poderão indicar perda no PIB de aproxirrladamente 85 miram as rédamações que- consideram que os
lhões de dólares diários, no período das 16
cortes de energia se reaJizam de maneira arbiàs 22 horas, com wna perda mensal aproxi~
trária
mada de 1,5 bilhão de dólares. Caso este mesO secretário- de Energia, Roberto Echarte,
disse que a evolução nos próximos três diaS
mo racionamento atinja as regiões Sul e Nordeste, estã previsã:o sUbirá pã.ra mais de 1,8
da grave crise de ene'rgia que a Argentina enfrenta, dependerá das condições climáticas.
bilhão de dóla~s para as mesmas 6 horas.
"A entrada, este ano do funcionamento de
Em entrevista- cOletiVã~ Echarte disse que
três turbinas de Itaipu, mais duas no próximo seriam· multados os consumidores que não
ano e a última em 91, extingue os últimos
reduzirem seu consumo de eletrlcidade.
4200 megawatts (mw) (cada turbina comporA situação de hoje é muito semelhcmte à
de ontem, disse a autoridade, que ___assinaJou
ta 700 mw) dos próximos anos. As demais
opções - Angra 1, Angra 11, aproveitamento
que a evolução nos próximos três dias depende Fum~s. Cesp, Cemig, Copel só poderão -deria das condições climáticas.
Entraram em. vigor novas medidas que proí- _
conbibuir para minorar os efeitos de wn even~
bem o uso de eletricidade em vitrines, cartazes
tu~ racionament_o, caso Continue a política
e marquises de lojas, e postes de iluminaçao
de recuperação tarifária iniciada a dois anos
pública. Elas também afetam locais onde se .
e se invista os recursos de investimentos prepratiquem esportes e locais de jogos eletrôvistos pelo Plano 20 1O da Eletrobrás e do Plano de Recuperação Setorial (PRS), prevendo
nicos, neste _caso depois das 22 horas.
ma colônia inglesa e acordou, no mesmo lugar, 20 anOs depois nos Estados Unidos independentes!
Teremos, como ele, que aceitar uma nova
e democrática realidade, contando com a
compreensão de The New York Times e do
murv;io.

/
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Etharte disse que haverá tarifas preferen-
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Para o presidente Raul Alfonsín, em seus
últimos meses de governo, a escuridão e os
cento em suas contas de eletricidade.
"Quando tenho m_édico marcado para as transtornos na.O podem deixar de ser consideA Secretaria de Energia informou num co- crianças, sou obrigada a chamar uma amiga rados conseqUência de_ uma inacredit4vel fiei- _
municado que serão multados os que usarem
para me ajudar a levá-las, esperar eomtgo e ra de azares. Em agosto_ passado, a central
ar condicionado em locais onde a temperatura voltar, porque não agüento descer e subir as nuclear de Atucha I teve que ser desativada
ambiente seja inferior,a 25 graus centígrados. escadas com o carrinho das gêmeas", descre- por c.1usa de um problema sem precedentes
Quando se comprovarem infrações, será in- ve ela. Outros transtornos dos quais se queixa em todo o mundo - e até agora técnicos
terrompido o fornecimento preventivamente• são comuns a quase todos os cidadãos de estão tentando res_olvé:.lo com o auxílio de um
por 48 horas, e em caso de reincidência, por
Buenos Aires. "Quando vêm os cortes de luz, robô teleguiado que recomponha as varetas _
cinco dias.
o calor fica insuportável, e eu não posso nem armazenadoras _de urânio rompidas por uma
Em Mar dei Plata, 400 km no sul desta capi- ligar o ventilador para refrescar um pouco as sonda defeitu_osa_no_núdeo do reator. O _que
tal, aumentou em cerca_ de_ 30 por cento a
crianças, Elas ficam irritadas e não conse- era um prob-lema localizado ~ erl~rgia nufreqüência nos cinemas, em -cõnSeqtíência da
guem dormir", lamenta a jovem mãe, abri- clear responde por 8% do abastecimento - _·
crise.
gada a faZer as tarefas doinésticas à luz de acabou por se transformar num catadisma,
De sua parte, a Rádio Mitre, desta capital, velas e ainda a enfrentar o problema de con- segundo a definição_do próprio Alfonsín, devidisse que em cerca de 47 por cento dos bair- servação dos alimentos, particularmente com- do à prolongada estiagem de verão. A falta
de chuva diminuiu o _caudal do rio Uruguai
plicado para quem tem crianças pequenas.
ros daquela capital, onde vivem quase 3 mi"Tj:Ve de diminuir a quantidade de frutaS na_ e tirou de funcionamento treze das catorze
lhões de habitantes, a !Liz não é·cortada.
turbinas da Hidrelétrica de Salto Grande, a
A crise, que afeta a maioria das 22 provínalimentaç_ão das minhas illhas, porque ficam
cias do país, se agravou com as altas tempera- podres. Compro menos carne, menos peixe maior da Argentina. Com a seca, todas as _outra_s usinas menores passaram a render muito
turas estivais, a baixa no nível dos rioS- e- a_ e, quando estou na rua com as meninas e
falta de chuvas na zona montanhosa, onde o corte chega, tenho de. ir a um restaurante. abaixo de s_u_a_capacidade. No cas_o de 8 Choocorre o--degelo.
e gasto mais dinheiro."
_
cón, uma hidre:létrica de porte médio,_o fundO-_
li:u:lignaçáO - A cólera dos argentinos é nameritó está comprometido por causa de
Desde agosto se encontra parada a central
uma fenda na parede do reservatório, que
nuclear de Atucha I, no ·norte desta capital, alimentada dia a dia pÕr esses -contratempos
que gera entre 15 e 20 por cento _da energia e outros: há grandes engarrafamentos de trân- ameaça abrir-se__irremediavelmeote.. N.o total~
co instalado no país estã disponível.
do pafs.
sito porc(ue os sinais não funcionam, a- televilambém está parada a central hidrelétrica são só está autorizada a ir ao ar durante 4
Conteóção de gastos - Em Buenos Aide Salto Grande, no rio GruQUai,- õO -rúsraesre-- horas por dia, diminuíram os trens do metrô
reS; a situaçãO- beirã inais -o _cãoS Q.uanto maior
desta capital, a maior do país.
em circulação e toda .a Cidade se encontra,
a distância do centro da cidade - na CaSa
A crise provoca um prejuízo diário de 42
como no famoso tango, à' meia-luz. Em alguns
Rosada, a sede do governo, as luzes se acenmilhões de dólares.
lugares, como as escadas dos prédios e as
dem normalmente, mas o sistema de ar condiestações do metrô, é necessário o reforço levaVeja, 25 de janeiro de 1959
cionado está submetido ao racionamento, e
do pelos cidadãos -lanternas ou velas. estas
Alfonsfn despacha nas tardes quentes de verão
Argentina
desaconselhadas. pubUCZuilerite-jX:lr--caUsá do
sob -a brisa tímida de um coridicionadãr portáperigo
de
inc-êrtdio.
Em
seu
informe
diário,
UM PAÍS À MEIA-LUZ
til Em vários bairros periféricos, o serviço de
o rrifnisttci-de Energia, RobertO -Echarte, permifornecimento de água é operado por bombas
te-se dizer, como fez mais de uma vez na seAcidentes, seca e_falta de p/anejamento
elétricas, e a ausênCia de cbWLa_s_ s_ecou __Qs
mana passada, que as reservas de eletricidade
mergulham os argentinos no escuro da
poços artesianos. Ou seja, além de fahar luz,
aumentaram,
mas
não
dá
_qualquer
indício
de
crise de energiil.
faltã ágUá -que o pesadelo venha· a- teimiriar antes de
A prática corriqueira de tomar um elevador
março oU abril.
0 governo Alfonsin - já enfraquecido e
transformou-se nas ú[timas seinanas em Bue~ _
A eStupefação dos cidadãos é manifestada diante da perspectiva de uma derrota nas eleinos Aires numa experiência de risco. Os cortes em tom indignado por Roberto Felipes, um
de energia elétrica por razões de economia, aposentado de 60 anos que fraturou uma cos:. ções presidenciais de 14 de maio próximo
determinados pefo governo, nem sempre che- tela numa queda e, quando falta luz, não pode -paga um preço alto pelo "estado de emergam nos horários anunciados pelos jomafs se arriscar a subir e descer as escadas de gência energética" que foi obrigado a convoe .emissoras de tele\dsão. De um momento_ seU prédio. "Sempre pensamos que éramos car. Em parte, houve azar, e multo. Por outro
para o outro, pode acontecer _de o elevador o celeiro do mundo; ·que tínhamos o melhor lado, a economia combalida herdada do regiparar e as luzes se apagarem por períodos gado do mundo, que tudo aqui era melhor.- me militar que vigorou de 1976 a 1983 levou
à implantação- :de um sistema de contenção
de até _3 horas~ O_ int:ômodo pode beirar o
Quando acordamos, vemos que o' navio está
insuportável, levando-se em conta que a tem- fazendo água por todos os lados", diz Felipe-s. de gastos nas empresas públicas, deixando-as
peratura, no auge do verão, gira em tomo de "Estamos àS vésperas do sécUlo XXI e volta· sem fundos para investimentos ou lnesmo para- os serviços de manutenção. () presidente
38 graus. O problema para ã" Vasta maioria
mos ao ferro a carvão, à geladeira de isopor".
da população de Buenos_Aires e de algumas De fatO, a Argentina atravessa uma crise ener- tem ainda que arcar com um escândalo recendas principais cidades do interior é que, mes- gética que-nem de longe tem paralelo no Brasi1 te: seu ministro das Obras e Serviços Públicos,
Rodolfo Terragno, Tot acuSado na semanapas~-
mo livre de uma experiência- claustrofóbica
ou em -qualquer outro pais latino-americano,
como essa., a vida fora de um _elevador parali- incluindo os bem menos ·desenvolvidos. O _ sada pela revista Somos de, no auge da crise,
~star _desfrutaildo férias em Londres com um
sado entre dois andares pode ser quase tão
mais surpreendente é que isso ocorra justa- passaporte venezuelano. Terragn-o protestou,
ruim quanto dentro dele.
mente onde o petróleo é abundante, domi- prometeu processar a revista, mas deixou de
na-se a produção de energia nuclear e esban- lançar luz sobre o local onde esteve durante
A rotina diária de LU.i Maria Arzeno de Lamijam-se recursos hidráulicos.
no, mãe de gêmeas de 5 meses e funcionária
sua prolongada ausência.
ciais para os que fiZerem um corte de 20 por

de uma loja de roupas, por exemplo, tomou-se
uma sucessão de saCrifícios.

a
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Durante o discurso do Sr. Edison Lobão o Sr. Pompeu de Sousa de/Xi!l a cadeira da Presidência que é ocupada pelo
Sr. Nelson Carneiro.
-

O SR. PRESIDENTE(Nelson Carneiro)A sessão iniciou-se às 15 horas. Restam, portanto, 7 minutos antes de entrarmos na Ordem
do Dia.

A intervensão da Presidência foi por se haver
esgotado o prazo regimental concedido ao
ilustre orador, Senador Edison Lobão.
Nos minutos restantes, a Presjdência con-

cede a palavra para uma comunicação, ao
ilustre Senador Humberto Lucena.

O SR- HUMBERTO LUCENA (PI-IDB --

BA Para uma comunicação.) -Sr.-Pres.ijlente, Srs. Senadores, leio, para que conste dos
Anais do Senado FeáeiaÇcarta- que dirigi ao
llm~ Sr. M. F. do -Nascimento Brifci, Diretor
Presidente do Jornal do Brasl'l, a qual, infelizmente, foi publicada, na edição de hoje, somente em parte, apesar de ter exigido meu
direito de resposta, nos termos da Constituição.
- ~ --=--=- ___ --- É o seguinte o inteiro teor da carta:
Somente hoje, ao regressar da Parwba:;
cumpro o indeclinável dever de esclarecer à opinião pública sobre o envolvi~
menta do meu nome nas denúncias de
nepotismo no Congresso Nacional, veiculadas através desse órgão de imprensa.
Costumo lembrar que aprendi com
José Américo de Almeida, meu orác_ulo
na vida pública, que não s_e deixa ac;.Jsação sem resposta, sobretudo quando ela
pode desfigurar a imagem de homem
público.
Deputado Estadual, por oito anos, Deputado Federal por dezesseis e Seriador,
no momento, por dez, o que posso afirmar, de consciência tranqüila, é que nem
minha mulher e nenhum dos meus quatro mhos, é funcionário do quadro permanente da Assembléia Legislativa da
Para~ba, da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal.
As únicas indicações que patrocinei de
familiares, visaram prover cargos de confiança, no meu gabinete de Sehador.
Humberto Lucena Júnior, meu ftlho, Esmeralda Jácome de Lucena, minha sobrinha, são apen-as Secretários Parlamentares, enquanto durar o meu mandato. Venício Artur de Lima, hoje divorciado de uma de minhas filhas, foi meu
Assessor T écnlco, no Gãbinete de Apoio
Parlamentar, não por laços de parentesco, mas pela sua alta competência, como
professor da UNB, com PHD nos Estados
Unidos da América do Norte. E esse era
também um cargo de confiança, cujo
exercício correspondia também ao perío-do do meu mandato.
No exercído da Presidência do Senado
mesmo com direito a nomear, para funções de confiança, quatro Secretários
Parlamentares e um Assessor Técnico,

não recrutei para exercê-las qualquer-parente afim ou consangüíneo. E, a prop6s(to da lotação da Presidência do Senado,
devo informar que sempre mantive o número normal de trinta e três seiVidores.
Apenas, para evitar colocar servidores do
Prodasem ou do Executivo, diretamente
à di_sposição de Gabinete de Senadores,
em caso~~cepcfonais, limitei-me a lotálos extraordináriamente no Gabinete do
Presidente.
Quanto aos demais funcionários do
Senado que seriam meus familiares, tenho a dizer o seguinte:
1. Dos nomes divulgados, ANTONIO
DE LUCENA NETO, é mho do ex-Senador Fábio Lucena, do Amazonas e o
outro ERNANI JEFERSON ARQOU DE
LUCENA, não é meu parente, nem o conheço.
2. JOSECLER _GOMES MOREIRA.
não é meu parente consangüineo, nem
afim.
3: EGU LUCENA HEUSI, é mha de
-pai 'céit:arlnenSe e foi noemado pelo Senador Jaison Barreto, de S?Jnta Catarina,
para servir no seu Gabinet~ de Apoio Parlamentar.
Obs. -:_ COmo se vê, nem mesmo o
fato do sobrenome Luceria aparecer na
lista do computador do Senado, quer dizer que o seMdor seja meu parente, nem
que patrocinei a sua indicação ou o no-meei.
4. Quanto a Solon de Lucena, foi
convidado pelo Senador Ruy Carneiro
para seu Secretário Parlamentar e depois, enquadr-ado Por -Ato da Mesa, no
biênio 1978/80, o qual induiu no quadro
'do Senado, todos os celetistas que, ria
época, contassem dois anos de serviço.
Solori de Lucena, emigrou da Paraíba
para o ~[o de J.aneiro_ nos anos so; Ç:ómo Secretário do então Deputado José Jofily, do ex-PSD. alf, por indicação daquele
eminente parlamentar, serviu_ como Oficial de Gabinete do Ministro da VIação,
ilãS gestões de Lucia .Meira e de Amaral
Peixoto. Posteriormente - transferiu-se
para Brasflia em 1959, onde foi ta~Tibém
Oficial de Gabinete do Minsitro da Viação
- Oovis Pestana, Chefe de Gabinete do Mi- nistro da Justiça, Martins Rodrigues e
mais adiante, Assessor do Primeiio Ministro Tancredo Neves.
Justament~ pelo seu relacionamento
nos meios políticos e parlamentares, pleiteou ao Senador Dinarte Mariz e ao Senador Milton Cabral, meus adversários políticos, o_ último na Paraiba, a nomeação
de dois mhos. Eu não tive qualquer participação, di reta ou indireta, nessas contratações. Pelo cOntrário, sabe ele que sou
inteiramente infenso ao nepotismo. Tanto assim que o seu procedimento nos
levou a uma tensão nas nossas relações
pessoais, somente superada pela interfe~
rência de amigos comuns.
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E para qUe fatos como esses não se
repetissem no Senado, a Mesa que tive
a honra de dirigir, no biénio 1987/1988, tomou a ihiciativa salutar de
implantar o sistema de mérito no Sena~
do, instituindo, definitivamente através da
ResoluÇão 09/87, aprovada unanimemente pelo Plenário, o concurso público
de provas e titulas, inclusive para con'trato pelo regime celetista o que, como
se sabe, não era exigido pela Constituição então vigente.

Portanto, a Mesa que dirigi não nomeou
sequer um s6 contínuo, urna só copeira, um
o;6 servidor para o Quadro Permanente do Senado Fedeal.
Tanto assim que, em 1987, mais dedu- zentós SecreTários Parlamentares e Assessores Tétnfcos, dos Senadores não
reeleitos em 1986, foram sumariamente
demitidos por deciSão da Mesa que eu
dirigia.
E. em 1988, no fiOal do mandato da
referida Mesa, quando uma maioria
eventual deliberou enquadrar os Secretários Parlamentares e os Assessores
Técnicos, sob a invocação de dispositivos_da nova ConstitUiÇão, acolhi uma
questão de ordem, em plenário, do Senador Jutahy Magalhães e .decidi, sob os
aplausos dos meus Pares, que aquele enquadramento dependeria do voto_ soberanO do Plenário, o que, praticamente,
inviabilizou a conc~etização da rtledida
que traria grandes vantagens àqueles
servidores.
Está aí o Senador Jutahy Magalhães
}9 Secretário da Mesa Diretora anterior,
para testemunhar essa e outras medidas
saneadoras que tomamos o_u tentamos
tomar.
Portanto, a pecha que me lançam de
empteguista não me atínge, poís, além
de instituir o concurso público de provas
e de tilulos no Senado, fui o autor da
emenda aprovada na Constituinte, que
introduziu, na Nova Carta, não apenas
a nomra do concurso público, como úni~
ca via para o provimento dos cargos pú6Ucos, mas, também, um dispositivo que
~beleceu a plena nulidade do ato de
nomeação sem concorso e, bem assim,
a punição da autoridade responsável na
· forma da lei.
A referida Emenda n9 2 PO 1750-9
foi fuildida com a de n9 0930, do Senador
José Richa. Aprovada no Plen~rio da
Constituinte, a fusão transformou-se no
art. 37, Item 11 e I1I e seu § 29 da Constituição.
Quem age assim, obviamente, nem é
nepotista nem empreguista.
.
Afinal, quanto ao apartamento funcional de Senador, nem eu nem qualquer
ex-Presidente do Senado Federal o de~
volveu, pelo simples fato de que o mandato de Senador é de oito anos, e o de
Presidente do Senado é de dois. A única
exceção foi o ex~Presidente José Fragelli,
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que, no final do mandato, não foi sequer
candidato à sua reeleição. Tão logo deiM
xei a Presidência do Senado, voltei a resi~
dir no referido apartamento funcional.
Na expectativa da publicação do intei-

ro teor desta carta, que corresponde ao
meu direito de resposta, art. 59, item V,
da Constituição Federal, subscrevo-me,
Humberto Lucena

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro1_
Está finda a Hora do Expediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Presentes na Casa 36 Srs. senâdores.. Nã~
há quorum para votação. Em conseqüência
os itens n~"- 1 a 4 da pauta, em fase de votação:
ficam adiados.
São os seguintes os itens adiados:

1
Votação em turno únicO, do Projeto de

Lei da Câmara nq 151._ de 1985 (n"
3.908/84, na Casa de origem), que declara de utilidade pública o Instituto Administrativo Jesus_ Bom Pastor~ (!AJES),
com sede em Adrandina, Estado de São
Paulo, tendo
PARECERES, SOb n?'- 276
de
1986, dãs Comissões; __ __
-de Municípios, contrário; e
-de Finanças, favorável. · ·

e2:-h

I

2
Votação, em turno único, dO Proj"eto
de Lei da Câmara n" 1S:O; éJ.e i 9_85 (n<>
1.322/83, na Casa de origem) que eleva
a cidade de Oeiras, no Estado -do Piaui,
à condição de monumento nadonal tendo
·
·

PARECER FAVORÁVEL,

sob n' 285,

de 1986, da Comissão
-de Educação e-CUltura.

3
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n<? 172, de 1985 (n~
2.266/B3, na CaSa de origem), que autoriza a desapropriação e o tombamento,
por necessidade pública, do imóvel em
que nasceu Graciliano Ramos, em Quebranguio, no Estado de Alagoas tendo

PARECER FAVORÁVEL, sob~' l.l42,

de 1985. da Comissão
-de Educação e Cultura,4
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 89, de 1988, de aUtoria
da Comissão Diretora, que dispóe sobre
horário e freqüência nC!l Senado Federal,
e dá outras providências, tendo
PARECERES das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorável
ao projeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Diretora, contrário ao
substitutivo.
- -
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tão Líder do meu Partido, que alegava não
ter estudado bem o projeto, e ter dúvidas se
esse Projeto-de lei aprovado não iria aumentar
a$ prestações da casa própria.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, criado
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
como patrimônio e garantia para o trabalhar
-Item5:
que nele encontra socorro em caso de desemDiscussão, em tu mo único do veto par- prego, o FGTS não pode permanecer adocial aposto ao Projeto de_ Lei do DF n~ ~ndo corr~ção trim~t,ral, quando tudo o mais
1, de 1_988. que d.ispõe sobre a coricessão tem atualização monetária mensal.
de abono· aos servidores civis e militares
Ponderações de que a correção trimestral
do Distrito Federal, de suas autarquias nada retira do trabalhador, pois resulta da soe "fundações públicas e do Tribunal de ma dos índices mensais, não resistem ao exaContas do Distrito Federal. (Dependendo me mais detalhado de seu ~ignificado em uma
do relatório da Comissão do Distrito Fe- conjuntura inflacionária,
deral.)
Se o FGTS foi -criado com pafriinônio .~
~. __ ,_
PêJrte vetada.: a"i"t. 3~ :_
seguro ao trabalhador no momento da apoR
A PreSiçlênda incluiu a matéria na Ordem
sentadoria ou do desemprego, caracteriza-se
dO Oiã. sem Orelatório_da Comissão_do Distrito como de urgência, no momento do saque.
Federal, em razão do término do prazo de
Na imensa maioria dos casos não pode o tratramitação de proposição, que ocorre na prebãlhador aguardar a virada do trimestre para
sente"data, em decorrência de não estar instafazer uso do seu FGTS, com o seu valor atuali::.
lado ainda esse órgãõ Técnico.
zado. Retirando antes, o trabalhador recebe
Entretanto, para que os Srs. Senadores esteum valor defasado, e é obrigado a abrir mão
jam capacitados para deliberar sobre a matéde um direito que lhe é reconhecido.
ria, a Presidência _fez distribuir em plenário
Ainda podei-ia pondetar-se quanto às reperavUlso contendo as disposições sancionadas
cussões da mudança, que ora proponho, no
e promulgadas, a parte vetada, a mensagem
Sistema Frilanceiro d2! Habitação, que foi a
contendo as razões do veto e todos os docupreocUpação do nosso líder no dia 14 de dementos que instruíram a tramitação Cio projetO
zembro próximo passado.
original, inclusive seus pareceres e emendas.
É bem verdade que o FGTS fmanda a consPpcfe.rá u~ar da palavra, na discussão, pelo
trução de casas populares e, como tal, necesprazo de vinte minutos, qualquer dos Srs. Sesita remuneração adequada. Isso, no entanto,
nadores. ,Concedere_i a palavra preferencialjá está·· garantido e previsto na correção trimesmente ao orador favorável e a outro contrário
tral e não pode ser tomado como justificativa
ao veto.
.,
,
.
para aumento das prestações de casas popuEm discussão o veto parcial. (Pausa)
lares.
Não hav~ndo quem peça a palavra, encerro
Mister se faz não esquecer que os tontratos
a disc1,1_ssão.
dos mutuários do SFH não podem ser modifiEncerrada a discuSsão, votcição da matécados e, em sua imensa maioria, têm Correção
ria fica adiada, por falta de quorum.
das prestações_ baseada na equivalência salaria[
·
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_item fi;.
.Ajustes qu"e porventura se façam necessários, dentro das relações do SFH com o FGTS,
Discussão,_ el"D prlffieirQ turno, do_ PrOem ·decorrência da aprovação do projeto em
jeto de Lei do Sen_a_do __ n~ 57, de 1989,
tela,. são naturais, mas_não poderão, em qualde a1,1toria,do Senador Francisco Rollemquer hipótese, retardar ou impedir o reconheberg, que altera a redação do art. 3\ cacimento do direito do trabalhador de obter
-- put, da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro
a justa remuneração de seu patrimôi"üo.
_de 1966, que criii o·Fuildo de Garantia
Por outro ladq, não podemos admitir que
do Tempo de Serviço, com ·a finalidade
de estabelecer correção monetária men- _ se confunda o Projeto de Lei _que ora submeti
a eStã casa -COrr1"tiin"ã ptopõSl:.él de subsidio
; sal para os seus depósitos, tendo
cruzado entre classes sociais menos favorePARECER FAVORÁVEL, proferido em
cidas. Em outras palavras, é inadmissível penplenário.
sar que a cofreçãc mensal do FGTS, benéfica
A"matéiia coristou da-pauta da sessão expara os trabalhadores, seja feita à custa de
traordinária de 14 de dezembro último, tendo
aumento das prestaç.Ses da casa própria pasido adiada a discussão, a requerimento do
gas pelos mutuários.
Sr. Seilador Ronan Tito, Para a presente sesTa1 não é \lerdade, porque não se pretende
são.
inovar, criar noVa despesa,_ mas tão-somente
Em discusSão o projeto, em primeiro turno.
adequar a correção dos depósitos do FGTS
ConÇe(lq a palavra ao nobre Senador Fran·
à modalidade geral de remuneração financeira
cls~o Rollemberg.
vigente na economia.
Vale ahda lembrar que o FGTs-ê--ãpenas
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
parte do StS:tema Financeiro da Habitação e
(PMDB-- SE. Para discutir- Sr. Pr_esidente.
que é, igualmente, destacada a posição da
-Srs. senadores, ao apagar das luzes da Legislatura -pãssada, o projeto nosso que alterava
caderneta de poupança no financianiento de
o Projeto_de Lei n"' 5.107, que criou o Fundo
habitações.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, a meu ver,
de crar'âhtia pOrTempo de Serviço, teve sustaé hora de resgatar direitos da maioria da popuda_ a sua tramitação ·por requerimento do en(Dependendo da votação do Requerimento no 214, de 1988, de preferência
para que o substitutivo seja apreciado
antes do projeto.)

a
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lação. É hora de privilegiar a remuneração
adequada do trabalho e não os ganhos da
especulação financeira.
Com estas pa1avras, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, acredito que tenha esclareç:ido os
Srs. Membros desta Ca~a. que ouviram do
nobre Senador Pompeu de Sousa, no _dia 14
de dezembro próximo passado, o parecer que
foi totalmente favorável ao Projeto que ora
apresentamos- e que está em discussão nesta
Casa.
Era_o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais quem- queira ocupar
a tribuna, encerra-se a discussão, e a votação
fica adiada em virtUde da falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Antes de passar à lista de orad?res, a Presidência quer congratular-se c_om o nobre Prefeito de Maceió, que está presente no recinto,
o nosso prezado Companheiro Guilherme Palmeira, que nã.o pode ficar longe desta Casa,
que foi sua por muitos anos, e que S. Ex'
tanto ilustrou.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O Regimento não permite voto de peSar,
mas a Presidência penSa detectar o pensamento geral desta Casa-aõ-cOriSíQnar o"j:iesar
de toda a Nação pelo faledmento, num breve
espaço de tempo, menos de sete dias, de duas
grandes expressões culturais do Pais: os ACi!Jdêmicos Aurelio Buarque de Holanda e Genolino Amado. Fica, pois, a expresSão do peSar
desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Passa-se à lista de oradores.
Tem a palavra o nobre Senador FranciSco
Rollemberg. (Pausa)
S. Ex" declina da palavra.
Com~ a palavra o nobre Senadõr -pompeu
de Sousa. (Pausa)
S. ~ declina da palavra.
Tem a palavra o nobre Senador CID-loS De'
Carli para fazer breve comunicação. (Pausa)
S. EX' não está presente.Concedo a palavra ao no&re-Seilador Ney
Maranhão. (Pausa)
-- -- -- --S. Ex• declina da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Marco
Maciel.

-

O SR. MARCO MACIEL (PLF- PE. Pronuncia o seguinte discun:o.)- Sr. Pre_s_idente_.
Srs. Senadores, dentre os compositores para
quem a múSiCa se realiza e. CQIDpleta na sua
pureza universal e como eXpressão da realidade cultural do seu País, notabiliza-se o brasileiro Marlos Nobre, cujo cinqüentenárlo de
nascimento transcorre este ano.
Associamo-nos à manifestação de reconhecimento pelo vigoroso talento do artista nordestino que, ainda na metade de século da
sua existência, já atinge o cimo ·de uma car~
reira das mais pujantes.

Desde jovem, j~ no início da carreira, a obra
de Marlos foi sempre inarcada por um sentido
renovador com o qual, embora reatando a
tradição pianísticâ dos compositores brasileiros de gerações mais antigas, imprime, contu~
do, à nossa música um cãráter de modernidade, como que libertando-a das características alienfgenas de outras culturas e de séculos passados.
Não se trata, absolutamente, de romper
com o valioso acervo com que_ os grandes
ro~tres de todos os tempos e lugares contri-buiram através de suas edificantes lições para
o desenvolvimento da música, como fascinante manifeStação de arte, ciência e técnica.
Marlos Nobre, ao tempo em que se concilia
com as m~lhores influências dessa l?e_nfazeja
tradição, não se submete jamais a padrões
ou modeJos imobilistas, pois é de sua característica b espírito insubmisso e livre.
Tál sentfdO criativo, repleto de modemida·
de, nos é exibido desde as suas primeiras
obras, entre as q-uais "Concertino", em 1959,
para piano e orquesta de cordas, e "Nazarethiana",em 1960,para piano, coma qual conquistou o 1~ prêmio da Sociedade Cultural
Gerinano-Brasileira do Recife.
Ap6s_su;;t pa_ssagem por Bu_enos Aires, brindou-nos o seu piano com 'Variações Rítmicas" e "Divertimento", e, na mesma época,
a obra tão aplaudida na Sala Cecilia Meireles
no Rio: "Ukrinmakrinkrin".
Trata-se de composições impregnadas de
tanta brasi!Ldade que a crítica abalizada identifica em suas músicas a origtnalidade étníca
de quem "passa a limpo a música brasileira".
Essa essência de brasilidade eJe traz de sua
oondição de pernambuCano, adquirida nas
fontes culturais da terra que o viu nascer, as_simiJada na riqueza dos seus hábitos, costumes
e em toda a pureza do f61dore do rinção natal.
O vigor da criação "marlosiana" também
se afirma na diversificação do estilo, quando
na composição da música absoluta, da música universal, como é o caso do primeiro
"Quarteto de Cordas", _encomendado Peléi RádioMECea-presentadonoFestivaldaAmérlca
e Espanha.
No exterior, Marlos Nobre tem sabido elevar
o nome do Brasil. Têm sido_ inúmeros os prêmlos e encomendas p-or ele recebidos dos
mais avançados centros culturais do mundo.
O 15'~ Festival internacional de Música ContemPÕrânea de Bol:z:ano, Itália, encomendou-
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de Neuchâtel, regida pelo próprio Marlos Nobre.
A -pedido da Sfa. Danielle Mitterrand, Primeira Dama da França, Marias Nobre escreveu a obra "França Liberdade", especialmente
para·a FUndação Danielle Mitterand, em defesa dos direitOs do homem e da lib'erdãde.
Por ocasião de recente concerto que apresentou em Londres, Marias Nobre foi capa
da centenária revista: inglesa "Musical Opinion", que o qualificou como o compositor
mais importante do BrasiLConsiderado, depoiS de Villa-Lobos, o mais
editado dos nossos compositores no- plano
internacional, a cif:t:Ica_Iondõna,_ pela palavra
abalizada de Roberto Mattew-Wal_ker, assim se
manifestou r_e_c_entemente: "Sua.mósfca-:-éütna
marcante fusão de grançle variedade de estilos, mas ele soube retirar da contínua experimentação da vanguarda aqueles_ elementos
que lhe importavam, mesclados quase inconscientemente co-m elementos da músiCa do seu
País. O resultado é surpreendentemente individual e distintivo: embriagante, evocativO. às
vezes sensual e controlado através da [inajmaginação de uma verdadeira mente criadora.
" Sr. Presidente, Srs. Senadores.__enfim; é tamanha a_ densidade e variedade que caracterizam a obra de Marlos Nobre que não nos
sobra, neste pronunciamento, espaço de tempo suficiente para enumerar a totalidade dos
seus ihtiffieroS títulos: Bem Córrio as diversas
apresentações em festivais, concertos sinfó~
nicas, J?alestrã~ _e ~~~~anie!'lb?_s em disCos.
Ao lado de uma produção musical inces~
sante e fértil, Marlos Nobre também se destaca
na direçâo e participação de impOrtantes entidades de_ que tem feito parte. Diretor da Rádio
MEC e da Funarte, onde desempenhou mar-cante administração; Presidente do Conselho
Internacional de Música da Unesco; eminente
cargo que a poucos músicos tem sido dado
exercer; Presidente -da Academia Brasileira de
Música e a~almepte Diret6f Executivo da
Fundação Cultural do Governo do Distrito Federal.
É bom salientar que à frente da Fundação
Cultural do Govemo do Distrito Federêil vem
promovendo Importantes realizações, sempre

=~~o~a~n=~;r~b0 d:b~~~ti:~ ~~~a~a~

o aperfeiçoamento constante da atividade cuJtural e artística, como forma de valorização
do ser humano e de_ promoção dos melhores
valores da nacionalidade, capazes de engranlhe a composição de uma obra a ser estreada decer a re.:)lidade brasileira.
este ano em comemoração ao seu cinqüenPela virtuose de seu talento, Marlos Nobre
tenário. Trata-se ele "Quatro Danças Latino-A-- faz jus às homenaQ-ens que lhe estã.o _sendo
merlcanaS" para orquestra de câmara, que,
além de executada em concerto, será gravada
prestadas pela passagem dos seus cinqüenta
pela (R ai)- Rádio de Difusão Italiana, e lança- anos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
da em disco na Europa.
Para a temporada de concertos na Suiça
e na França este ano, igualmente-em homeCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO/?ES:
nagem ao cinqUentenário natalício do compoAluízio Bezerra - Jarl:ias- Passarinho sitor brasileiro, foi-lhe encomendado, pela OrChagas Rodrigues_- Carlos Alberto ...,... Humquestra de Câmara de Neutchâtel Suíca, um
berto Lucena -Itamar Franco --Severo Gonovo "Concerto para trompeta e orquestra de
mes - Meira Filho.
cordas".Aobra_será executada pela orquestra
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-~DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL-

SE. Pronuncia o seguinte discUrso):.:...:... Sr. Presidente,· Srs. Senadores, o Embaixador Pau1o
Tarso Flecha de Uma, Secretário-Geral do Jtamaraty, conquistou, durante 34 anos de uni.
desempenho reconhecidamente brilhante, como diplomata eficiente e atualizado, uma posi-

ção de indiscutível prestigio no plano técnicoproflssional.

Os que têm o privilégio de c.onhecê-lo e
acompanham a sua trajetória nessa área fundamental para o desenvolvimento nacional e

o prestígio do Brasil, no cenário das relações
intemadon.ãis, tiveram, mais uma vez, a oportunidade de conhecer a aplaudir uma recente

decisão do Embaixador, que na qualidade de
Ministro interino das Relações Exteriores pro-

pôs a criação, na estrutura do Ministério, de
uma Divisão destinada a cuidar, exclusivamente, dos temas vinculados aos direitos humanos e à preservação do meio ambiente.
A criação da DMsão de Assuntos Humanitários e do Meio Ambiente no ltamaraty reflete,
acima de tudo, o amadurecimento de um amplo processo de conscientização da sociedade
brasileira, em seus diferentes setores, quan'to
à importância da conservação do meio ambiente.
A exemplar redação do capítulo dedicado
ao terna na nova Constituição Federai, cuja
modernidade e abrangência não encontram
paralelo em outras cartas naclonaiS;-o· Crescimento do debate ecológico no Congresso Naclonai; o lançamento do programa Nossa Natureza; a formação do lnstituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; e as freqUentes manifestações da inÍprensa e da opinião pública no Brasil constituem evidências inequívocas de que a opção
brasileira pelo desenvolvimento não prescinde
nem pode prescidir de sua dimensão ambiental.

Nosso País, pela imensidão de seu território
e pela inigualável riqueza-de seu patrimõnio
natural, não se pode furtar a um papel de
destaque nas discussões internacionais sObre
meio ambiente, especialmente no que se refere à cooperação. A definição da política ambiental brasileira, no entanto, deverá atender
sempre à definição nacional de prioridades,
"que passa necessariamente pela consideração
das necessidades primordiais de nosso Povo.
São hoje muitos, e graves, os problemas
que afetam o meio ambiente m-undial: destruição da camada de ozônio, alterações climáticas, chuvas ácidas, poluição industrial, tentativas de depósito de resíduos tóxicos em paises em desenvolvimento, extinção de espécie
animais e vegetais, pressões sobre ecossis-temas florestais. E o maior e mais emeaçador
de todos os problemas, com potencial para
reduzir a cinzas o melo ambiente glóbal, em
sua totalidade: a manutenção de arsenais nucleares.
A.o Brasil caberá urna participação cada vez
mais ativa nos esforços internacionais para

equacionar esses graves problemas. Essencial, no entanto, será que os paises mais industrializados e as instituições financeiras multilaterais cumpram também seu papel, propiciando mais livre acesso a tecnologias ambientalmente sãs e reduzindo os _entraves para a
obteriÇão de créditos a serem utilizados em
prograrns nacionais de proteção ao melo ambiente.
Esse novo setor-lêcnico reCém-implantado,
no Itamaraty, pelo embaixador Paulo Tarso
Aecha de Lima revela o interesse do governo
brasileiro no que tange à modernização de
sua política exterior que incorporou ao elenco
dos seus objetivos prioritários a ecologia e a
defesa do meio ambiente contra as ameaças
da poluição gerada pelas distorções de uma
industrializaÇão inadequada e de uma exploração agropecuária predatória, descompromissada com os imperativos da conservação
dos recursos naturais e proteção das áreas
_e poPulações agredidas ou deterioradas.
Afigura-se, por ci:lnseguinte,_oportuno registrar o advento dessa nova iniciativa, principalmente neste momento, quando se observa,
nos países mais _desenvolvidos, o recrudescimento da crescente e cada vez mais intensa
preocupação pela ecologia, direitos humanos
e pesquisa científicas e tecnológicas vinculadas a esseS problemas._
São estes os motivos que me levam a feUcitar o Ernabaixador Paulo Tarso Aecha de Uma, ao mesmo tempo em que me congratulo
com o Ministro Roberto de Abreu Sodré e o
Presidente José Samey pelas novas dimensões e perspectivas da política exterior, ponto
de vista do seu aprimoramento. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedà a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a publicação, ontem,
pela Gazeta Mercantil, da avaliação pelo IPEA/
INPES, órgão da Secretaria de Planejarnento
da Presidência da República, do desempenho
-da economia br~sileira na última década, deiXã-nOs -pefplexos e apreensivos.
Todos sabemos que o Brasil perdeu urna
década em seu processo de desenvolvimento,
Mas agora começamos a descobrir que a próxima também poderá estar comprometida.
Assim, romperemos o- terceiio- milênio com
uma qualidade de vida inferior a dos anos
70, enquanto, pelo caminho, milhões de crianças terão escoadas suas vidas no ralo da miséria e do subdesenvolvimento. Não terão havido
décadas perdidas, mas esperanças de vida ceifadas 'pela desilusão~
Este o Brasil que estamos legando aos nossos filhos, aos quais pediremos que votem
no próximo dia 15 de novembro.
Que dirão eles da nossa competência?
AcredJtarao na nossa experiência para mudar
este triste prognóstico? Continuarão depositando seus votos na uma da democracia para
que esta lhe reabra as portas fechadas pela
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recessão? Veja·se que em experiências muito
mais exitosas de realização social, como nos
Estados_ Unidos, apenas 50% do eleitorado
comparece às umas para votar nas eleições
presidenciais e apenas 1/3 nas parlamentares.
Já nos casos flagrantes de frustração social,
nos países subdesenvolvidos, a cidadania vêse arrastada pela cólera do radicalismo nas
malhas da convulsão.
E nós? O que estaremos gestando no ventre
da crise económica? Já conhecemos as rnaze·
las da criminalidade juvenil e das drogas. Mas,
será que somos capazes de imaginar todos
os fermentos de indignação que acompanham a degradação social do País?
Nos anos 70, em plena vigência do autoritarismo, a média de crescimento do produto
real foi de 8,67%, segundo o documento do
lPEAIJNPES, enquanto nos oito anos da década de 80, dos quais vivemos o_ quinto da reconstituição democrática, esta taxa foi de
2,3%, sendo que, no ano passado, tivemos
um desempenho negativo da economia:
0,28%. Ou seja, o país está perdendo renda
percapita.
Esse trágíco desempenho se repêtirá, segundo o IPEA!INPES, no ano em curSo, agravado pelos indicadores conjunturais da indústria, que demonstram inequívoca recessão.
Quais as causas deste processo?
Nada mais, nada menos do que a queda.
do nível de investimentos, sobretudo do setor
público, corroído pela transferência de recursos para o exterior, a tftulo de pagamento da
dívida externa. Quando necessitávamos de recursos na ordem deUS$ 20 bilhões anuais
só para manter as posições relativas da economia do país, damo-nos ao requinte de enviar
estes recursos para o pagamento dos juros
de uma dívida que já não mais existe no mercado porque reduzida a deságios superiores
a 70% ._Atingimos, em 1988 e provavelmente
em 198~. o ponto mais crítico da formação
de _capital no país, com taxas de investimento
no segundo semestre de 15,7%.
Ora, não se pode abusar do povo brasileiro.
Trata:-se de um povo bom e trabalhador. Mesmo-diante da brutalidade das perdas salariais
do "Pacote Verão", os trabalhadores brasilei·
ros rião se desesperaram. Continuam trabalhando e confiando em que terão dias melhores. Mas, convenhamos, pode alguém enganar
a todos durante algum tempo ou até mesmo
alguns dyrante o tempo inteiro, mas é impossível .enganar a todos os brasileiros durante
toda a vida. A verdade nua e crua, trazida pelo
doclfinento do lPEAilNPES, é que poderemos
não criar perspectivaS melhores para os próximos anoS, a se manlererrl os atuais parâmetros da negociação com os credores. D~ nada
adiantarão os cortes de gastos, a_s desestatizações apressadas, as dispensas de pessoal,
simplesmente porqtle o déficit não é operacional. Até .teremos um superávit fiscal em
1989, mas_ is_to não rnud{l~ o quadro estrutural das contas nacionais comprometidas pelo excesso de transferências líquidas para o
exterior, que chegam a até 4,5% do PIB.
O único caminho que temos pela frente,
portanto, se desejamos romper este círculo
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FOR1~1Jl.ÇÃO BRUTA DE CAPITAL Fll{O

-
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vicioso de pressões inflacionárias e recessivas,
é o da renegociação nãq convencioriaJ da dívida, assegurando-se sjgnificativa reduç.ão do
principal e o pagamento, em cruzados, dos
JUTOS prefocados abaixo dos nfveis de mercado,
tese sobre a qual temos nos batido permanentemente desta tribuna,

(') Prollnilnar

-de_t98á(n-;)'l~õ64/8ã~ila--õ-rigérTt):que aftéra _ que dispõe sobre a concessão de abono aos

a legislação--do Imposto-de Rellda_e dá Outras
providências.
·
· ·
·

servidores ci0s e_militar~s do Distrito Federal,
de Suas autarquias e fundações públicas e do
O SR. PREslllENTE (Nelson êar~elro) lribunal de Contas do Distrito FederaL (De- Nada mais hav_endo a tratar, vou encerrar pendendo do relatório da Comissão do Distrito
a presente_sessão, designando para a ordinária Federal.)
de amanhã a seguinte
Parte Vetada: art. 3<>

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ORDEM DO DIA
que_ resolveu alterar a pauta da sessão conjunta do Congresso
1
Nacional anteriormente convocada para amaVETO PARCIAL
nhã, às dezoito horas e trinta minutos, no PlePROJETO DE LEI DO DF
nário da Câmara dos DeputadoS, a fim de
N• 1, DE 1988
incluir a leitura da Mensagem Presidencial n<>
Votação,- em turno único,_- do veto parcial
26, de 1989-CN, referente ao veto parcial
aposto ao Projeto 'de Lei. da Câmara no 64, - aposto ao Projeto de Lei do DF n<> 1, de 1988,
- A Presidência comunica

Pr€1vhllo

Oburvodo

Selorel

2
Votação; em turno único, do_ Projeto de Lei
da Câmara n~ 151, de 1985 (nç 3.908/84, na
CaSa: de-origem), que declara de utilidade pública o Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor- fAlES, com sede em Andradina, Estado
de _São Paulo, tendo
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PARECERES, sob n~ 270 e 271, de 1986,

das Comissões:

-

-de Municípios, contrário; e
-de Finll~as, favorável.
3

9

Votação, em tomo úruco. do Projeto de Lei
da Câmara n9 160, de 1985 (n9 1.322/83, na
Casa de orige_m), gue eleva a cidade de Oeiras,
no Estado do PiaUí, à condJção de monumento nadona1, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 285, de
1986, da Comissão
-de Educaç.fo e Cultura.

4
Votação, em turno único, do Prcjeto de Lei
da Câmara n~> 172, de 1985 (no 2.266/83, na
Casa de origem), que autoriza a desapropria-

ção e o tombamento, por necessidade pública,
do imóvel em que nasceu Gradliano Ramos,
em Quebrangulo, no Estado de AJagoas, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob

nada a~possibl!Itar a substituição de
19.000.000 Obrigaçôes do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM - RJ), que
serão extintas. (Dependendo de parecer.)

n• l.l42, de

1985, da Comissão

-de Educação e Culturll.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução J1l' 89, de 1988, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre horál_io e freqüência no Senado Federal, e dá outras provi~
dências, tendo
PARECERES das Comissões:
-d~ Constituição
Justiça, favorável ao
projeto e ao substitutivo; e
-da Com/ssJo Diretora, contrário ao substitutivo.
(Dependendo da votação do Requerimento
no;> 214, de 1988, de preferênda para que o
substitutivo seja apreciado antes do projeto.)

e

6
Votação, em primeiro turno, do Projeto de
Lei do Senado n" 57, de 1988, de autoria do
Senador Francisco Rollemberg que altera a
redação do arl 3", caput. da Lei n 9 5.107,
de 13 de setembro de I 966, que cria o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, com a finali~
dade de estabelecer correção monetária mensal para os seus deJ'Ó:sitos, tendo
PARECER FAVokAVEL, proferido em ple-

nário.

7
Mensagem n~ 38, de 1989 (n9 47/89, na
origem),relativaà propoSta para -que seja autorizada a Fumas - Centrais Elétricas SA, a
contratar operação de crédito externo no valor
deUS$ !3,000,000.00 (treze milhões de dóla-

res norte-americanos),junto ao Skandinaviska
Banken, Suécia. (Dependendo de parecer.)

8
Mensagem n' 49, de !989 (ri' 82/89, na

origem), relativa à proposta para que seja autorizada a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, em caráter excepcional, a emitir letras financeiras do Tesouro
Municipal (LFfM- Rio), emissão essa desti-

ESCOLHA DE AUTORIDADE
Votaç!o, em turno único, do pare<:er da Comissão Qe ConstituiÇão e Justiça sobre a Mensagem

n• 23, de 1989 (!1•.40/89, na origem),

de 19 de janeiro de 1989, pela qual o Senhor
Pres.id_ente da República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor AluizioAlves
para exercer o cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Militar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se
minutos)

a sessão às 16horas e 15

DISCURSOPRON{JNC!ADOPELOSR.
CID SABÓú\ DE 0\RVALHO NA SESS'!O DE 1•-3-89 E Q(JE, ENTREGaE À
REVIS'fO DO ORADOR, SERIA PGBLIO!DO POSTERIORMENTE
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Para discutir)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Acho c:la maior importância e matéria que
está em debate, mas gostaria de chamar a
atenção para alguns pontos que surgem como
de grande destaque.
Diz o projeto, no §_1 9, que vai acrescentar
à lei já existente o seguinte:
"§ ]9 Obedecidos os preceitos e exigêndas desta lei, somente será pennitfda a
derrubada de florestas localizadas em
áreas- que estejam devidamente inscritas
no registro imobiliário competente, de..
vendo o pedido ser formulado em nome
do titular do domínio."
Isso exige, Sr. Presidente, algumas reflexões,
porque, muito embora a idéia seja defender
.:1 floresta nacional, defender a natureza, esse
dispositivo cria a possibilidade da existência
de um instrumento para permitir o desflorestamento. Esse instrumento seria exatamente registrar a pfopriedade, registrar o imóvel para
caracterizar-lhe a função imobiliária.
AsSiin -está criado o seguinte quadro, por
essa disposição: o modo de derrubar florestas
é conseguir o registro imobiliário. Então, isso
vai fortalecer o registro imobiliário, o que será
fataJ para o desflorestamento no Brasil.
Sei que 8 intenção é magnífica, mas é inegável que na aplicação do dispositivo est.ar-se-á
criando, na prática, um modo legai de se destruir Horestas de um modo, talvez, incontrolável, de dificil controle.
- O § 29 diz o seguinte:

"Nos casos de arrendamento, o pedido
poderá ser formulado pelo arrendatário,
mas terá que ser acompanhado de consentimento expresso do proprietário."
Eu temo, Sr. Presidente, que esse dispositivo. de certa forma. viole o direito de propriedade tal como está na lei ~gente brasileira,
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porque estamos concedendo ao mero arren~
datário a possibilidade de derrubar florestas,
através de um pedido que seja feito Para que
aquele trecho imobiliário, um trecho imóvel,
seja considerado como setor imobiliário. Esse
pedido de um mero arrendatário, tendo o consentimento expresso do proprietário, é-eVidente que recai no mesmo lugar que toma o dispositivo in6ctio. Então, só o proprietário pode
requerer isso. Portanto, não havia necessidade
de o arrendatário requerer com assinatura do
proprietário, o bastante é a assinatura do proprietário em todo e qualquer caso.Assim, estamos fazendo uma filigrana para voltar exatamente ao mesmo lugar.
Entendo c:iue a matéria é muito importante
e- exige maior meditação, uma oportunidade
mais profunda para o seu exame. Acredito
que essa matéria seja antiga aqu~ no Senado
Federal, é de I 984, já temos entre o Código
Florestal e essa propositura disposições na
própria Constituição.
- Desta forma, quero pedir a V. EX que retire
de pauta esta matéria, para podermos estudá-la melhor, mesmo no interesse do nobre
- Presidente, que é o autor desse projeto de
lei. Eu faria esse apelo para que tiVéssemos
tempo de um exame mais bem fundado e
já atinente à nova Constituição Federai. Acho
isto muito importante e faço esse pedido a

V. Ex', Sr. Presidente.

ATA OE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA

2• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE MARÇO DE I 989
As onze horas e vinte minutos do dia dois
de março de hum mil novecentos e oitenta
e nove, na Sala de Reuniões da Presidência,
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Fe·
dera!, com a presença dos Excelentíssimos
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi·
dente, Iram Saraíva, Primeiro-Vice-Presidente,
Alexandre Costa, Segundo-Vice-Presidente,
Mendes Canale, Primeiro-Secretário, Pompeu
de Sousa, Terceiro-Secretário, Louremberg
Nunes Rocha, Quarto-5ecret.ário, e Antônio
Luiz Maya, Suplente. Deixa de Comparecer,
por motivo justificado o EXcelentíssimo Senhor Senador Divaldo Suruagy, Segundo-Secretârio.
O Senhor Presidente declara aberta a reunião, momento em que o Senhor PrimeiroSecretário se ausenta do recinto, por motivos
justificados.
Em seqüência, o Senhor Presidente traz ao
conhecimento dos presentes as seguintes declarações:
1) "A propósito da anulação da votação,
em sessão secreta de ontem do Senado Federal, o Gabinete da Presidência emitiu nOta ofi·
cial com o seguinte teor:
"Em virb.lde de haver vazado para a
imprensa quanto ocorreu na se~são secreta de ontem, a Presidência do Senado
se sente no dever de esclarecer que, após
ouvir vários orildoi-es, se proilunciou pela
primeira e única vez, para declarar anu-
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!ada a votação, sem que houvesse manifestado__ anteriormente qualquer tendência em qualquer sentido."

sições da Constituição da República Federa-

2) "A propósito de hoticiário divuf.Qado Pela

e aprovam 4 (quatro) integralmente, 2 (duas)
com fusão, rejeitam 2 (duas) e encaminham
1 (uma) para o exame da Comissão de Constituição e Justiça.
O Senhor Presidente, pi-oSSeguindo os trabaJhos, marca uma reunião para o dia 6 de
março, s_egunda-feira, às 1O horas; a fini de
continuar a discussão daS emendaS.
Em seguimento, o Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor-Geral que apresenta
aos presentes Ato da ComiSsão Diretora que
regulamenta o uso dos veículos de propriedade do Senado Federal para aposição da

imprensa, a Presidência do Senado Federa1
esdarece que o Senador Maurício Corrêa utilizou, no seu interesse parlamentar e da representação partidária, de sua cota de publicações, sem excedê-la, nos limites fiXados por
decisão da Mesa Diretora de julho de 1985."
A seguir, o Senhor Presidente, em continuação à discussão da matéria inlcíada reunião
anterior, submete ao exame da Mesa as emendas oferecidas, em Plenário, ao Projeto de Resolução n9 23, de 1989, que ''"8âapta o ~egi
mento Interno do Senado Federal às dispo-

na

tiva do Brasil e dá outras providências".
Os presentes examinam 9 (nove) emendas

Março de 1989

assinatura dos participantes da reuníão de 28
de fevereiro de 1989, quando a matéria foi
aprovada. Todos os SenadC)res assinam, com
exceçáo do Senhor Segundo-Vice-Presidente
que se recusa a sssinar, explicando que, mesmo sendo contrário à medida, respeita a deci_são da Mesa.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, às treze horas, pelo
que eu, José Passos Pôrto~ Diretor-Oeral e Secretário da Comissão Oin~tora, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo Senhor_
Presidente, vai_à publicação.
Sala da Comissão _Diretor_a, 2 de ml:lrÇ-9 de
1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 12' SESSÃO, EM 7 DE
MARÇO DE 1989
1.1-ABERTURA

rum.

12 -EXPEDIENTE
1.2.1 - Lcltura de projeto
-Projeto de: _Lei do Senado n" 27/89,
de autoria do Senador Jarbas PaSsãrinho, -

que dispõe sobre o exercício do direito de

greve.
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Providências tomadas pela presidência com vista a c:orreção de expressão contida noart. 19 do Projeto de Lei da Câmara

n•l/89.

servidores civís e militares do Distrito Fede.
- raJ, de suas autarquias e fundações pública_s_ e do Tribunal de Contas do Distrito
Federal. Votação adiada por falta de quo-

··

1.23 -Discursos do Expediente

SENADOR IYEY MÀRAI'IHÃO- Sucessão presidencial. Entrevista do GõVemador
Miguel Arraes, publicado no jornal Diário
de Pernambuco.

SENADORAURE:OMELLO-Empresa
de Navegação -da Amazônia -

Emasa.
O SR. PRESIDENTE- Prêsença- na tribuna de honra do Embaixador de Portugal,
Sr. Adriano de Carvalho e do Presidente
da Câmara Municipal de Braga-Portugal,

Dr. Mesquita Machado.
1.2.4- Apreciação de matéria
Requerimento no 19/89, lido em sessão
anterior. Votação adiada por falta de quo-

rum.
1.3-0RDEM DO DIA

Projeto de Lei do DF no 1, de 1988, que
dispõe sobre a concessão de abono aos

_

ProjefO de Lei da Câmara n9 151. de
1985 (n9 3.908184, na Casa de origem),
que ded~ra de__uillidade pública o Instituto
Administratívó-Jesus Bom Pastor (lAJE$),
com Séde-em Andradina, Estado de São
. ~~mio, V~çã~_acfíada por falta_ de quoJ7.!m.

Projeto de Lei da Câmara n• 150, de
1985 (no 1.322/83, na Casa de origem),
que eleva a cidade de Oeiras, no Estãdo
do Piauí, à condição de monumento nacionaJ, Votação adiada por Falta de quorum.
Projeto-de Lei da Câmara-n9 172, de
1~85 (n 9 2.26Õ/83, na Casa de_origem);
que autoriza a desaprOpriação e o tombamento, por necessidade pública, do imóvel
em que nasceu Graciliano Ramos, em
Quebrangu1o, "C? Estado de Alagoas, Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n7 89, de 1988,
d~ ~uto_ri_ª_ dª-J:Qrnlssão Diretora, que disPCle sobre horário e freqUêOcia rio Senado
Federal, e dá outras providências, Votação
adiada por falj:a de quorum.
Projeto de Lei do Senado no 57, de 1988,
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera a redação do art 39, caput,
da Lei no 5.107, de 13 de_setembro ·de
1966, que cria o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, com a finalidade de
estabelecer correção mortetária mensal
para os seus depósitos, VotaÇão adiada por

(treze milhões de dólares norte-americanos), jllilto ao Skandinaviska BankenJ_ S_yéda. Apreciação ?Jdiada por falta de C[l!o-

rum.
Mensagem n9 49, de_ 1989 (n9 82/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura da Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
em caráter excepcional, a emitir Letras Financeiras do Tesouro-Munidpal (LFTMRio), emissão essa destinada a possibilitar

a substituição de

19.000.000~0biígações

do Tesouro do Município do Rio de Janeiro
(OTM- RJ), que serão extintas. Apreciação adiadn por falta de quorum.

Parecer da Comissão de Constituição -e
Justiça sobre a Mensagem. n9 23, de 1989
(n~ 40/89, na origem), 'de 19 de jalteiro
de 1989, pela qual o Senhor Presidente
da Repúblic_a ~bmete à deliberação do
Senado o nome do Dout9r Aluízio Alves
para execer o cargo de Ministro do Supremo TribUnal Militar: ltóidção adiada pOr
falta de quorum.

1.3.1- Discursos após a Ordem do
Dia

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Presença do ~do na economia. Privatização das empresas estatais.

SENADOR JUTNfY MAOAL:H.Ã.Es,

Pcla

falta de quori..I!n.

ordem -ln'dagando da presidência sobre
a instalação das comissões técnicas.
O SR. PRESIDENTE'~ Resposta aõ se;..
nadar Jutahy Magalhães.

Mensagem no 38, de 1989 (n? 47/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Fumas- Ceiltrais Elétrica.S SA, a contratar-operação--de crédito
externo-no-valor de US$ 13,000,000.00

caminhando à Mesa projeto de lei que dispõe sobre reajustes salariais e requerimen·
to _de constituição de ComissãO- Espe'cial
para estudar a questã_9 4?JS perdas salariais

SENADOR CNif.OS ALBERTO -

Eri~

~
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor·G~ral do Senado FEiderai
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto
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Impresso sob a responsabthdade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS--

Semestral ............................. --.................... NCz$ 9,32_
Exemplar Avulso ..................... :........... : ...... :.NCz$ 0,06
Tiragem. 2.209-exemplares.·

i_(

dos trabalhadores e servidores públicos
nos últlrrios dez anos.

SENADOR CIDS'\BÓL<\ DE CARVALHO
-Dívida externa e acontecimentos verifi-

cados nos últimos dias na Venezuela.
Questão arnazônlca.

SENADORALU!ztOBEZERRA -Regulamentação de dispositivos constitucionais
que trata da aposentadoria dos "soldados
da borracha".

SENADOR MAURO BENEV/DES -Ex-

-_tin_çjo c::lo Departamento Nacional de
Obras Contra a Seca (DNOCS):
·
SENADOR JAMJL HADDAD - Aniversário de emancipação política da cidade
de Barra do Pirai- R.J.
SENADORÜJ(JRNALBAPT7STÀ -Falecimento de Genolino Amado.
1.3.2.- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

lA.~

i;NCEilRf\MEN'(O

2-ATAs DÊ CoMISSÕES
3..;;.'MÉSA D$.ETORÁ

.

·-

_4...:_ LiD!lRES E VICE-LIDERES DÊ
PARTIDOS
' ''

5 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMAriEri'IES
,

Ata da 12" sessão, em 7 de marçQ de 198.9
3~

Sessão Legislativa Ordi nária, da 48~ Legislatura

Presidêncià dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OSSRS SENADORES:

Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir Soare_s Almir Gabriel - Antonio Luiz Maya - João
Castelo ~ Alexandre Costa ~ Edison Lobão
- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho-Cid Sabóia de Carvalho ..;...._ MaUro Benevides
-José Agripino ,;.___ Lavoisier Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena- Ney Maranhão - Francisco Rollemberg - Lourival
BaptiSta ....,.... Jutahy Magalhães - Gerson Camata - João Calmon - Jamil Haddad Nelson Carneiro- hamar Franco -Severo
Gomes - Mauro Borges - Iram· Saraiva Pompeu de Sousa- Maurício COrrêa- Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi - Wllson Martins - Leite Chaves - Jorge Bornhausen -José Paulo Bisoi-José Fogaça
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A

lista de presença acusa o comparecimento
de 39 Srs. Senadores. Havendo n~me~ regimental, declaro aberta {! sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos_
trabalhos.

O Sr. 19 Secretário procederá à leítu-ra do
Expediente.
É ~do o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DO SENADO

1'1" 27, DE 1989
Dispõe sobre o exercido do dtteito
de greve.

O CongressO -Nacional decreta:
Art. 19 O direito de greve, assegurado no
artigo 9" da COnstituição Federal, será exer-

cido nos ternios da presente lef.
Art. 29 GreVe" é a suspensão coletivci e
temporária da' prestação de serviços, tendo
por objetivo a defesa dos interesses profissionais dos trabalhadores quanto às suas relações de trabalho.
ArL 39 Os trabalhadores, ao decidirem sobre a decretação da greve, deverão eleger comissão para conduzir as negociações com o
empregador.
_
_
. Parágrafo único. Essa obrigação é do sindicato q~ndo_~ movimeptQ re.$,ultar de deliberação tornada pela entidade.

Art 4-9 O estado de greve Só-pOderá efetiVar-se, mediante a prévia coriu.illicação ao empregador ou ao sindicato representativo da ca-'
tegoria profissional.
_
Parágrafo único. A comunicação. de caráter obrigatório, será feita por escrito, com antecedência mínima de três dias e mencionará
as- razões da greve. Será feita pela cOrrilssão
oU sin-diCato, referidos no art. 3"'
·
ArL 59 Para os efeitos do disposto_ no §
19 _do:artig_o ~.de:- Constituição federal-~--.ç_~::m_si
d~am-se êSSelitiais as seguintes atividades
e _setvi.ç_os ·cuja paralisação possa acarretar·
graves danos à coletividade:
a) de. ab~stedmento de energia e luz, água,
· esfl6to, gás e colnbustíveis; ·
·
b) médicos, hoSpitalares e de medicamentos;·
c) funerários;
d) de segurança pública e de bombeiros:
e) penitenciários;
f) df? transportes coletivos, e
g) -de coleta de lixo urbano.
. § ~-9 , ,Nas ativid~des ou nos serviços essenciais o estado de greve só poderá efetivar~s~_cOm Q _a,tendimento do disposto no artigo__49 e_s.eu parág~fo_único, elevado para cin-
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co dias o prazo mencionado no mesmo parágrafo.
§ :29 Nas atividades e nos servíços essenciais os sindicl!ltos e os trabalhadores ficam

Justificação
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titucional, traçando os limites fntemos da gre-

ve.

EJevado a dispositivo constitucional, o direiCom relação aos seJViços ~ atividades _es-to de greve carece,- agora, de sua definição senciais, o dispositivo constitucional é expreslegal,
pois
diferentemente
de
países
onde
as
obrigados a garantir, no decorrer da greve,
so, e seu disciplinamento por lei, nada mais
greves, e até mesmo o absenteísmo, ainda
a prestação de serviços mínimos indispensáé que a regulamentação das relações entre
são
tratados
como
meros
casos
de
política,
veis ao atendimento das necessidades inadiáo direito de greve e as demais liberdades e
nos
países
dem_~qáticos g reconhecimento
veis da coletividade.
direitos garantidos pela Constituição, tais coda greve na Lei Maior obriga sua regulamen§ 39 No caso de não-cumprimento do
mo, a segurança, a livre circulação, a assistação pela legisTâção infraconstitucional, que
disposto no parágrafo anterior, o Governo potência s_ocial, e a propriedade privada e outros.
não
poderá,
é
claro,
limitá-lo.
derá determinar a convocação civil de pesoas
Sala das Sessões, 7 de março de 1989. - O exerdcio do- cf~reito de greve, porém, nepara a execução- de tais serviços.
Senador Jarbas Passarihho
cessita de regulamenação, pois como direito
Art 69 Os sindicatos e os trabalhadores
(Às ComissóeS âe Constituição e Jusque repercute no meio _social, não pode ser
ficam obrigados a prestar, durante a greve,
tiça e de Legislação Soda/)
llimitado,
á
ponto
de
se
_prejudicar
terceiros
os serviços necessárioS à Seguiança e à manuindivídua1izados nem a-. sociedade como um
tenção dos equipamentos, instalações e patriO SR- PRESIDENTE (Iram Sarawa) -O
todo.
mónio dos estabelecimentos públicos e privàprojeto será publicado e remetido às Comisque
alguma
corrente
de
pensaAntes,
pois,
dos, visando à retomada das respectivas ativisões competentes.
mento mais exacerbada insista que, reguladades.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
mentar
o
exercício
do
direito
de
greve,
é
um
Parágrafo único. À comissão ou ao sindipresidência comunica ao_ olenário que, nos
mero sofismo para regulamentar o próprio dicato, referidos no art. 3_9 e seu parágrafo único,
termos do art. 360, alínea ·'~C", do Regimento
reito, vaie lembrar essa obrigação legislativa
incumbe a designação dos trabalhadores que
Interno, determinou a correção da expressão
de regulamentar o que a Constituição estabedevem efetuar tais serviços.
"Cruzados", para "Cruzados Novos", constanleceu corria princípio.
Art. 79 Durante a duração da greve o emte do art. 19 do Projeto de Lei da Câmara
Por outro lado, o direito comparado nos
pregador não poderá substituir os grevistas
n 9 I, de 1989, recebido no Senado em 16
obriga a acompanhar a evolução da legislação
por outros trabalhadores não-vinculados à
de fevereiro último e aprovado em 2 do corrennos países democráticos.
·
empresa, salvo se a comissão de trabalhate. e cujOs autógrafos ainda não foram remedores ou o sindicato não cumprir as obrigaEm recehte mátéria publicada no semanátidos à sançáo.
ções constantes do artigo 6°
rio francés L'EXPRESS (30·12-88), o ProfesHá oradores inscritos.
sor do Instituto de Estudos Politicos de Paris,
Art. 8<> J:: proibido todo ato que significar
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Raphael Hadas Lebel, salientà, a propósjto da
repressão, prejuízo ou discriminação quanto
Maranhão.
ao trabalhador por motivo de participação em
questão da exigência da manutenção de. servigreve.
ços mínimos por determinadas categorias inO SR. I'IEY MARANHÃO (PMB - PE.
Art. 9" A greve realizada com inobservânseridas no conceito de atividades essenciais,
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presicia do disposto na presente lei importa em
(controladores de vôo, transportes, correios.
dente, Srs. Senadores, no dia 16 de J8Õeiro
etc) que o COnselho ConstitUcionãl considera · do corrente ano, o Governador Miguel Arraes
que as ausências_ ao serviço, por parte dos
trabalhadores, sejam consideradas como falque se o direito de greve__ é um princípio de
deu posse_ a cinco novos secretârios de seu
tas não-justificadas ao serviço. --valor constitucional o l~gi~ador está habilitado - governo. A festa da posse foi tida por muitos
a ln-fundir nesse direito_ as limitações neces·
Arl 1O. Os abusos que forem cometidos
como um marco decisivo para a decolagem
durante a paralisação do trabalho submetem
sárias·a fim de assegurar a continuidade dos
da candidatura do governador de Pernambu~
os infratores às disposições da lei penal.
serviÇos públicos, nada impedindo que se posco à Presidência da República.
Art. 11. Consideram-se ates abusivas:
sa estender a outros aqueJas limitações.
Daqui por diante os jornais e os políticos
a) a paralisação- do serviços em setores viEmbora na França ainda não haja l_egislasó f~~~9 c!.~L S!JC~~~~ç_p_r_esidenciaLEalcmdo,.
tais da empiesa ou estabeleeimento, com o
ção nesse s-entido,-atentlênciaê-esuçc:terxan:.
se _em sucessão, o nome do Governador Arobjeti.'!o de inten:omper o processo·- de prodo claro o artigo referido qUe se toma ineviraes é uma imposição. •
dução;
táVel r'esguardarMse a população em caso de
A sucessão presidencial, que ora se er""eta.
b) a ocupação do local de trabalho ou de
greve em atividades consideradas essenciais.
preocupa a qualquer pessoa de resp011Sdbiqualquer de suas dependências pelos grevisA República Italiana, por sua vez, já tem
lidade neste País.
tas; e
aprovada na Câmara dos Deputados a lei que
O PMDB, que é um grande partido, o maior
c) piquete intimidativo.
reg-ulamenta a greve, a ser díscutida no Senado País, irá disputar com seu candidato a Presido Federal.
Arl 12. As reivindicações dos trabalhadodência da Repúbl,ica.
res em greve poderão·ser-objeto de negociaNa Argentina o Decreto-Lei n~ 8.94:6, de
Não pertenço ao PMDB, mas meu partido
ção coletiva, admitida a mediação. ·
3-9-62 estab_eJeçeu um procedimento de ç_oné seu aliado_em Pernambuco. O Partido MunidHação_ dUrante o qual a greve não pode ser -cipalista Brasdeiro é forte, tem expressão tanto
Art. 13. É facultado às partes interessadas
na greve submeter à Justlça do TrabÇl!ho decideflagrada.
- em Pernambuco, como na Bahia e nQ restante
são sObre as reivindicaÇÕfi'S que determinaram
AAústrálíã submete a Qreve a um Conselho ~do Brasil, h~ a vista
nessas últimas eleia paralisação do trabalho.
Federal de Arbitragem e Conciliação.
ções fiZemos mais de 270 prefeitos e 1.094
Parágrafo único.· A inStância obedecefá às
A Austrália criou, desde a Lei Federal de
vereadores.
normas previstas para os dissídios coletivos.
26-247,-Um Escritório de Mediaça:o e ConciO Sr. Mauro Benevides- Permita-me
liação; _ _
Art. 14. A greve cessará:
V. Ex" um aparte?_
a) por decisão dos trabalhadores ou do sinNa Bélgica a greVe ê uma liberdade, mas
dicato que a tenh~rn decretado; e
existem váriOs decretos reais, regulamentando
OSR- NEY MARANHÃO- Ouço o aparb) pela decisão da Justiça do Trabalho, na
seu exercício. Sua suspenSão não pode ser , te do nobre Se'nador Mauro Benevídes.
hipótese prevista no artigo anterior.
total nas atividades consideradas de imporO Sr. Mauro _Benevides- Apenas para
Art. 15. Lei complement'ar regulará o
tância e é proibida para funcionários públicos.
fazer um registro no início do pronunciamento
exercício do direito de greve pelos funcionáNO Canadá as greves são proibidas durante
rios públicos.
- a vigênciéfQe uma convenção coletiva.
de v.- EX"'. Também no Estado do Ceará há
uma perfeita identidade entre o partido de V.
Art. 16. Esta rei eritra em vigor na "data
Como se vê, todas as proposições legislaEx" e o Partido do Movimento Democrático
de sua promulgação, revogadas as dispOsitivás têm Ccimo sentido determinar qual o
Brasilefro. Tanto isso é verdade que na recente
ções em contrário.
cbltlpórialnellto que merece a proteção cons-

que
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A seriedade de vida é exigência de agora.
Nada tenho contra o nome do atual governador de São Pau1o. Se tivesse, estaria exultad-9 com sua çandidatura, pois teria ele de
?e: de~nc:ompatibilizar e o governo de São
Pau1o seria ocupado pelo meu amigo, Almino
Afo!JSO, velho comparVle'iro do antigo PTB,
MiniStro do Tr.3f.:a1ho dogcivernoJoão Goulart,
cassado como eu pela ditadura militar.
OreStes Quércia, Sendo-- candidatO do
PMDB, é um prato cheio para Brizola, que
já está preparandO seu churrasco em cima
dO- riOlU e do Governador de São Paulo. "O
PMDB tem que ter um nome que possa fazer
comício na Central do Brasil.
Seriedade vai ser a grande virtude a ser ,exigida do homem que quiser ser candidato à
-Presidência da República.
O PMDB tem dois nomes que são mito,
são legenda, pela integridade de vida e pela
coerência total na vida pública: O Governador
Miguel Arraes e o Governador Waldir Pires.
Ambos presos, exl1ados pelo golpe militar de
1964, estão aí, de voha à vida pública de seus
estados pela votação entusiástica e decidida
_de _seus coestaduanos. A ditadura vasculhou
como pôde a vida dos dois e nada encontrou
que pudesse macular-lhes a honra e a vida
pública. Homens sérios, impolutos, dignos,
durante_ toda a vida pregaram a renovação
do País.

Março de 1989

em- meio à postulação geral na sucessão do
Presidente José Samey.
O nome do Governador Arraes se impõe
na luta à Presidência da República, porque
assistimos um contraste entre o que está
acontecendo no País e aquilo que Arraes pode
oferecer-lhe. O País vive um desequilíbrio so~
O SR. I'IEY MARANHÃO - Agradeço
dai e político e Arraes, na certeza, é o equilíbrio
ao nobre Senador Mauro Benevides pelo aparnesse desequílibrio. O equilíbrio é necessário
te que muito ajuda neste pronunciamento que
ao País e Arraes tem exercido o equilíbrio na
faço hoje no Senado-da República. Muito obripolítica de pernambuco.
gado, nobre Sena.dor.
A instalabilidade política do País está incrus·
I:: como aliado do grande partido que lhe
fada nas instituições e _assiste·se a um malapresento as idéias. No momento, pois a disestar proveniente da hiperinflação, dos protesputa presidencial do PMDB interessa muito
tos de Volta Redonda, de São Paulo e do Rio
ao Partido Municipalista Brasileiro.
de Janeiro, entre outros.
Diz-se que o PMDB tem um candidato natuAnte esse quadro, Pernambuco -...:. e Recife
ral que se chama Dr. Ulysses Guimarães. Nada
-é uma ilha de tranqüilidade, porque o govermatS natural. Por S. Ex" tenho o maior aPreço
nador Arraes efetivou na prática o pacto _social
e admiração, pois na Câmara fUi sempre seu
em seu Estado, tanto na área urbana como
eleitor.
na rural. Apesar da inflaçãÔ, com a experiência
O Brasil inteiro conhece e admira o valor
do passado, a política das reivindicações trapatriótico e cívico do Dr. .Uiysses Guimarães,
balhistas é resolvida sem tensões e sem cone o seu culto à democracia. A democracia
frontos.
no Brasil muito lhe deve. Se a ternos hoje,
Arraes vem fazendo tudo isso em Pernamdepois de mais de vinte anos de trevas, nós
buco com rara habilidade, suas obras não são
lhe devemos de modo especial. Pela demofaraónicas nem suntuosas. O perfil de seu gocracia enfrentou todas as tormentas, até cães
verno é eminentemente social, voltando aos
amestrados nas seculares e libertárias ruas de
menos favorecidos. Seu ato de administrar é
Salvador, na Bahia Apesar de tudo não esmohumilde. Tem uma devoção quase mística pereceu, não vacilou um momento sequer. Tila
coisa pública, seu gênio político se mostra
moneiro incansável e invencfvel, com seu
MDB catapultou a feroz e soberba ditadura.
--0 PMDB tem condições de fazer o próximo às vezes_silenciosamente. O passado recente,
Seus méritos ninguém lhe nega e ninguém
presidente, mas nãõ"com um candidato qual- por exemplo, que lhe deixou marcas imP,eredveis, para S. Ex' está completamente sépulos esquece. Foi o nosso Winston Churchill
quer, que não tenha compromisso com as
na guerra nacional contra a tirãnia militar.
mudanças, pois o eleitorado impaciente está tado. Provou isto quando, ao receber de volta
o Território de Fernando de -Noronha como
Churchill. o grande comandante de guerra
à espera de homens dignos e sérios para toque levou o ocidente à vitória contra o nazi-fasmar as rédeas deste país, que já merece um parte de Pernambuco, ao tomar posse da ilha,
levou em sua companhia o Coronel Costa e
cismo, merecia o trono do agradecimento do tratamento melhor.
Silva que, ali, foi seu carcereiro, quando prisiopovo inglês, seu povo. Mas tal não aconteceu.
Em seu discurso, dando posse a seus secreLogo após a guerra, encetaram-se eleições tários,' o governador Arraes falou do desenvol- neiro do golpe de 1964.
Assim se mostram a tolerância e paciência
gerais na Grã-Bretanha Candidata-se Winston
vimento nacional, atacando certos aspectos
Churc:hill e perde fragorosamente a_eleição. responsávels pelo atraso de nos-so País. A dívi- do governador Arraes. Daí a legenda de seu
carisma e de seu mito. Moderador, paciente,
QuaJ a explicação? Só uma me Vem à mente. -da externa, O arrocho salarial, o sistema finantolerante, constante e _transigente, virtudes tão
Lá, como aqui, o povo quer mudar. Mudança
ceiro interno e externo mereceram críticas
política, mudança social, mudança económi- contundentes do Governador pernambucano. necessárias para que o Brasil encontre seus
caminhos da democracia social e econômica.
ca
CritlcoLi acerbadamente o Plano Verão, cüMas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, achei
Lembremo-nos das eleições _do .an.Q passa- zendo que ele deixa tudo com está, pois não
importante, e é por isso que aqui estou, a
do. O povo surpreendeu a tod_QS._Quj~ _mudar toca naquilo que mais desgraça a vida nado- entrevista que o governador Miguel Arraes deu
. nãl;-que _~- ã dívida externa. Ela é a primeira
e virou iconoclasta.
ao Diário de Pernambuco, do dia 13 deste.
Desejo a vitória do PMDB. E digo mais: essa e- maior resaponsável pelo beco -sem saída · Acho-a tão importante que, em lhe fazendovitória é preciso ser_conqufstada. E, nesta ân~ em que estão o desenvolvimento e atranqüi- alguns comentários, peço que a mesma, junsia, um conselho para o PMDB, embora saiba, lidade nacionais para o governador Arraes, o
tamente com o artigo de Marco Aurélio de
como se diz no Nordeste, que conselho é co- -pOntO- POSitiVo do Plano Verão foi o congela- Alcântra, do_ Nordeste Econômico, sejam
mento
de
preçços.
Tão
positivo
que
seu
govermo rapé, toma quem quer.
transcritos nos Anais da Casa.
está colaborando na fiscaJização dos preO candidato do PMDB à presídência tem no
ços.
- .
. que ser alguém que fez e faz da seriedade
O Sr. Mauro--seD.evldes -Permite-me
um programa de vida. Seriedade constatada
Arraes priorizou a visão nacional na análise
um aparte, Senador Ney Maranhão?
tanto no passado como no presente de sua das questões brasileiras, porque são fundaO SR. NEY MARANHÃO- ü;)ni. prazer,
vida. É a Nação que está exigindo este predi- mentais, ficando as questões regionais e setaSenador Mauro_Benevides.
cado de quem pretender presidi-la. É esta se- riais subordinadas à grande meta do país.
riedade que vai le_var o Pais e seu povo às __ Quanto à democratização das empresas,
O 81'. Mauro Benevides- Senador N.ey
mudanças. As eleições de 88 faJaram assim _tem-se que ter o cuidado de não fazê-la de
Maranhão, mais uma vez, atrevo~ me a descoem grito altissonante. Só não escutou ou não modo distorcido, pois "Democratizar é colocar
lorir o brilhante pronunciamento de V. EX', na
aprendeu a lição quem não quis.
uma empresa pública ou privada nas mãos
tarde: de hoje, focalizando a sucessão presiRegorgitam-se caf":!didaturas dent_ro do do povo, e_ não entregar parcelas de ações
dencial, com destaque particularizado para o
PMDB. O governador de São Paulo é um deles. nas mãos de_um grupo privilegiado".
nome que o PMDB deverá submeter aos se_us
Orestes Quércia é _um dos fortes pretendentes
Por estas afirmações de cunho nacional é
convencionais, e a seguir à opinião Pública
e. segundo os jornais, atropela a cada instante de se pensar realmente que a candidatura do brasileira, para disputar a Presidência da Repú~
o presidenciável Dr. Ulysses Guimarães.
governador Miguel Arraes está tomando vôo
blica. _Ao traçar o perfil desse candidato, V.

campanha de 1988 foram Vários os municípios em que prefeitos e vice-prefeltos se alternaram entre as duas siglas: o Partido Municipalista Brasilêlro e o PartidO do Movimento
Democrático Brasileiro.
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Ex", com mutta clarividência, c:om·muita segurança e com muito descortino, exige que ele
tenha, sobretudo, como requisito básico, fundamental, a seriedade. A seriedade é imprescindível para que qualquer homem público
venha se alçar à condição de Primeiro Magistrado do País. Diria a V. Ex' que, rePisando

os seus argumentos, essa seriedade teria que
ser aferida tanto no passado como no presente
do postulante à chefia da Nação. No intr6ito
do seu discurso foi realçada com muita clareza
-

uma clareza meridiana mesmo -

a figura

invulgar do Presidente Ulysses Guimarães, como construtor de todo esse período de democratização, sobretudo de ingresso do País no
estado de direito, que passamos viver com

a:

a promulgação da carta de 5- de outubro- de
1988. E como·o PMDB é um- celeiro de valores,
com figuras que podem despontar para pieia do eleitorado, em termos de candidatura
à Presidência da Rep_úbli_ca, V. _Ex' focalizou
também os nomes, sem dúVida ãfQUma eminentes, dos nossos. Governadores de Penlam-buco, Miguel Arraes, e da Bahia, Waldir Pires.
Diria a V. Ex" - quandÕ nesta altura do seu
discurso há um realce, há uma preemiriência
justa e merecida ao Governador Miguel Arraes
-que, se colocada diante dos conVencionais
a candidatura do Presidente Ulysses Guimarães, estou absolutamente certo de que tanto
o Governador Miguel Arraes, de Pernambuco,
quanto o Governador Waldir Pires, da Bahia,
caminharão juntos pãra tomar ainda mais imbatível a candidatura daquele que até hoje dirigiu o MDB e o PMDB e é um dos vultos expOnenciais da vida púbUca nacional, o Deputado
Ulysses Guimarães. Estamos às vê,Spetas de
uma ConVenção do PMDB que vai sá:grar, para
um novo mandato à testa dos destinos do
nosso Partido, o Deputado Ulysses Guimarães~
E na ConVen'Ção que se seguir à de 12 de
março, terei absoluta certeza e tranqüüidade
de que se for colocado ao exame dos convencionais o nome de Ulysses Guimarães, ele me~
recerá o apoio, não apenas dos dois ilustres
Governadores, que podem também ocupar
a Presidência da República, mas dos outrOs
líderes de maior expressão do Partido, sobretudo das J::tases peemedebistas que sempre
viram em Ulysses Guimarães o grande condutor do Partido, o estadista de visão para equacionar os grandes problemas brasileiros.

O SR. NEY MARANHÃO -

Agradeço

a V. Exa. pelo aparte que muito me honra
por ser V. EX um dos líderes in_contestes desse
grande Partido que é o PMDB.
Mas, nobre Senador, a minha preocupação
maior é que a história às vezes regride. E.
neste momento, lembro fatos de Presidentes
da República que foram eleitos e que não tinham o respaldo dos, grandes Partidos. Não
foram eleitos pelo maior PartidÓ
portanto,
não _tinham um apoio dedsivo no Congresso.
Lembro a eleição de Getúlio Vargas, em 1950,
quando o Dr. Getúlio não Conseguiu ter o respaldo necessário para as mudanças que todos
acompanhamos na época. Lembro a eleição
do Presidente Jânlo QUadros, eleito apenas
pela legenda da União Democrátic;a Nadonai,

e:

mas nunca foi udenista. Jânio nunca teve Partido, e saber11os qual foi o resultado. Lembro
o Presidente João Goulart. eleito pelo PTB,
substituindo o Presidente Jânio Quadros, e
o que aconteceu também todos nós sabemos.-Hoje, ~emos na Presidência da República o
Presidente José Sari1ey, um homem conhecedor profundo da mecânica legislativa, companheiro nosso -durante dezesseis anos ou
mais na Câmara dos Deputados e Senador
da República. Sua Excelência conhece muito
bem o Parlamento e não tem maioria nesta
C~sa: O -mesmo motivo: ri.1õ foi eleito; foi apenãs Liiif acordo de partidos. Sua Execelência
pertence hoje ao PMDB apenas de nome, mas
mmca pertenceu realmente à luta ,do Partido.
Então~ esse Presidente não- tem maioria no
Congresso. _
Por isto, estou alertando a Nação; principalmente o PMDB, para que seja lançado um
candidato que possa ganhar as eleições.
Portanto, Senador Mauro Benevides, agradeço a V. Ex" pelo seu depoimento muito importante nesta Sucessão pre,Sjdencial. Muito
obrigado.
O Sr• .M.ansueto de Lavor permite V. Ex- um aParte?
-

Senador,

O SR. NEY .MARANHÃO- Com muito
piaZer, sena_dor Mansueto de Lavor.
O Sr. Mansueto de Lavor- Cato Colega,
Senador Ney Maranhão, o pronunciamento
que faz nesta tarde é uma dosagem da experiência, do bom-senso e da longa vivência politiCZ~: que compõem o currículo político de V~
Ex-, mas tã.mbém com uma ousadia bastante
oportuna nestes tempos difíceis que atravessamos. A experiência, V. Ex" demonstra por
ter convivido, durante longos anos, com eSsas
figuras hlst6ricas e com esses episódios que
também pertencem à história do País, que
rememora neste momento. É oportuno considerar q, história uma mestra da vida, como
dizia acero. A história deve ensinar-nos alguma coisa. V. Ex!' prOcura trazer à Casa essas
lições da história, história contemporânea,
mas que para muitos estaria tão distante, que
já n!o deveria exercer influência rios dias de
hoje. Mas, ao mesmo tempo- em que V. Ex"
pende de um lado, para o bom-senso, para
a experiência, por outro lado, nâo está propondo algo estagnado, nem _as_repetições dos velhos chavões das candidaturas naturais, dos
candidatos natos. V. ~ está propondo a inovação nos métodos políticos. O seu discurso
já é uma_ verdadeira inOVação. V. Ex" é Uder
de_ um partido :- é verdade que um partido
pe-(itlenO nlvel nacional, mas que a nível de
Pernambuco já é um partido médio para grande e, que teve uma enorme influência na eleiÇão daquele que V. Ex" destaca e homenageia
no seu discurso _dehoje. Quem é que não
reconllece O papel do Senador Antônio Fariãs
ná: eleição de_ Miguel Arraes e de toda a chapa
majoritária rias eleições de 86? O Senador
Antônio Farias, que V. Ex" substitui com os
mesmos coirlP-tõmissos, com o mesmo· calor,
·com o mesmo discernimento nesta tribuna
do Senado e na Bancada de representação

a
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d<:: Pernambuco. V. Ex~ iriova quando, sendo
Uder çio PMB. portanto, de outro partido, ingressa numa seara que, aparentemente, não
seria sua, mas é, porque, realmente, o PMB
é, a nível de Estado de Pernambuco o grande
aliado do PMDB, o indispensável aliado da
vitória que o PM-DB obteve e da união das
forças populares de Pernambuco para outras
vitórias do povo em eleições vindouras. Por
tudo isto, quero reconhecer a legitimidade da
incursão que V. Ex" faz em assuntos, que par~
ciam da eçonoJttia interna do P~DB, quais
sejam, a de Se referir às candidaturas presidenciais atualmente em destaque, dentro das hos·
tes peemedebistas. É claro que, sendo um
partido grande, com muitos quadros, o PMDB
tem diversos nomes que estão sendo discutidos, a começar pelo nome do nosso Presidente, Deputado Ulysses Guimarães_, qUe tem,
naturalmente, todos _os atributos e requisitos
para chegar à Presidência da República, é isto
que V. Ex" destaca, que, ao lado do Presidente
do PMDB, Deputado UlySses Guimarães, exis·
tem neste partido, também, outros _npmes que
p-redsam- ser avaliados, apreciados e analisados pelos Convencionais, pelos filiados e, até
mesmo, pelos aliados deste partido. Entre esses, V. Ex" destaca a figura, também históri~a.
de um gi'ande estadista - como o Deputado
-lnysses Guimarães- que é o nosso GoVernado_r Miguel füraes çl.e Alencar. V._ EX" faz o
destaque do trabalho político, da sensatez do
espírito de conciliaÇão do Governador Miguel
Arraes, não como um elogio gratuito, mas_como uma realidade que alguns adversários estão c_onstatando a cada dia, inclusive com Surpresa, a tal Ponto que encontramos- parece
contraditório dizê-lo - mais elogios e entusiasmos com a administração popular do Governador Miguel Arraes entre os adversário$,
do gue mesmo entre os correligionários.

O SR. NEY MARANHÃO- Permita-me,
Senador Mansueto de Lavor. Tenho conversado com· muitos empresários que votaram
e lutaram contra Miguel Arraes, contra a campanha da Frente PoPular, e, hoje, são os maiores entusiastas dele, porque encontraram bom
senso, equilíbrio em Pernambuco, aquilo que
acabei de diiel'!' a paz>eittre o patrão e o empregado. E o Dr. Miguel Arraes, o Governador.
é o equilíbrio dessas duas partes.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ...:.... A
Presidência adverte _ao nobre Senador Ney Mararihão que o seu tenipo estã esgotado.
OSr.MansuetodeLavor-Narealidade,
os correligionários esperavam mais do que,
nas limitações administrativas atuais, o Gover·
nadar poderia oferecer, sabendo, sobretudo,
da satelização das administrações estaduais
para com a administração federal. EnQUãnto
os adversários, que nada esperavam da administração do Governador Miguel Arraes, ao
contrário, esperavam aquilo que foi a imagem
forjada pela ditadura da figura 'e do trabalho
político do Governador, como a subversão,
como o estimulo à qUebra da ordem pública,
então, encontraram o quê? Surpreendente·
mente, para eles. um homem conciliador, um
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construtor ÓÇJ. paz e da justiça dentro da admi~
nistração_ popular; um rigoroso defensor ela
moralidade e dos intere~s populares. E, com
isso, Miguel Arraes se destaca, não por grandes obras, como diz V. Ex", grandes pbras administrativas, até porque não lhe.dão ensejo,
com o corte permanente de recursos, aos

quais Pernambuco tem_direito,_

nobre SenadOr Carlos Alberto, pois V. Ex• já
excede em seu tempo mais de 11 minutos,
e,.temQI que entrar na Ordem_do Dia.
Portanto, solicito a V. Ex" que conclua o
seu pronunciamento.
_
ExO ~r. ~arlos Alberto~ Agradeço a

v:

OS~ NEY MARANHÃO -Serei rápido,
Sr. Prts;dente.
As mudanças e;tão oCõrrendo em vários
O Sr. Mansueto de Lavor - Inclusive
setores sociais e no político do País. E a literaagora, no Orçamento da (JniãQ. Chegando esse corte do Orçamento, _agora, com os vetos_ tura nos ajuda a olhá-las com interesse para
uma observação geral da sociedade. O Brasil
presidenciais, a quãse 200 milhões de cruzaé fácil de _ser po~tizado,
dos novos.
- É só verificar os contrastes existentes no
OSR. NEY MARANHAO-Para PernamPaís.lnda~~ndo-se a natureza deles, chega~se
buco significa muito.
a um pOSICionamento político. Cresce a desnacionalização do País.
O Sr. Mansueto de Lavor- Mas, -Sr.
As elites com~ndam o País, mas estão afasPresidente, já encerro __Q aparte - o que é
mais importante do _que uma obra material tadas da população. O governo mUda de
é esta obra moraF. pol!tica e -de ordem social, niãos, mas a natureza do poder permanece.
para mudar a natureza do poder é preciso
que está sendo construíd~ pelo Governo porepensar as coisas do País. Repensar inclui
pular de Miguel Arra..es. Congratulo-me com
V. Ex" Não poderia deixar de estar solidário uma definição do que seja o País e o que
com o seu pronunciamento e aplaudi-lo pela queremos fazer dele.
As mudanças e os avanços são barrados,
justiça que V. Ex' faz, ri.ão sendo do PMDB,
mas sendo aliado de todas as_horas, com pala- po~que o País é grande, diferenciado, e são
vras flrmes, sensatas e fiéis, como sempre de- ele_Jtas peSSO<'!_S_ de todos os_ tipos, e que precimonstrou ser. Congratulo-me por este desta- sam ser respeitãdãs - porque eleitaS pelo
que. E, quanto à candidatura presidencial, povo - mas sem cdndições muitas vezes de
creio que Miguel Arraes .está_ neste páreo, com examinar as grandes questões nacionais.
Discute-se a modernização do Pais. A nossa
grandes chances de s~r .,._quele destacado pelo
Partido para disputar a Presidência da Repú- população não tem instrumento para se moblica e chegar ao poder, visando transformar dernizar de uma hora para outra. Temos quineste País. As mUdanças que até agora o PMDB ze milhões de bóias~frias. O que é moderno
não pôde Fazer pelas Frustrações, inclusive, pe- para eles? Vamos_deixar que continuenralielas traições da história, poderá fazê-=-Jas nessa nado's? As grandes questões só vão ser resolnova _eleição, elegendo homens como Miguel vidas com eles. Eles é que constituem a base
Arraes de Alencar e tantos _QUI:J:Q$ companhei- fundamental do Pais.
Esses e outros temas roram abordados pela
ros seus de Partido _que, legitimamente, disputam o cargo no âmbito $. convenção parti- argócia e penetração do pensamento do governador Arraes.
dária. Muito obrigado a V. Ex!'
É 'de tal imPortância essa entrevista e tal
O SR. NEY MARANHÃO - Senador a sua atualização que peço à Mesa seja ela
Mansueto de Lavor quero, primeiramente,· transcrita em nossos Anais.
agradecer este apoio, este pronunciamento,
Tenho dito, Sr. Presidente.
no qua1 estamos fazendo justiça, no Brasil,
a? Governador Miguel Arraes. Em seguida,
DOCaMENTO A QUE SE REFERE O
dizer que todo pernambucano sabe a luta que
ORADOR EM SEG DISCGRSO'
V. Er sempre teve no nosso Estado, e, como
Diàrlo de Pemambuco, 13 de fe,vereiro
sertanejo sofredor, conhece profundamente a
de 1989
nossa gente. E como _Senador por PernamARRAES:
É
DIACIL
MUDAR
buco, hoje representando o povo pemambu·cano, todos nós nos-orgulhamos do seu trabaA complexidade da política atual, plena de
lho, da sua perseverança em favor do Nordeste desvios e contradições está dificultando a pró1
e do Brasil.
pria percepção dos que a fazem e anuviando
Agradeço_a V. Ex', mais uma vez, este ·aParte a questão nacional, tomando mais dific~s as
muito importante neste pronunciamento que mudanças, o avanço do País e até o trabalho
faço no Senado da República.
da administração pública. Um quadro, enfmi,
tão delicado, que complica até a própria interO Sr. Carlos Alberto- Permita-se V. EX'
pretação do que realmente seja moderno para
um aparte.
o Bra,si_l, pois o enroque desse tipo, numa nação tão _cheia de cpntrastes,_tem vários _ânguO SR- NEY MARANHÃO- Sr. Presidenlos, podendo ser moderno a simples luz eié.trite, com permissão de V. Ex', darei um minuto
ca ..::... ou água encanada - para um campoao nobre Seandor Carlos Albert9.
nês -de uma área esquecida, enquanto não
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Seé para outras faixas da população. nador Ney Maranhão, lamento informar a V.
É esse quadro confuso que o governador
Ex!' que é impossível conceder à aparte ao Miguel Arraes vê como um dos empecilhos
O SR. NEY MARANHÃO -

agora, no Orçamente,- da União.
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par~ o desenvolvimento do Brasil, a ponto de
fraoonar a classe política e as forças populares
~1Um País· cheio de contradiçÇles e onde órgãos
Internacionais atestam índices de cresciro~nto
na economia e, ao mesmo tempo, da morta~
!idade infantiL
·
Esses foral!! a1guns tópicos de uma longa
entç~vista-çonve:r~ que o governador de Per.:.·
nambuCo ina-nteve com o _repórter ·- e tambem escritor- Raimundo Carrero. Consentii1do, pela primeira vez, em abordar assuntos
mais amenos que não apenas a·· po11tica, o
sr. Miguel Arraes traduziu o seu pensamento
sc_:>bre _o papei social da literatura e preFeriu
nao destacar nenhum escritor em particular,
embora admitindo que "alguns tenham mais
capacidade de consolidar no papel mais argumentos que outros''.
Carrero· ..::... Até que ponto a literàtura pode
influenciar na formação de um político?
Arnles- Creio que ela pode aguçar as condições de observação da sociedade. Urn político tem que ter fundamentalmente as condições de olhar as mudanças que ocorrem nos
vários setore_s s_~iais para poder conduzir a
sua palavra, a sua ação, de maneira a tocar
nos problemas centrais da maioria. A reaç;â~
dos setores sociais num País como o_ n_os_so
é desconhecida porque criam-se camadas da
população desenraizadas do B_f.;Isil; há várias
faixas da população que são desenraizadas
dos seus lugares de origem, esses lugares
também se modificam às vezes com extrema
rapidez, ocorrendo a decantação ou mistura
de concepções ou de valores. Existe, por isso,
no País, Uma certa ausência de readaptação
porque as pessoas também não querem rugir
da sua, do que Foram, de onde vieram. Essas
rupturas têm que se entendidas. Daí o fato
de que a: observaç_ão dos livors, dos escritores
nacionais é muito importante para essa visão
do País.
Carrero- Quais os escritores que o influendaram para que o senhor tenha essa visão
do Brasil?
Arraes - Não queria mencionar escritores,
porque a gente assim de repente pode esquecer alguns. Eu li praticamente os autores nacionais mais ifnportã:ntes, salvo um ou outro,
mas_ também conheço as observações dos
esCrltoi'es· ditos po"puiãres. E ate- hieSr:no daqueles que não "escrevem", mas que são observadores da vida. Não gostaria de privilegiar
nenhum p·qrqu~ 11a cabeça _da gente forma-se
wna coisa que vem de todos esses l.ac:(os, se
bem que alguns tenham mais capacidade de
consolidar no papel argumentos que outros
não fazem, porém, são os que mais br(lham,
têm mais condições. O fato é que a literatura
e a análise literária confuridem-se também
com essas .observações. Há diferentes pessoas, gente com mais capacidade de ver e
de dizer; outras sabem, mas não têm condições de dizer não têm como dizer. Na literatura, diz-se com mais propriedade,- com mais
apuro, com mais rigor.
Carrero- Qual a sua formação intelectual
até desembocar na vída política?
Arraes - Olhe, eu não gosto de cont~r a
minha vida. A minha vida não tem o que con-

tar. Todos sabem que nasci no sertão, vim
para cá, aqui fui estudante, depois de um ano

sua forinação cultural,. iilicial-

mente, teve alguma relação com atividade política?

-

Arraes -A politização no Brasil n8o é difícil.
Como falei há pouco as coisas mudam 'no
Brasil, a gente muda de lugar e tem-se oportu-

nidade de verificar largos contrastes que exis-

tem no País. Certõs contrâstes· sociais desapareçern aos olhos de qualquer jovem brasileiro.
Quem vem de uma área como a minha, uma

área seca, na época era muito isolada, quando
saí de Já ainda era muito isolada, trazendo

valores, costumes, que são de lá para uma
outra zona como esta aqui que tem contrastes
mais violentos. Então a gente é obrigado a
indagar da natureza destes .contrastes e, através disso, chega-se a um posicionamento que
acaba sendo político.
o

Cairero- o -senhor n-ão- acha que está havendo urna desnadonalização, o Pais está perdendo seus vinculas culturais, sobretudo nas_
áreas mais desenvolvidas?
Acho que a desnacionalizaÇão
cresce. E acho extremamente perigoso o esfacelamento cultural do País. Qualquer estudioso, aquele cjue estuda a História, o grande
desenvolvimento da Nação a longo- prazo,
mostra que o comando das diretrizes se dá
pela cabeça, pelo comando da cabeça das
pessoas e das populações. Enquanto a cabeça
não é comandada não se consegue incl:ltir
uma forma de pensar na população, ela tende
a se escudar na sua cultura e a reagir com
base nela. Isso não s-qmente através do tempo,
mas também agora. As vezes essa cultura apare_ce_c.omo mais atrasada cu supcsW.m~nte
mais atrasada do que as das forças que desejam comandá-la. Então, paia úm ocldimtal,
um homem do Afeganistão pode ser supostamente atrasado, ou a seita que ele não conhece, mas aquela é a forma da população se
agregar. A reação que se dá hoje em outros
lugares, como se deu na Argélia, como se
deu no Vietnã, toda a guerra do Vietnã era
fêita com base na História do Vietnã com a ·
sua cultura, com a sua capacidade de construir milenar, através disso as pessoas se congregaram, se congregaram contra a guerra.
Portanto, a questão da cultura é importante
para a manutenção do Pais, da Nação. Não
é uma coisa que se invente, ou que seja estática, mas a identidade cultural é importante
para o Pais, para que ele exista. Se não houver
identidade e nós não nos reconhecermos uns_
aos outros, não é preciso ·que todo, mundo
ten.l-ta a mesma cultura, nós somos um País
de origens bastante diferentes, temos alemães, japoneses, italianos, árabes, judeus .. ,
Mas o ponto de encontro nas nossas cabeças
é o reconhecimento da História do no-sso Pa:ís,
a nossa identidade com o País. Aqui nós tivemos elites muito afastadas, muito ligadas com
o que vem- de fora, e devido a essa ligação'
Arraes -
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com o que vem de fora mostraram uma distância muito grande com a população.

o Pais comece a conhecer detalhadamente
o-seu pensamento, divulgado, sobretudo, na·
Europa?

O perigo de se esfacelar
a cultura do brasllelro
Carrero - o serlhor não acha que- essas
elites continuam comandando o País, praticamente?

Arraes - Eu fui um divulgador de muitas
coisas que foram pensadas porque eu não
sciu propriamente um escritor. Acho--que há
muitos escritores que Podem colocar o que
eu disse de melhor forma. São escritos cuja
publicação podia se dar, mas me parece que
não teria muito a acresceritar ao que foi elaborado aqui no Brasil. Esse pequeno volume
de que fala Ariano, "O Jogo do Poder no Brasil", são notas que já escrevi aqui e publiquei
para marcar uma posição, e para dar uma
idéia de como eu via a evolução das coisas
no País a partir dessa nova fase que nós esta~
mos vivendo. E parece que, no ponto de vista
geral, a percepção que tive mantém-se. Então,
acho que a natureza do poder aqui permanece. O governo muda. mas a natureza do
poder permanece. E a mudança da natureza
do Poder exige exatamente a necessidade de
repensar as cOisas do País. Definir o que_ é
o País e o que nós queremos fazer dele.

no Rio de Janeiro '1e me sediei aqui. E aqui

vivi como qualquer outro pernambucano.
Céirrero - A
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Arraes- Elas estão comandando. E o pior
é que elas podem confundir as nossas cabeças. Quer dizer: que a gente caminhe na direção de não nos reconhecermos mais ou procurarmos _outras coisas para nos reconhecer,
senão riOs pi-Oprios.
Carreri::J - Exa!pmente:. É exatamente esta
questão _que mais me inquieta. Então o senhoínáo acha que deveria haver uma política nacional cultural mais agressiva e que investisse
nessa questão da identidade cultural?
Armes-'--- Geio que deve haver essa política.
Mas CJ:eiO que o mais importante _é que esse
aSsunto seja discutido a- nível da população.
Quer âizer,lsso não pode ser jamais uma coisa
oficiosa ou oficial. A ela pode se dar a colaboração que for, mas Isso não se produz senão
em função das forças da sociedade. O governo, um gOVerno qualquer, o prefeito, governador, o que seja, o que se pode é taJvez,
não digo auxili~r. mas encorajar. Mas o fato
que nós predsamos a nível-da população é
ter essa disposição para que haja essa consciência da maioria dos brasileiros. Não é para
apare_cermos como pessoas isoladas ou de
um nacionalismo exacerbado. Nós somos um
povo aberto, de origens bastante diferentes,
temos que manter a nossa abertura, a capacidade de diálOgo com todo mundo, mas quando a gente tem um diálogo com quem quer
que seja se não tiver personalidade o diálogo
não existe.

- Cariero- O senhor tem alguns livios escritos e eSSes livros não são convenientemente
publicados no Brasil. Por que acontece isso?
Sobretudo "O Jogo do Poder no Brasil", citado
por Arlano Stiassuna como obra básica do
seu pensamento?
Amtes - Olhe, eu nunca escrevi livros, escrevi notas. Lá fora eu era obrigado a escrever
essas notas porque fui chamado a muitos lugares para explicar coisas __do Brasil, debatei.
Então tive que 1ever muita cois!l para estar
em condições de enfrentar estes debates, ou
mesmo de manter conversas sobre o País,
explicar o Brasil ~ muita gente. Não é fácil
Já fora -porque as pessoas também têm as
suas medidas das cois~s. _Então havia aqui
uma ditadura militar, mas tinha Congresso
aberto, as pessoas se _elegian1_, o presidente
mudãva•. vqcê .convencer que isSo era uma
ditadura pata certãs pessoaS, _elas não conheciam a ·realidade interna, não era fácil. Portanto
eu tinha que me esmerar,. e-mostrar muitas
coisas sobre o País. Por Isso tenho muitas
notas, mas não livros ...

e

Carrero- O senhor não acha conveniente
publicar esscss notas em livro para que todo

earrero-

o senhor não acha que, por isso
mesmo, a imagem dos políticos tem sido desgastada nos últimos anos?
_Arraes ~ Como assim?

Carrero ~Parece-me que, ultimamerite, o
povo tem visto áos· pdíticos pessoas interessadas apenas em fazer carreira. Por e)(.emplo,
durante a Constituinte, quando os parlamentares estavam sempre ausentes. De forma que
dá a impressão de que a ma-IOria dos políticos
são profissionais e não pessoas preocupadas
em praticar a política no .seu melhor nível.
Essa elite política brasileira parece distanciar
o povo do seu verdadeiro destino.
Presença do povo sempre é vital

nas

dlsc~ssões

Eu entendo que num País desse
tamanho, tão diferenciado, aparece gente na
estrutura política de toda forma. E que não
seriam apenas esses_ os responsáveis pelos
desvios. Acho que muita gente deve ass_umir
também.
_ Muita gente qu,e não faz política_devia também assumir a ausência de um canal diretor,
para que a cobrança se dê de forma muito
mais positiva do que de· forma negativa. Mas
não podemos evitar que se eleja A ou B que
freqüenta uma área do País onde a percepção
da política é ainda de muito tempo atrás, não
teve condições sequer de examinar as grandes
questões nadonais. Ele representa um setor
da população, e pode até decepcionar a população. Isso pode ser um fator que barre as
m~danças e avanços do Pais ou avanços da
administração pública, das instituições, por
falta, exatamente, desse pensamento.
Acho que devemos ter em vista que o nosso
Pais - e _disse isso outro_ dia - é bastante
diferente dos oJJtros, pela nossa Histó_ria, pelo
tamanho, pela diversidade da nossa econom~. pelas vastas contradições que _existem
entre regiões no seio da população. Nós somos um Pais onde a terra é mais concentrada
Arraes -
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no mundo, onde a renda é mais conce_ntra_d_a
no mundo. Me falam num trabalho_ há pouco
publicado por um organismo da ONU- acho
que é Unicef - que demonstra que houve
um crescimento na economia do Pais, esse
crescimento do Produto Interno Bruto, esses

índices de crescimento aparecem positivos,
mas a mortalidade infantil cresce.
·Portanto, um País que apresenta todas essas
contradições é um País que tem que ser olhado em função de _coisas' absurdas como essa,
em que é visível até nas estatísticas o descompasso entre c:resdmento, enriquecimento, a
capacidade ele produção. Que não é só essa
capacidade de produzir no Brasil, de fazer as
coisas, não é apenas uma questão de dólares.
Isso é possível porque nós temos gente capadtada, é o caso dos nossos técnicos, nós te-_
mos trabalhadores especializadps, existe todo
um sistema de ensino no País que é mantido
pelo povo brasileiro. Então, não podemos avaliar o crescimento da riqueza apenas porque
alguém que chega com dólar~s _e.se diz: não,
ele vem porque nós temos tudo isso~ Que
é uma parte da capacidade de produção do
País. E que essa parte se concentra, ao invés
de se alargar. Colocando coisas como eu falei:
cresce_ tudo e também a mortalidade infantil.
Carrero- O senhor não vê hoje uma capacidade de reunião das forças populares bem
maior do que anteriorme_nte?
.Arraes-Pode ser que sim. Mas as questões
hoje ganharam certa complexidade e há setores que imaginam que tydo se_ resolve num
distributismo, rápido, imediato. Há outra~
opostas às forças populares que não querem
distribuir nada. E, em meio a isso, há várias
facções, há os institucionalistas que entendem
que as instituições por si só resolvem tudo.
Nós temos que ter, quando se fala em Nação,
recebe-se o ataque do mundo internacionalizado, que isso é atras_o; portanto, muitas vezes, parcelas daqueles que entendem que são
distributivistas ou que pregam a socialização
colocam a necessidade do moderno.
Acho que querer que as coisas avancem,
em qualquer sentido, é um desejo de todos,
ningu~m se opõe ao progresso.
Agora o processo tem que ser definido, porque senão nós nã_o sabemos o que ele é. Digamos, em alguns lugares, e aqui, em Pernambuco, há 17 a 18 mil lugares, a co!sa mais
avançada que se conseguia fazer era levar uma
cisterna comunitária para o pessoal beber
água. Constitui-se _num progreSSo tão grande
para aquela faixa da população, quanto botar
um computador numa repartição. Entilo, o
que é progresso nes_te_País? O qlie é mo-demo
neste País?
·

Catrero- Esta definição do progresso que
o senhor está fazendo é bastante interessante.
Arraes - A questão de ser moderno simplesmente por aquilo que é_ sofisticado, sem
ter relacionamento com a realidade soc:;ial, inclusive, com as realidades locais, é pregar a
subordinação a quem tem instrumentO e a
nossa população não tem instrumentos para
se modernizar de uma ho~q para outra, nos

__termos em que falam. Nós temos que sofrer
um process_o para chegar ao nível de conhecimento do ponto de vista geral da população.
_Forque há gente no_ Brasil com profundos conhecimentos, quadros altamente capacitados,
tudo isso existe.
-E eles devem nortear a condição do crescimento. das questões técnicas, cíerié'fiCãS etc.
mas o fato é que também há uma situação
ei'T'!_ que está a população do ponto de vista
geral, um País de 12 ou 15_milhões de bóias_frias; jOgados na periferí~ da cidade, no cam·
po. O que é tnõderno para eles? J::_ ter água,
luz, uma televisão para ver novela, isso é _mo-derno, e o que é que nós vamos fazer- com
eles, deixar simplesmente que eles continuem
alienados, sem compreensão das grandes
qLJ~stões? As grandes questões só vão ser re_solvídas com eles. Porque eles é que constituem a base fundamental do País.

Carrero - Sem dúvida, esta é uma das
questões mais complexas, mais delicadas do
País, sobretudo levand~$e em con~_a diversi~
dade das regiões-, e das neceSsidades. No en~
tanto, mUdando de assunto, e falando de um
assunto que toca mais diretamente a mim
mesmo, gostaria de saber se o senhor consi-dera que os meíos de comunicação hoje, da
forma como atuam, contribuem _ou atr_apalham a democracia?
Arrae-s - Eles podem contribuir em certa
medida para a divulgação de notícias, para
a formação de opinião, até porque existem
várias visões de democracia. Parece-me que
também se há urna política para os meios
de comunicação nao eStá expllcitada. O fato
é que se constitui numa força bastante forte.
---

-

~c.

--

Cairero- Deste pontO de vísta, está expliCâdõ; Mas temo que da.fOnna como se comporta, no momento, o País comece a perder,
fundamentalmente, a sua identidade. Através
da música, através dos pronunciamentos,
atraVéS da seleção de pronunciamentos. Um
editor hoje de um Jornal de televj_são tem mais
poder de opinião do que um ministro de Estado, a depender do alcance do seu veículo.
Isso poder parecer um perigo?
Arraes - São perigos que têm que ser en~
frentados, porque não há como introduzir modificações nisso. Tamb_ém porque as forças
políticas não estudaram, convenientemente
este aspecto nem assumiram posição inaiS
objetiva a uma questão deste porte. E rião
assumiram porque rlós voltamos à mesma
coisa: para aSsurriir é preciso Uma únifÕrrnidadec de pensamento, çie ação. E nós tem~
u.'!.la poütica ainda frágil sob este aspecto.
Carrero .:__Que diStinção o senhÓr fai, báSIcaiTlelite~

feitura do Recife. E pessoas que não sô partid·
param do Governo, nem fizeram parte do Governo, mas que no meio da sociedade mantinham o testemunho das_ coisas _e ajudavam.
A mudança agora é a mudança que a gente
encontra nos quadros intelectuais de alto nível,
gente de muita capacitação acadêmica, muitas vezes, mas sem vivência de ação de massa
e essa falta de vivência" retarda as ações. Aliás,
a_ vivência, é claro, não _se aprende nos livros.
Ou o sujeitO vive aqúilo-e prOmove aquilO Ouentão não realizÇJ., ele tern qu""e àpTerider nã
prática. MeSmo a populãção desabituOu·se _
com esse tipo d_e política, até P,órque para
ela ajudar tem tamb_ém que fazer as. coisaS
concretas, para que verido, ou as ·coisas acontecendo, ela mude. Então, quando se coloca
água num bairro ou numa cidade do interior
que a população ajuda a cavar as valetas para
colocar os canos é uma forma de mostrar
que ~la participa, aquilo não é só porque barateia o serviço. A população participando daquilo ela discute o Governo, discute as suas
questões, as suas dificuldades, e então facilita
a solidariedade que existe naturalmente mas
que na prática só se faz com atos concretos
rta a POpulação para uma aÇão sua, que não
é apenas esperar que as coisas aconteçam_.
que sejam feitas. Acho que estamos poucO
a pouco, voltando a isso.- E o nosso desejo
é que essa.s.ações possam fazer parte da população e _que ela vá se incorporando às ações
que o Governo fizer, que ela tenha também
a iniciativa de ações que possam ser feitas
quando ela bem quiser ao lado dO Governo.
Há outros aspectos que poderiam ser mencionados corno. a questão das forças políticas

do seu Governo anterior para o

atu_al?
Arra:es - No Governo passado, nós vínhamos de um movimento que já tinha se consoliQa_çio, em certa medida, embora pequeno,
mas as sucessivas frentes políticas feitas aqUi
depois da redemocratização s~ constituíram
numa escola, num aprendizado para muita
gente que participou do novo Governo, da Pre-

Mudança é nos quadros Intelectuais de

alto nível
Então, para concluir, que balanço o senhor fãi da sua géstão no atual Ciovemo?
Carrero -

Arraes - Achamos que nós, do ponto de
vista da_administração, tratamos de mud~la.
A forma de administrar. Essa forma de administrar pode _ser vista na orientação dada na
questão da seca e que teve a participação da
população que_ envolveu mais de 100 municípios do Estado~ Temos procurado_ recompor
o sistema educativo que er.a muito carente,.
mas faha ainda dar a açào do Estado no cal-áter popular, da educação popular, meios e
condições financeiras, lnas temos qUe reagir.
E uiria máquina de. 40 mil pessoãs, com têcni~
cos, para refazer essa máquina do ensino _in~
formal, mas que ainda não nos deu muitas
condições de passarmos ao ensino popular
mais largo. E pensamos em fazer urna convo~
cação de entidades da sociedade. Tem os procurado enfrentar a questão da saúde. Levar
a saúde à população a começar pelo fato de
que ela não paga nada nos hospitais do Estado. É uma forma não de nos opormos a outras
estruturas privadas que _têm condições de dar
saúde à população, mas pelo menos de dar
condições a quem não tem. Entã.o. _temos O
cuidado de democratizar o serviço público~
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O Governo está interesSadOeffi-integfar ainda
mais a população na administraÇão.

ARRAES- EQUJÚBRIÓ
NO DESEOOIÚBRIO

Há uma velha expressão norte-americana,
que os sociólogos usam para- designar o que,
em F!Sjca, é o equilibrlo instáveJ; un balance
balance. O equilíbrio no-desequilibrio. E é isto

precisamente o que está fazendo, para o bem
de Pernambuco e do Brasil, o Governador Mi-

guel Arraes de AJencar. Politicamente, vem
conduzidno o seu ato de governar com todo
equilíbrio, no quadro geral do desequilíbrio
político, social, econômico e financeiro que
vive o Brasil.
E a esta instabilidade política, que, de modo

acentuado, se registra nas instituições da R-epúbltca, se junta, criticamente, um mal-estar
social - resultado, no convívio do dia-a-dia

Pro-

---Nenhu~a obra--de qualquer governo passado, em Pernambuco, se compara a este trabalho de engenharia sodaJ e· política do Governador Miguel Arraes, cuja administração não
se vem caracterizando pelo suntuoso ou pelo
faraônico ou pelo ostentatório de reaJizações
em pedra-e-cal em concreto armado. O perfil
do seu governo é _um_perfil eminentemente
soC_ial; VoJ~dO para a maioria desprotegida,
~fàás menOS favorecidos -ação redistributiva
da renda regional, açáo fraternalmente solidãria com a população mais faminta, mais carenté, maiS necessitada:
Governo de sandália, de alpercata, de pé
no chão. De roupa de chita ou de algodãozinho.
Não há nele ruge-ruge de sedas. Ou o brilho
enganoso dos dourados. Ou o reluzir de pratas. e.. muitO me"nos, o tinir de. esporas. Ou
o Oater de tacões. Ou o silvar da chibata.
O -perfil que o governador Miguel Arraes
imprime ao seu ato de administrar é Caracterizado por uma humUdade franciscana. Orna·
devocação quase mística à coisa públicá. Uma
tolerância e uma paciência beneditinas. Daí
o- ~a ·cansma quase religioso, o mito que
transcende o }1omem, sem desumanizá-lo.
Quem melhor do ~que eie reúne, hoje, as
qualidades de model-ador, pacificador ou as
virtudes da tolerância, da constância, da transigência tão necessãria para levar o Brasil aos
caminhos da democracia social e econômlca
plena, que todos _desejamos?

dos brasil~iros, das tensões reprimidas e
vocadas pela hipenhflação, que destrói o poder de compra dos sa1ários e das pensões;
corrói e esgarça o tecido social; e explode,
violentamente, em manifestações de protestos. como foi o recente episódio dramático
de Volta Redonda. Ou dos confrontos entre
polícia e favelados, no Rio, em São PaUlo e
em outras cidades brasileiras.
Nesta moldura, salvo um ou outro confronto
menor, o Recife e Pernambuco vêm sen.do
wna ilha de relativa tranqüilidade social, graças à açi!io de engenharia política que exerce,
com rara maestria, o Govemadõi' Miguel Arraes, efetivando na prática o pacto social que
está sendo tentado, em escala nacional, mas
sem resultados concretos até agora.
Na zona rural, o pacto é uma realidade em
Pernambuco, como foi no passado - no primeiro Governo Arraes- qUando a discussão
de preços e _salários na região cahavieira era
conduzida de modo a compensar os índices
de inflação. E, se houve, liaqU:ela época, invasões ou sRuações de conflito dramático, é que
nem todos os segmentos absorveram, nos primeiros meses, as suas exatas responsabilidades na configuração do entendimento social
e político que Arraes procurava conduzir. Serenados os ânimos, "Cicatrizadas as feridas políticas e amainadas as paixões, pode-se julga
com isenção, que nem as Ligas Camponesas.
nem os grandes proprietários de engenhos
ou os pequenos produtores de cana, nem os
camponeses foram induzidos pelo governo
estadual de então a situação de confronto.
Com a experiência do passado, tomou-se
mais adequada, apesar de uma desenfreada
inflação, a condução política das reivindica~
ç:ões da área trabalhista, de modo a superar
tensões e evitar confrontos.
Equem vem fazendo isto, em Pernambuco,
com rara habilidade senão~o Governador Mi~
guel Arraes, através de ações táticas muitas
vezes silenciosas, evitando que Pernambuco
- um estado reconhecidamente politizado e
com notáveis lideranças políticas e intelectuais
- se transforme em barril de pólvora no Nor-

Aureo MeiTo -João Menezes- Carlos PatrocíniO - JoãO Lobo - Carlos Alberto Raimundo IJra - Marco Maciel - Mansueto
de Lavor-João Lyra- Teotónio. Vilela Filho
-José lgnácio Ferreira --A1fredo Campos
- RáriaiiTito- Ferilàndo·Henrtque Cardoso
- Mário Covas - lrapuan Costa Junior Meira Filho - Roberto Campos - Affonso
Cainãrgo ~ José' Richa - Nelson Wedekin

. deste.

~Carlos

.Marco Aurélio de Alcântara
NIE Janeiro-89

Durante o discurso do Sr. Seh. Ney Maranhão, o Sr. Sen. Iram Sar11iva, Jr> Wce~
Presidente, deixa a cadeira da Presidêncía, que é ocupada pelo Sr. Sen. Nelson
Carneiro, Presidente.
O SR.-PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo
Mello.
O Sr. Aureo Mel/o, pronuncia discurso
que, entregue à revisão do orador, será

publicat;jo posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Muito obrigado. a V. &, Senador Aureo
Mello.

Antes de passar à Ordem do Dia, quero
registrar com prazer a presença em nossa tribuna de honra do ilustre Embaixador de Portugal, Adriano de _CalValho, acompanhado do
Presidente_ da Câmara Municipal de Braga, Dr.
Mesquita Machado.

COMPARECEM M4/S OS SRS. SEIYADORES'

Chiarelli.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
-:- ~ esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 57 Srs. Seriãâores.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came_iro)
-Na sessão de 3 do corrente foi lido o Requerimento n9 19, 1989, de autoria do. Senador
Jarbas Passarinho, solicitando que seja aumentado de 7 (sete) para 9 (nove) o número
de membros que comporão a CP! destinada
a avaliar a devastação da hiléia amazónica e
a participação estrangeira nessas denúncias.
Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em votação.
Aprovado.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr.
Presidente, peço verificação de votação.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vai~se proceder à verificação solicitada pelo
nobre Senador Marcondes Gadelha.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carne_iro)
- Passa-se à chamada r:':lmínal dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chamada)
RESPO!YDEM À CIPIMADA E VOTAM
"'SIM"' OS SRS. SEIYADORES,
-

Aluízio Bezerra
Aureo Mello
Carlos Patrocínio
Antônio Luiz Maya
Edison Lobão
Chagas Rodrigues
Afonso Sancho
Qd Sabóia de Carvalho
Carlos Alberto
LavoiSier Maia
Marcondes Qadelha
Frandsco Roilemberg
Lourival Baptista
JUtAhy Masalhães
José Ignácio Ferreira
Itamar Franco
Severo Gomes
Mário Covas
Iram Sarai-.:a
Pompeu de Sousa
Maurício Corrêa
Roberto Campos
Wíl~on Martins
Le!te Chaves
Affonso Camargo
Jorge Bomhausen
Carlos Chiarelli
José PauJo Biso!
José Fogaça
O-SR.

PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Algum dos Srs. Senadores deixou de votar?
(Pausa.)
Votaram 29 Srs. Scinadores.
Não há quorum.
O requerimento fica com a votação adiada.
Em conse-qüência, as matérias constantes
da Ordem do Dia, fica~ com apreciação·adiada para a sessão de amanhã.
São as seguintes as matérias que têm
sua apreciação adiada .
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VETO PARCIAL

1
Votação em turno único, de 'Veto pardal
aposto ao Projeto de_ Lei do_.DF rt' 1, de
1988, q1.1e díspõe sobre a Concessão de
abono aos servidores civis e militares do
Distrito FederaJ, de suas autarquias e fur;tdações públicas e do Tribunal de Contas
do Distrito F~eral (Dependendo do relatório da Comissão do Distrito Federal.)
Parte vetada: art 39

2
Votação, em turno ún!co, do Projeto
de Lei da Câmara n9 151. de 1985 (rt'
3.908184-, na Casa de origem), que declara de utilidade pública o Instituto AdministratiVo Jesus Bom Pastor (lAJES), ·com
sede em Andradina, Estado de São Paulo,
tendo
PARECERES, sob n" 27() o-27CO.
1986, das Comissões:
-de Municípios. contrário; e
-de, Finatiç8s. favorável.
3
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n' I 60, de 1985 (n'
1.322183, na Casa de Origem), que eleva
a cfdade de Oeiras, no Estado do P'tauí,
à condição de monumento nacional, ten-

do
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 285, de
1986, da Comissão
-de Educação e Cultura.

de Serviço, com a. finalidade de estabelecer correção monetária mensa1 para os
seus depósitos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenátlo.

7
Mensagem n' 38. de 1989 (n• 47/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Fwnas .~ Centrais Elébicas SA, a contratar operação de crê~
dito externo no V~:Jior de US$
13,000,000.00 _(treze inilhões de dólares
norte-americanos), junto ao Skandinaviska Banke!l, Suécia. (Dependendo de pa. recer.)

8

Mensagem n'~ 49, de 1989 ( n9 f52f 89,
na origem, ~lativa à pioposta para que
~ja auforitada a Prefeitura da Qdade do
Rio de" Janeiro, Estado de Rio de Janeiro,
em caráter excepcional, a emitir Letras
Fihanc.eiras do Tesouro Municipal
(LFI'M.~Rio), emissão essa destinada a
possibilitar a sUbstituição de 19.000.000
Obrigações do Tesouro do Munidpio do
Rio de Janeiro (OTM-RJ), que serão extintas. (Dependendo de parecer.)

9
ESCOLHA DE AUfORIDADE
Votação, em turno único, do, parecer
da._Çomissão de_ Constituição e Justiça
sobre a Mensagem n~ 23, de 1989 (n9
40189, na origem),- de I 9 de janeiro de
1989, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Se-:
nado o nome do Doutor AluizioAlves para
_exercer O cargO de ministro do Supremo
··Tribunal Militar.

4
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n'~ I72, de 1985 (n9
2266183, na Casa de Origem), que autoO SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)
riza a desapropriação e o tombamento
- Passa-se à lista de oradores.
por necessidade pública, do ImóVel em
·concedo a palavra ao nobre Senador Fran· que nasceu Graciliano Ramos, em Que- lcisco Rollemberg.
brangulo, no Estado de Alagoas, tendo
O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG
PARECER FAVORÁVEL. sob n' 1.142,
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
de I 985, da Comissão.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a presença
-de EducaçAo e Cultura.
do Estado na economia brasileira, há muito,
5
vem sendo objeto de discussões acaloradas
Votação, em turno único, do Projeto no meio acadêmico, merecendo editoriais da
.de Resolução n 9 89, de 1988, de autoria imprensa falada e escrita, particularmente du·da Comissão Diretora, que dispõe sobre rante a elaboração da nova Carta.
horário e freqüência no Senado Federal,
O art. 173 do Capítulo I da Ordem Econóe dá outras providências, tendo
mica e Financeira estabeleceu que, salvo
PARECER das Comissões:
casos previstos na Constituição ''a exploração
-de Constituiçdo e Justiça, favorável direta de atividade eoonômica pelo Estado só
ao projeto e ao substitutivo; e'
será"pemlltkh.\"<jUando necessária aos impera-da Comissiiá Dlretora, contrário ao , tivos da segurança nacional ou a relevante
substitutivo.
interesse Coletivo, conforme definidos em
(Dependendo da votação do Requeri- Lei".
mento n9 214, de 1988, de preferência
O assunto que discutirei a seguir chama
para que o substitutivo seja apreciado ana atenção dos meinbros desta Casa Para o
tes do projeto.)
tema privatização de empresas estatais, que
vem sendo defendido com ferrenho ardor pela
6
Votação. em primeiro turno, do Projeto .;ttuaLadministração do País. A Medida PrQvide Lei do Senado n9 57, de 1988, de auto- Sória n926, éle 15 dejarieiiO de 1989, rejeitada
ria do Senador Francisco Rollemberg que pela Câmara dos Deputados, autorizava a par~
altera a redação do art. 39, caput, da Lei ticipação de empresas estatais pelo Governo,
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, dando ao Executivo poderes pafa vender
que cria o Fundo de Garantia do Tempo ações dessas empresas na Bo1sa de Valores,

mantendo, entretanto, o controle acionário da
Onião em 51% (cinqUenta e um pçr cento)
para aquelas que atuam em áreas consideradas de interesse público, como petróleo, te·
lecomunicações, sistema bancário e energia.
Um dos ramos incluídos na proposta de
desestatização pelo Governo é o de fertilizem·
tes, coordenado pela Petrobrás_ Fertilizantes
SIA (Petrofértil), criada há 13 anos e que controla na região Nordeste a Nitrofêrtil, e.om fá·
bricas nos Estados da Bahia (Camãçari) e Sergipe (Laranjeiras).
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a agricultura
brasileira, sobretudo o segmento moderno,
vem aos poucos se· c_onsolidando como um
dos mais dinâmicos do mundo, colocando
·o País dentre os cinco principais expOrtadores
de produtos agrfoolas, e.o uso de Fertilizantes
e cQi'retivos tem sido decisivo para tal alcance.
A produção de matêrias~primas para fertili·
zantes, especialmente a de amônia .e ácido
fosfórico, necessita de pesados investimentos,
sem os quais os gastos com importações serão superiores aos retornos sociais esperados
por estes mesmos investimentos.
A oferta de fertilizantes no Brasil não teria
sido ampliada no período 75n6 se o setor
dependesse apenas de investimentos pela inl~
ciativa Privada. Os números a seguir refletem
tal assertiva. Em I 972, o Brasil importava 57%
(dnqüenta e sete por cento) de suas necessi·
dades de amônia, rocha fosfática e áddo fosfórico, matérias-primas para a produção de
fertilizantes. Em 1978, em face do incremento
do consumo de nutrientes, que triplicara em
seis anoS, o Pais ainda dependia de 60% (ses·
senta por cento) de compras externas. Erri ·
1985, devido à expansão da produção interna,
o que possibilitou uma queda vertiginosa nas
importações, apenas 1% (um por cento) do
consumo interno foi atendido pelo exterior,
e basicamente o de ácido fosfórico. Na área
de fertilizantes fosfatados, a Fosfértil, domesmo grupo, é hoje a maior produtora da América Latina.
Os projetas de lei em andamento na Câmara e no Senado, disdplinando a privatização
de empresas estatais, carecem do habitual
apoio dos membros desta Casa, para que em~
presas estatais produtivas e lucrativas não sejam atingidas, desarticulando a produção e
os esforços de investimento. Otamariaa atenção dos senhores para o caso da Nitrofértil,
empresa prioritária para o desenvolvimentonacional e da região Nordeste, incluída nas
propostas de desestatizaç!o do Executivo. A
Nitrofêrtil é pioneira na fabricação de uréia,
com produção média anual de 700.000 (setecentas mil toneladas).
No Pólo Petroquímica de Camaçari (Bahia),
a empresa conta com duas unidades de amónia. duas de uréia e uma de ácido nítrico, produzindo também hidrogênio e gás carbónico.
Em Sergipe, a empresa localizada em Laranjeicas, a 30 quilômeb-os dé Aracaju, dispõe
de duas unidades de produção, uma de uréia.
e uma de amônia, com mais de I .400 empre.
gados, prestando beneficio à populaçOO de
Aracaju, como é o caso do abastecimento de
água. ao propiciar a instalação do sistema de

.
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captação de águas do rio Siio Francisco e
sua posterior adução.
Além de ser um empreendimento dotado
de aJta tecnologia, com ganhos de eficiência
notáveis, a Nitrofértil é uma empresa sólida,
geradora de lucros, com~ capacidade finan~
ceira invejável, não tendo necessidade de recorrer ao mercado financeiro para os seus
gastos operacionais, prática corrente no País,

especialmente nessa conjuntura econômlca
recessiva
O programa de investimentos da Nitrofért:J.l
para o presente exercício totaliza o _e_quivalente
a OS$ 90 milhões, capa~ de proporcionar
acréscimos de capacidade de produção de

amónia em 15% (quinze por cento), de uréia
em 45% (quarenta e cinco por cento) e de
~% (trezentos por cento) de ácido nítrico.

Em 1988, maiS deUS$ 18 milhões (de:z.oito
mühões de dólares) foram investidos, com recursos próprios, nas atividades operacionais.
É revelante enfatizar, Sr: Presidente, que a
empresa que em 1988 projetou um lucro líquido equivalente a US$ 5 milhões e encerrou
9 ano com US$ 2 milhões em caix<i, nunc:a
utilizou recursos do Tesouro Nacional.
Os ínc:fices de liquidez, que fazem parte da
avaliação de desempenho de qualquer tipo
de empreendimento produtivo, demonstram
que a Nitrofértil situa-se em -posição superior
à média brasileira. A capaCidade da empresa
em saldar os seus compromissos financeiros
e dívidas a curto prazo, medida pelo índice
de liquidez corrente, era. em outubro de 19Sa
de 1,49% (um virgula quarenta e nove por
cento), considerada adequada e_ acima da média brasileira, de 1,36% (um virgula trinta e
seis por cento).
O índice de endividamento geral, que avalia
os riscos do empreendimento, era de 26%
(vinte e seis por cento) em outubro de 1988,
considerado nulo, visto que, para a maioria
das empresas brasileiras, este índice varia de
35% (trinta e cinco por cento) a 75% (setenta
e cinco por cento), com uma média de 46,3% (quarenta e seis vírgula três por cento).
A competência que nos foi outorgada Pela
Constituição, de autorizar e decidir sobre qualquer projeto de privatiiação, clama pela análise detida de cada caso, observando os interesses da população e os resultados alcançados e distribuídos para toda a economia.
A minha posição, ainda que a favor de um
estudo detalhado, caso a caso, para fazer cumprir o art 173 da' Constituição, que limita a
presença do Estado na economia brasileira,
é contrária à privatização da Nitrofértil que,
pelos aspectos positivos aqui apresentados,
atende ,aos requisitos de interesse público, sob
qualquer ótica de análise.

Do CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

-mandei soliC_i~r à direção <;iD, Nitrofértil certos dados para também f~e_r Pronuncíamenioneste sentido. Portanto, solidarizO-me inteiramente_com a posição de V. Ex", que também
é a minha.
O SR. FRANCISCO ROLLEMliERGAgradeço ao ilustre s-enãdor Jutahy Magalhães pelo aparte que me concedeu, que muito
vem honrar e valorizar a meu pronunciamento,
para dizer aos nobres senadores ql,le a Medida
Provisória no 26 cometeu um erro grave ao
colocar.na vaiª _c.omum empresas estatais que
estavam cumprindo o seu desiderato com empresas es~~s _que poderiam ou já deveriam
ter sido simplesmente extintas.
Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães.
Sr.· Presidente, dou por encerrado o meu
pronunciamento.
Durante o discurso- do Sr. Francisco
Rollemberg o Sr. Nelson Cameffo, Presidente, deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Pompeu de Sousq,

3"' Secretário.
O Sr. Ju~hy M.a{ralltães- Sr. Presidente, peço a palaVra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhlles.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do Orador.) Sr. Presidente, eu estava esperando a Ordem
Qo Dia para quando fosse anunciada a matéria
e:onstante_do item 7, que trata da Mensagem
no 38, de 1989, que aUtoriza "Fumas - Cen-·
trais Elétricas S.A, a contratar operação de
crédito externo no valor deUS$ 13,000~000.00
treze milhões_ çle dólares norte-americanos)
junto ao Skandlnaviska Banhen, Suécia.,.
Sr. Presidente, todos sabemos da necessidade dessas _empresas da_ área de energia
elétríca em obter recursos para evitar os problemas _que já temos_~_vista, o possível racionamento de energia em futl:_lrp próximo.
Sr. Presidente, minha questão de ordem é
para saber se a Mesa está tendo dificuldade
com a instalação das Comissões Técnicas da
casa;· em virtude_de não termos ainda_o Regimento ln temo. Sei que mui dificilmente a Mesa
terá condições de realizar uma votação urgente do Regimento Interno, portanto, teremos
de protel~r 3t inc::Ucação dos membros das diversas coml_ssões _técnicas e não sabemos ainda quantas serão.·
Pergunto se a Mesa não poderia indicar uma
comissão para realizar os estudos necessários,
a .fim de que possamos votar matériás desse
tipo, porque hoje o Seriado Federal tem que
O Sr. Jutahy Magalhães -·Permite-me
estabelecer os limites de endividamento exterV. ~ um aparte?
no para poder apreciar essas matérias. EstaO SR. FRANCISCO ROLLEMBERGmo~·vota_ndo desde o _ano passado matérias
Ouço com prazer V. Ex"
- desse tipo sem condições de fazer esse_ levantamento, por falta de cOmissões técnicas na
O Sr. Jutahy Magalhães- Solidarizo-me
Casa.
com V. Ex"', nobre Senador Francisco RollemPerguntaria _a V.Ex" se não poderíamos apre.berg, porque esta também é a minha posição.
sentar ou_indicar uma com~~o especial para
Hoje mesmo estava examinando alguns recorfazer esse levantamento em caráter de urgêntes, algumas notícias, a respeito da Nitrofértil
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cia, a fUn de podermos votar matérias desse
tipo,- seilão teremos de continuar votando aqui
sem saber o que estamos votando, por que
estamos votando e quais as condições que
temos de endividamento externo.
É a solicitação que faço a V. Ex" como presidente da Casa, para honra nossa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa reconhece a importância do problema levantado por S. Ex" o ilUStre Senador JU.tahy Magalhães, e não p·ode desconsiderá-lo.
Portanto, isso será objeto de deliberação da
Mesa, de vez que ao presidente desta Casa
o assunto será levado hoje m~smo, para ser
posto em fase de decisão.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
...:... O próximo orador é_o ilustre Senador José
Fogaça, a quem concedo a palavra. (Pausa.)
S. Ex• declina qo uso da palavra.
·O _orador seguinte in~crito é o nobre_ Senador Carlos Alberto, a quem concedo a palavra.
O SR. CJ\RLOS ALBERTO (PTB- RN.
Pronuncia .o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seriadores, cornO todos os homens
sensatos deste país, torço pelo êxito _do Plano
Verão. Estou· COi"r-le-ncido· de que, com todas
as suas limitações, teve o mérito de, se não
exorcizar, pelo menos afastar de riosso horizonte imediato o fantasma da hiperinflação.
É certo que a questão estâ longe de ter
sido resolvida. Mas, pelo menos, ganhamos
alguns meses para buscar remédios mais eficazes e, quem sabe, mesmo a cura para doença tão horripilante.
Não venho, entretanto, aqui, tratar propriamente do Plano Verão- de resto, já exaustiva
e brilhantemente esmiusado nesta Qlsa, por
opositores e situadoniStas.
O que aqui me trai é uma omissão, que
considero inadmíssfvel, no novo plano: a política salarial. Pela primeira vez, na seqüência
de planos com que tem brindado a economia_
brasileira, o Governo SarneY deixa em abêrto
a questão salarial.
Em português claro, não há um mecanismo
de correçáo para os salários. Muito embora
a inflação tenha baixado, está longe de ter
sido eliminada, o que exige a introdução irne·
diata de um processo de proteção dos salários.
Segundo informa a imprensa, o Governo
cogita_ de introduzir a correção trimestral .o que, a nosso ver. é ufn instrumento precário,
que não irá, conéretamente, promover a paz
entre capital e trabalho, objetivo primordial de
uina política salarial que se preze.
Por isso mesmó, venho apresentar ao Senado projeto de lei que estabelece escala móvel
para os salários, a ser automaticamente adonada toda vez que a inflação ---:- medida pelo
índice de preços ao consumidor do IBGE atingir ou ultrapassar dez por cento.
Alguns verão semelhança entre esta proposta e o' falecido gatilho, criado pelo igualmente falecido Plano Cr~zado. Há, efetivamente, semelhanças -afinal, trata-se de um mecanismo protetor dos salários.
Mas há diferença substancial. O falecido gatilho promovia o reajuste quando a inflação
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atingia 20% - o que julga:nloS perda excesM dicatos de pouco poder de pressão, isto- é, · se entendam ou cheguem a conclusões tão
siva- e ainda, não incorporava ao reajuste a maioria das categorias profissionais.
disp~atadas.
os excedentes, isto é, o que ultrapassava os
Se os metalúrgicos paulistas, por exemplo,
Em função disso- e aqui chego ao segunM
20% s6 seriam ressarCidos no próximo reaM tetiarif meios de chegar a bom termo n~ livre
do objetivo deste meu discurso _- proponho
juste,
negociaçáo, o que dizer do trabalhador do
que esta Casa, o Senado Federal, e a Câmara
dos Deputados, avoquem a si a solução dessa
O projeto que submeto_ "ao Congresso Na- Nordeste? Certamente, seria esmagado morM
cional estabelece um patamar mínimo de 10 talmente pela livre negociação.
disparidade, que eu classifico de enigmática.
treío, portanto-ou melhor, estou convenSim, o enigma dos índices salariais!
por cento, mas incorpora aos salários tudo
o que dele exceda - e de uma só vez. Quer cido ""'- que a escala móvel se impõe como
Proporei, através de projeto de lei, que, desM
algo absolutamente imprescindível e urgente
dizer, se a inflação, num s6 mês, fOr de 11
de já, aqui se instale - no âmbito da Casa
ou 30%, tal valai será inteiramente absorvído dentro dei realidade nacional.
do Povo, o Congresso Nacional- a Comissão
pelos salários.
O que- está em jogo não é apenas o sentido
Nacional de Política Salarial.
moral e justo da medida - o que, por si só,
É certo que o Governo, a partir do Plano
Nela terão assento r~presentantes das duas
Verão, trabalha com expectativas inflacioná- sena sUficiente para apfui.ráMia -, mas a próCasas do Congresso Nacional. O Dieese, bem
pria
paz
·nacional.
Queremos
e
defendemos
rias bem mais amenas. E, como já disse no
como empresários e -Poder Executivo veicuinício, incluo-me entre os brasileiros que torM uma sociedade democrática e pacífica, basealarão seus pontos de vista através desses reM
da nas relações harmónicas (e, portanto,ju:Scem pelo êxito dessa empreitada.
_
_
presentantes legitimamente eleitos pelo povo,
taS)-errtfe-capltaletra:bal-flo.-E sem uma políM
Entre intençãO-e realidade, entretantO, nem
E, a partir da confrontaÇão, pública e transpatica salarial adequada isso é impossivet
sempre há sintonia. E a classe trabalhadora
rente, de dados e critérios da variação dos
O tema, porém,não se esgota aí.Nãobasta
já dá justos sinais de intranqüilidade com relaM
preços, chegaremos ao indice oficial e conM
aprovar
a
escala
móvel,
asslm
como
não
basM
ção ao futuro e à inexistência de. um mecasensuaJ que irá definir o reajuste dos salários.
tau que, através da Medida n9 32, o Congresso
nismo protetor de seus salários,
Caso- contrário, não bastará a criação de
determinasse
o
ressarcimento,
parcelado,
das
Desnecessário recordar que, nos últimos
escalas móveis ou mesmo o pretendido reaperdas salariais passadas e impostas pelo PiaM
anos, neste e em outros governos, coube se mM
juste trim~stral cogitado pelo Ministério do
no Verão.
pre aos assalariados pagar o ónus ~ais pesaM
Trabalho ou sequer a ressurreição da URP.
__ ____Eara que tais medidas c_u.rnpram sua finalido pela crise.
Que adianta discutir a terapêutica do doente
dade
isto
é,
promovam,
pela
justiça,
a
harTradicionalmente-;-o GOVerno - este e os
se, antes, não há acordo quanto ao diagnósM
moriia entre capital e trabalho e, portanto, a
que o precederam- beneficiando-se do vazio
tico?
criado pela inexistência de uma política salarial paz socíal -, é preciso avançar em terreno
Não se esgota aí, porém, o objetivo deste
mais complexo e minado. TrataMse da compaM
inserida num contexto macroeconômico dudiscurso. Encaminho requerimento à Mesa
tibüização de critérios de aferição dos índices
radouro, adotou com freqüência redutores de
solicitando a instalação imediata de comissão
de inflação.
salários. A premissa que inspirou tal atitude
especial destinada a examinar as perdas saiaM
O Governo, rios últimos anos- mais preciM
é, a meu ver, discutível: seria essa a melhor
riais impqstas pelo Plano Verão e precariasamente -após- o -Plano Cruzado -, descreforma de gerar os excedentes necessários.às
mente ressarcidas pelas Medidas noS 32 e37,
denciou
o
órgão
que
tradicionalmente
cuidava
transferências de renda líquida para os credodo tema: a Fundação Getúlio Vargas, Passou
Nestes termos, deixo à elevada considerares internacionais.
a servirMse do Instituto Brasileiro de Geografia
ção dos Srs, Senadores as propostas que me
Ora, tal postura conspirou intensamente paM e Estatistica (IBGE).
trouxeram a esta tribuna: a adoção da escala
ra a degradação das relações capitalMtrabalho,
Os- sindicatos; por sua vez, servemMse do
móvel de salários, a partir da variação de 1O%;
pedra-de-toque de um regime democrático,
bieese_ (Departamento Tntersindical de EstuM
a instalação no âmbito do Congresso- NaciObaseado na economia de mercado.
dos Sócio-Económicos).
nal, de um Comissão Nacional de Política SaM
Hoje, diante da evolução de tal realidade,
Em coinum, Flitidação Getúlio Vargas e 18larial e a criaç~o de uma Comissão Especial
chegamos a circunstância delicada: as duas
GE coiil.cidem num ponto com o Dieese: fordo Senado para exame das perdas salariais.
centrais sindicais dedaram publicamente que
necem números profundamente distintos soEsto_u certo de que esta Casa - por seu
estão empenhadas em promover uma greve
bre a variação do custo de vida, O resuhado
grau de representatividade social e pela vanM
geral no País. As duas centrais, que habitual- disso é que, com freqúência, ã paz social guarda que sempre assumiu em defesa da
mente não se entendem nem estratégica, n~m
que, num regime capitalista, s6 existe quando
economia popular - é o fórum adequado
politicamente e nem ideologicamente, sencapital e trabalho se entendem - está ameapara devolver às relações capital-trabalho a
temMse, enfim, unidas - e unidas por uma
çada, Não se diga que a diferença dos índices
harmonia e o bomMsenso de que necessitaomissão imperdoável gerada pelo Plano VeM
entre esses órgãos é inexpressiva. Ao contráM
mos para ·recolocar o Brasil na rota do desenrão.
riõ. -rreqüentemerite é escandalosa, tal a dtspa- volvimento.
Há uma tendência entre parcela do empreM
ridade dos números.
Neste sentido, Sr. Presjdente, apresento prosariado, com -reflexos na eqUipe económica
Exemplo re<:ente é a Medida no 32, aprovada
jeto de lei ··que diSpõe sobre reajuste d~ sal~-:
do Governo, segUndo a qual deve-se evitar
pelo Congresso, com base nos dados do lBGE
rios, -e dá outras providências", bem como
a indexação rígida dos salários, sob o argu(e ao Congresso cabia tãoMsomente referendar
mento de que se trataria de potente realimenM
os números de um órgão- <rue, no fim das apresento à Mesa reqUerimento, que vou ler,
para c_onhecimento dos Srs. Senadores t.ador das pressões inflacionárias.
contas, é o oficial). A medida parcelou em
principalmente da Mesa.......,.~ nos seguintes ~~r
Tal linha de raciocínio sugere que a livre
três vezes perdas calculadas em tomo de 7%
mos:
negociação entre empregados e empregadopelo !BGE. Pois bem, o Dieese afirma - e
res seria o mecanismo ideal, mais pr6ximo
Nos termos dos arts, 75, a, e 76 do
ex~be seus dados - que essas perdas foram
das práticas adotadas nos países mais evoM
Regimento Interno, requeiro, ouvido o
superiores a 40% !
luídos.
plenário, a constituição de comissão eSOra, há aJgo de errado- escandalosamenM
Há. aí, um sofisma,
_ _ ____ _
pecial, composta de II (onze) membros,
te errado! - em tudo isso. Ou o JBGE desceM
para, no prazo de 30 (trinta) dias, estudar
nhece os dados do Dieese - e isso é gravísEfetivamente, a livre negociação é prática
simo__....;_;- ou o Dieese se utiliza de dados demaM
a questão das perdas salariais dos trabaM
de uso corrente em países mais evo_luídos_ e,
gógiCO:S~Para ·estimular o conflito capital-traM
lhadores e servidores públicos, ocorridas
portanto, mais próxima do ideal. Ocorre, entrenos últimos 10 (dez) anos, por força das
tanto, que estamos bem distantes de tal realiM
balho. E isso é igualmente grave. Não estou,
diversas metodologias e políticas de readade. Concretamente, tal postura implicaria
aqUi; faziitdo afirinações. Tenho os dois ergaM
justes _salariais adotadas, propondo, ao fiem perdas salariafs de grande magnitude para
nismos - IBGE e Dieese - em alta conta.
nal, as soluções cabíveis."
categorias profissionais representadas por sinPor isso mesmo, acho inconcebível que não
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Sr. Presidente, na sessão do Congresso Nadona! estarei.apresentando projeto de lei, no
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uma delas, segundo nosso. entendimento, detruibuiu para a elevação das relações estabe~
ve levar em conta sua viabilidade quer política
lecidas pela nova Carta Constitucional entre
sentido da criação da Comissão Nacional de
quer econômica. N~o se trata, evidentemente,
o cidadão e o Estado, e outras normas regulaPolítica Salarial.
do abandono de uma forma ideal, mas de
mentadoras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
urna tentativa de se implantar aquela que este·Agora temos outra tarefa, a parte da regulaja mais adeqlrJada à realidade brasileira, concimentação dos dispositivos constitucionais,
liando.intereSses dos trabalhadores e da classe
DOCUMEi'ITO A Q(JE SE REFERE O
pois a sociedade nos exige dinâmica especial,
·SR. CARLOS AlBERTO NO SEU PRO- empresaiíal.
para que muitos dispositivos do texto constituNUNCIAMENTO.
...
Por isso. a saNção que a dotamos,. e;mbora
cional não tenham retardo em sua aplicação.
contendo limitações em sua estrutura, não
Neste sentido, o art. 54 do Ato das Disposições
deixa de atender aquele abjetivo que é o da
Coli.stitucionais TransitóriaS, está voltado para
PROJETO DE LEI DO SENADO
preservação do_ atual salá~o dos tra~alhado
a aposentadOria do soldado da borracha,
N•
, DE 1989
res.
~uele nordestino que foi convocado justaDispõe sobre o reajuste de salários
Assim sendo, estamos convencidos que a
mente nos anos 42-43, na época da Segunda
e dá outras providências.
proposta que ora apresentamos significa uma
Guerra Mundial, para participar da ampliação
real concretização de um enunciado constitu~
da produção de borracha na Amazônia, aquela
O Congresso Nacional decreta:
clonai,
fruto
de
uma
antiga
aspiração
dos
traAmazônia que era, àquela época, praticamenArt. 1~ Os salários, vencimentOs, Solâ6s e
balhadores
e
que
hoje
pretendemos
tomar
te um convite, em primeiro lugar, para o isolaremuneração são reajustados automatica·- menta e, segundo, para o grande risco de
mente pela variação acumulada do IPC (Índice realidade.
diis-SeS"sões,
-Seriado
r
Carlos
AlberSala
vida, devido à total falta de assistência médicode Preços ao Consumidor), toda vez que a
previdenciária, em' que o cidadão tinha uma
referida acumulação ultrapassar 1O% (dez por to. PTB-RN.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
margem de iisco muito maior de vida indo
cento) ao ano, a partir da data da primeira
- As proposições apresentadas pelo nobre _ para a Amazônia do que indo pa'ra as primeiras
negociação, dissídio ou data-base de reajuste,
Senador Carlos Alberto, quando chegarem à
fileiras da Segunda Guerra Mundial.
posteriores à vigência'desta lei.
Mesa, terão tramitação· de acordo com o dis§ 1" Se a variação ac:Uinulada, a partir da
Os resultados estatístico mostraram posteposto no art. 259, item m, letra a, 3, do Regipublicação desta lei, ultrapassar 10% (dez por
riormente que os riscos que correram os normento Interno, devendo, portanto, ter início ·destinos que parp a Amazônia forarri~ àquela
cento) antes da próxima negociação, dissidio
na hora do expediente.
ou reajuste, o salário será reajustado integral
época, efetivamente muito superiores aos pra~
As proposições serão anunciadas na ,próxie automaticamente. O reajuste automático se'cinhas que enfrentaram os naZi-fascistas nos
ma sessão, ·de acordo com o Regimento.
'campos de batalha da Itália. Daí por que essa
rá considerado antecipação salarial.
t ~ Odispostonoparágrafoanteriorapliaposentadoria consagrada nas Disposições
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ca-se às pensões e proventos de aposenta- - Cbricedo a palavra ao nobre Senador Mário
Constitucionais. Transitórias é de justiça para
aqueles que efetivamente contribuíram para
doria.
Maia. (Pausa.)
Art. ~ Será pago, a título de produtividaa elevação da produção da borracha e, assim,
S. ~ está ausente.
de, adicional referente ao desempenho setori~l
também contribuindo no esforço da industria
COncedo a palavra ao nobre Senador Aluizio
bélica, que, àquele tempo, era uma· indústria
da economia por ocasião da data-base de caBezerra. (Pausa.)
da categoria profiSSional.
bélica a serviço da expressào mais elevada,
S. Ex• está ausente.
Parágrafo único. A taxa de produtividade
ConCedo a palavra ao nobre Senador Od a lUta pela democracia contra o nazi-faScismo.
será negociada livremente.
Neste sentido é que nos inspiramos para
Sabói3 de Carvalho.
Art. 3~> O índice de reajuste destinado a
colaborar com essa emenda constitucional
O
Sr.
G'd
Sabója
de
Ca!valho
pronuncorrigir os salários será o IPC - Índice de
que ganhou o apoio de to.dos os nossos pares
cia diScurso que~ entregue à revisão do
Preços ao Consumidor, calculado pelo Instie se transformou no art. 54 do Ato das Dispoorador,
será
publicado
postedormepte.
tuto Brasileiro de Geografaa e Estatística (IBsições Constitucionais Transitórias. VISando a
GE) utilizando-se a metodologia do JPCA ( lnO SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
sua aplicação dentro dq prazo mais rápido
dice de Preço ao ConsumidOr Af!tpliado).
- Cohcedo a palavra ao nobre Senador Aluipossível, procurei elaborar um anteprojeto,
Parágrafo único. Havendo mudança de
zio Bezerra, que estava ausente na primeira
que encaminhei, día 3 próXí_mo passado,. ao
critério que implique alteração do período rechamada, mas se faz presente.
Poder Executivo, através do Millistro da Previferencial, não poderá haver expurgo da inflaAntes, porém, a Mesa cumpre o dever de
dência e Assistência Social, Jader Barbalho,
ção verificada nos dias integrantes do período
alertar aos Srs_.. Senadores gue às 18 horas
corno urna colaboração, uma·vez que a iniciaanterior.
e ~O m-inutoS haverá sessão do Congresso
tiva da le;i regulamentadora é do Poder ExecuArt 49 Esta lei entra em vigor na data de
Nacional.
.
tivo. Para que saibam, a partir desta tribuna,
sua publicação.
Segundo esta-mos informados, há número
são solcl.ados da bouªç_IN_oijp somente aqueArt. se Revogam-se as disposições em
na Câmara' dos Deputados. · -· - - · ·les que vieram, como-muito bem diz a emen~
contrário.
Desta forma~ a Mesa do Senado Federal
da, mas todos aqueles nordestinos que, na
faZ um apelo nào só aos senadores presentes
Amazônia, se encontravam, na época, produJustificação
no plenário como a todos os senadores prezindo a borracha, que se incorporaram, num
A proteção do salário e conseqüentemente
sentes na Casa. nos seus gabinetes, trabalhanesforço de guerra, para derrotar os nazi-fasa preservação do poder aquisitivo do traba- do fora do plenário, para que estejamos todos
·cfstas. Portanto, saibam que, daqui, estamos
lhado; são princípios enunciados na_ Copstipresentes à sessão do Congresso Nacional,
colaborando,.efetivarnente, encaminhando ao
tuição Federal no Capítulo que trata dos Direiporque se trata de matéria importante a ser
Poder Executivo o anteprojeto, para que nele
tos Sociais (art. 7~, inciso X).
tratada e votada.
se baseie o Poder Executivo, no mais rápido
Neste sentido, faz-se necessária a criação
Concedo a palavra ao nobre Senador Aluizio
espaço de tempo, sem nenhuma demora.
de um mecanismo justo e capaz de deJender
Bezerra.
Encaminho a esta Casa a mensag~m, regu-.
a classe dos assalariados dos efeitos maléficos .
lamentando o dispositivo do art. 54 do Ato
causados tanto pela inflação quanto pela falta,
OSR.ALUIZIOBEZERRA(PMDB-AC.
clãs Disposições Constitucionais Tra.nsitórias,
no momento, de um instrumento que asse- Pronuncia o seguinte discurso,. Sem revisão
para que aqueles que hoje têm essa expecgure ao trabalhador um mínimo de proteção
do orador.)- Sr. Presidente,·Srs. Senadores,
tativa de direito, já consagrado pela Carta, posà sua remuneração." .-·
a Assembléia Naóonal- Constituinte, da quaJ
sam exercê-lo efetivamente e tenham as,suas
Efetivamente, toda política de reajuste salatanto nos orgulhamos de a ela pertencer, nesta
aposentadorias merecidas.
··
rial traz consigo imperfeiçõeS e a opção por
década: do processo htstórico. nacional, con-

428

Quarta-feira 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A Nação tem um compromisso para com
eles que, deSde a Segunda Guerra MUndiat
através dos atas dq Presl_dent_e:- da República,
à época o Presidente Getúlio Vargas,- quando
ficou bem marcado, nos clecretos que produziu, onde já estava assinalado que aqueles que
para Amazônia fossem, tivessem o tratamento
do funcionário público, do combatente, que

,agora se está resgatando, através desse dispositivo constitucional, por ato dessa Assembléia
Nacional Constituinte, que marca uma etapa
na vida histórica constitucional brasileira.
Sr-. Presidente,
estas ~s minhas p2Ílavras, encaminhando à Mesa o anteprojeito ljue

eram

Art. 6" As despesas decorrentes da aplicaçãO àesta -lei serão cobertas com recl!-rSQS
oriundos do Orçamerfto déi "Seguridade SOcial
tra~sferid~ d_~_Orçainentó f'isCal-âa União.
Art. 7 9 O Poder Executivo regulamentará
e_s~ lei no pr'l~o de 60 dias.
-- Art. a~ Esta lei e_ntra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9'1 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
A presente proposição visa regular o art.

Março de 1989

inexpltcável esvaziamento de _suas atribuições,
dando lugar a manifestações de protesto que
objetivam sensibilizar o presidente da Repú~
bllca para um detido reexame das inovações
esboçadas.
O DNOCS -com oitenta ê!hos de ininterrupto e exemplar funcionamento, a servjço de
uma regi?to - vem sendo alvo de despropo~
sitada redução de suas d_otaçõ~ e ta~efaS, nu·
ina revoltante subestimação do que lhe foi
dado fazer em prol do combate às calamidades que, periodicamente, a_tingeni aquela
área geográfica do País.
Recentemente, a Sociedade dos Técnicos
(Sotec) daquela autarquia dirigiu expediente
aos parlamentares nordestinos, alinhando as
r~?es _pelas quats se tornou imprescindível
defender a instituição, Jivrandó-a das investidéiS partidas ç!acjileles que teimam-por desco~
nhecer a relevância de sua atuação.
O documento tem o se-Quinte teor:
"Senhor SenadQ( Ma.LJrO Benevides,
O Departamento Nacional de obras Contra
as secas,' ·pela voz âa Sociedade dos Técnicos
(Sotec), tem sustenta.do uma luta, sobretLJdo,
Pelo engrandecimento do órg_ão, de valoriza'çãO dos seus sci\rídores e de__resistênda contra
o seu es_vaziamento que, etn .última análise,
estria-visando a sua própria descaracterizaÇão
ou extin<;ã9, _
__
Esta luta será coroada de êxito na medida
em que V. Ex• esteja também ãtento ao nosso
problema, porque é também um pr~blema
do Nordeste e especifícamente, de cada esta~
do nordestino.
_, .
O DNOCS é um Órgão do Nordeste, atuan~
do na região mais sofrida, que é o semi~árido,
onde tem realizado serviços e obras que estão
visfa de--todos, com__ reais benefícfoS na .~rcu~
mulação de águas superficiais, seu aproveitamento na irrigação, aproveitamento de águas
subterrâneas, engenharta rural, piscicultura,
abasteciinentó de áquã da zona rura1 e t51t0s
outros.
Esvaziar ou d~scaracterizar o bNdCS ou
não lhe atribl:lir programas bem apoiados fi~
nanceirament~ é desserviço que se (:ometé
contra a região mais pobi"e do Pafs. ·
Contamos com o valioso apóto de V. Exparã que este possível erro inominável não
-se ·cometa contra o Nordeste.

- 54 do Ato das Disposições Transitórias, atendendo ao estabelecido no § Jo do referido dispÔSitivo.-no ~p-razonele aludido.
·
para regulamentar esse dispositivo de alcance
transcendental para a vida daqueles milhares
A- Cõn:ceSSão de pensão especial aos cha~
de heróis anônimos que se incorporam à luta
mados "soldados da borracha" constitut in~
do povo brasileiro, trabalhando nas florestas,
questionável avanç-o da nova Carta Constitupara a derrota do nazi~fasdsmo e para o tdunfo
ciOnal no plano da justiça social.
-com ·efeito, não obstante as providêndas
das expressões mais democráticas que tanto
queremos cultivar, continuar a desenvo!v_er ~
norma~vas quando da aprovação ·do acordo.
fazer triunfar, a cada instante da História ém
sgbre recrutamento e colocação de trabalhaque ela se confron~r. (Muito bem!)
dores para a Amazônia, celebrado pelo Coordenador da Mobili~ção Econômica e_ pelo
Presidente da Comissão de Controle dos AcorDOCUMENTO A QUE SE REFERE O
dos de Washington com a _RubP~r DevelopSR. AWfzto BEZERRA EM SEU PR0ment ·corporation, através do Decreto~ lei n"'
1'/UI'/CIAMENTO:
5.813, de 1943, e da elaboração de plano de
assistência aos mesmos trabalhadores. apro~
vado pelo Decreto-Lei n~ 9.882, Q.e 1946, na
PROJETO DE: l.E:I N•
DE: 1989
PrãfíCa fiada foi feito para melhorar ãs condi~
Regula a conce.~o. ,® benefício pre~
ç:ões de vida desse~ abne9ados e sofridos
visto no aitigo 54,-doAto-i::/as Dispjjsís,'Ões
Constitudoné!ls T_rBJ')_sitórias.
· compatriotas.
.
O projeto de lei cinge-se a complementar
O Congresso Nacional decreta:
--2 _texto constitucional ~ornando exequível o
Art. 1~ É assegurado aos seringueiros reexercício do diretto à pensão esÇJecia1 confecrutado3 nos termos do De<:reto-Lei no 5.813,
r:fd~ pela Lei Maior, estabelecendo a forma
de 14 de setembr9_d~J 943, que hajam trabaae cOncessão e os hieios de prova admissíveis,
lhado durante !'1 Segunda Guerra Mundial nos
a firri de que possa o Poder Públtco certifiseringais da região amazônica e amparados
car~se do preenchtmento dos requisitGs e conpelo plano de ass_i_s_tência aprovado pelo De~ -dições -dos trabalhadores que venham a s'e
creto~Lei no 9,882,.de 16 <ie &eternbro de 1946,
~abilitar à percepção do beneficio.
não segurados da previdência. social e -reco._.J>o_r_ o_Ui!"O laQo, _ol,itQ.rga-se ao.s __ órgãos da
nhecidamente carentes, o pagamento de pen~
Previdência SOda] as tarefas de cadastr.amen~
são mensal vitaljcia correspondente ao valor
_to _dos beneficiários, aprovação dos respecde '2 (dois) salártos mínimos vigente no País.
tivos reqUérfmentos e pagamento da pensão
Parágrafo úriico. O beneficiq a_que se refedevida.
re o caput deste artigo estende-se aos serin_ FJnalm~nte, prevê à propoSição a· fonte de
gueiros que, atendendo ao chamamento C:o · ~:rec.ursC?S para atender às despesas decorrengoverno brasileiro, trai;J5tlharam_ na produ_ção
tes da aplicação da norma, qual seja a transfede borracha, na regtào amaz_ônic_a, durante a
rência de verbas do _Ofçamento F_t:Scarda
"Apresentamos a V, Ex" nossos protesSegl!nda Guerra Mundial.
União para o Orçan1ento -dã Segwidãde ?o~
tO$. de coilsideração e apreço.
cial.
-Art. 2~ A comprovação da;_ efetiva prestaTarcfsio Medeiros Dias- presidente
ção de serviços a que alude o artigo anterior
o SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Sotec"'
far-se~á pelos meios de prova admitidos em
--A Mesa congratula-se com V._Ex• pelã iniciaSr. Presidente, o DNOCS haverá de sobredireito, inclusive a justificação judicial, perante
tiva e faz votos para que o Poder Executivo
viver, prestigiado por todos os segmentos da
os órgãos do Minis_térlo da Previdência e Assis_cumpra o seu dever para com os bravos e,
sociedade nordestina.
tênda Social_.
·
certamente, poucos sobreviventes do eXército
Invalidar o seu esforço em prol do desenvoi~
Art. 3" A co_mprovação da carência finanda borracha, quê provave1mente, a esta a_itura,
vimento regional é missão inglória qu-e-merece
ceira do Peneficiário será feita com a apresensão muito poucos e muito sofridos. {Pausa.)
o nosso veemente repúdio.
tação de atestado fornecido por órgão oficial,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O que ó Governo federal deve fazer é asseArt. 4~ O beneficio concedido por esW. lei
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau- __g_urar o correto funciOn:;,._rn_ento c(aquelE; órgão,
é transferível aos dependentes que compro·
ro Benevid~s~----sem as restris:ões injustificáveis que ainda lavem o estado de carência, nos termos do artimentaVelmente perduram em determinadas
go 2•
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE:.
esferas governamentais. (Muito bem!).
Art 5~ O pa9am~nto da pensãO-espe:c\~1
Pronuncia o seguinte discuso.) ~--sr. Presidar-se-á no máximo de 30-' (trinta) diaS aPós ·dente, Srs. Sendores, nas alterações precesO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
o reconhecimento do dh:~ito do trabalhador
sadas a nível do Governo federal, muttos ór-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamn
por parte do órgão competente.
· - -- QãOs f~?iam extintos e outros submetidos a
Haddad.

ofereci como colahoraç:ão ao Poder Executivo,

a

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso_.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores; -o dia 1O de março assinala

o aniversário do Município de Barra do Piraí,

no meu estado. Localizado às margens do
Paraíba do Sul, precisamente quando este
conflui corri o rio Piraí: O rriurUcíPiO ganhou

essa c_ategorfa no ano de 1890. Por esse meti~

Vou terminar, Sr. Presidente. Quero deixar
aqui nos Anais do Senado estas paiavras de
saudação a Barra do Pirai, na sua data de
nasdmtjntO polí~co precisamente quando se
avizinha um centenário, que nada tem de velho, mas que é marcado pelo exemplo de tenaCidade, ou seja~ por um perene espfrito de
juventude.
·
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito bem!).
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ORDEM DO DIA
1
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
N• I DE !988

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n'1, de 1988,
ração dos grandes festejos c;lo centenário, no
1
g SR. PRESWEI'ITE (Pompeu de Sousa) que dispõe sobre a concessão de abono aos
próximo ano.
- Concedo a palavra ao nobre Senador Leu- servidores civis e militares do Distrito Federal,
O passado da cidade registra o importante
de suas autarquias e fundações públicas e __do
rival Baptista.
·
papel de centro ferroviária. Ali era feito um
Tribunal de Contas.do Distrito Federal. (Deentroncamento, com ramificação para Minas
pendendo do relatório da Comissão do Di_strito
O SR. LOCJRWAL BAPTISTA (PFL e para São Paulo, o que assegurou ao local SE. Pronund3 o seguinte discurso.) -Sr. Pre- ·Federal)
a posição de urna das mais prMiegiadas, pra- - sldente, Srs. Senadores, não poderia deixar
Parte vetada: art. 3"
ças comerciais interioranaS. -de registrar, com tristeza e justificada emoção,
2
Na verdade, esse período de centro ferroo falecimento de Genolino Amado, aos 80
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
viário de destaque foi bastãnte longo, vigoanos de idade, transcorrido sábado, 4 de marda Câmara n' 151, de 1985 (n' 3.9"08/84, na
rando por mais de um século, se lembrarmos ço passado. Sergipano de ltaporanga D'Ájuda,
Casa de origem), que declara de utilidade púque a Estação de Ferro -central foi ali inauguq~!J.o]ino Amado, nascido a 3 de_ agosto de
blica o lnstitutoAdministrativoJesus Bom Pas1902, integrava uma família de valores exporada em 1864, conduzido, como registra a
tor ~lAJES, com sede em Andradina, Estãdo
crônica, o comboio especial de passageiros
nenciais da literatura brasileira, bastando mende São Paulo, tendo
.
pela famosa locomotiva de nome "Baronesa". Cioriar o escritor, político e embaixador Gilber·
PARECERES, sob n~ 270 e 271. de 1988.
to
Amado,
o
jornalista
e
diretor
da
1V
EducaO seu comércio é, hoje, pujante, a sua indas Comissões:
dÚS:tria em constante desenvolvimento, seus tiva Gilson Amado, e o educador Gildásio
-de MunicfpioS, contrário; e
estabelecimentos bancários movimentados. Amado, todos falecidos.
-de Fmanças, favorável.
Primo
do
_consagrado
escritor
Jorge
Ama1\s atividades liberais têm fornecido ao estado
do, Genolino Amado tomou-se nadonalmente
representantes vários que atestam a compe3
conhecido através das crônlcas radiofônfcas
tência e o preparo de sua gente.
Votação,
em
turno
único,
do Projeto-de Lei
Atualmente, podemos enxergar em Barra , que inovaram as estações radioemissoras bra- da Câmara n9 160, de 1985 (n9 1.322/83, na
o desempenho de um verdadeiro entronca- sileiras, à época em que César Ladeira pontifi~ Casa de origem), que eleva· a cidade de Oeii'as,
mento rodoviário. A sua situação privilegiada, cava, por assim dizer, como um locutor famono Estado do Piauí, à condição de monumenà beira da Rodovia Lú_do Meira, nas proximi- 'so e inconfund'rvel.
to nacional, tendo
Com crOnicas que se tomaram popuJares
dades da Presidente Outra, assegura-lhe uma
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 285. de
como
"A Voz. do Mundo", "O Menino Sergiposição central[zadora entre as cidades vizi- ·
1986, da Comissáo:
- pano" e "Pássaro Ferido", Genólino Amado
nhas. É um município-eixo;
-de Educaçi1o e Cu/tum.
foi, segundo o Presidente da Associação BrasiNa política do Estado do Rio de Janeiro, ·, leira de Imprensa, Barbosa l..im_a Sobrinho,
4
a ddade foi sempre dadivosa no fornecimento "um dos maiores joinalistas que o Brasil já
de homens públrcos da mais alta qualidade. teve, criador. de _um e$tilo próprio e diferente".
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara rt' 172, de 1985 (ri"~> -2266/83, na
A sua população é toda ela laboriosa e consGehOlino Amado, formãdo em Direito, semtitui um prazer admirá-la de perto na sede, pre foi, contudo, predominantemente jomaCasa de origem}, QUe autoriza a desaproprianos distritos, onde predomina a atividade agrí- ~sta e_ escritor, conquistando pelo valor dos
ção e o tombamento, por necessidade pública,
cola.
do imóvel em que nasceu Graciliano Ramos,
seus- fivros uma cadeira na Academia BrasiAcompanhei, de perto, as últimas eleições leira de Letra_s.
em Quebrangulo, no Estado de Alagoas, ten~
__
__ _
_
no-município. Costumo afínTiar que O Pleito
do
Sergipe, por meu intermédio, lamenta o deé o de maior significação, pois é nele que saparecimento de Genolino Amado, que
PARECER FAVORÁVEL. sob n" 1.142, de
o cidadão faz um julgamento com pleno co- · amou e dignificou a terra em que.nasceu, pro1985, da ComisSão:
nhecimento de causa. Ao votar para prefeito jetando-se no çenárlo nacional como uma das
-de Educação e Cultura
e para vereador, o eleitor escolhe com abso- suas mais fulgurantes inteligênciãs, e deix!JU,
<
6
luto conhecimento de causa, pois conhece ao falecer, os exemplos de uma existência digVotação,
em
turno
único,
do Projeto de Re-de perto os candidatos, com 'eles convive e
na e fecunda.
solução n9 89, de 1988, de autoriã da Comismelhor pode julgá-los.
Nã9 me seria líCito orrlitir-me, nesta oportu- são
Diretora, que dispõe sobre horário e freTive, aliás, a satisfação de ver vitorioso nas
nidade, tendo privado de sua amizade há muiqüência no Senado Federal, e dá outras proviumas de novembro derradeiro, o Enff Mário
tos anós, razã.o pela qual assumo esta tribuna
dências tendo
Sérgro do Na"scimento, que foi_escolhido prepara enahecer a sua personalidade e lastimar
feito com expressiva votação. Era pi"eci.Sáinen- o seu desaparecimento, (Muito bem! Palmas.)
PARECERES das Comissões:
te o candidato do meu partido, o PSB. E os
-de Constituição e Justiça. favorável ao
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
primeiros dois meses da sua administração
projeto e ao substitutivo; e
vêm justificando as esperanças nele deposi· - A Presidência lembra aos Srs. Senadores
-d!l Comissão Diretora, contrário ao subsque o Congresso Nacional está convocado
tadas.
titutiyO.
Os muhicíplos 'tiveram na-CoristitUIÇão de para uma sessãO cOnjunta. a realizar-se hoje
(Dependendo da vofação do Requeriménto
1988-recontiecido o paP,el-que dever'n repre- às 18 horas e 30 miriUtoS, no Plenário da Cârt' 214, de 1988, de Preferência para que o
sentar no conceito nacional. São as células mara dos Deputados, e reitera o apelo que
substitutivo seja apreciado antes do projeto.)
fez para que os Srs. Senadores compareçam
básicas do todo que é a Nação. A1i é que
6
a cidadania começa a ser exerCida e o apren- e dêem número.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
Votação, em primeiro turno, do Projeto de
dizado democrático a ser feito. Daí, a neces·
Lei do Senado n9 57, de 1988, de autoria do
sidade de fortalecer essas bases, adminfstra- a presehte segsáo, designando para a ordinária
de amaliliã ii" seguinte:
Senador Francisco Rollemberg, que altera a·
tiva, financeira e politicamente.
vo, as festividades de_ agora são uma prepa-
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dente, Pompeu de Sousa, Terceir_o-Secretário,
Antonio Lulz Maia e Lavoisier Maia, Suplentes.
de Garantia do Tempo de Serviço, com a finaliDeixam de comparecer, por motivos justificadade de estabelecer correção m~netáría men- ·cfos, ÕS Excelentíssimos Senhores Senadores
sal para os seus depósftos_,_tendo
lr.am_8araiva, Primeiro Vice-Presidente, AlePARECER FAVORÁVEL, proferido em plexandr~_Çosta, Segundo Vice-Presfçlente, Mennário.
des Canale, Primeiro Secretário, Divaldo Sruagy, Segundo Secretário .e Louremberg Nunes
7
Roch~..._ Quarto Secretário.
Mensagem n? 38, de 1989- (n" 47/8'9, na
O Senhor Presidente declara abertos os traorigem) relativa à proposta para que seja auto.;
balhos e, em segUimento à discussão da matérizada a Fumas-- Centrais Elétricas SA, a
ria - iniciada em reunião anterior, submete
contratar operação de crédito_extemo no valor à Mesa Diretora as emendas oferecidas, ein
de (JS$ 13,000,000-.00 (treze milhões de dóla- Plenário, ao Projeto de Resolução IT' 3/89, que
res norte-americanos}, junto ao Skandinaviska
"adapta o Regimento Interno do Senado FedeBanken Suécia. (Dependendo de parecer.)
ral às disposições da Constituição da República Federativa do Brasil e dá ,outras provi8
dências", ~
Mensagem n" 49, de 198_9_ (n<? 82/89, na
Os presentes _examinam 28 (vinte oitto)
origem), relativa à proposta p_ara que seja auto- emeridas, das quais_ aprovam integralment~
rizada a Prefeitura da ddade_ do Rio de Janeiro, 08 (pito), pai=Cialmente 03 (três), cOm nova:Estado do Rio de Janeiro, enl caráter excep- redação 07 (sete), rejeitam 10 (dez) e aprovam
cional, a emftir letras financeiras do Tesouro
uma emenda do Relator.
Municipal (LFTM-Rio), emissão essa destina-_
A seguir, o Senhor Presidente declara que
da a possibilitar a substitui~o de 19.0~.000 a discussão do restante das emendas prosseObriQações do Tesouro· do Município do Rio guirá na reunião ordinária de amanhã, terçadeJaneÜ"O (OTM-RJ), que serão extintas. (De- feira, sete de março, às 1O horas.
Pendendo de parecer.)
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos, às treze horas, pelo
9
que eu, José Passos Porto, Diretor-Geral e SeEscolha de Autoridade
cretário da Comissão Oiretora, lavrei a preVotação, em turno único, do parecer da Cosente Ata que, depois de assinada pelo Senhor
missão de Constituição e Justiça sobre a MenPresidente, vai à publicação.
sagem n" 23, de 1989 (n" 40/89, na origem),
Sala da Comissão 'Diretora,_ óõ de maiço
de 19 de janeiro de 1989, pela qual o Senhor de 1989. Senador Nelson Caiheiro. Presidente
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor Alufzo Alves
COMISSÃO DO DISmiTO FEDERAL
para exercer o cargo de Ministro do Superior
6• reunião, realizada em
Tnbunal Militar.
9 de dezembro de 1988.
10
Às dez horas do dia nove de dezembro de
Escolha de Autoridade
mil novecentos e oitenta e oito, na sala de
redação do art.. 3"', caput, da Lei n<? 5.107,

de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo

Discussão, em turno único, do parec_er_da
Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem n~ 28, de 1989 (n", 53!89, na origem), de 3 de fevereiro .do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do_ Senado a escolha do
Doutor Paulo ~rossard de _Souza Pinto, para
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Djad Alves Falcão.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está encerr.àâa a s_essão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 25

'minutos)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DIRETORA

3• Reunião Extraordl'iJárla realizada
em 6 de março de 1989

As dez horas e binta minutos do dia seis
de março de hum mil novecentos e oitenta
e nove, na Sala de Reuhiões da Presidênda,
reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal, com a presença dos Execelentíssimos
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presi-

reuniões. da Cofnissão, Ala Seriador Alexandre
Costa, preseiites os Senhoi-es SenadoreS Meini Filho, Pre,sjdente, Alexandre Costa, Francisco Rollemberg, Edison Lobão, João Lobo,
Pompeu de Sousa, Mendes ~nale, M_a_urício
COITêa~ José Biso!, Mário Maia, Aureo Melo,
Afonso SanCho, Lu~ Pjauhylinp e Mauro Benevides, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. Deixam de comparecer por-motivo justifi.Cãdõ "os Sehhores Senadores Saldanha Derzi,
Albano Franco, lram Saraiva, Márcio Lacerda,
Aluízio Bezerra, Chagas Rodrigues,=Mauro Bar~
ges, JãiTiif Hãddad e Louremberg Nunes Rocha. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declara aberto os trabalhos, dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que
é dada como· aprovada. Prosseguindo informou que a presente reunião destina-se à apreciação do Projeto de Lei do Senado Federal
n'! 063/88, que "estima a receita e ftxa a despesa orçamentária do Distcito Federa] para o
exercício financeiro de 1989". Esclarecendo
que encontra-se presente a reunião o Senhor
Seci'~tário .de Finanças do Distrito Federal,
que atendendo seu convite ali comparece para
expor aos demais membros, a situação financeira do Distrito Federal. Dessa forma concede a palavra à $ua Excelência o Senhor
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Secretário, que aborda o assunto proposto.
Sendo questionado pelos Senhores Senadores Pompeu de Sousa, Mendes Canale, Edíso-IÍ
Lobão e João Lobo, que propõe a Presidência
o adiamento da apreciação do Proleto para
após a- votação no Congre_sso Nacional do
Orçamento da União. Sendo aceita a sugestão
pelo Senhor Presidente e .acordado pelos demais membros a pres_ente_ proposta. Nada
mais havendo a tratar, eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secrétiírio "ad-hoc", lavrei a
presente Ata que lida e aprovada será assinada
pelo Senhor Presidente.
& Reunião. realizada em
9 de dezembro- de 1988
Extraordinária

Às. dezessete horas do dia nove_ de dezembro de_ l}lil !10Ve<:eí)tos e_ oitenta e oito, na
sala de reuniões da Comissão, Ala Senador
Alexandre Costa, presentes ps Senhores Senadores Meira Fr.lho, Presidente; Alexandre Cos-·
ta, Mauro Benevides, Aureo Melo, Márcio Lacerda, Aluizio Bezerra, Edison Lobão, Pompeu
de Sousa, Chagas Rodrigues, Mauricio Corrêa,
Mário Maia, Louremberg Nunes Rocha, Luiz
Piauhylino, Wilson Martins, Divaldo Suruagy,
José Biso!, Afonso Sancho, Ney Maranhão,
João Lobo e Ronaldo Aragão, reúne-se a Comissão do Distrito Federal. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores: Saldanha Derzi, Albano Franco, Iram
.SC,raiva, Mauro Borges e Jamil Haddad. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara aberto os trabalhos, dispensando
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada. Prosseguindo, informa que
a presente reunião se destina a apreciação
do Projeto de Lei do Senado Federa1 no 63/88,
que "estima a receita e frxa a despesa orçamentária do Distrito Federa1 para o exercido
financeiro de 1989". Lembrando que na reunião rea1izada pela manhã, ficou acordado de
não se votar a matéria, transferi:1do-a para
após a votação no Congresso Nacional do
Orçamento da União. O Relator Senador Mauro Benevides, fez uma breve lembrança da
responsabilidade 1 incurpbência momentânea desta Comissão em aprovar o Orçamento
do Distrito Federal, até a realização das eleições para Governador e Assembléiã Distrital.
Em seguida relatou em termos numéricos o
orçamento proposto. O Senhor. Senador MaU-:.
ricio Corrêa pediu um esclarecimento sobre
a Mensagem do Senhor Governador, propondo modificações ao texto do Projeto de Lei
Orçamentária. Na mesma linha de raciocínio
usaram da palavra os Senhores Senadores:
Pompeu de Sousa, Mário Maia, Márcio Lacerda, Chagas Rodrigues, José Bisai, Diva1do Suruagy, João Lobo, Edison Lobão, Mendes Cana1e e A1uízio Bezerra, questionando a referida
alteração. Tendo_ em resposta do Senhor Relator, o esclarecimento .de que não vlsava a alte.,.
ração de dotação orçamentária, mas simplesmente transferência da rubrica de um programa para outro. Prosseguindo, a discussão o
senhor Mário Maia sugere que seja pedido
um destaque para votação em separado do
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aludido documento e para no caso, o Senhor

requerimentos de destaque de autoria dos Se-

Governador enviar proposta posteriormente à

nhores Senadores Áureo Melo .e Mário Maia,

Câmara Legislativa do Distrito Federal pro-

para vo_tação em separado de partes do parecer. Submetida a votação o parecer ressalvado
os destaques, é o mesmo aprovado. Passando

pondo a criação da Secretaria Extraordinária
objeto do programa que· se pretende alterar,

encerrada a discussão o Senhor Presidente
anuncia a votação do Parecer, que conclui
favoravelmente ao Projeto na forma da Emenda n"' 32- que oferece, pelo acolhimento total
das emendas números 4 e 6 e parcial às emendas 18, 26 e 29 e pela rejeição das demais,
esclarecendo antes que h~ sobre a mesa oito

então a votação dos destaques requeridos pe-

Jo Senhor Senador Áureo Melo para às emen~
das de sua autoria de números I 5, 16, 17,
fB, 19,21 e-2.3 a-comissão, por unanimidade
aprova a emenda de n\' 17. rejeitando-as de~
mais. A seguir é submetido a votação em sepa·
rado do Oficio n" 1599 do Senhor Goveinador
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do Distrito Federai, que sugere aheração no
texto do projeto, em virtude do destaque requerido pelo Senhor Senador Mário Maia, a
Comissão por unanimidade rejeita o mesmo,
permanecendo a proposta originária do texto
do Projeto de Lei. Nada mais havendo a tratar
o Senhor Presidente agradece_ a presença de
todos, dando por encerrada a reunião. Lavrando, eu.- Paulo Roberto. Almeida Campos, Se-cretárlo "ad-hoc" a presente Ata que lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA 13' SESSÃO, EM 8 DE
MARÇO DE 1989

1.1 -ABERTURA

I 2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República

- N• 54/89 (n• 92!89, na orígem), referente à escolha do Sr. Lulz FeJipe de La

Torre Benitez Teixeira Soares, Embaixador
do Brasil junto à República do Quênia, para, cumulativamente, exercer a função de

Embaixador do Brasil jUnto à Etiópia Socialista.
.

-N9 55/89

(n~

93/89, na origem), n2fe-

rente à escolha do Dr. Hélio de Souza Re-

gato de Andrade, para o cargo de Ministro
Oassista, durante o triênio 1989 a 1992
no Tribunal Superior do Trabalho.
-N• 56/89 (n• 94/89, na origem), referente à escolha do Dr. Norberto Silveira
de Souza, para o cargo de Ministro Oas-

sista, durante o triênio I 989 a 1992, no
Tribunal Superior do TrabaJho.
-N~ 57/89 (n~ 95/89, na oriflem), refe-

rente à escolha do Dr. Miguel Abrão Neto,
como suplente de Ministro CJassista, durante o triênio 1989 a 1992, no Tribunal

Superior do Trabalho.
- N9 58/89 (n9 96/ãfi, na origem}, referente à escolha do Dr. Gercindo Evaristo,
como _Suplente de Ministro CJassista, durante o triênio 1989 a 1992, no Tribunal
Superior do T raba1ho.

1.2.- Leitura de projeto•
Projeto de Lei do Senado n~> 28/89,
de autoria do Senador Jamil Haddad, que

veda a diminuição de valores alocados à
área da saúde.
-Projeto de Lei do Senado n'~' 29/89;
de autoria do Senador Carlos Alberto, que
àispõe sobre o reajuste de salários e dá
- outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 30/89,
de autoria do Senador Edison Lobão, que
áíspõe sobre a gratificação natalina do
aposentado e pensionista, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 31/89,
de autoria do Senador Itamar Franco, que
incJui entre os crimes de responsabilidade
do PresJdent~ c:;la__ Repúbl!ca a_ fnobservândil.-do preceituado no artL 62 da Constituição.
.1.23 -Requerimento
- N~ 20/89, de autoria .do Senador Carlos
'AJbéit:o, solicitando a constituiçãp de _ComisSão Especial composta de 11 membros~ para estudar a questão das perdas
Salariais dos trabalhadores e servidores pú~li_c!?~-· ocorridos nos últimos 1O_ anos.

1.2.4- Discursos do Expediente

SENADOR JAMJL HADDAD - Conclusões dos inquéritos, no âmbito do Ministério da Marinha, sobre o caso "Bateau
Mouche".'SEJYADOR JOSÉ FOGAÇA - Reffe- iões do momento político brasileiro. Posicionamento do PMDB após o dia 12 de
março.
SENAiiOR CARLOS ALBERTO- Programa de em_ergêo_cia para assistir a população atingida pela seca no Rio Grande
do Norte.

/

SENADOR MÁRIO MAl1 - Apreciação
_dq_ discurso feito pelo Senador José Fo~
gaça.
SENADOR AL(fJZJO BEZERRA -···o
1RF e o Habeas Data·· -artigo de Osmar
Alves de Melo publicado no jornal Correio
- BrazDiense.

1.2.5- Comunicações da Presidên~
c_i_a

--Designação de senadores, para
comporem a representação _brasileira, a
81i COnferência lnterparlamefttar, a realizar-se, no período de 13 a 18 do corrente,
- em Budapeste, Hungria.
--Recebimento das Mensagens noS 59
e 60189 (n~" 97 e 98/89, na origem}, pelas
quais o Senhor Presidente da República,
-solicita autorização para que o Governo
e a Prefeitura Municipal do Estado do Rio
de Janeiro possam emitir, em caráter excepcional e temporariamente, os limites
de endividamento daquelas unidades federativas.
1.2.6 - Apreciação de matéria

- Requerimento n~ 19/89, lido em
sessão anterior. Aprovado.

1.2.7 - Requerimentos
- N921/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n? 2/89 (no 1.516/89,
na Casa de origem), que dispõe sobre o
oUro, ativo financeiro, e- sobre seu trataM
mento tributário.

-N9 22/89, de urgência para o Projeto
de Lei do Senado n9 14/89, que cüspõe
sobre a utüização monetária das restitui-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÂ.AIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab1hdade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Óiretor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ções do Imposto de Renda e a base de
cálculo para incidência do imposto no ca-

so de aluguel de imóveis.
- N9 23/89, de autoria do Senador Jutahy Magalhaes, solicitando a constituição

de uma Comissão Especial de 7 membros
para apresentar proposição legislativa regulando a competência privativa do Senado Federal disposta no art. 52, V, VII, VIII
e IX da Constituição.
1.3-0RDEM DO DIA

1.3.1 -Requerimento
-N~'

24/89, de lnversão da Ordem do
Dia. AproVBdo, após usarem da palavra os
Senadores Mauricio Corrêa e Marcondes
Gadelhio.

1.3.2- Ordem do Ola (continuação)
Veto pardal aposto ao Projeto de Lei
do DF n 9 1 de 1988, que dispõe sobre
a concessão de abono aos servidores civis
e militares do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações públicas e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Rejeitado
após usarem da palavra os Senadores
Maurído Corrêa, Cid Sabóia de CarValho,
Ronan Tito, Chagas Rodrigues, JãrTiil Had·
dad e Carlos Alberto.
Parecer da Comíssão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n9 23, de 1989
~n<> 40/89, na origem), de 19- de jã:neiro
· de 1989, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação do
Senado o nome do Doutor Aluízlo Alves
para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Militar. Apreciado em sess4o

secreto.
Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n9 28, de 1989
(n<> 53/89, na origem), de .3 de fevereiro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repúb~c:a submete à deliberação
do Senado a escolha do Doutor Paulo
Brossard de Souza Pinto, para exercer o
cargo 'de Ministro do Supremo Tnbunal
federal na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Djaci Alves Falção. Apredado em sessão secretlf.

.Semeslral ................ ~............................. , .. NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ................ ,_....................... NCz$

0,06

Trragem: 2.200-exenipJares.-

Projeto de Lei da Câmara n9 151, de
na Casa de origem), que
declara de utilidade pública o Instituto Administrátivo Jesus BÓm Pastor (lAJES),
com sede em Andradina, Estado de São Paulo, Dedarado prejudicado. Ao arquivo.
1985_(n~ 3.908/84,

de Lei da Câmara n9 160, de
1.322/83, na Casa de -origem},
__ que eleva a cidade de Oeifas, no Estado
do Piauí, à condição de monumento nacional. Aprovado. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n9 172, de
1985 (n• 2.'266/83,
Casa de origem),
que autorizã a desapl-opriaÇao:-e o tombamento, pOr necessi(j_ade pública, do imóve-l
Que nasceu Graciliãno Ramos, em--Quebrangulo, no Estado de Alagoas, Apro- vado. À sanção.
Projeto de Resolução n~ 89, de 1988,
de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre horário e freqüência no Senado
Federal, e dá outras providências, Aprovado após usarem da palavra os Senadores Lourival Baptista, Jarbas Passarinho e
Jutahy Magalhães, ficando prejudicado o
substitutivo. À Comissão de Redação.
-Projeto de Lei do Senado n~ 57, de 1988,
de- autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera a redação do art. 3~. caput
da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de
1966, qUe cria o_Fundô de Garantia do
-Tempo de Serviço, com a finalidade de
estabelecer correção monetária mensal
para os seus depósitos, Aprovado em J?
-Projeto

1985__(n~

na-

-em

turno.

_

Mensagem n~ 38, de 1989 (n" 47/89,
na origem), relativa ~ proposta para que
seja autoriz_ada a Fumas- ~ntrais Elétricas SA,~ a contratar operação de crédito
extem6-no valor de GS$ 13,000.000.00
(treze_ milhôes de .:lóÍares norte-ãmericanos),junto ao Skandinaviska Banken, Suécia. Apreciaç_áo sobrestada em virtude do
deferimento do Requerimento n~ 25/89,
apresentado peJo senador Jutahy Magalhães em parecer preliminar.
-Mensagem n• 49, de 1989 (n' 82!89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a__Prefeitura da cidade do

Rio de Janeiro, Estado do R-io de _Janeiro,
em caráter- excepcional , a emitir letras financeiras do T escuro Municipal (LFTM Rio), emissão essa deStinada a possibilitar
a substituição de f9XXTd.óOCJ OOriQações
do Tescuro do Município _do Rio de Janeiro
(OTM- RJ), que serão extintas. Aprovado
nos termos do Projeto de Resolução do
Senado n~ 5/89, aP6S parecer-proferido pe·
lo Senador Mário Maia, tendo usado da
palavra OSenador Jamil Hã.ddad. Redação
__ final do Projeto de Resolução n? 5189.Apro,vado. A promulgação._ _
-

1.3.3- Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
Requerimento n~ 2_1/89, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n~ 2/89. Prejudicado em
virtude da falta de quorum, após usarem
da palavra os Senadores José lgná<:io Ferreira, Ronan Tito, Chagas Rodrigues, Itamar FranCo e Jutahy Magalhães, haveri'do
o Sr. Presidente prestado os esclarecimentos necessários.
-Requerimento n~ 22/89, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n9 14/89. Prejudicado em virtude da falta de quorum.

· 1.3.4 -_Discursos após a Ordem do
Dia

--

SENAPOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Estudo _elaborado por técnicos
do Ministério da Agricultura, sobre_ a situação caótica da Administração Púf?lica Federal

SE/iN)OR JilTAHY MAGALHÃES Decisão da Rede Ferroviária Federai de
suprimir linhas de trens no interior da Sa-

rna

--

-

SEf'IADOR RONALDO ARAGÃO- Dia
Internacional da Mulher.
SENADOR MAURO BENEViDES Norm_alização do abastecimento de milho
no território cearense.
SEi'IADOR ALFREDO O!MPOS Simpósio sobre o Cerrado.

VII

SENADOR NELSON WEI)EKIN - O
nepotismo na Administração pública.
SENADOR EDISON W(h'.O ,-- Migo
do
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jomalis~a

RobertQ_/'1arinho publicado
no jornal O Globo, sol> o titulo "A Amazônia
e o Mundo".

SENADOR R(JY BACE!.AR- O Di• lntemaciona1 da Mulher.

1.3.5- -Designação da Ordem do

dia da próxima sessão
1.4 -ENCERRAMENTO

435

2-DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR

5-PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDE-

~ Dó -Senador Leite Chãves
dado na sessão_ de 4~.~-89-

RAL
-

prohun~

·

N~4e5/8!l

6-ATADE COI'IJSSÃO

3-ATODOPRESJDENTEDOSENADO FEDERAL

7- MESA DIREfORA

-N•55/89

8 LIDERES E VJCE-LÚ>ERES
DE PARTIDOS

4-ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
~N~__ 2!~9 (repu~icaçã~)

9 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 13' Sessão, em 8 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária; da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva
).s 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
-

Mário Maia -

Júnior -

Aluízio Bezerra -

Leopodo Peres -

Nabor

Carlos De'Carli

- Odadr Soares- Rona1do Aragão- Olavo
Pires - João Menezes - Almir GaPriel Carlos Patrocínio -

Antônio Lulz Maya -

João Castelo .- Alexandre Costa -

Edison
Lobão - João Lobo - Afonso Sancho Qd Sabóia de CarvaJho - Mauro Benevides
- Lavoisier Maia - MarcondeS Gadelha _;_
Hwnberto Lucena - Raimundo Ura - Ney
Maranhão- Mansueto de Lavor --J_oão Lyra
-Teotónio Vilela Filho- Francisco Rollemberg- Lourival Baptista -Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar - Gerson Camata - Jamü
Haddad - Itamar Franco ~ Ronan Tito Severo Gomes .:...__Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa - Louremberg Nunes Rocha Rachid Saldanha Oeni - Wilson Martins leite Chaves- Affonso Camargo --Jorge
Bomhausen- Nelson Wedekin -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Iram S=iva)- A
lista de presença acusa o comparecimento
de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. Primeiro Secretário irá procec'er à leitura do EXpediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DAREPÚBUCA
Submetendo à deliberação do Senado
a escolha ·de nomes Indicados para funções cujo provimento depende de sua

p<évla aquiescência.
MENSAGEM N• 54, DE 1989
(N' 92189, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidade com o Artigo ~2 (item
IV) da COnstituição, tenho a honra de su_b:meter
à aprovação de Vóssas Excelências a escolha,
que desejo fazer, do Senhor Luiz Felipe de
La Torre Benitez Teixeira Soares, Embaixador
do Brasil junto à. R"epública do Quênia-, para,
cumulativamente, exercer a função de EmbaixadOr dO Brasil junto à Etiópia Socialista, nos
termos do f.rtigo 56, § }9, do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, baixado pelo
Decreto J19 93.325, de l ç de outubro de 1986.
-2-, Os méritos do Embaixadof Luiz Felipe
de La Torre Benitez Teix..eka Soares, .que me
induzi!am a escolhê-lo para o desempenho
dessa el_evada função, constam da anexa infor~
mação do Ministério das Relações ~rlores.
Brasília, 7 de marjj:o de 1989. -José Sarney.

·

INFORMAÇÃO

· · CURRlCULUM VITAE
Embaixador Luiz Felipe de La Torre Benitez
Teixeira ·soares
Rio deJaneiroJRJ, 13 de janeiro dei 1937.
F"llho de Álvaro Teixeira._S_OO:res e
Josepha Augusta Lugarini Teixeiia Soares.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
,
Terceiro Secretário, 7 de novembro de

1963.
Segundo Secretário, merecimento, 19 de janeiro de 1967.__
Primeiro Secretário, 1ç de janeiro de 1973.
Conselheiro, merecimento, 28 de abril de
1977.

Ministro de Segunda Oasse, merecimento,
12 de dezembro de 1979.
·
Ministro de Primeira Classe, merecimento,
21 de dezembro de 1983.
Assistente do Otefe da Divisão das Nações

Unidas, 1974.
Subchefe da Divisão das Nações Unidas,
1975.

.

Assessor do Chefe do Departamento de Or~
ganismos Internacionais, 1976.
Otefe_da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1977n9.
-

Coordenador de_ Projetos_Espedais da Se- -·
Agregado, 1982185.
~· . .. .
.
Primeiro Subchefe do Gabinete do Vice---Presidente da República 1982/85.
Madrid, Terceiro Secretário, 1967.
Madrid, Segundo Secretário, 1967/69.
Madrid, Chefe do Sepro, 1968.
Madrid, Encarregado de Negócios. 1968.
Santiago, Segundo Secretâ_rió,__1970n3.
Santiago, Primeiro Secretário, 1.974. ..
Nairóbi, Embaixador, 19S:6/89.
Reunião do _CIES, México, 1964 (membro).
IV e V Períodos de Sessões da Confe"rêhcia
da Alalc;J)ogotá, 1964 e 1985 (membro).
Reuniâ:o da Comis?ão _Especial _de Manufatura da_OfA._ México~ 19€!5 _(m~mbro).
À disposição do Seçreiá_rio-Exectitivo_(la
Alalc, em visita: ao Brasil, 1965.
Participação em Simpósio na Escola de Comando dO Estado-Maior do Exército -(ECEME), 1966 (membro).
VI Peiiodo da Conferência da Alalc, Montevidéu, 1966 (membro).
III Junta Ibero-Americana Aeronáutica do
Espaço, Gfamlda, 1967 (repreSentante).
Seminário América Latina-Espanha, Madrid, 1969 (observ•dor),
VI Curso Regional de Polític(l Comercial da
Unctad, Chile, 1971 (participante).

·-cretana à~rai, i 979/82.-

mSP.sc~n ...1~ ,-.,...~""'~--:::~ _:_ (.!;-.~. ": .... """"d-

go, 1972 (membro).
Reunião sobre TranspOrte Marítimo entre
o Brc.sil e o Chile, Santiago, 1973 (delegado).
Curso_ de Polític~ Econômica e COmercial
qa Ct~p~. _§anti~S<?· 1973 (participante).
XXIX ASsembléia Gera! da ONU, Nova Iorque, 1974 (membro).
UX Sessão do Conselho !;:conõmico e S,...
cial d11s Nações Unidas (Ecosoc), Genebra,
1975 :membro).
11 C :>ri.ferência do Comitê Prep~ratório da

Confe ·êil.C:ia das N~es_ Unidas sobre Estabelecim•mtos Humanos, Nova Iorque, 1976
(membro).
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Reunião Técnica sobre Coordenação entre
o Treinament1J para o Trabalho e a Educação
Formal, âmbito internacional, Brasília, 1977

(representante).
Conferência na Escola Nacional de Informações (Esni), Tema: "Panorama Político Mundial e Organização das Nações Unidas", 1977.
Conferência na Escola Superiõr de Guerra
(Esg), Tema: "Organização áos Estados Americanos", 1977.

Conferência das Nações Unidas sobre a
Água (Confagua), Mar dei Plata, 1977 (membro}.

Conferência Regional Preparatória sobre
Santiago, 1977 (delegado).
Conferênda na Es.cola Superior de Guerra
(Esg), Tema: "A-OEA e o Sistema de Segurança Coletiva", 1978.
I Conferência lntergovemamental sobre PoDesertificação~

lftica Cultural para América Latina e o Caribe,

Bogotá, 1g75 (delegado).
IV Reunião Preparatória da IV Reunião do
Sela, Caracas, 1978 (chefe).
IV Reunião de Nível Ministerial do Sela, Caracas, 1978 (Subchefe).
VIII Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA, Washington, 1978 (delegado).
Reunião Regional sobre_ a Conferência das
Nações Unidas para a Água e sobre a Comissão Económica para a América Latina (Confagua!Cepal),Santiago, 1978 (chefe).
XIII Reunião Anual do Cies, Washington,
1978 (delegado).
Orientador de alunos do Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, 1979.
À disposição do Chanceler da Argentina em
visita ao Brasil, por ocasião da posse do Presidente João Baptista Figueiredo, 1979.
_
V Reunião da Comissão EsPecial de Coordenação Brasil-Chile, Santiago, 1979 (membro}.
IX Assembléia Geral da OEA, [a Paz, 1979
(membro).
Participação no Estágio de Preparação para
Integrantes da Representação do Brasil na
Junta Interamericana de Desehvolvimehto
(JUD), Estado Maior das Forças Armadas,
1980, (Conferencista).
X Reunião da Comissão Mista Teuto·Brasileira de Cooperação Científica e Técnica,
Bonn, 1980 (membro).
Visita do Ministro- de Estado das Relações
Exteriores a santiaQO; l980 (m"embro).
XXXV Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1980 (delegado).
··
Missão Espectai à América Central, 1980

'~(chefe).

XI Período Ordinário de Sessões da Assembléia Geral da Organizaçãõ dos EStados Americanos (OEA), Cartiies, Sãint Lúcia, 19.81 (delegado).
.
XIII Reunião Ordinária dos Chariceleres dos
Países da Bacia do Prata, Brasma, 1982 (delegado),
.
Missão Espe<:ial à Guãtemala, 1_982 (chefe).
Visita do Secretário-Geral daS RE!:lações Ex~
teríores a Uma, 1982.
Conferência na Escola Superior de Guerra
(ESQ), Tema: "O Papel dos Organismos Re-

giõnãis Americanos na Política COritiilental",

1982.
Membro da Banca Examinadora do VI e
VILCJJCSos de Altos Estudos (CAE), do
Ministério das Relações Exteriores, 1983.
Ordem do Mérito Naval, Brasil.
--ordem do Mérito Militar, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Brasil.
Ordem do Rio Banco, Grande Oficial, BrasiL
Medalha do Mérito Santos Dumont, Brasil
Medalha do-Pacificador, BrasiL
Med<llha de Honra da fnconfidência, Brasil.
Medalha Mérito Tamahdaré, Brasil.
Medalha Laura Muller, Brasil.
Ordem do Libertador Bernardo O'Higgins,
Chile.
Otdem ai Mérito Civil, Espanha.
Ordem dei Ubertador San Martin, Argentina.
Orderri ai Mérito por Servidos Distinguidos,
Peru.
Ordem dei Águila Azteca, México.
Ordem El Sol, Peru.
Cruz do Mérito Federal, Alemanha.
O Embaixador Luiz Felipe de La Torre BeniM
tez Teixefrá Soares s_e encontra nesta data no
~~rcício de suas funções de Embaixador ~o
Brasil_juilto à República do Quênia.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
..
de 1989.-Sergio&rbosaSerra, Chefe do Departam~nl:o d~ Se~ço Exterior.

(À Comissão de Relações Exteriores)

MENSAGEM N• 55, DE 1989
(N• 93/89, na origem)

EXCelentíssimos Senhores Membros dos~
nado Federai:
_
Em cumprimento ao disposto ilã artigo
111, § ]9, inciso II, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada aprovação.deVossas Excelências o nome do Doutor
Hélio de So_uza Re_gato de Andrade, escolhido
para recondução ao cargo de Ministro Classista, representante dos empregados, devendo
atuar durante_ o triênio de 1989 a 1992, no
Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente do término de sua segunda investidura, em 03 de novembro de 1988.
Brasília, 7 de março de 1989. -José Sar-

ney.
CURR!CULUM VITAE
1. Dados Pessoais

Nome: Hélio de Souza Regato de Andrade
Data de Nascimento: 11 de fevereiro de
1938
.
Local de Nascimento: Rio de Janeiro - RJ
Estado CMI: Casado
F"lliação: João Regato de Andrade (pai)
Rosa Souza de Andrade (Mãe)
1.1-Endereços

Trabalho: Av. Passos, 91 - 97 andar- CEP.
20.051
Tels. 221-4141 e 221-2670
Residência: Rua Tenente Lassante, 8 - CEP.
21.630

Tel. 3'JgC]282
Rio de Janeiro - RJ
SQS.-316 - Bloco A - Apt' 203
Te!. 245-3892
Brasllia -DF

12-Documentação
Carteira Profissional: n9 57163 - Série 390
Carteira de Identidade: n~ 2.502.667 _,...J.FP.
Título de Eleitor: n9 20.215 - 44a. Zona
Eleitoral- Nilópolis - RJ.
C.P.F.: n• 064.707.347115
2. Fonnação slndi_cal
2.1 -Curso de Especialização realizado na
Fundação Frederic Herbert, na AJemanha Ocidental, em 1974.
2.2 -Curso Contemporâneo de Administração Sindical realizado na Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de janeiro,
em 1976.
-2.3_- Curso de Educação Sindical realizado no Ministério do Trabalho, em Brasilia, em
1g78..
3. Cargos que exerceu
3.1- Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona
da Central do Brasil, no petíodo de 1967 a
1974.
32- Delegado Efeôvo do Sindícato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona: da Central do Brasil junto ao Conselho
de Representantes da Federação Nacional do
Trabalhadores FerroviárioS, no período de
1976. 1982.
. .
.
3.3- Procurador da Confederação Nacional dos Trabalhadores em T ran_sportes Terr~s
tres, em Brasillã, no perfodo de 1975 a 1978.
3.4 - SecretárioMGeral da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Terrestres. em Brasília, no período de 1978
a 1981.
3.5- Vogal C!assista dos Empregados jun·
to à 3~ Junta de Conciliação e Ju1gamento
do Tribunal Regional do Trabalho da 1' regiio,
no perfodo de 1979 a 1982.
3.6.- Supervisor da Rede Ferroviária Federal S/A, de onde é funcionário desde _1957.
4. Cargos que ocupa
_ 4.1- Vice-Presidente da Confederação Nacio~{ dos Trabalhadores em Transportés Terrestres, em Brasília, eleito erii 1981 e reeleito
em 1984, e eõi-1987.
4.? -Presidente da Federação Nacional
dos ·abalhadores Ferroviários, sendo reeleito, sucessivamente, desde 1974 até a presente
data.
4.3 -Membro do Conselho Regional de
Assessoramento da Federação Internacional
dos Trabalhadores em Transportes (ITF).
4:4--Míiiístro Clãssista: do Tribunal Superior do Trabalho, nomeado 'pelo Excelentissimo Senhor Presidente da República, através
de Decreto de 20/9/82, publicado no Diário
Oficial da União de 21-9-82, e recondUzido
em 3-11-85.

5. Conferências intemat::ionals
5.1 ~Participante de conferência e debates
do Congresso Muncüal de Transportes, reali~
zado em 1974, na cidade de Estocolmo, na
Suécia.
-·
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52- Participante da Conferência Sindical
Hemisférica sobre Assuntos Econômicos, rea-

lizada em novembro de 1978, em Uma, capital

rente do térrnino de sua primeira investidura
verificada em 8 de janeiro de 1989.
Brasília, 7 de março de 1989. -José Sar-

do Peru, com a presença dos Ministros do
Trabalho de todos os países-membros da Organização dos Estados Americanos (OEA),

ney.

cuja entidade foi a promotOra do referido even-

Partes:

CURRICULUM VITAE

1- Síntese das informações

to.

53- Participantes da lli Conferência Latino
americana de Afiliados da Federação Interna-

cional dos Trabalhadores em Transportes
{ITF), realizada em novembro de -198 f,- em
Caracas. capital da Venezuela.
5.4- Participante da IV Conferênda Latino
;m:tericana de Afiliados da Federação Interna-

cional dos Trabalhadores em Transportes
(ITF), realizada em fevereirõ-de 1983; no -Rio
de Janeiro.
-"'
55- Participante do Coifgresso Mundial

de_ Transportes, realizado em 1983, erri Ma·
drid, capital da Espanha.
&-Medalhas

6.1 -Portador da Medalha do.Mérito Barão
de Mauá, outorgada pelo Ministério dos Trans. ,
.
portes em 1976.
62 ........ Portador da Medalha do Mérito Ferroviário, outorgada pela Administração Geral da
Rede Ferroviária Federal S/A em 1981.

63--Membro nato da Ordem ào Mérito
Judiciário do Trabalho Grau de.Grã-CrUz.
7. TitulCMI
7.1 -Cidadão da Cidade de Guaratinguetá,
em São Pau16.
-.
,_. .~
72 - Cidadão da Gdade de Nilópolis, no
Estado· do Rio de Janeiro.
73 -Cidadão da Cidade de Ca.rripos, no
Estado do Rio de Janeiro ao ensejo das comemorações do Cinqüeiltenário da Fundação do
Ministério do Trabalho.
. _
. .
7.4-Sódo Benemérito do Sindicato dos
Condutores de Veículos Rodoviári_os no Estado de Sergipe.
8. Homenagens
8.1 -Recebeu homenagens, com· distinção, em todos os Siridica._tos de Trabalhadores
em Empren.sas FerroviáriaS existentes nos diversos pontos do País, como reconhedmento
pelos relevantes serviços prestados à categoria
ferroviária brasilcira.
Hélio de Souza Regato de Andrade.

(À ComissãO de Conatltu/çáo e

Justiça_)
Seçáo U de 9-3-89

.. n- Especificações

1- Slntese das lnfonnações

Norberto Silveira de-S0~a
Presidente licenciado do Sindlcato.dos Trabalhadores em Empresas de T elecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no
estado de Santa Cãtarina - Sinttel- SC.
Diretor de tecnologia da Federação Nacional dos-Traba1hadores em Empresas de TeleN
comunicações e Operadores de Mesas Telefónicas - Fenattel.
Ministro do Tribunal Superior do TrabaJho

-TST.
Cargos f! atividqdes anten"orf!s.:

1 -técnico em contabilidade
2 - secretário do Conselho Pentitenciário
-de Santa Cãtarina
3-adVogado
4 --Secretário-Geral da Siderúrgica .de
Santa Catarino:~ SIA- SIDESC, atualmente,
Indústria Carboquímica Cãtãrinense - !CC..
5 - chefe ·da divisão de :Operações comerciais da Cotes<:, atuaJmente, Telecomunfcações.de &nta Catarina S/A- Telesc
. 6.-:- chefe d9 departamento de adonistas
da -Telecomunicações ·de Sarita Catarina SfA- Telesc
Atuais cargos e atividades:

o

7- advogado da telecomunicações de
Sarita Catãriitã S/A- Telesc.
-8 - Presidente licenci.;Ido do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadore.s de Mesas Telefônicas
do Estado de Santa Catarina - SintteVSC.
9-representante no Conselho da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de
Mesas Telefônicas- Fenattel.
1O~ Diretor da Federação Nacional dos
Trabalhadores e Operadores de Mesas Telefônlcas- Fenat±el
11- Ministro do Tribunal Superior do Trabalho-TST
Outras indkaçõe.s
1 -Membro do Consclbo fi~cal ~fetivo da
caixa dos advogados do Estado de Santa Catarina

MENSAGEM N• 56, DE 1989
(n• 94/89, na origem)

Excelentfssirrios Senhores Membros do Senado Federa~
Em cumprimento ao disposto no artigo
111, § 1~. inciso II, da Constituição-Federal,
tenho a honra de submeter à elevada aprovaçã"o de Vossas Excelências o nome do Doutor
Norberto Silveira de So~ esç:olhido para recondução ao cargo de Ministro OaSsista, representante dos empregados, devendo atuar
<ilrante o triênio de 1989 a 1992, no Egrégio
Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decor-

2- Participante de congressos, encontros.
seminários, cursos, .conferêndas, reuniões so:bre temas de especialidade (sindicalismo e
direito do trabalho)
O- especificações
Currlculum vitae de Norberto Silveira de
Souza, presidente licendiado do Sindicato dos
em emp.resas de telecomunicaç-õe~> e ope.radores de mesas telefônicas do
Estado de Santa Catarina - Sinttei/SC
Diretor de tecnoioQ-ia da Federação dos Tra~
balhadores em Empresas de Telecomunicações e ape·raâores de Mesas TelefônicasFenattel.

Tr_ab~adores

Quinta-Feira
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Ministro do Tribunal Superior do Trabalho
-TST.
.
Dados Pessoais:
Data e local de nasdmenio: 6 de junho de

1938, Itaja~ Santa Catarina
Filiação: Alcebiades Valerla·SiJveira de Souza, Nair Formiga Silveira de Souza
Estado civil: casado
Esposa: Vera Musialowski Silveira de Souza
Filho: Alexandre Silveira de So_uza
Situação militar: certificado .de Isenção do
serviço militar número 255422 - série A quinto R.N. décima quarto BCD, Ministério da
Guerra

CPF: Número 005.302.399/49
Carteir~ de identidade: número 1/R-64, 152,
expedido em 25 de março de 1985 - Secretaria: de Segurança Pública - SC
Cursos:

1 -primário - Grupo Escolar Silveirã de
Souia· - Florianópolis - Santa Catarina ·
2 - Ginásio -Colégio Estadual Dias Velho
- FIOriàilOpolis -Santa: Catarina
3 - Técnico - Escola Técnica de Comér·
cio de Santa Catãrina (técriico erTi contabilidade= (1960/1964)
4-ilniversidade- Faculdade de Direito
da Universidade de Santa Catarina
(1960/1964)
átividades:

1- serviçO públk:Q: ·
1. encarregado de serviço da Secretarfã ·do
Interior e Justiça do ..Governo do Estado de
Santa Catanila, Portaria n~ 7 de 28-1-1987
2. chefe do protOColo Seàetaria.âo-Iiite~
rior e·Justiça do Governo do Estado de santa
Catarina:
·
·
·
3. chefe de seção de empenhos da Secretaria do Interior e Justiça do Governo do ES.ta~
·do de Santa Catarina
·· ·
4. oficial de gabinete do secretário do Inte~
· rlor e Justiça do Governo do Estado de S~
Catarina
5 . .secretário do Conselho Penitenciário do
Estado de Santa Catãrina
6. escrevente datilógrafo af-204n do quadro de pessoal da Universidade.Federal.de
Santa Catarina, nomeado pela Portaria n~'
258/62 de 5-11-1962

aa

D-Serviços Jurldicos:
.
.
1 -Advogado com escrit6r1o em Floria'il6polls desde 23 de março de 1968, até _18 de
outubro de 196~t Advogan"do cau,sas cl~E;is, __
criminais, trabalhistas e recursos ·perante o
Egrégio Tribuna] de J.ustiça do E_stado e Supremo. Tribunal Fede_ral. ··
·
2-:- Defensor designado em vários; preces~
sos cíveis, a fim _de dar ãSSistência aos seus ·
pobrês, pelos juízes das cíveis e da fazenda
pública de Florianópolis, entre 1968 e 1969.
Participações· em Cursos e ReU(JJ"ões. Culturais

I - Curso "exte_o.s.ãP universitária" - .se·gunda semana catarinense de estudos juridicos, reali+adQ ~m jtJD.ho de J960, na Faculdac.1e de_ Direito. de Sãnta ça~rina ..·. .
2 - Curso "Extensão Univef~itária"-:- Economia Política e Direito Judiciário Civil, reali-
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Quinta-Feira -9

zado em outubro de 1960 pela Faculdade de
Direito de Santa Catarina.

3-

-

-

CursO "EXte"nsão tlniversttária;., reali-

zado pela Faculdade de Direito de Santa Catarina em março de 1962.
4 - Curso "Exteilsãa· Univei-.Sitária", reaJizado pela FãCuldade de Dii-eito-de Sã:nta Catarina em abril de 1962. _

-

5 - Primeira serilaiia cafiiiin€:i1se d"e éStudos penais, realizada pela Faculdade de Direito
de Santa Catarina erTf agosto de 1962. 6 - Segundá- semana catarinense de estudos-penais, realizada pela Faculdade de Direito
de Santa Catarin-a em abril de 1963.
7 - Primeira- Semaná de estudOS PenitenciáriOS, realizada pela Faculdade de Direito de
Saritã Catarina em setembro-de 1963.
8 - CUrSO de dicção e estilo, ministrado
pela professora Maria José de CaMI.!ho em

julho de 1964.
-·
9 - CurSo-iritfOdutório à admínístração pública, ministrado pelo professor Virgilio Alexandrino da Silva, da EBAP- Fundação Getúlio Vargas, realizado em ag<;>sto de 1964.
1O - Curso de Administração Pessoal ministrado pela professora Beatriz Marques· de
Souza Whalich, da EBAP- Fundação úetúlio
Vargas, realizado em agosto de 1964.
11 - Curso de IntroduÇão às RelaçõeS Públicas, ministrado pelo professor Sylas Magalhães, da EBAP- Fundação Get'úlióVargas,
realizado em junho de 1964.
12- Curso de lntrodução à ComunicaçãO
Audiovisual ministrado pelo professor Sylas
Magalhães, da EBAP_- FUndação Geb11i0-Vargas, realizado em setembro de 1964.
13- Primeiro Fórum Catarinense de Mercado de Capitais, miilistfãdo peiO professor
Theófilo de AzevedO Sãntos, do Barico Central,
patrocinado pela Escola Superior de Administração e Ger~cia, realizado em outubro de
1967.
14 -Curso de PortugUês Prático e Redação
Oficial, ministrado pela professora Aurora
Goulart. da Universidade Federal de Santa Catarina, realizado no periodo de 21-8-1967 a
~~~ ~.~C.~
~-27-8-1967,
00

20 -Seminário de Marketing, patrocinado
pela Univei'sidade Federal de Santa Catarina,
nO períodO de_ 8 a 9 âe outubro de _1971.
21 - Semiilário de Mercado de Capitais,
patrtx:inadO pela Universidade de_ Santa Catarina, no períódO-de 8-a9 ae outubro de 1971.
22 - Curso de AyalíãÇão de DesempenhO
Humano, ministrado pela Telecomunicações
de Santa Catarina SIA (Telesc), realizado ilo
período de 12 a 14 de dezembro de 1973.
23- Curso de Treinamento de Dirigentes
EXecutiVOs, _ministrado pela PCTB, no período de 28 a 30 de maio de 1974.
24 -Curso de Cõmercializaçã-o de SeiViços
TelefônicOs, ministrado pela CRT, no período
de 25 a 30 dE: maio de 1974.
-25:_ Clirso ae-comerCícifiZiição-de SeiviÇõs
TelefónicoS,_ ininistrado pela Telecomunicações de Santa Ca~rina SIA (T~esco), reali-zado no periodo de 17 de Outubro a 12 de
novembro de 1974.
26 - Seminário __sobre gestão e<:onômico
- fmanceira de empresa, ministrado pela Telecomunicações de Santa Catarina S/A (Telese), no período de2 a 13 de junho de 1975.
27 - 'Curso sobre a noV<:~ _lei da sociedade
-anôhima, rl,inistrado pela Bolsa de V:alores de
Santa Catarina, realizado no período de 2 a
4 de junho de 1977.
28 - Primeiro eilC:Criltro- aOS_ ~_pQnsáveis
-por ciÇÕes do siStema de TelecOmunicações
Brasileiro (STB), ·ministradO pela _Telebrás, no
período de 16 a 20 de outubro de 1978.
·29 ~CUrso sobre LegisiãÇâO TeleCQmunicaçóes, ministrado pelO profesSor Ga"Spar
Viana, da CET, no -perlodo de_ 28-& 1978 a
1Q-9-1978, --na cidade_ do Rio de Janeiro.
30 - Quarto enContro de advogados do
Sistema Telebrás, realizado no período de 5
a 9 de novembro -de 1979.
· 3-1- Quinta Coiúei-éricici EstadUal de Advogados, patrocin-ada pela bAs-..:::..
no período de 23 a 25'deoufubro -âe 1981.
32......:.. SeXta Conférériciã'EstâdUal ae Advogádos- de Santa Ca~rina,_ pátrodnada pela
'OAB- SC, no -p-eriodo de a-10 de outubro

15- CursO de lntef]:)refação da Previdência
Social, para empresa, mfnístrado pelo lNPS,
realizado no período de 27-3~-1963 a
26-4-1968.
•
16 - Curso de Administração de Pessoal
e Oassificação de Cargos, ministrt;!dci pela
professota_ M_ar:ina B_rç,_ndã,o M_<;1chado, da
EBAP- Fundação G~úlici 'largas, r'ealizado
em abril de 1968.__ - - 17 - C6ríflréSso -mremaciOnal de -Direito
do Trabalho, realizado de 2_ a 6 de setembro
de 1968, na ddade de florianópoiis.
18 -.CurSo de Planejarnento EmpreSarial,
ministrado pelo Professor Wuller Rart, da OIT,
realizado no ·período de 24 a 26 de sefeffibro
de 1970, pela Universidade Federal de S_~mta
Catarina. .
- ~~·
-~ ~
· \
19 - CursO. de. Mé~<?._â~~ ~uantitativos'\ de
Mercado de CapftaLS patroc1nado pela UnN:ersidade Federal de Santa Cataiina, nO penddo
1
de I I a 23-de-janeiro-ãel971.

\

36 ....... Enaintro_Nacional dos Trabalhadores
das Empresas Estatais, realizado_ em Brasília,
nos dias 11, 12 e 13 de abril de 1983.
37- Priineiro Encontro Nacional dos Tra~
balhadores em Telecomynicaçõ_es- (Ente!),
patrocinado pela Contcop, Fenattel, Ftcpesp
-Federação dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade de São Paulo e IPCIT,
realizado em Brasilia, no período de 12 a 17
de outubro de 1983.

38- cOngresso Nadõnal daÓasse Trabalhadora (Conclat) realizado em Praia Grande
~São Paulo, nos dias 4, 5_ e 6 de novembro
de 198:L.
39- SeXta Conferênda Nacional das Cai-xas de Assistência doS AdvÕcados, realiZãda
na cidade de Goiânia, no perfodo de 26 a
. 30 de outubro_ c;l.e 1983. Participou como_ representa-nte da- Dirt!toria da Caixa de Ás_sistência dos Advogados de Santa Catarina.
40- Seminário sobre Negociação coletiva,
ministrado pela Federação Nacional dos Tra-balhadores em Empresas de_ T elecomunicações e Operadores de Mesas T elefônicas (Fenattel), realizado- em Brasilia, no períodO de
13 a 14 de agosto de 1984.
41 - Décimo Primeiro Congresso lotera- mericano da Internacional do Pessoal de Correios, TelefónicOS e TelégráfoS (IPCTI), patroc~ado pela IPCIT e realizado em Manaus,
Estado do Anazonas, no período de 30 de
setembro a 5 _de outl!-bro de )984.
42- Quinto Encontro Nacional dos Trabalhadores nas ·Empresas Est"atats, realizado em
Brasilia, em 1-5 e 16 de agosto de 1984.
43 -Segundo Congresso Brasileiro de
Trabalhadores em Comunicação e Publidda-de, patrocinado pela Confederação Nacional
dos Tr<;1balhadqr~ _em Empresas.de Comunicação e Publicidade (CONTCOP), reaJi_zado
em Cliritiba, Paraná no período de 21 a 23
de junho de 1984.
44-Reunion-Zona ..A.. de afiiiãdos dei internacional D_el Personal de Corieos,Te:légra~
fos yT elefOnõ.S, realizado em Montevideo, Uru~de1982.
·~
~
~
guai, no período de 25 -a 29 de março de
33 _;.. Nova COriférência Nadonill da OAB,
1985. Compareceu repreSentãhdo a Federapatrodflãda pelo Conselho Federal da Ordem ção N_açional dos Trabalhaores_ em Empresas
áOs Advogados, no período de 2 a 6 de maio de Telecomunfcações e Operadores de Mesas
de 1982. ...
""'"'Telefónicas (Fenattel). Participantes: Brasil,
34 --S~~i~ário rnÍern-aciocial .soPre negoUruguai, Arg~ntina, Chile, Peru e Bolívia.
ciações e .rela.ções_ Q.e tr~balho, patrocinado
45- Oitavo Corigresso Naciomil dos Advopela CorÜederação Nacional da Indústria gados Tr.abalhistas (CONAT), realizado em
(CNI), e promçwido pelo Instituto Evaldo Lodi Aorianópolis, no período de 24 a 27 de outu"(IEL), rE!:aliiado nos dias S. 9 -.e 10 de abril bro de 1985.
·
de 198f, nã cidade do Rio de Janeiro.
46- Primeiro Congr-esso Brasileiro de Di35 - CursO de- Remuriexl;j:Çãp, ministrado J:eito _Coletivo do Trabalho, ('ea]izado no Centro
pela Confederação NaciOfial.Ac?s _Trabal}Jado- de Convenções Rebouças, em São Pãulo, de
res em- Cgmunicação e Publicidade (Çont-_ -,44 a 26 de-movembro de 1980 é_j)atrQcinado
cop ), com a colaboração da Federação Nacio- _pela LTR.
naJ dos__Tra,balhadores em El!'Jpresas de Tele4 7 - Congresso Jnternaciorial de Direito do
comunicações e Operadores de Mesas Telefô- T.rabalho, realizado em Fortaleza, de 9 a 12
nicas (Fenattel), Internacional Pessoal Cor- -_de marÇo de 198'[ Pi-OmOvido Pelo Tribunal,
reios, Telefónicos e Telégrafos (IPCTT), e lnsti- -;ReQJonal_ do Tral:!8iho c4l._S_étin1-a--Região..
tuto Cultural do Trabafho (IÇT), realizado na.~ -48~D_êCímo ÇongréiSo Nacional de- Adcidade de _SãÕ PauJo, no- período de 1"' a 4 _ vogdos Trabalhistas (CONAT), realizado em
~e julho de_1982.- .-Bra_sili;;I, de 20 ..;1__23 de agosto de 1987_:

ae

se.

a
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49 -Segundo_COngresso Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho e Primeiro Seminário sob~_ Direito Constitucional do Trabalho, realizado no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, no período de 16 a
18 de outubro de 1987 e promovido pela LTR.

50- QuintaS Jomãdas Luso-Hispano-Brasileiras de Direito do Trabalho, _realizadas _no
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, em Fortaleza, nos dias 14, 15 e 16 de
março de 1988. Promovidas pela Academia
lberoamerlcana de Derecho dei Trabajo y la
Securidad SoCial (Espanha), Instituto Latino
Americano de Derecho dei Trabajo y de la
Securidad Social (Argentina), Ac,ademia Na-

cional de Direito do Trabalho, Associação dos
Advogados Trabalhistas do Brasil (Abrat), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seção
do Ceará.
51 -Primeiras Jornadas lberoamericanas
de Direito do Trabalho, rea1izadas no Tribunal
Regiona1 do Trabalho da Quinta Região, em
Aracaju, de 10 a 12 de maio de 1988. Promovidas pela Associacion lberoame_ricana de Derecho dei Trabajo e pelo Tribunal Regional
do Trabalho da Quinta Região.
Participação no Grupo Soda!:
1 -Sócio Patrinomial dos Clubes Sociais:
Oube Doze de Agosto, Ura Tênis Clube, Iate
Qube de_ Santa Catarina -Veleiros da Oh a.
2- Eleito, em 1962, Subdirelfui' do Oube
Doze de Agosto.
3 - EJeito, em 1967, membro efetivo do
Conselho Fiscal do late Oube de Santa Catarina -Veleiros da Ilha.
4 - Eleito nos anos de 1969-1971 ,

1971-1973, 1973-1975, 1975-1977,
1982-1984, rriembro do Conselho Deliberativo doJate Clube de Santa Cãtarina- Veleiros

dallha.

3 - Cói'nenda da Qr.Q.em do Mérito do Judiciário do TrabalhO, Grau de Grã-Giuz; COncedida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em

1986.

.

.

.

4 - Comenda Epitácio Pessoa, concedida
pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima
Terceira Região, em 13.11.1987.
ilegiVel
(À Comissão de Consütulção e JuStiça)

MEI'ISAGEM 1'1• 57, DE 1989
(N• 95/89, na origem)
Exc-elentíssimos senhores membros do Senado Federal:
Em- cWnj>riniento ao disposto nos artigos
~ 11, § 1", inciso II, e 117, parágrafo único,
da Constituição Federal, tenho a honra de sub~
meter à elevada aprovação de Vossas Excelências o nome_do Doutor Miguel Abr_ão Neto,
indicado como Suplente de Ministro Oassista,
representante dos empregados, devendo
atuar durante o triênio de 1989 a 1992, no
egrégio Tribunal Superior do Trabalho.
Brasília, 7 de março de 1989. -José Sarney.

.. CURRrCULUM VrrAE
1) Dados pessoals:
Nome:_ Miguel Abrão Neto
Nacionalidade: brasileira
Nascimento: 10-6-1944
_ Naturalidade: Juruaia -MO
-Flliaçao: Affif MiQuel e Julia Mussi
Estado Civil: caSado
Residência: Rua IrmãO Odilon Diniz, 183 São Pau1o, SP
RG, 3.373.002- SSPISP
CPF' 03~W64.8!8-53
Cart. ProfissiOnal: 052665- Série 144a
OAB/SP, 30.421
2) Dados escolares:

5-EJeito,noperíodo de 1979a 1981,para
o cargo de Presidente da Federação de Vela
e Motor do Estado de Santa Catarina.
a) Foiri1açao- Curiii:tifai;
Participações no Grupo Político VniversitáPrimário: Grupo Escolar "Cel. Antonio Costa
rio:
Moritelro,-· ___.:-Guaxupé ~MO de 1951 a 1954
1 - Foi eJeito, em 1960, Primeiro _T es_ouGiriáSío: ESCOla Técnica de Cómércfo "São
reiro do Centro Academico XI de fevereiro,
José" -_Guaxupé-MG de 1955 a 1958
da Faculdade de Direito da Universidade de
Téc. Cont; Escola Técnica de Comércio
Santa Catarina.
!~Õ -José" - Guaxupé ~-Ma- de 1959 a
2 - Participou em 1962, como membro .. 1961
efetivo da Bancada Catarinense ao_ XXIII Con- Ciências Jurídicas e Sociais: Faculdade de
gresso da União Nacional dos Estudantes, rea- Direito da Universidade de São PaUlo - São
lizado na ddade de Niteroi, Estado do_ Rio de .Paulo -SP-de 1965 a 1969
Janeiro.
b) Outros cursos:
3-Em 1962, articulou e_fundou o Movi-Administração de Pessoal em Relações
mento Universitário Independente (MU[).
Industriais -1974- Fiesp/Gesp
4- Em 1963, concorreu pelo Movimento
-Rotinas Trabalhistas- 1974- flESP/
CIESP
.. ·~· ..
Universitário lndepentente ao Cargo de VicePresidente da União Catarinense de Estudan.,....Prevenção de Acidentes do Trabalhotes (UCE).
1974- MTb/DNSHT
Diplomas de Méritos:
· ' - Correção Salarial - 1980 - LTR/José
1 -Expedido em 12~ 1-1984, pela Diretoria
Serson
da Telecomunicações de Sant"- Catarina S/A
3) Dados pro6sslonals:
(felesc), por ter completado 10 anos de de
-.-Iniciou sua vida profissional em Guaxupé
bons serviços naquela empresa_em
- MG, como Auxiliar de Contabilidade na fir16-10-1979.
ma Org. Brasili~ C~.mércio e Exportação Ltda.,
2 - Expedido em l2~ 7-1985, pela Diretoria
lá permaneceildo de 1958 a 1962.
da Telecomunicaçõ_es de _Santa Catarina S/A
-Em julho de 1962, vindo para São Paulo,
(felesc), por ter completado 15 anos·de serviingressou no Uceu de Artes e Ofidos de São
ço, em 16-10-1984.
Paulo, como Operador Contábi1, pennanecen~
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do neste departamento até _1972 como chefe
de sua contabilidade geral.
-Tendo concluído o curso de Advocacia,
foi promOvido a Gerente do Departamento de
Relações Industriais da mesma empresa, em
1972, onde se encontra até a presente data,.
tendo sob sua responsabilidade os DepartamentosJurídico, de Administração de Pessoal,
de Higiene, Segurança e Medicina do Traba~
lho.

4) Ativldades sindicais:
-Sócio do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de São Paulo desde 1963,
sob o n 9 467.
·
-Eleito por duas vezes como suplente da
diretoria deste sindicato.
-Eleito, de 1975 a 1978, para o cargo
de 21> tesoUreiro do mesmo sindicato.
-Eleito, de 1978 a 1981, para o cargo
de vice-presidente do.sAAE/SP.

-Eleito por duas vezes de 1978 a 1_984
o cargo de del. representante do sindicato junto à federação respectiva.
- E1eit6 de 1981 _a_~ 984 pa_ra o c~~go de
presidente do SAAEJSP.
- -E1eito, pof duas vezes, de 1976 a 82 para
o _cargo de vice-presidente da Confederação
Nacional dos _Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura (CNTEEC).
-Em abril de 1_983, assumiu a presidência
da- CNTEEC, cõni -ffiãndato até Oi..liúbro de

1985.
-Em junho de 1984 participou, ein Genebra, da 70~ reunião anual da orr, c-omo conselheiro Técnico dos Trabalhadores.
-Em maio de 1983 il.omeado Vogal Efétivo-Empregados - a• JCJ-SP até abril/86.
-..::.:..Em outubro de 1985; foi reeléito- presidente da CNTEEC até outubro de 19Bff. · ·
-Reeleito presidente do SMEJSP, gestôe.S
84/87 e 87/90.
· ···· · -·
·
·
·
- Ein-1987 e 1988 eleito para a diretoria
do DIAP - Depf:9 lntersindical de Assessoria
Parlamentar.
-E candidato único à reeleição como presidente da CNTEEC-em agosto -de 1988.
São Pau1o, junho de 1988. - .Mi_gur:f Abrãó

Neto.
(À Comissão de CO"nStituiçâo e Justi~
çaJ

MEI'ISAGEM 1'1• 58, DE 1989
(1'1• 96189, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Seriado Federal:_
Em cumprimento ao disposto nos artigos
111, § }9, inciso n, e 117, parágrafo único,
da Constituição" Federal, t~nho a honra d~ submeter à elevada aprovação de Vossas Excelências o nome do _Doutor Gercino Evaristo,
indicado como Suplente de Ministro Classista,
representante dos _empregados, devendo
atuar durante__ o trlênio de 1989 a 1992, no
egrégio -Triburuil SUperior cio Trab8lho.
Brasllia, 7 de março:-de 1989. -José Sarney.
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CURRfCULUM VITAE

E>qoe~c:I"-Sindlc:ai:

1972·-Eieito presidente do Sindicato dos
Dados Pessoais:
Profissionais de Enfermagem, Téc'nJcos, DuNome: Gercino Evaristo
gllstas, Massatfistas e Empregados em HospiEstado CIVil: casado
tais e Casas de Saúde de Blumenau - SC.
Data de Nascimento: 9·7-1943
- 1973-Ele:ilo ~ secretário da federação
Naturalidade: Ilhota - SC
InterestaduaJ dos Erripre9ados em Hospitéiis
Nacionalidade: brasileira
e Casas de Saúde, no Rio de Janeiro - RJ.
Filiação: Amaro José Evaristo e Maria de
,.J975-Eieito secretário-geral da FederaOliveira Evaristo
ção -Interestadual dos Profissionais de EnferEndereço Residencial: rua Bela Vista, 95.- - m~getn, récni_ço_s, Duchistas,_.Massagistas e
ltapema-SC · - - - - · -Empregados em Hospitais e Casas de Saúde
Escolaridade:
dos Estados do Rio CiniDde do Sul e Santa
Curso Pdmário -

concluído na Escola de

Alfabetização de Adultos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Blumenau- SC.
Curso Ginasial - conduido no Colégio
Normal Pedro I~ em Blumenau - SC no ·ano
de 1973.
Curso deU Orau- Científico em conclusão
pelo sistema de Exames Supletivos.

Outros Cursos:
- Cursos de Interpretação da Previdência
Social realizados em Blumenau - SC.
-Jornada Latino-Amedcana de Direito do

Trabalho realizada -em BiUrTu~nau -se. __

_

-Curso Básico de Direito do Trabalho, Racionalização do Trabalho, Noções de Produti-
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alocados nos quatro últimos anos representa
um parâmetro absolutamente ra_zoável.
Sala das S_es_sõe_~>, 8 de março de 1989. Senador Jainil Haddad.
(Às- Co;,issó~s de Constitulçáo e Ju~
tiça e de Finanças)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 29, de t 989
Dispõe sobre o reajuste de salários
e dá outras providên~as.

Catarina~--

1979- Eleito presidente da Federação dos
Empregados em Estabelecimentos de Servi~.çoS:de Sa(làe._dQ_E.sta,do de Santa Catarina.
1982--;-Reeleito presidente da Federação
-acma: ---- --1985_-Reeleito presidente da Federação
ádma, cai'Qo que exerce atualmente.
- -1981-Nomeado delegado no Estado de
Santa Catarina, pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio, cargO .que
ocupa até esta data.
Experiência na Juatlça do Trabalho:
1986- Em 2 de maio de 1986, foi nomeado vogal suplente, representante dos empregados, na Junta de Conciliação e Julgamento
de Blumenau - SC.
-Brasília- DF, 23 de abril de '1987- Gerdno Evaristo.

vidade, Administração de Empresas e ChE-fia
de Pessoal, realizado em São Paulo, através
do Sesi.
--(À Comissão de Constituição e Justiça)
-Cursos de aperfeiçoamento em Administração dé Pessoal, realizados na Universidade
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
de Blwnenau.
expediente lido vai à publicação. --Cursos de fundamentos da Cultura CataSobre a mesa, projetas que vão ser lidos
rinense, Psicologia aplicada ao Trabalho.
pelo Sr. Primeiro SeCretário. - · -Curso de cooperativismo, realizado na
Universidade de .São Paulo.
São lidos os seguintes
-Curso básico de_ Legislação Trabalhista
e Sindicatos, reaJizado no Instituto Cultural do
PROJETO DE LEI DO SENADO
Trabalho (!Cf) São Paulo.
1'1• 28, DE 1989
-Curso de Prinóplõs Democráticos do
Veda
a
dlnünulção de valores alocaSindicalismo, realizado nos Estados Unidos
dos à área da saúde.
da América do Norte, no Instituto de F_ront
Royal, Virgínia.
O CongÍ'esso Nadorial decreta:
-Curso de Prevenção deAcidente.sdoTraArl 1~ Fica vedada à União, aos estados,
balho para Dirigentes Sindicais.
ao Distrito Federal e aos municípios a dimi- Congresso Nacional de Preven~ão de
nuição dos valores reais alocados para a área
Acidentes do Trabalho realizado no Rio de:Jada saúde em relação à média dos últimos
neiro.
- --quatro anos.
-Congresso NacioiiãJ:"dos.Trabalhadores
Arl 2? Esta lei entrará em vigor na data
no Comércio do Brasil - BJ:asllia - DF em
da sua pubHcação.
1981.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
-Curso de Administração Sindical, reaJicontrário.
zado na Confederação Nacional dos TrabalhaJustificação
dores no ComérCio, ein Brasllia -DF.
Experiência Profissional:
A ConstituiçãO, no art. 196, deu especial
1962.:.:... EscrituráriO-do Banco 'Mercantil de
relevo à saúde, como direito de todos e dever
São Paulo, em Blumenau - SC. .
do "estaâo, incluindo o tema no_ Capítulo deno1964-Escriturário da Sul Fabril S/A Mamina_do "0!. Seguridade_ Social".
lhas - em Blumenau - SC.
_ É priclso cuidar dos recurSos assec.urató1967- Escriturário da hnportadora Amerirfos à execução do objetivo maior que é o
cana -Porto Alegre -RS.
Sistema Único de Saúde.
1968-Escrlturáiio da Fundação UniverA matéria se insere na competência privativa
sidade Regional de Blumenau -_ SC.
da União, a-teor do art. 22, XXIII, da Lei Maior.
1969- Transferido como _Oíretor de PesAssim, é preciso dispor no sentido de evitar
soa] ao Hospital Santo Antonio, hospital este
possíveis cortes de despesas em prejuízo da
pertencente à própria universidade.
saúde. Parece-me que a mé-dia dos recursos

O Cóngtesso Nadonal decreta:
Art. 1~ Os salários, vericimentos. soldos e
remuneração são reajuStados automaticamente pela variação acumulada do IPC dndice
de Preços ao Consumidor), toda vez que a
referida acumulação ultrapassar 10% (dez por
cento) ao ano, a partir da data da primeira
negociação, dissídio ou data-base de reajuste,
posteriores à vigência desta lei.
§ 19 Se a variaçãO acumu1ada, a partir da
publicação desta lei, ultrapassar 10% (dez por
cento) antes da próxima negodáção, dissídio
ou reajuste. o salário será reajustado integra!
e automaticamente. O reajuste automático será considerado antecipação salarial.
§ -~ 9 O disposto no parágrafo anterior aplica-se às pensões e proventos de aposentadoria.
Art :2? será pago, a título de_ produtividade, adiciona] referente ao desempenho setorial
da economia por ocasião da data-base de cada categoria profissional.
Parágrafo único. A taxa-de Produtividade serã riegociadálivremente.
Art. 3~ O índiCe de reajuSte destinadO
corrigir os salários será o lPC - fndice de Pteços
ao Consumidor, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - utilizando-se _a metodologia do IPCA ([ndice de
Preços ao Consumidor Ampliado).
Parágrafo único. Havendo mudança de critério que implique alteração do período referencial, não poderá haver expurgo da inflação
verificada nos dias integrantes do período anterior.
Art. 4 9 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5~ Revogam-se as disposições emcontrário.
JustHlcação
A proteção do saJário e conseqüentemente
a preservação do poder aquisitivo do trabalhador são princípios enunciados na éoilstituição Federal no capitulo que trata dos Direitos Sociais (art. 79, inciso X).
Nesse sentido, faz-se necessária a criação
de um mecanismo justo e capaz de defender
a classe dos assalariados dos efeitos maléficos
causados tanto pela inflação quanto pela [alta,
no momento, de um instrumento que assegure ao trabalhador um mínimo de proteção
à sua remuneração.
Efetfvainente, toda política de reajuste s8Iarial traz consigo imperfeições e a opção pOr
wna delas, segundo nosso entendimento, áe_ve levar em conta sua viabilidade quer política

·a
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se trata, evidentemente,

do abandono de uma forma ideal, mas de

uma tentativa de se implantar aquela que este~
jamais adequada à realidade_br:asi1eira, conciliando interesses dos trabalhadores e da classe
empresarial.

Por isso, a solução que adotamos, embora
contendo limitações em sua estrutura, não
deixa de atender aquele objetivo que é o da
preservação do atual salário dos trabalhado-

res.
Assim sendo, estamos convencidos que a
proposta que ora apresentamos significa u~a
real concretização de um enunciado constttucional, fruto de uma antiga aspiração dos trabalhadores e que hoje -pretendemos tomar
realidade.
Sala das Sessões, 8 de março de 1989, SenadorCadosNberto, PTB-:RN ~"-· ,.
_
(Às Comissões de .Cohstituíçõo _e Jus_-

3) enfim, o art. 2~ est8Delece que não pnderá haver desconto de qualquer natureza,
quer seja previdenciárlO, qUer seja de tributação.. Não podemos admitir que um trabalhador, quando se aposenta, tenha ainda que continuar arcando com o ônus do imposto e contribuição previdenciária sobre os seus proventos_._
Somos da opinião que a nossa proposta
espalhe os anseios de uma classe sofrida e,
por isso, estamos convencidos que o presente
projeto encontrará total apoio entre nossos
pares, também preocupados pelo bem-estar
dos aposentados e pensionistas.
Sala das Sessões, 8 de março de 1989. .;..
SenadOr Edison Lobão.
·-

(Às Comissões de Constituição e JustiÇp_e de Finanças.)

tiça e de Legislação Social)

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1•31, DE 1989

PROJETO DE LEI DO SENADO

Inclui entre os crimes de responsabilldade do Presidente da RepúbUca

1'1• 30, de 1989
Dispõe sobre a gratificação nata~
Una do aposentado e pensionista, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A gratificação natalina dos aposen~
tados e pensionistas terá por base o valor dos
proventos do mês de dezembro de cada ano,
não podendo ser inferior ao valor do salário
mínimo.

Parágrafo único. A gratificação a que se
refere este artigo, será paga até o dia 20 (vinte)
de dezembro de cada ano.
Art. 29 Nenhuma contribuição e trJbuto
incicide sobre a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas.
Art. Jn Esta lei entrará em Vigor nã data
de sua publicação.
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O presente projeto- de lei objetiva regula-

mentar o art. 201, § 6° da Constituição Federal
que dispõe sobre a gratificação natalinet aos
aposentados e pensionistas.
Convêm destacar alguns pontos neste projeto que segundo nosso entendimento, assumem um caráter de suma importância:
1) O décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas não poderá ser inferior
ao valor do salário minimo. JJ.!]gamos necessário este dispositivo a fim de garantir permanentemente, através de lei, um direito já consôlidado dos trabalhadores em atividade e
agora estendido aos ap-osentados e pensionistas;
2) o pagamento da gratificação deverá ser
efetuado até o dia 20 de dezembro. Essa fórmula permite a antecipação de parte dela, como também determina um prazo limite, impedindo, desse modo, atraso para o seu devido
pagamento;

a lnobservânda do preceituado no artigo 62 da Constituição.
O Congresso Nacionar decreta:
Art. }9 O artigo 69 da Lei n? 1.079 de 1O
de abril de 1950 fica acrescido do segulnte
item:

"9- ~eixar_ de submeter ao Cong~so
Nacional, no dia da respectiva publicação
no DiMo Oficial da União, medida provisória devidamente acompanhada de
Mensagem e Exposição de Moti_v_o_s cir----= _.Ç_LLns@nciada ...

Art.- 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3° São revogadas as disposições em
contrário.
0

Justificação
O vigente texto constituciOnal criou novo
tipo normativo denominado ''medida provisória", cuja característica fuildamental é a respectiva eficácia imediata independentemente
de prévio pronunciamento congressual.
A inovação, desnecessário enfatizar, é de_
magna relevância pelas conseqüências que
podem advir, sobretudo na hipótese de não
conversão da matéria em lei no exíguo pr'azo
de 30 (trinta) dias previsto na Carta Magna.
A experiência recente demonstra que o Poder Executivo não tem observado, como deveria, o comando constitucional que está a exigir
a imediata apresentação da medida provisória
ao Congresso Nacional para os fins constitucionais. Esta inércia, aléin de caracterizar uma
grave inobservância do indeclinável dever imposto pela sistemática constitucional em vigor,
-tem graves conseqüências no plano institucional pois retarda indevidamente o processamento legislativo da proPosição.
-É pois imperioso que a lei que define os
crimes de responsabilidade do Chefe do Poder
Executivo incrimine esta indesculpável omissão como delito específico, sujeitando âssim

Quinta-Feira 9

441

o Presidente da República à perda do targo
quando infringir o dever que a Lei Maior lhe
impõe.
O presente projeto, além de atualizar a le9islação ordinária no pertinente a tema de relevante importância, cria mecanismo que evitafá, "no futuro, a repetição de prátfcas nefastas
à ordem democrática.
Sala_das SessõeS, 8 de março de 1989.Senador Itamar Franco.
LEOISLAÇÀO OTADA

lEI N' 1.079
DE 1O DE ABRIL DE 1950
--Define os crlines -de responSéil:iflldade
e regula o respectivo processo e julgamento.

--····-··---·····-··--Ci\Pfrui:õ·ü·--·-·-·-··-···-··
Dos crimes contra o livre exercício _
dos poderes constitucionais

Art. 69 São crimes de responsabilidade
contra o livre exercício dos poderes legislativo
e judiciário e dos poderes constitucionais dos
estados:
_
1. tentar dissolver o Congresso Nacional,
impedir a reunião ou tentar Impedir por qual·quer modo o funcionamento de -_qualquer de
suas Câmar~;
2. usar de violência ou_ ameaÇa contra algum representante da Nação para afastá-lo
da Câmara- a que pertença ou para coagi-lo
no modo de exercer o seu mandato bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo
objetivo mediante subamo ou outras formas
de COJTl.!pção; _
__3. _ violar as imunidades asseguradas aos
membros <:lo Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos estados, da Câmara dos
VereadoreS do Distiito Federal e das Câmaras
Municipais;
4. permitir que força estrangeir~_ tránsite
pelo território do País ou nele permaneça
quando a isso se oponha o Congresso Nacional;
5. opor-se diretamente e por fatos ao livre
exercício do Poder Judiciário, ou obstar, por
meios violentos, ao efeito dos seus_ atas, mandados ou sentenças;
6. _ usar de violência ou ameaça, para cons.:tranfier juiz, ou juradO, ·a Proferir ou -deixar
de--profeik deSpa-Cfio;-sentença Ou voto, ou
a fazer ou_ deixar de fazer ato do seu ofído;
7. _praticar contra os poderes estaduais ou
municipais ato definido como crime neste artigo;
8. intervir em negócios peculiares aos es. tados -ou aos m~ni<=!pio~_ com desobediência.
às norrnas constltucJonals..................................... .

CONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 62. Em caso de relev21nda e urgêh·
cia, o Pres[dente da República poderá adotar
medidas provisórias, com força de lei, deven-
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do S\Jbmet&~las de imediato ao Congresso Na~
dorutl, que, estando em rec;:esso, será c()nvocado extraordinariamente para se reunir no
prazo de cinco dias.
Parágrafo único. As medidas provisórias
perderão efic_ácia, desde a __e4lção, se não forem convertidas em lei no pram de trinta dias,
a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.

(À Comissão de COJJstituição e Justiça)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os
projetas lidos serão publicados e remetidos
às comissões competentes.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. )9-Secretário.

apuração, merece o respeito de quantos neste
Pafs querem ver a coisa pública no caminho
digno. Entreos indiciados figuram oficiais daquela Arma, empresários e pf!ssoas ligadas
ao funcionamento da embarcação naufragada.
Eu, particularmente, tenho mais motivos de
satisfação ao ver ressaltadas essas conclusões, pois, há poucos dias, apresentei ao Senado, çom o apoio regimental necessário, pedido_ de constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e
apurar quanto se relacione com as autorizações e condições para o exer<:icio de transporte marítimo e fluvial.
Desejo saber, descendo fundo ao problema
e pretendendo evitar desastres e salvar vidas,
coroº sao co.ncedidas as autorizações, a situação das vistorias,. as nonnas impostas aos
transportadores.
A CPl tem a sua razão -de ser e por certo
prestará relevantes serviços. A Marinha haverá
de nos trazer a sua colaboraçã9, com a experiência da sua gente, visando à seguranca das
vias navegáveis.
~
Se dúvida disso nunca tivemos, agora tem
a Nação o testemunho do fato da apuração,
que acaba de ser divulgada, e o testemunho
do fato ê sempre o mais eloqüente. porque .
incontestável.

-Quero, neste momento, Sr. Presidente, çOO_gratular-me com a Marinha por este fato. Espero que ele seja um março da moralidade
no nosso País. porque se o .País e_stá nessa
situação, 90% se deve à~ impunidade e à não
apuração de atas ilícitos cometidos por func:ionárlos, por administradores, por quem quer
que seja. Os que estiverem fora da lei, no Império do regime democrático, dever:ão ser punidos pela lei. Esta é a colo.c:açáo que faço nesta
oportunidade em que a Marinha encerra os
inquéritos administrativo e policial~militar.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD- Com a maior
satisfação, ouço o nobre Senador J~bas Passarinho.

O Sr._ Jarbas Passarinho- 'Ouço regozijado as declarações de V. Ex' ·Minha origem
profissional, todos sabem, foi no Exército brasileiro. Apenas gostaria de caracterizar que isso não ê. propriamente o infclo de uma atividade de apuração de fatos nas Forças Armadas. Até costumo dizer sempre, especialmente
constituição de Comissão Especial composta
no campo da conupção, que as auditorias
de 11 (onze) membros, para no prazo de 30
militares funcionam muito bem. De um inodo
(trinta) dias, estudar a questão das perdas salageral os inquéritOs policiais-militares são conriais dos trabalhadores e servidores públicos,
duzidOs até seu termo, de maneira a responsaocorridOs nos últimos 10 (dez} anos, por força
biLizar as pessoas e não usar corporativismo
das diversas metodologias e políticas de reaSr. Presidente, congratulo-me com as auto- para cobrir casos de corrupção. Lembro-me
justes salariais adotadas, propondo, ao fina1,
ridades da Marinha por terem levado. a termo que, em pleno período do Pres_i.dente Médici,
as soluções cabíveis.
:esses inquéritos, deixando de lado o corpora- por exemplo, em relação ao Congressista, não
Sala de Sessões, 8 de março de 1989. tivismo. Espero que esse exemplo frutifique, fez cassação de nenhum deles. houve cassa.Qr/Os Alberto.
porque, neste País, quando sãO lançadas de- ção de parlamentares, apenas um Deputado
núncias de corrupção e de atas üicitos, às ve- EstaduaJ do Pará, por sinal, e outro, se n6o
O SR. PRESIDENTE (lrom Saraiva) zes a amizade e o problema corporativista fa- me engano. Goiás, ambos sob a acusação
9
Nos termos do art. 76, § 2 ~_279, item O,
de corrupção. Mas o General Rodrigo Otávio.
zem com que não sejam apurados os fatos.
alinea c do Regimento Interno, este reqUerique foi um çlos nomes mai$ eN>ressivos da
Há pouco tempo, ocorreu um fato .até inusi- Engenharia Militar brasiieria. e o General Meira
mento, que depende de parecer oral da Co-tado. Encontra-se aqui o iiObre Senador Mau- Mattos fizeram um inquérito que abrangeu a
missão que tiver competência para o exame
rício CorTêã; que Taz ·parte da Comissão que·
da matéria, deverá ser inclu[do na Ordem do
Intendência d.o Exército Brasileiro. D~sgraça
apurav~ atas de corrupção. Essa Comissão
Dia para a delíberaçiio,
--····damente o que vimos foi uma punição em
chegou
a
uma
conclusão.
De
acordo
com
a
Uma vez que a Comissão de Legislação Somassa, que depois o Superior Tribunal Ml1itar,
Constituição, essa conclusão foi remetida à em grande parte, desautorou, desclassificou,
cia1 não se encontra alndª lnsta1ada, se não
Câmara dos Deputados, que deVeria apreciar e deu razão à defesa. Então, há sempre, no
houver objeção do Plen~rio, a ~'residência soliaquele relatório e aprovar ou não ·o seguimen- meu entender, dentro do Exército, Marinha
citará na ocasião -oportuna o parecer da Comissão de Constit1,1iÇão e Justiça sobre a pro- to das medidas <:abív~iS. E. pura sin1ples- ca, uma preocupação de não ignorar os crimente, o Deputado Inocêncio Oliveira. no mes e muito menos as transgressões. V. Ex'
posição. (Pausa)
exercício da Presidência, mandou _arquivar.
Há oradores inscritos,
.
__ ..
se referiu apenas ao _caso do inquérito do Rfo
Sf. Preslcfente, sou daqueles que na vida Centro. É predso analisá-lo dentro das cirConcedo a palavra ao nobre Senador José
pública, felizmente, nunca denunciou corrpu- cunstâncias que nós vivíamos, dentro da deliFogaça. (Pausa) _
-ção sem provas. Sempre fiz questão, quando cadeza do problema da tr.;a.ns_ição. Eu era PresiS. Ex" não está presente.
levantava algum fato atentatório à mOral, algu- dente do Senado quando os partidos com reConcedo a palavra ao nobre Senador Carlos
m.a coriup~ão, de fazê-lo ~rn provas inequí- presentação nesta Casa, foram ao meu gabiAlberto. (Pausa)
vocas.
S. Ex' não está presente. . _ _
nete, por intennédlo de seus líderes, e levei
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
JY\as, Sr. Presidente, o exemplo que a /Y\ari- ao Presidente .Figueiredo a solidariedade do
Haddad.
nha deu, hoje, à Nação é digno de nota porque, Senado da República. Recordo--me bem que
no passado, no·caso do Rio centro houve um Sua Excelência recebeu essa soUdariedade e
O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R.J. Pro- inquéritO que.de~ou tQdQS os brasileiros extre- ao se despedir de mim estava com lágrimas
nuncia o seguinte discurso.}- Sr,_presidente, mamente revohados. A Nação inteira tinha conos olhos. Havia, evidentemente, necessidade
Srs. Senadores, os jornais de hoje noticiam nhecimento dos fatos e houve um intuito de _de, naquele momento, tomar uma decisão,
uma vez que havia dificuldades e obstáculos
fartamente as conclusões do inquérito admi- não levar avante as investigações. S.ei como
nistrativo e do inquérito policial-militar que, deve ser difícil para o Ministério da Marinha
crescentes para a chamada abertura política.
no âmbito da Marinha, foram instaurados para ter que indiciar oficiais, oficiais superiores, Talvez, que, portanto, o único caso que podeapurar as responsabilidad.es no c.a.so "Bateau
num processo administrativo. Ainda não são ria considerar como insatisf~ório, que aliás
Mouche".
_ Culpados, são apenas indiciados, mas é a pro- assim não considerou a maioria dos eminenA seriedade com que o Ministério da Marl~ va da seriedade com que a Matinha agiu neste tes Ministros do Superior Tribunal Militar, teria
nha, dentro dos prazos legais, realizou ampla caso.
sido este que V. ~ citou. Quanto à Marinha,
É lido o seguinte
REQOERJMENTO N• 20, DE 1989
Nos termas dos arts. 75 li e 76 do Regimento Interno, requeiro, ouvido o Plenário, a

e
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acho que ela deu uma resposta precisa. Hoje,

inclusive há uma nota_ ofic_iW _da Marinha publicada pelo menos num dos grandes jornais
do Brasil, por interm_êdio d~ sua Relações Pú-

blicas, onde se caracteriza isso. E veja que
o cuidado foi tal que se fez uma retrospectiva
a partir de 1980.Estão lá nove oficiais, inclusive Capitães dos Portos, de modo geral, do
Rio de Janeiro, pela importância que tem, é
um Capitão de Mar-e-Guer:rn. Eles estão incriminados, como disse V. Ex" rnul:tp bem, como

indiciá.dos. De maneira que, pela origem que
tenho, e dela não me posso afastar, regozijo-me de ouvir o nobre Uder dg Partido_ Socialista Brasileiro usar das palavras que usou, -

O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço o
aparte, nobre Senador Jarbas Passarinho, e

V. Ex_. pode ter certeza de que estarei sempre
ao lado do que, no meu entendimento, represente um avanço rumo ao _regime democrático pleno, com os três Poderes agindo harmonicamente, mas com independência e com
a legislação sendo aplicada corretamente onde deva sê-lo.
Quero dizer que tenho lido - não quero
acusar ninguém, só acuso c:om provas- notíctas de fatos contra determinados ministros.
Hoje, por exemplo li nos jornaiS que o Presidente não acusa mas espera que a pessoa
renuncie para não ter que exonerá-la. A coisa
chegou a um ponto que degrada até o_ Poder
Legislativo, porque se trata de uma pessoa
do Poder Legislativo, do qual vemos charges
e mais charges. Tudo isso denigre, neste _caso,
os dois Poderes, o Poder ~e_cutivo e o Poder
LegislativO, do qua1 aquele ministro é niembro,
na realidade.
Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, não quero
alongar-me, mas aproveito a presença aqui,
agora, do nobre Senador Itamar Franco,
membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou irregularidades cometi.das em
intermediação de verbas e uma série de f.;rt"os
concretos, para dizer que me causou estranheza a maneira pela qual o Deputado Inocêncio Oliveira, Presidente em exercido, da Câmara dos Deputados querendo prestar "serviço ao Governo" -achahdo.que estava prestando um grande serviço ao Governo - mandou arquivar as conclusões dessa__ Comíssão.
A impunidade é fruto real dessa situação
de descrédito da população brasileira, do poder político nacional A partir de agora, espero
que esse exemplo que nos dá a Marinha possa
vir a frutificar e indicar o caminho desejado.
O Sr. Edlson Lobão - Permite V. Ex•' uiTi
aparte?

O SR. JAMIL HADDAO- Com o maior
prazer. Ouço V. Ex"
O Sr. Edlson Lobão- A minha intervenção, nobre Senador Jainil Háddad, ê apenaspara dizer da minha crença em que o Ministro
a que se refere V. Ex'; o nOsso colega Roberto
Cardoso Alves, certamente, virá a público para
prestar todos os esclarecimentos que lhe compete. S. Ex' já o fez efri Oc-ãSiões anteriores,
até fartamente, e estou seguro de que não

deixará de fazê-lo também agora. Não tenho
razões para deixar de acreditar na inocência
do Ministro Roberto Cardoso Alves.

Quinta-Feira 9

443

gurar e presservar a estabilidade das institui-

ções, a continuidade do processo democrático, para que as eleições se realizem no dia
15 de novembro, para que o próximo Pfesi-

O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senadente da República possa receber a faixa presidor Edison Lobão, não estou culpando nindencial e seja constitudonaJmente empossaguém aqui - só o faço com provas. Mas,
do.
o que me causa estranheza, é o farto noticiário
Ora, é evidente que essa estabilidade demonos jornais de hoje, em que se declara que
crática exige, prec!sa, hoje, no Brasil, de partio Presidente está aguardando que o Ministro
dos políticos definidos, de partidos políticos
peça demissão. E me parece uma coisa extrecom perfis induvidosos diante da opinião púmamente contraditória. Ou o Ministro é culpablica. O PMDB começa, a partir do dia 12
do, e há de ser na realidade exonerado pelo
de março, a assumir inteiramente a sua feição
Presidente, ou então o Ministro não tem culpa
de partido político e passa a abandonar, a deie não há de ser colocada essa matéria nos
xar no passado a sua condição de frent~ inorjoma_is. Essa contradiç_ão é flagrante.
gânica de correntes e de forças políticas.
_E _Sã_p estes fatos que levam, na minha opiTemos tido, ao longo da experiência política
nião, ao descrédito da opinião pública os Porecente, alguns revezes, algumas frustrações.
deres Executivo e Legislativo. Quero transpaalgumas situações equívocas e negativas, mas
rência, quero clareza, quero, como já disse,
nãO culpo ninguém, que o que seja apurado . o diagnóstico dessa realidade, para nós, é muito simples e muito_ dare, e as propostas que
vá ajulgamento das autoridades competentes,
.tentamos construir em tomo desse diagnósou seja, do Poder Judiciário.
tico também são hoje bastante transparentes
Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que
queria trazer ao plenário da Casa. E mais uma _e claras.
Após a desestruturação do regime autorivez congratulo-me com a Marinha, pelo encertário, a partir do momento em que o Governo
ramento daqueles inquéritos e pela apresenmilitar começou a perder e a desestruturar
tação dos fatos para que o Poder Judiciário
as suas bases de apoio político, no momento
possa tomar as providências necessárias.
em Que sê deterioram as forças de apoio ao
O SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) regime anterior, as forças conservadoras, libe~
Concedo a palavra ao nobre Senador José
rais, centrcrdireita e direita do País, ficaram
Fogaça.
completamente desarticuladas, desarvorad_as,
desestruturadas politicamente.. Queremos di~
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - R$.
zer, como homem que_ao longo de sua vida
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
política sempre teve uma prática de esquerda,
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~s.
que é extremamente mau para o País a não
-estamos, dentro do Partido do Movimento Deexistência de lideranças sólidas e de organi~
mocrático Brasileiro, vivendo uma semana dezaçóes políticas sólidas do centro para a direi·
c:isiva, uma semana de expectativas que anteta Isto é extremamente n!i:!gativo e mau para
c:ede a Convenção Nacional do ctia 12 de mar~
o País. E acaba sendo negativo, mau e desinteço.
:_
__ 'ressante também para as instituições pOlíticas.
~ evidente que um partido político, por me_Q Brasil precisa, o Brasil não pode prescinnor que seja, é assunto de interesse público,
dir de um sólido e estável partido conservador.
é sempre assunto de interesse nacional, até
Sem isto, as bases sociais conservadoras do
pôrqae um p<irtldo político é uma entidade
País, que existem e que não são tão pequenas
de Direito Público. Mas quando se trata com
ou reduzidas como alguns supõem - no mí·
um·pãrtido com mais de duzentos parlamennimo perfazem 30% do eleitorado brasileiro
tares, ou seja, a maior bancada do Congresso
-ficam de~oraâas, perdidas, sem orientaNadonal, este _deixa de ser apenas institucioção, desarticuladas, com resultados nefastos
nalmente um assunto de interesse público papara a própria democracia e para a própria
ra ser, mormente, um assunto de opinião púestabilidade das instituições.
blica.
O resultado distv é que os setores conservaCremos que é imPortante, neste momento,
dores, centro-liberal, centrcrdireita, como não
trazer .algumas reflexões a esta Casa sobre
encontram uma sigla, uma estrutura, uma or.:
o processo político nacional - o processo
ganização política pujante e sólida para viabi·
político _que estamos vivend~_ no Brasil --e
lizar as suas aspirações e propostas, infiltramo papel que o meu Partido, o PMDB, pretende,
se, até por uma necessidade mlmética de soa partir de 12 de março, desempenhar nesse
brevivência, nos partidos de centro-esquerda,
contexto.
nos partidos progr'essistas, nos partidos que
Não temos dúvidas de que esta fase que
têm passado, prática e tradição progressistas.
está sendo vivida pelo Brasil, uma fase que
antecede as eleições presidenciais, é extremaInfelizmente, essa experiência se deu de formente delicada, de OtJde podem surgir, poma mais corrosiva e petversa no meu partido,
dem brotar situações de instabilidade política,
o_ PMDB. À falta de um~ organização qu_e exsituações nebulosas, que possam ameaçarespressasse os seus anseios, que expressasse
se liOrizonte democrático.
os seus interesses e a sua ideologia, setores
Estamos cientes disso, estamos evidentede centro-direita, seto~s conservadores. até
mente conscientes dessa rea1idade, e, por isso
de representatividade nesta área, optaram por
mesmo; temos também consciência de que
infiltrar~se por um processo de ocupação terrié nossa responsabilidade,_ é nosso papel assetorial e político no PMDB. E isso gera -Confu~
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são, ·gera desorientação para o eleitorado e
para a sociedade brasileira, que v_ê um partido
que tem toda uma tradição, tem toda _uma
experiência histórica, tem _todo um veio de

prática política, ser aos poucos desfigurado
e descaracterizado por essa composição hete..
rogênea, sem rosto e sem caráter.
Pretendemos, na convenção do dia 12 de
março.- fazer um bem para o País. E é por
isso que vimos à tribuna do Senaão;_ pórqúe
este assunto é de interesse nacional.- Queremos fazer um bem para o País. N6s não só
queremos resgatar o veio histórico do PMDB,
a sua longa tradição, a· sua longa prática de
partido social-reformista, de centro-esquerda,
os seus vínculos sociais com os movimentos
populares, democráticos e nacionais, mas
queremos com isso produzir, também, uma
resultante. Queremos que desse fato haja um
desdobramento natural- natural! -sem violência, sem práticas autoritárias, Sem expurgas
e sem expulsões, mas que disso advenha uma
resultante natural. Que aqueles setores que
se sintam "desconfortáveis, aqueles setores
que vivam num constrangimento insuportável,
procurem sentir e perceber que é preciso sair
do PMDB -se for o caso, se não se sentirem
à vontade - e formar, isto sím, com outros
setores que estão aí, também à deriva, um
grande,-um sólido e até porque não um respeitável partido de centro-direita no Brasil. OBrasil precisa disso, a democracia precisa disso,
a estabilidade das instituições necessita disso.
S6 há dois regimes de PréSidenciaJíSmO de-mocrático que têm mais de 30 anoS serri gOlpe
militar. am é o dos Estados Unidos __E:: o outro
é o da Venezuela que, recentemente,. passou
por essa experiência tão dramáticif_d~ __r_g-ação
popular. Mas a Venezuela tem uma experiência
de 30 anos de estabilidade instltudonal e democrática sob o regime presidencialista só por
wna razão, a mesrpa razão que vlge e que
vinga nos Estados Unidos: é porque há um
sólido partido de centro-esquerda e, Srs. Senadores, há também, um sólido e estável partido
de centro-direita, o parti'cio Democrata Cristão
da Venezuela. Os centro..-direitistas da Venezuela não querem se infiltrar no partido do
Sr. André Pérez pela via de uma imagem e
de uma sigla obterem espaço político e eleitoral.
Então, em nome até mesmo da eStabilidade
institucional, da sobrevivência do regime democrático dentro desse dificílimo arcm>auço
do presidencialismo, em nome disso, apregôo
a necessidade de existir no Brasil um estável,
sólido, respeitável e, quem sabe, duradouro
partido de centro-direita, que aglutine essas
forças, que lhes dê viabilidade política, que
lhes dê espaço político, que lhes dê espaço
e viabilidade _eleitoral para que o B_rasil possa
ver confrontadas as propostas políticas. possa
ver claramente em co_tejo as idéias, as alternativas, as soluções para os problemas brasileiros.
Mas, num País E>m que-os·-setõreS de. centrodireita se travestem e s~ iDf!ltram nos partidos·
de centro-esquerda para, obtendo o voto, obtendo o espaço político, depois, adotarern

uma prática que, aí sim, remonta a sua origem;
sua tradição de. centro-direita, isso gera desprestígio da dasse politica. isso gera enfraquecim;etito das instituições e isso gera a desmoralização do Congresso e de todos os políticOs
brasileiros. É uma questão até de saúde cívica
haver um partido que possa_ atrair e que possa
oferecer alte!Tiativâs, que possa ofêrecer perspécfiVãS ·eTeífoút15 para-e sses setores, Talvez
tenha chegado ess_e mom_e_!lto. O que estamos
vendõ_hoje no Brasil é que os setores do centro
para a direita estão completamente perdidos,
desorganizados e desarticulados. Ou têm partido e não tem candidato, ou tém candidato
e não têm partido. Está Já o Sr. Rona1do Càiádo
com .uma proposta política já defmida, com
unia ideologia já montada e já armada, sem
pOSsuir, no entanto, representação políticopartidária para sustentá-lo. E vemos aí o maior
pãrtido dessa área, o Partido da Frente Uberal,
um grande partido, urna vez que possui m~is
de 100 parlamentares no Congresso Nacional
e, no entanto, é uni :Partido que não tem candidato.
--

·o que há, realmente, no Brasil é essa desfiguração hoje, essa desorganização e essa de-sarticuJação das forças sociais, que não encontram, que não definem, que não estabelecem o veio, o leito adequado para suas pretensões e aspirações. Com isSo, como resultado disso, ocorrem, evidentemente, as deformações, ocorre todo esse quadro de deformidades dentro de outros partidos, inclusive, o
p~óprio PMf:?B.
Notem V. ~ que há um partido que está
passando por essa experiência, O partido do
Sr. Leonel Brizola - e o Sr. Leonel Brizola
é .um-homem com razoáveis expectativas como candidato à_ Presidência da República ~
está sofrendo um processo de inchaço político
por uma adesão maciça dos setores conservadores do Pafs: é o Sr. Júlio Campos, no Mato
Grosso; é o representante do _coronelismo no
Ceará, Sr. Adauto Bezerra; uma figura talvez
modema, mas conservadora, o Sr. Jaime Lerner, no Paraná; é o ex-Governador Wilson Braga, na Parruba; um homem reconhf'cido como
de direita, o Sr. Roberto Magalhães, em Per~
nambuco, eles estão também procurando infiltração polftica no partido do Sr. Leonel Briz.ola que, ao que me consta, não pretende ser
um partido de centro-direita.
Notem V. ~ ciue eSsa-desarticulação nos
setores de centro-direita é um n1a1 não só para
essas forças sociais conservadoras Que existem e que d_evem ter o seu espaço, a sua
representação. É um mal para os próprios par, tidos de centro-esquerda que se tomam vítimas do assédio, vftima dessa procura, dessa
demanda indiscríminada por espaço político.
O Sr. Carlos Alberto aparte,

Permita-me V.

O Sr. Joáo Menezes um aparte?
---

Permite V. Ex'
--

~um

.O SR. JOSÉ FOGAÇA ..:_ Com muito
prazer, ouço CJ Senador Carlos Alberto, que
havia solicitado, em primeiro lugar, um· aparte
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e, em se·guida, o faço em relação a V.
nobre Senador pelo Pará, João Menezes.
O Sr. Carlos Alberto -

~.

Senador José

Fo-gaça, é s.empre moüvOde alegria. de satisfação ouvtr V. Ex", representante do povo gaúcho, da tribuna do Senado da República. V.
Ex' faz uma análise crítica dos partidos políticos e entra em profundidade no seu próprio
partido, o PMDB. Eu não sou ftliado ao partido
de Brizola. V. Ex", faz,- também, dentro da sua
análise, a crítica ao partido do ex-Governador
Leonel Briz.ola, de que ele esteja desfigurando
o partido, trazendo para si forçaS de direita,
para que ele possa, evidentemente, dentro de
uma galvãhização de forças políticas, conquistar a Presidência da República. Agora, é importante dizer a V._ Ex" que a prática da busca
da direita, da extrema direita, esses ensinamentos partiram do partido de V. Ex-, o PMDB.
Foi o PMDB que ensinou essa prática; porque
foi o PMDB que foi buscar forças políticas
de todos. os segmentos para conquistar o_ poder. O poder hoje é a fonte primordial para
os partidos políticos. Os partidos vão perdendo as suas identidades, vão perdendo as suas
substâncias ideológicas. Considero o discurso
de V. ~ muito importante para a vida parti·
dária, quando V. Ex' anaJisa os partidos políticos, as identidades dos partidos políticos. Mas,
nobre Senador José Fogaça, fazer partido no
Brasil como V. Ex', na verdade, deseja e almeja
vai ser muito dificil, porque, em primeiro lugar,
os comandantes dos partidos Políticos visam
a urna única coisa: O Palácio do Planalto, o
poder Central.
OSR. JOSÉFOGAÇA-NobreSenador
Carlos Alberto, em primeiro lugar, a referência
que V. EX' faz ao meu partido já fOi atrasada,
tardia, serôdia, porque eu já a havia feito.
Comecei dizendo que o partido que foi a
maior vítima desse processo de infiltração e
de ocupação política foi o PMDB. Portanto,
muni-me de autoridade para fazer a ~lise
de espectro político nacíona1.
A convenção do dia 12 tem exatamente este
objetfvo: tentar resgatar o v~ io históçico da longa trãdição de resistência e de afirmação política do meu partido. Estamos num gesto e
numa atitude talvez_ r_a__dical, mas necessária,
para que essa retomada possa ocorrer~
E quando analisei o partido do Sr. Leonel
Brizola, o flz exatarnente com a intenção de
mostrar que-esse é um processo, é uma deformação, é urna atitude que hoje vem mi~ando
as estruturas partidárias no Brasil. Não flz sequer corno acusação a referência do partido
do Sr. Leonel Brizola. Fiz muito mais como
aná1ise e como alerta do que ptopriarnente
como acusação.
Até porque, basta que um candidato tenha
um mínimo de perspectiva eleitOral e de vitória
politica para que esse processo dê-se de ma~
neira extremamente concentrada. E o_ simples
fato de o Sr. Leonel Brizola _ser um nome,
hoje, com alguma viabilidade à Presidência
da República já o transforma quase que no
centro, quase que no eixo desse processo de
a_çlesismo indiscrin)inadp, sem definição ideológica.
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Então, não fiz acusação ao PDT. Registrei
o fato, até, de que o PDT vem sendo vítima

também desse processo.
V. Ex' faz wna referência ao meu partido,

dizendo que o PMDB folquem inaugurou Isto.
Na verdade, tenho a impressão de que o par-tido de V. Ex' nesse campo é professor. Nesse
campo, o partido de V. EX' dá lições de mestre,
ou seja, é o partido que mais aceita, e aceita
de tudo. Tenho a impressão de que, se nós

começamos esse processo, o partido de V.
Ex' levou ~sso à,perleição, e é inexcedível!
O Sr. Carlos Alberto -

Nós não temos

preconceito. A verdade é que não existem preconceitos.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência solicita ao nobre Senador José

Fogaça' que não conceda mais nenhum aparte
e conclua, porque o seu terripo já está encerrado.

O SR. JOSÉ FOGAÇA _', Fico contristado, inclusive, porque tinha assegurado prometido aO Senador João Menezes o direito
ao aparte.

e

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Seru!l.dor, o tempo flui constantemente, lamento.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Depois dessa
constatação cósmica do Presidente Iram Sa·
raiva, eu gostariB. de encerrar, dizendo que não

vim a esta tribuna para assacar contra nin·
gu&n, nem fazer acusações; vim para levantar
algwnas reflexões e para dizer que o PMDB,
no dia 12 de março, não será o partido da
prática dos expurgas, da prática das expul·
sões. Não iremos partir para gestos ou atitudes
autoritárias. Mas quero crer que a partir do
dia 12 de março ficarão muito claras, ficarão
muito definidas, quais são as forças hegemô·
nicas dentro do PMDB e quais são as forças
que vão lhe dar o conteúdo ideológico e a
direção política. Espero que aqueles que se
sentirem insuportavelmente constrangidos;
aqueles que se sentirem frustrados, sem espaço, que busquem novas alternativas partidárias; que busquem outros partidos, nos quais
possam, então, se expressar com liberdade
e de maneira confortável.
Por isso, caro Presidente, por isso, Srs. Se·
nadores, faço o registro da importância da
convenção do dfa 12 de março. Ela será um
· marco histórico, um marco na vida do meu
partido, talvez a possibilidade de retomarmos
uma grande história de lutas, wna história de
resistências que deu ao PMDB vínculos profundos, que considero indestrutíveis, com a
sociedade brasileira. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a pa1avra ao nobre Senador Carlos
Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (P1B- RN.
Para uma breve comunicação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
uso da palavra apenas para uma breve comunicação. Ontem recebi um telefonema de prefeitos do interior do Rio Grande do Norte, preo-

cupados com as estiagens no meu estado.
Também ontem, o Presidente da Associação
das Prefeituras do Alto Oeste do Rio Grande
do Norte, Dr. Ney, relatou-me as dificuldades
que está tendo para governar o Município de
Alexandria, bem como das dificuldades que
todos os prefeitos d_a região estão enfrentando
por falta de chuvas. Mostrou-se, inclusive, o
Prefeito e Presidente da Associação, temeroso
de saques que possam vir a acontecer, dentro
em breve, aos mercados, bem como às empresas comerciais.
Portanto, ocupo esta tribuna, nesta breve
comunicação, para fazer um apelo ao Governo
e levar ao conhecimento desta Casa a triste
~a1fdade por que passam os agricuhores do
Rio Grande do Norte, que já solicitaram do
Ministério do Interior um programa emergencial para aquele estado. Encarecemos, então,
a S. EX', que torne providências imediatas, a
fim de minorar a situação do homem do campO-do Rio Grande do NOrte, e qUe se bus(Juem
soluções urgentes, para que não tenhamos
amanhã dificuldades em nossa região, mas,
sim, soluções para os problemas daquele po~
vo que pretende, deseja e quer continuar trabalhai1d<f na terra, mas que, por pioblemas
climáticos, está passando por sérias dificuldades.
Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, des.
de já trago aqui a minha palavra de advertência
ao Governo para a!! situações de _dificuldades
que poderemos enfrentar no Rio Grande do
Norte, principalmente na região do Alto_Oeste.
Mantive ontem contatos telefõnicos com os
prefeitos- e muito especialmente com o Pre·
sidente da Associação dos Prefeitos do Alto
Oeste-, que me relataram que se não forem
dadas condições àqueles homens sofridos,
amargurados, que enfrentam mil dificuldades,
é evidente que poderão acontecer - e faço
uina advertência aqui ao Ministro do Interior
-saques aos mercados públicos e às empre·
sas comerciais.
É a minha palavra nesta breve comunicação
ao Senado Federal, pedindo ao Governo, atra·
vés do Ministério do Interior, que estude já
um programa de emergência frente às dificulw
dades do homem do campo do meu Rio Grande do Norte.
a dizer, Sr. Presidente.
Era- o qUe eu tinha
.
O SR- PRESIDEl'ITE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo Peres, para uma breve_ comunicação.
(Pausa)

S. f:xl' não está presente.
Concedo a palavra ~o nobre Senador Mário
Maia, para uma breve comunicação.

Ó SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para
uma breve comunicação. Sein revisão cio_orador.)- Sr. Presidente, nobres Srs. Sen~dores,
aproveito-me desta oportunidade de uma breve comunicação para fazer uma consideração
também breve sobre o discurso que o nobre
colega, Senador José Fogaça, acabou de fazer
na tribuna, vez que pretendi aparteá·lo, JlUl&
a exlgüidade do tempo n6o me permitiu.
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S. f:x!'_ fez, com muita oportunidade, uma
crítica geral da situação partidária no Brasil
e, dentro dela, uma autocrítica à situação prese~_ cj.q seu partido, Çl PMDB, às vésperas
de eleiçõ~s para renovação de seus quadros
partidários, quer na presidência do diret6rio,
quer na composição da executiva que dirigirá
os destinos desse grande partido nos próximos anos. Como S. Ex' fez referência esPecífica e insistente ao meu "Partido, O PDT, e
à candidatura da nossa liderança máxima, que
também exerce a presidência do partido, o
nobre engenh~iro e político, de tradição nacional e nacionalista, Leonel de Moura Brizola,
à sucessão do Presidente José Samey, eu gostaria de fazer uma consideração muito perfunctória da situação política que atravessamos, dizendo a S. Ex• que _o momento ainda
é este, infeliunente, para o nosso Brasil, uma
vez que o processo de formação natural dos
partidos ainda está em franca evolução, depois
que sofreu a interrupção brusca, depois que
o processo de formação natural dos partidos
políticos, através das acomodações das correntes de idéias filosóficas e políti~s de cada
um, "foi brusCamente interroffipido em 1964,
com a intervenção ao golpe polífiê:ô e, em
conseqüência daquele fato histórico, houve no
ano seguinte, em 1965, a dissoluçáo dos partidos políticos.

Eu costUmo dizer -já afirmei nesta Casa
e em outras oportunidades - que o maior
crime que o golpe de 1964 cometeU contra
a história política _e jwidica do País, foi a dissoM
lução dos partidos políticos, porque agora, de~
pois de conquistarmos o espaço para a redeM
mocratização do País,_ vindo novamente dar
oportunidade a que partidos se formem de
baixo para cima das bases, estamos ainda em
pleno processo de evolução, de ebulição para
que as várias correntes políticas se acomodem, porque o PMDB foi, e ainda é, uma grande frente partidária, da qual emanaram, e hio
de emanar ainda, várias correntes para formar
os vários partidos. Digo mesmo, sem maior
receio, que o meu partido, o PDT, em determinado momento, na fase anterior, pertenceu
a esse grande guarda-_chuva, que foi o MDB
na fase de trabalho de redemocratização do
País. Depois, o PMDB deu origem às várias
correntes, que saíram desse fluxo geral, dessa
calh"à-ITleStre que foi o MDB e o PMDB, dando
a formação a vários outros pequenos partidos,
entre os quais o partido a -que pertençO hoje,

oPDT.
Mas é uma fatalidade histórica dO momento.
a inexorabilidade da formação dinâmica dos
partidos; rnanteremMse eles no momento_aber·
tos, com processos democráticos e formação
das idéias políticas, acolhendo~as de modo
racional, naturalmente. Que seja filtrado, não
através de vetos ou de classificações temerárias de que fulano ou beltrano, de esquerda
ou de direita, de centro ou reaclonário, essa
ou aquela classificação ideol6gicã, mas que
os princípios ideológicos, que constam_ no
programa dos partidos, sejam os elementos
de filtragem de formação das correntes Ideológicas.
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O nosso partido e o nosso candidato se
colocam numa posição de abertura democrática, fiel aoS seus princípioS, fiél áo seu programa, fiel ao seu ideário filosófico, sabendo
o que quer para o Brasil, e, dentro destes prin-

cípios democráticos, naturalmente, acolherá
aqueles que tiverem a simpatia para com o
meu partido.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presldente, V. Ex" me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não cabe aparte à breve comunicação.
Comunico ao nobre Seliaâor Mário Maia

que seu temPo se esgotou.
O Sr. Jut.ahy Magalhães - Pensei que
fosse um discurso, por isso pedi um aparte.

O SR. MÁRIO MAIA - Encerro com es~
sas considerações. AJongu.ei-me na comunícação, porque, realmente, a análise deste problema é muito complexa e demanda muito
tempo.
Mas, quero dizer que o meu partido está

aberto àqueles que queiram cooperar conosco para a eleição do nosso ·candidato. e tenho
certeza que não haverá uma descaracterização
dos nossos princípios com a adesão dos brasileiros que queiram vir conosco nessa maratona cívica.
-Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra, para uma breve comunicação de três minutos, ao nobre Senador Aluizio Bezerra.

OSR.AUIIZIOBEZERRA(PMDB-AC.
Para uma breve comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
leio artigo do nobre jurista Osmar Alves de
Melo, publicado no Correio Brazüiense, intitulado "O TFR e o habeas-dllta'; dada a sua
importância e o significado que tem na aplicação dos dispositivos da atual Constituição:
CORREIO BRAZILIENSE
Brasília, quinta-feira, 16 de fevereiro de 1989

"'O 1FR E O HABEAS-DATA
Osmar Alves de Melo

Por maioria, o Plano do Tribunal Federal de Recursos determinou o arquivamento dos habeas-data impetrados por
Wilson Afonso Kopp Santos e Marcos
Kertzmenn, por entender que os interessados são obrigados primeiro a requerer
administrativamente as informações ao
SNI, visto que o novo Instituto Juridico
Constitucional, reger..se-ia pelos mesmos
pressupostos do mandado de segurança.
Nada mais infeliz e equiVocado.
Primeiro, não havendo nenhuma regra
no direito positivo brasileiro determinando que o interessado em impetrar o habeas-data deve dirigir-se antes ao SNI,
a decisão_ afronta o princípio consignado
no Indso 11 do art. 5" da Constituição de
que "ninguém é obrigado a fazer ou deixar de farer alguma coisa senão em virtude da ler·.

Segundo. porque o direito de obter diretamente dos órgãos públicos' infomia-ções de interesse particular, coletivo ou
gerai, consagrado no inciso
do art.
5~> da Carta Magna, nada tem a ver com
o inciso do habeas-data, disciplinado no
LXXII, alíneas a e b do mesmo artigo,
este, sjm, direito a ser apreciado indiscutivelmente pelo órgão Judiciário cornpe~
telite. A palavra impetrante introduzida no
dispositivo legal diz respeito exclusivamente ao postulante junto ao Poder Judiciário, difer.ente de requerente ou outro
sinônimo, que tanto pode referir-se ao
postulante na instância administrativa como judiciária.
Terceiro, da negativa do pedido de informação, não cabe habeas-data, mas,
sim; mandado de segurança, visto que
OCorrerá violação do direito líquido e certo
de obtê-las, -como muito bem apreendeu
-o -emmente Ministro Jacy Garcia Vieira,
relator do primeiro habeas-data e autor
do voto vencido. Esse é o mesmo entendimento do parecer do doutor subprocurador-geral da República Cláucfio Fonteles.
Em todo o direito positivo brasileiro
não há norma alguma estabelecendo os
mesmos pressupostos para o habeas-data. e o mciiJ.dàdo de seguranÇa, como foi
sustentado pelo Consultor Juridico do
SNI e aceito pelo TFR, mas há mais de
um disposjtivo c:onstituci_onal, que assemelha os pressupostos do habeas-data
aos do habeas-corpus, que dispensa a
prõvocação prévia da autoridade administrativa.
Eis o que dispõe os incisos:
LXlX.- Conceder-se-á mandado de
seguraii.ça para proteger direito ltquido
_Certo, não amparado por habeaS-corpus e habeas-data...
LXXVII- São gratuitas as ações de habeas-corpus e habeas-data...
VISto que habeas-corpus habeas-data
destinam-se a proteger direito fundamental da criatura humana, não dependem
de nenhwna regulamentação, conforme
quis expressamente o legislador constí-luinte no § 19 do Inciso LXXVll do art.
'59 o que não ocorre com o mandado
de segurança, regulamentado pela Lei n"
1.533. de 31 de dezembro de 1951.
A decisão fere a letra r:Qata o espírito
da Constituição que tantos teimam em
violar ou r}.egar-lhe vigência: ·
- - Mais_uma vez, O-Estado divorcia-Se da
Nação, agora com a_ chancela do TFR,
_cuja decis,ão contraria inclusive as razões
históricas que levaram o legislador conStituinte a instituir o habeas-data. Na impossibilidade política de extinguir -o SNI.. o
símbolo mais alto e vigoroso do regime
autoritário, o que, aliás, foi objeto de projeto de lei do Deputado Ulysses Guimarães, os constituintes resolveram contra~
lá-lo democraticamente, através do Poder
Legislativo, ao extingüir seu orçamento

secreto e do Poder Judiciário, abrindo
seus arquivos secretos e entregando suas
fichas secretas às vítimas de sua ação
antidemocrática.
-Impõe-se uma revisão urgente dessa
decisão equivocada, pois não ê poss'ivel
matar-se no nascedouro uma conquista
fundamental de proteção aos direitos humanos, através de urna interpretação lnsustentável à l_uz da Constituição-e que
pode servir a tudo, inclusive aos interesses do Estado, representados pelo SNI,
ma_s nunca aos da_ Nação, repres~ntada
pelos cidadãos vitimas dos registras do
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Osmar Alves de Melo, advogado, é impetrante de um habeas-data contra o SNI
que será julgado brevemente pelo TFR".

Solicito à_ Mesa faça constar dos Anais desta
Casa este bn1hante artigo do nobre jurista Osmar Alves de Melo na defesa do habeas-data,
inovação da nova Constituinte, para que não
tenha o f!Ol que está sendo dado pelo Tribunal
Federal de Recursos, e assim possamos defender aqui, como vimos defendendo, a consciência juridica mais elevada deste País.
Era- o que tinha a_ dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. SenadorAJuf.

zio Bezerra, o Sr. Iram Seraiva, JP Wce-fre..
SJ'dente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.
COMPARECEM M<llS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello -Jarbas Passarinho -Mol_sés
Abrão - Chagas RodriQues - Hugo Napoleão - Cãrlõs Alberto - José Agripino Jlr"\arco Maciel- Albano Franco -José lgnádo Ferreira - João Calmon - Nelson Caineiro '""'""""Alfredo Campos - Fernando Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges
- Iram Saraiva - Meira Filho - Roberto
Campos - Mendes Canale -José Richa Dirceu CarneirO - Cados -Ctiiarelli - José
Paulo Biso!.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-·DeVendo rea.lizar-sEt no perío-do de 13 a
18 do Corrente~ em Budapeste, Hungria, a 81 ~
Conferência Inferparlamentar, a: presidência
propõe ao plenário, por indicação do primeiro
Vi ce-Presidente do Grupo_ Brasileiro da União
(nterparfamentar, a designação dos Senhores
Senadores Marcondes Gadelha, Afonso Sancho, Pompeu de Sousa e Wilson martins, para,
juntamente com o chefe da delegação, Sena.:.
dor EdisOn Lobão, comporem a representação brasileira àquele conclave. (Pausa.}
Não havendo objeção do plenário fica composta a delegação com os referidos nomes.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
A Presidência recebeu as Mensagens n?
59 e 60~ de 1989 (N95 97 e 98/89-;-na origeiri),
peleis quais o Senhor Presidente da RepúbUca,
nos termos do art. 52, item Vl, da Constftujçio,
-

pedal de 7 membros para, no prazo de 30
dias, apresentar proposição legislativa regulando a competência normativa do Senado
disposta no art. 52, V, VII, VIU e IX da Cons·
tituição.
·Sala das Sessões, _8_ de março de 1989• ...:...
Senador Jutahy Magalhães.

soHdta autorização para que o Governo e' a

Prefeitura Municipal do Estado do Rio de Janeiro possam emitir, em Caráter excepCional
e temporariamente, os limites de endividamento daquelas Unidades Federativas.
A Presidência designará, oportunamente, os
relatores das matérias.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.....:... Em sessão anterior foi lido_o _Requerimento
n' 19/89, de autoria do nobre Senador Jarbas

~

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)0' eipeOienl:e' lido será despachado à Comissão de Constituição e Justiça.

Passarinho, sàlicitando que seja aumentado
de sete para nove o número_ de membros que
comporão a CPI destinada a ·avaliar_ a devastação de Hiléa Amazônica e a participação es-

trangeira nessas
deliberação.

Passa-se, portanto, agora, à votação do_re-_
querimento.
Os Srs. Senadores que_ o aprovam _queiram
·permanecer _sentados, (Pausa,)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenádo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos que_ __serão
lidos pelo Sr. 19 Secretário.

São lidos os seguintes

-

Está finda a hora do Expediente.
Passa-se à

REQtiERIMEN.TO No 21, DE 1989

Ney Mar_anhiio ....;. Mário Maia_ -

Passarinho.

· -oRDEM DO DIA
Sobre a mesa1 requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1~-secretário.

.I:: lido o- seguinte
• -RECIUERIMENTO No 24, DE 1989
Nos termos do arl 198, alínea d, do Regimento _Interno, requeiro iriversão da Ordem
do Dia, a finl de que a-s nlatérias dos itens
n~ 9 e 1O sejam submetidas ao Plenário em
~ e 39 lugares, respectivamente.
Sala das Sessões, 8 de março de 1989. Senador JamU Haddad

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento.

Requeremos urgência, nos termos do art.
371, alínea b, ·do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei da Câmarà h' 2, de 1989 (no
1516/89, na Casa-de origem), de iniciativa
do Senhor Presidente da RepúbUCa, que dispõe sobre o ouro, ativo financeiro, e sObre
seu tratamento tributário. · ·
SaJa das SesSões, 8 d_e m~rço de 19ff9:=Senadores M/Jrconde_s f}a{ielha- Ronan Tito
Jarbas

~

--

REQUERIMENTO 1'1' 22, DE 1989

Requeremos urgência, nOs termos do art.
371, alínea b, do RegimentO Interno, para o
Projeto de Lei do Senado n 9 14, de 1989, de
autoria do Senador Severo Gofues,- que "dispõe sobre a atualização monetária das restituições do Imposto de Renda e a base_ de cáuculo
para incidência do irriposto no caso de aluguel
de imóVeiS.
-SaJ;;a das Sessões, 8 de março de 1989. Senadores Ronan Tito _- Edison Lobão Ney Maranhão -Mán"o J11aia --Jarbas Passa-

rinho.

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)

denúncia~

O requerimento foi submetido a votos na
sessão anterior, não obtendo_ quorum para

-
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O SR. PRESIDENlE(f:ielson Cameiro)Esses requeriiriehfOS serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 375, ll, do Regimento Interno. _(Pausa)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. J9-5ecretádo.

É lido o seguinte
REQtiERIMEN.TO No 23, DE 1939

Nos tennos do art 76 do Regimento Interno,
requeiro a constituição de uma Coinissão Es-

o sr.)'laurido Corrêa -

Sr.

Presid5=ri~.

_-

-

PeçO a Pãlavra,
- -

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....:.: Concedo" a palavra ao nObre Senador Maurido COifea. para enéaininhar a votação.

OSR. MAURICiO CO~ (PDT -DF.
Para -ericalninh2tr ·a võtaçãõ: Sem reviSãO do
arador.):_ Sr. Presidente, Srs. Senádores, estou de pleno acordo que esse requerimento
seja .defe.ridQ. pelo Senado, de tal modo que
essas duas indicaçõ_es sejam apreciadas no_
iníd6 da Ordem do Dia.
Permitiria-me, Sr. Presidente, a propósito da
pertinência da matéria,_ dizer a V. Ex!,e__aos
Srs. SenadoreS que na sessão secreta, realizada na semana passada, levantei que_stão de
or"Qem.-no .5ehtidb de que as sessões que apreciam indicações de m_!nlstros dos Superiores
Tr_lbunais devem ser feitas em sessões públicas.
Na vei'dade~ a nova_ Constituição- consigna
Lu·na diferença entre a aud.iênda pública e__a
sessão pública na Comissão de Constituição
e.Justiça, para a qual foi remetida essa apreciaçã_o, por entender que no Plenário aqui é uma
~e:nsão do que _aconteceu na audiência. pública da Çomissão·-d_e Constituição e J_~stiça.__
Portanto, trago a V. EJcl' _um recurso, para
~e aJna~ria seja discutiÇa ~ apr:eçiada pelo
Plenário, requerendo a V. Ex~, nos termos regimentétis,_ que o recurso seja encaminhado à
douta ComissãO de Constituição e Justiça~
Na verdade, Sr. Presidente, as s_essões secretas tcirilani-Se- maiS pUblicas do que as públicas, pelo interesse que às vezes despertam
do próprio sigilo. Portanto, nada mais justo,além do que hoje está consignado na Consti-
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tuição Federal, do que esta sessão ser pública
e, evidentemente, ter a votação secreta.
É o- fequerímento que encamiilho a V. Ex",
para ser dirigido à ComiSsão de .Constituição
e Justiça
o SR. MARCONDEs GAólliiA- Sr.
Preslderite, peço a palavra para uma questão
de_ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Concedo a palavra ao nobre Senadõr Marcondes Gadelha.
OSR. MARCONDES GADElHA (PFL
- PB. Para questão de ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, eU pediria à Mesa
lesse o inteiro teor do requerimento_ do nobre
Senador ~uríció Corr_ea, para _compreensão_
do que vamos discutir e do que vamos deliberar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Primeiramente informo ã Casa que o que
está sendo objeto de deJj_beraçã_o_,__neste momento, é o requerimento de inversão da pauta.
pois este é que será votado, Depois examinaremos o requerimento que acaba de ser enviado pelo _nobre Senador -Maurício Corre_a.
Em votação b 'requeriméntó de iiiv_êrsão da
Otdein do Dia.
Os SrS. Senadores que aprovam ã irivefsãO
requerida pelo nobre Senador Jamil Haddad
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumPrida a deliberação do Plenário.
~O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-QUanto aci"requerimento do nobre Senàdor
Maurício COrrêa, a Mesa mantém o seu ponto
de vista. Mas. Como não é inflexível e acredita
que seja falível, vaT remetê-lo, como S. Ext,
à apreciação da ComiSSão de Constituição e
Justiça.

-

O SR; PRESIDENTE (Nelson CameíiOY
Passa-_se ao item Lda pauta. _
Votação, em turno único, do veto-parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n?
1, de 1988. cjUe dispõe sobre a _concessão
de abono aos servidores civis e militares
do Distrito Fe_deral, de suas autarquias
e fundasões públicas e do Tribunal de
Contas_do distrito Fecferal. (Dependendo
do relatório da Comissão do Distrito Fe~

d.,.I.)

Parte vetada: art

3~_

A discussão da matéria fol. encerrada em
sessão plenária- antericr.
O Veto- exige, -para-- a- sUa rejeíção, o voto
contrário da maioria absoluta da composição
da Casa ettf votação secreta, ou sej_a, 38 votos.
Os Srs:senadores Que votarem "sini" estarão aprovando o veto, rejeitando, portanto, a
parte vetada, Os _Srs. Senadores que votarem
"não" estarão, conseqüentemente, rejeitando
o veto, aprovando, portanto, a parte vetada.
Em votação o veto.

O Sr. Maurido CoJTêa -Sr. Presidente,
peço a palaVrã para encciminhar a voiação: -
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . lhendo essa argumentação, acompanhem a
manutençao da emenda no sentido de derru-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau·
bar o veto, que, na verdade, nenhum prejuízo
ricio Corrêa, para encaminhar a votação.
traduz à administração pública e se traduz
OSR.MAWÚCIOCO~(PDT -DF.
nwn benefício, num reconhecimento e numa
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
justiça aos funcionários públicos, civis e militaorador.) -Sr. Presidente, trata-se de aprecia- res, do Disbito FederaL
ção de veto que o governador apôs à primeira
Portanto, solicitaria aos Srs. Senadores volei votada pelo Sen·ado, e de interesse do Dis- tassem ''não" e maritivessein a·_emenda. (Muitrito Federal.
to bem!)
Nessa mensagem, que se converteu em lei,
O SR. CID 8ABÓIA DE CARVALHO
o Senado autorizou um abono aos funcioná-·
rios públicos do Distrito Federal, civis e milita- -Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
fes, acomparihando deciSão tOmada pefo Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
no que tange ao âmbito federal.
Apresentei emenda no sentido de que não
houvesse desconto nas folhas de pagamento
durante aquele periodo em que os funcionários extiveram em greve. O governador vetou,
em primeiro lugar, alegando que a emenda
s6 tratrava do abono e não falava, e dá outras
providências:
Foi sua priffieira cirgumeritaÇão- para derrubar a emenda apresentada.
A segunda argumentaçãO foi a de que o
art 37 • e v_ou ser bem objetivo, e não usarei
todo o tempo regimental -, que trata dos direitos dos fu~cionáiios públicos, assegura, no
item VIl;
"o direito de greve será exercido nos
termos e nos _limites definidos em lei
complementar;"

O governador entende que há uma reserva
legal, portanto, ele teria que vetar, porque a
lei de greve dos funcionários públicos não foi
ainda regulamentada por lei complementar.

Acontece, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que os funcionários públicos têm feito greve.
E- tanto esSa greve demonstrou o estado desesperador dos funcionários públicos, compreendido pelp governador, que S. Ext, acompanhando o Presidente da República, concedeu o abono de 50 crUzados novos: 25 cruzados novos em novembro e 25 cruzados novos
em dezembro.
A terceira argumentação desenvolvida pelo
governador, se S. ~ 8Utcirízasse anistia, os
professores que não deram aula estariam sem
condições de dar a carga extra para que o
curriculo do ano letivo fosse cumprido. Convista, no próprio Oficio de S. EX•, em que
encaminha o veto,qu~ os pra;fessores deram
aula até o dia 23 de dezembro, quando o ano
letivo se encerrou.
Portanto, Sr. Presidente, parece-me de extrema justiça .que o senado, apreciando esta
matéria, autoiize a máillitençã.o da emenda
no sentido de que todos _os funcion'ários públicos que fizeram aquele movimento, aquele
reivindicaçãO naquele período, e que foi atendida pelo governo, no espaço, de apenas 20
dias. seja. aqui, neste momento, convertida
em lei, para que esses funcionários possam
ter o suporte de não serem descontados em
folha.
Trata-se de uma questão de justiça que o.
Governo Federal tem levado a cabq, e, assim,
eu aguardo que os nobres Senadores, aco-

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)Concedo a palavra ao nobre _Senador Cid $abóia de Carvalho, para encaminhar a votação.

OSR. ODSM>Ób\DECARVALHO
PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREOl!E À REI1s-i"O DO ORADOR. Sé~

R{ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O Sr. RonaftTI.to -Sr. Presidente, peço
a palavr~ para encaminhar a ~otaç~o.

O Sr. Carlos Alberto - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto, para encaminhar a votação.
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN.
Para encaminhar votação. Sem revisão do ora-

dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
nome da Bancada do PlB! infonno que o
partido também é pela derrubada do veto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson éarneiro)
-A Mesa volta a esdarecer que os Sr$. Seria:..
dores que_votarem ~·sim"estarão aprovando
o veto. Evidentemente, os que votarem "não"
estarão rejeitando o veto. O que está em votação é o vetO. "SJm" aprova o veto e "não"
rejeita o veto.

O Sr. Ronan_nto- Peço a palavra, Sr.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra áo nobre Uder Ronan
Trto, para encaminhar a votaç!o.
O SR. RONAN TITO (PMDB -MG. Para
encaminhar a votaçiio. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bancada:
do PMDB entende da mesma forma que o
Senador Cid Sabóia de ~hõ, e, por Isso,
encaminhamos pela derrubada do veto.

O Sr. Marcondes Gadelha - Sr. Presidente, peço, a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coiicedo a palavrã ao nobre Uder Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADEUfA (PFL

- PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, õ entendimento do PFL não é clli'erente
das demais Bancadas, e a nossa posição é
,peJa derrubada do veto.

O SR. CHA<IAS RODRIGOES - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar

a vof.aÇ!ó.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
encaminar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs senadores, o Partido Socialista Brasileiro é favorável à derrubada do
veto aposto ao projeto.

·

O SR. PRESIDEI"ffE (Nelson Carneiro)
...-.Concedo a palavra ao nobre Senador Cha·
gas Rodrigues, para encaminhar votação.

O SR. CHA<IAS RODRIGUES (PSDB
-PI. Para encaminhar votação.)- Sr. Presidente, Srs. SenadOres, ocupo a bibul)a para
dizer que a Bancllda do PSDB também tem
posjção definida sobre a matéria. Entendemos
que não há, dàtll venilt justificativa para o veto
e, por isso, votaremos contra o veto de S,
Exa. o Governador çlo Distrito Federal.

O Sr. Jamii_Had~- Sr_. Presid~nte, pe·
ço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, para encaminhar votação.

Presidente~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem V. EXa. a palavra.
O SR. RONAN TIT01PMDB- MG. Pora
encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, o PMDB vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A _Mesa esclarece que as manifestações
já constam dos Anals. Agradeço a _V. Exa.
Vamos passar à votação.
Solicito aos Srs. senadores que s6 votem
de acordo cOm a chamada, que será feita.
já que os painéis estão sendo corrigidos, para
que se_ incluam os três Ílomes dos nossos
ilustres colegas do EStado de Tocantins.
Vamos começar do Sul para o Norte. Achamada será feita pelo nobre Senador Pompeu
de Sousa _e_-o ·seni!idor Antonio Luiz Maya ir6
anotar os nomes dos Senadores que comparecerem e votarem.
As cédulas com os respectivos envelopes
estão na cabine.
Passa-se à votação
O SR. RACHID SALDANHA DERZI
(PMDB- MS)- Sr. Presid.ente, V. Exa. deve
abrir a uma, para ver se há votos dentro. ou
não.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Pois .vou mostrar a V. Exa. por favor, dêemme a uma. (Pausa)
:
O Sr. Rachld oaldanha Derzl - Já há
votos lá dentro.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O-VOto-eStá fech3do. não há nenhuma sobrecarta. Não há nenhuma suspeição de corrupÇão aqui.
O Senador José Paulo Biso! votou. De modo
que, a não ser o voto de S. Ex', a uma está
vazia, e a contento do zeloso Senador Rachid
Saldanha Derzi.

Continua a votação. (Pausa)

(Procede-se à votação.)
RESPODEM A CIV\M4DA E VOTAM OS

SRS. SENADORES: .
-

Mário Maia -

Júnior -

-

Aluízio Bezerra -

Leopodo. Peres -

Aureo Mello -

Pires -
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Nabor

Carlos De'Carli

Ronaldo Aragão -

Olavo

João Menezes - Jarbas Passarinho

Carlos Patrocínio -

AntoniO Luiz

M~a

-

João Castelo - Alexandre Costa - Edison
Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
- Hugo Napoleão -Afonso Sancho - Cid
Sabóia de Carvalho - Mauro Benevides CarloS Alberto - José Agripino - Lavoisier
Maia- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Raimundo Ura - Marco Maciel -

Ney Maranhão- Mansueto de Lavor- João
Lyra-Teotonio Vilelafilho-AibanoFranco
-Francisco Rollemberg- Lourival Baptista

- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar -José
Ignácio Ferreira - Gersori Dinata - João
CaJmon - Jamil Haddad -

Nelson Carneiro

-ItamarFranco-AifredoCampos-Ronan
Trto- SeVerO Gomes- Fernando Henrique
Cãtdoso- Iram Saraiva- Pompeu de Sousa
- fi\aurido Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos - Louremberg Nunes Rocha Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi Wilson Martins -Affonso Camargo :..:.._Nelson
Wedekin - Carlos Chiarelli -José Paulo Bisai- José Fogaç~.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Há algum Sr. Senador que nao tenha votado? (Pausa)
Não havendo nenhum senador ainda para
votar, está encerrada a votação."
Convido os nobres Senadores Rachid Saldanha Derzi e Jamil Haddad para acompanharem a apuração da uma.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Ehquarito decorre a apuração, a contagem
das cédulas, queria dirigir um apelo a todos
os Srs. Senadores.
A sessão de ontem do Congresso Nacional
foi interrompida porque ilão houve número
no Senado, somente 30 senadores compareceram. De forma que faço Um apelo para que
os Srs. Senadõres, que-aqui estão presentes
e -os que estão por ainda chegar, antes das
18 horas e 30 minutos.compareçam à sessão
do Congresso Nacional, porque agora a responsabilidade pelo adiamento da decisão é
do Senado Federal.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, enquanto está sendo feita a apuração, peço a
palavra para uma questão de ordem.
O SR- PRESJDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem a palavra V. Ex', para uma questão
de ordem.
O SR. RONAI'I TITO (PMDB- MO. Para

questão de ordem. Sem "revisao do orador.)
-Sr. Presidente, SC!:o. Seriadores, o ·s'eriado
Federal sente-se mu!t~.. honrado com a presença de visitantes na tnbuna de honra e também na tribuna reservada à imprensa. Entretanto, Sr. Presidente, para que o trabalho se

processe livremente, gostaria de solicitar à Mesa permitisse apenas a entrada das pessoas
que coubesse assentadas, a ftm de evitar que
aquelas que estivessem de pé ficassem tentadas a interferir no plenário ou a dirigir-se a
um senador aqui presente.
1
D.entro do plenário, o senador SÓ p-ode dirigir-se à Mesa e aos seus colegas. Por outro
lado, não se deve dirigir ao parlamentar quando ele está no plenário - não conheço isso
em nenhum Parlamento do mundo. Principalmente quando _ele está decidindo sobre questões da maior importância, em nome do País
e em nome de seus estados, por isso mesmo,
ilão é concebfvel que se dirija aos senadores,
_aos deputados.
Peço também aos senadores, nesta questão
de ordem, não deixem de receber nenhum
lobista em seus gabinetes; que se criem condições para que todos os jornalistas, todos os
lobistas que se queiram dirigir aos senadores
sejarri recebidos sem seus gabinetes.
E, para cjue ~s trabalhos aqui corram livremen~. §glicito que a Mesa tome as seguintes
providêndas: primeiro, que nas tribunas reservadas aos vfsitantes e também à imprensa só
seja admitida o número exato correspondente
às_ cadeiras existentes, para que todos permaneçam sentado_s, e em silêncio, assistindo às
sessões do ple_nârio, que nos honram muito
com as suas presenças, no entanto, não se
pode, por liberalidade, tumultuar os trabalho$
do CongTesso -Nacíonal, e do Senado Federal
em particular.
Este é o apelo que faço à Mesa e a V. fXi
que preside os trabalhos, para que o Senado
possa decidir sempre com soberania nos assuntos do maior interesse do País.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa vai fazer um apelo aos Srs. Senadores, porque foram anotadas 61 presenças e
foram encontrados apenas 60 votos. Algwn

Senador deixQLJ_de votar.
Entre os que deviam votar, e estão assinalados. figuram: Mário Maia, Aluizio Bezerra, Nabor Júnior, Leopoldo Peres, Carlos De'Carli,
Áureo Mello, Ronaldo Aragão, Olavo Pires,
João Menezes, Jarbas Passarinho, Carlos Patrocínio, AntOnio Luiz fi\aia, João Castelo, Alexandre Costa, Edison Lobão, João Lobo, Chagas R9Cirigues, Hugo Np.poleão, Afonso Sat;tcho, Cid .Sabói~ d,e Çarya"lho. ,Mauro Bene-vides, Carlos_Alberto, José Agripino, Lavoisier
Maia, Marcondes Gadelha, Humberto Lucena,
Raimundo Ura, Marco Maciel, Ney Maranhão,
Mansueto de Lavor, João Lyra, Teotónio Vilela
Fllho, Albano Franco, Francisco Rollemberg,
Lourival Baptista, Jutahy Magalhães, Ruy Bacel~. José Ignáclo Ferreira, ~oão, Calmon; Ja~
mil Haddad, _Nelson Carneiro, Itamar Franco,
Alfredo Campos,.Ro.nan _Tito, Gerson Camata,
Severo·Gomes, Fêrilando Henrique Cardoso,
Iram Saraiva. Pompêu de Sousa, MaUricio Correa, Meira Fllho, Roberto Campos, Lourem·
berg Nunes Rocha, Mendes Canale, Rachid
Saldanha Derzi, Wilson Martins, Affonso Camargo, Nelson Wedekin, Carlos Chiarelli, José
Paulo Bisai e José_fogaça.
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Todos os que foram anunciados votaram?
(Pausaj
Vai~se

proceder à apuração:
(Procede-se à apuração)

O SR. PRESIDENlE(Nelson Carneiro)
-Votaram 61 Srs. Senadores.
Alguém dos referidos Srs. Seriadores deixou
de votar.
Vai ser feita a recontagem dos envelopes
mais uma vez: (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE Nelson Carneiro)A Mesa tem satisfação de confirmar que vota-

ram 61 Srs. Senadores, e foram encontrados
61 envelopes. O erro foi na.contagem das
cédulas. Ocorre que apenas 60 expressaram
seu voto, e um foi em branco.
Assim, o veto foi rejeitado por 45 votos contra 15, e 1 voto em branco.
Concluída a votação a Presidência detenn~
nará as pr~vidências necessárias, no sentido
de ser comunicado o seu resultado ao Sr. Governador do Distrito Federal.
É o seguinte o vetO rejeitado:
"Art. 3>? Os servidores que, no período 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."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 9:
Votação, em turno único, do parecer
da Comissão de Çonstituição e Justiça
sobre a Mensagem n9 23, de 1989 (nt?
40/80, na Origem), de 19 de janeiro de
1989. pela qual o Senhor Presidente do
República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor AluízfoAlves para
exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar.
Item 10:
Discussão, em turno únicO, do parecer
da Comissão de Constituição e Justiça,
sobre a Mensagem n9 28, de I 989 (n~
53/89, na origem), de 3 de fevereiro do
corrente ano, pela qua1 o Senhor Presidente da República submete ~ delibefê~·
ção do Senado a escolha do Doutor Paulo
Brossard de Souza Pinto. para exercer o
cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal na vaga decorrente da aposentadoria dei Ministro Djaci Alves Falcão:
As matérias constantes dos itens 9 ·e 1O
da presente sessão, nos termos da a1inea "h"
do art. 402 do Regimento Interno, deverão
ser apreciadas em sessão secreta.
Solicito aos srs. funcionários as prO\Iidências necessárias, a fim de que seja respeitado
o dispositivo regimental.
(A sessão transforma-se em secreta às
16 horas e 43 minutos e volta a ser pública às 18 horas e 12 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem2:
Votação, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara n9 151. de 1985 (n\'
3.908184, na Cisa de origem), que declara de utilidade pública o Instituto Adminis-

trativo Jesus Bom Pastor (lAJES), cõm
sede em Andradina, Estado de São Paulo,

tendo
PARECERES, sob

n~ 270 e 271, de
1986, daS Comissões: -de M.unfclplos, contrário; e

-de Finanças, favorável.
A Presidência esclarece ao Plenário que o
Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor já

foi declarado de utilidade pública, em 6 de
novembro de 1986, por meio do Decreto n"
95.539~

publicado no Diário Ollcial do dia se-

guinte. Desta forma, o objetivo da proposição

fica plenamente atendido, devendo a Presidência, então, declarar a matéria prejudicada,

o que agora o faz, nos termos do art 369,

a. do Regimento Interno.
Declarada prejudicada a proposição será
definitivamente arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmafa n" 160; de 1985 (n9
1.322183;- na Casa de origem), que eleva
a cidade de Oeiras, no Estado do Piauí,
à condição de monumento nacional, ten~

do
PARECER FAVORÁVEL, sob n•2S5,de
1986, da Comissão
-de Educação e Cultura.

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior, tendo sido a votação
adiada por falta de quorum.
Passa·se à votação do projeto, em turno
único. (Pausa)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

J:: o seguinte o projeto aprovado:
PROJEI'O DE LEI DA CÂMARA
I'!• 160, de 1985
I'!• 1.322/83, na Casa de origem)

Beva a cidade de Oeiras, no Estado
do Piauf. ~ condiç4o de monumento na~
ckmlli.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 A cidade de Oeiras, no Estado do
Piauf. fica elevada à condição de inonumento
nacional.
Art..29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. .3' Revogam-se as disposições em
oontrário.

O SR. PRESIDENrE (Nelson Caineiro)

-ltem4:

.

Votação, em turno único; do Projeto
de Lei da Câmara n" 172, de 1985 (n9
2266/83, na Casa de origem), que autoriza a desapropriação e o tombamento,
por necessidade pública, do imóvel em
que nasceu Graciliano Ramos, em Que-bi'ãrigu[o, no Estado de AJaQoas, tendo -Parecer favorável, sob n9 1.142, de
_1985, da Comissão
-de Educação e Cultura.

Março de 1989
para que o substitutivo seja apreciado antes do projeto.)

A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária do dia 6 de dezembro últiim:>.
Em votação o requerimento de preferência
~a a votação do substitutiv9.
O Sr. Ronan lllo -Sr, Presidente. peço
a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a·palavra o nobfe Senador Ronan
Tito, para um esclarecimento.

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido
O SR. ROI'!AN TITO (PMDB - MG. Para
adiada por falta de quorum.
esclarecimento. Sem revisão do orador.) Passa~se à votação do projeto, em turno
Sr_Presidente, preciso, neste momento, de um
único.
Os Srs. Senadores que o aprovain queiram ·esclarecimento. Há uma controvérsia já nítida,
que todos os _Srs. Senadores estãO querendo
permanecer sentados. (Pausa)
saber, quanto à questão do ponto: queremos
Aprovado.
saber qual dos dois, o substitutivo ou o projeto,
- O projeto vai à sanção.
exlme_os gabinetes de ponto. I:: o substitutivo?
É Q ~guinte o projeto aprovado:
O SR.. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
-Vou ler o projeto. Diz o segUinte:
ri• 172, de 1985
"Estão isentos do ponto o Diretor-Oe(1'1' 2.266183, na Casa de origem)
ral, o Secretário-Geral da Mesa, o ConsulAutonZa a desapropriação e o tombator-Geral, os diretores da Assessoria, de
mento, por necessidade pública, do ImóSecretaria, de Subsecretaria, da Reprevelem que nasceu Gracüiãho Ramos, em
sentação do Senado Federal no Rio de
-Quebrangulo, no Estado de Alagoas.
Janeiro, os servidores lotados nos gabine~
O Congresso Nacional decreta:
tes da Comissão Diret.ora, dos lfdere_s e
Art 1? Fkain autorizados a desaproprianos-gabinetes dos senhores senadofes."
çãoe O tombamento, por necessidade pública,
Este é o projeto.
dõlii16vel em que nasceu o escritor Graciliano
Vou ler, agora, o substitutivo. Diz o seguinte:
Ramos, em Quebrangulo, no Estado de Ala''Para o serviço de gabinete, o horário
goas.
será estabeleddo pelos respectivos titula~
Art. 2 9 _A$ despesas decorrentes do cumres, obedecida a carga horária d.iári a que
primento do disposto no artigo anterior correestá sujeito cada servidO(, por fo_rça de
rão à conta das dotações globais existentes
leL" --- --- -no Ministério da Cultura para essa finalidade.
Parágrafo únicO. Verificada a inexistência
No projeto, se exime do ponto os integran·
uu escassez. de _verba nCI_ órgão, o Ministério tes dos gabinetes dos -~nadares. No substi·
da Cultura providenCiaiá a inclusão, no próxi- tutivo, se deixa _aos senadores estipularem es-mo otç:amento, dos recursos· necessários ao
se horário, mantida a carga horária. O substi·
adimplernento do disposto nesta lei.
tutivo difere do projeto _neste ponto.
Art 39 -Tombado o imóvel pela Secretaria
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidendo- Património Histórico e Artfstico Nacional
te. peço a palavra para esclarecimento.
(SPHAN), esta providenciará o necessário para
que a casa onde nasceu Gradliano Ramos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko)
se transforine em pólo de atração cultural e
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutaturistica nO_ Estado de AJagoas.
Art. 49 Esta fei entra em vigor na data de .hy Mgalhâes.
sua publicação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-(PMDB
Art. 5 9 Revogam-se as disposições em
- BA. Para esclarecimento, Sem revisão -do
contrário.
orador.)- Sr. Presidente, Srs,_Senadores, a
idéia do proJeto aprovado pela maioria even:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tual da Comissão Diretora passada é de que
-Item5:
fiqu~m isentos do ponto os funcionários- que
-:-Yotação, em turno único, do, Projeto
trabalham_ nos gabinetes dos Srs. Senadores
e_ mais aqueles citados no projeto, que são
de Resolução n~ 89, de 1988, de autoria
da Comissãa"Diretora, que dispõe sobre
o Diretor-GeraJ, os d.iretores da Assessoria, o
horário e freqüênda no Senado Federal,
Diretor da Representação do Senado no Rio
e dá outras providências, tendo
de Janeiro, alguns diretores e os fundonárlos
Pareceres das Corri:fssôes:
que trabalham no Estado do Rio. Já no sJ.d>sti- --:-de Constituição e Justiça, favorátutivo ficam a,brigados ao ponto - embora
com horário flexível, mas dentro daquela obri~
vel ao projeto e ao substitutivo; e
-da Comissão Diretora,. contrário. gatoriedade de assinatura do ponto duas vezes
ao substitutivo.
pela manhã e duas vezes à tarde, para completar a cargâ-horária....:. tõdos os funcionários
(Dejjendendo da votação do Requerimento n9 214, de 1988, de preferência
que são" do Quadro Permallerlte dO Senado.
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Havia realmente uma exceção no Quadro Permanente, que se referia aos motoristas dos
senadores, aqueles que servem diretamente
subordinados aos senadores. Estavam Isentos
também aqueles que não eram do Quadro
Permanente. Então, a diferença é eXãtamente
esta.
Apenas para esclarecimento, Sr. Presjdente,
sem dar opinião.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A diferença, a meu ver importante, é que
em um se exige o ponto para os funcionários

dos Gabinetes, mas deixa a critério de cada
senador fixar os horários dos funcionários qÜe
integram os seus Gabinetes. Não será neces-

sariamente o mesmo- horário fiXado para os
outros. Os assessoreS e--os-secretáiios parlamentares estão isentOs de marcar ponto. Os
funcionários administrativos dos Gabinetes
marcariam ponto, embora de acordo com o

horário focado pelo respectivo senador. Esta,

os seus funcionários, que seriam obrigados
a assinar ponto.
Sr. Presidente:, n_9s, senadores, podemos e
devemos - e chego a dizer devemos - ter
autoridade para dirigir o Gabine~e. poque, se_
assim n_ão for, que o senador também assine
ponto. Entendo não ser nada demais, não ser
nenhuma aberração o senador coma_ndar o
seu -Gabinete.
Logo, acredito que os senadores, nesta hora, não vão abdicar do seu .direito de comandar
o seu Gabinete e ter instituída a obrigatoriedade da assinatura do ponto, quando os funcionárioS, mUitas vezes. são requisitados por
nós e trabalham até 1O, 11 horas da noite
e retomam às 6, 7 horas da manhã.
Sr, Presidente, a Mesa Diretora que dirigiu
os· trabalhos votou e aprovou este projeto de
resolução. Espero e Confio que este Plenário
se manifeSte a favor do Projeto de ResoluÇão
no 89 e contra a emenda que foi apresentada
em Plenário.

a diferença.

O SR. PRESIDENfE: (Neison Carneiro)

Vou colocar em votação, primeiramente, o
requerimento. Repito: a única diferença entre
um e outro é que os funcionários administrativos dos Gabinetes ilão tênl-a obrigatoriedade da assinatura do ponto juntamente
com os demais; outro, para os func:ionários
dos Gabinetes, exduindo-se os assessores e
os secretários parlamentares, o ponto evidentemente é fixado e comunicado pelos próprios
senadores.

-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sim,
mas dentro do mínimo da carga horária de
todos os demais no Senado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Pois não. V. EX' sempre esdarece.
Tem a palavra o nobre Senador.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
-Dentro do mínimo da carga horária de oito
horas.

O SR. JARBAS PASSARI!'IHO (PDSPA Para esclarecimento. Seni revisão do orador.) ~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho
como muito louvável a idéia do nobre Senador
Jutahy Magalhães, mas eu teria uma dúvida
prática. Tem um Gabinete com diversas pessoas, como Séria para garantir as 8 horas e
atender às peculiaridades de cada pessoa, inclusive de lideranças; como seria distribuído
esse tempo? Por exemplo, um assinaria o ponto às 8; outro às 10; outro às 14; outro às
18; outro às 23 horas. Parece-me pouco prático poder fazer isso. Ou todo mundo assina
o ponto ou não asslnã quem serve no Gabiw
~e. porque, como disse o ilustre Senador
Lourival Baptista, o senador que tem o seu
gabinete cUstribui as suas tarefas. A mim me
parece, Sr. Presidente difícil compatibilizar is-

O Sr. Lourival Baptista- Peço a palavra1
Sr. Presidente, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Louriva1 Baptista.
O SR. LOGRIVAL BAPTISTA (PA.. SE. Para encaminhar.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores. este assunto foi debatido no final
da Legislatura passada. Fui Relator do projeto
da Mesa Diretora, que, no art. 359, § 1 ~ d1z: ·

"Estão isentos do ponto o diretor-geral,

o secretário da Mesa, o consultor-geral,
os diretores da Assessoria, de Secretaria,
de Subsecretarias, ·da Representação do
Senado Federal no Rio de .:Janeiro, os servidores lotados nos gabinetes da Comissão.Diretora, dos líderes e nos gabinetes
dos senhores senadores."
A Mesa votou da seguinte forma: a favor,
eu, os Senadores João Castelo, Francisco Rcr
Demberg e Humberto Lucena; e contra, o Senador Jutahy Magalhães.
A Mesa Diretora votou a favor da emenda
que eu apresentei ao projeto -de resolução.
O eminente Senador Jutahy Magalhães depois
apresentou emenda no Plenário que tirava o
direito de os senadores isentarem do ponto

Vou colocar em votação o- requerimento
de preferência para o substitutivo apresentado
pelo nobre Senador Jutahy Magalh~es. e, repito, dá a cada senador o direito e fiX8r o horário
dos integrantes dos seus Gabinetes dentro da
carga horário fJXada para todos os funcionários do Senado Federal.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra· pafa" Um esclarecimento.

so..
O Sr. Jutahy. Magalhães- Sr. Presidente. peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Tem a paJavra o nobre Senador.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Para esclarecimento. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu me
tinha proposto não discutir a matéria. porque
o meu período de J9 Secretário já acabou,
graças a Deus. Não tenho mais nada a ver
com isso. Esta era apenas uma proposta do
!• Secretário da época, dentro daquele critério

a

Quinta-Feira 9

451

que eu imaginava, de estabelecermos aqui alguma possibilidade de fazer a distinção entre
os que trabalham e os que não trabalham.
Esta era a minha preocupação na época, que
ainda tenho hoje, mas apenas como senador,
não mais como 1oSecretário. Não há preocupação de fazer com que o funcionário assine
o ponto às 18, 20.-ou 2_4_ horas: O"- senador,
em vez de obrigar o expediente de 8 ao meiodia, dentro do interesse do seu Gabinete, poderia estabelecer de 9 às 13 horas. No entanto,
S. Ex" teria que fazer os funcionários do Gabinete assinar o ponto duas vezes de manhã
e duas vezes à tarde. como qualquer outro
funcionário da adminitração da Casa, porém
com flexibilidade de horário, Não chegava a
dizer que o funcionário devesse assinar o ponto de 20 às 24 horas. Não é isso. E1e teria
que assinar, ou usar o cartão magnético~ ou
a forma a ser estabelecida pela Mesa, duas
vezes de manhã e .duas vezes à tarde. São
dois expedientes. Conforme a própria Mesa
atual já determinou, não pode haver um s6
expediente na Casa, tem Que haver dois. por~
que assim dispõe o nosso Regulamento. [nfeleizmente não é cumprido, mas a Mesa atual
já estabeleceu, de saída, que é obrigatório aos
fundonários o cumprimento de dois expe~
diente. Esta era a diferença, apenas, de uma
hora a uma hora e meia, de acordo com a
conveniência do Gabinete do senador.

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-;-Todos os esclarecimentos já foram presta.~
dos.
Em votação o requerimento de preferência
do nobre Senador Jutahy Magalhães para
apreciação do substitutivo.
OsSrs. Senaqores que estão de acOfdo com
a pfeferência para o substitutivo queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
_pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado, contra os votos dos Senadores
Jutahy Magalhães, Aluizio Bezerra, Dirceu Carneiro, Pompeu de Sousa, Ruy Barcelar, Affonso Camargo e Fernando Henrique Cardoso.
Aprovado o projeto, fica prejudicado o substitutivo.
A matéria vai à Comissão de RedaçãO.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
1'1• 89, de 1988
Dispõe _sobre hor4n"'o e freqiiénd6 no

Senado Federal, e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Arl I• O art. 358 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a ter a
seguinte redaçâo:
"Art 358. Os servidores do Senado
Federa! ficam sujeitos à jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho,
ressalvados os que, por força de lei, têm
duração de jornada especifica.
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§ 1'? Para os fins deste artigo, não são
considerados dias úteis os sábados e domingos, além dos feriados, e outros em
que não haja expediente..
§ 29 Cada dia útil terá 8 (oito) horas
de trabalho, divididas em dois twnos, o
primeiro das 81130min às 12h e o segundo das 14h às 18h30min.
__
§ 39 Para os servidores que têm duração de jornada de trabalho específic_a,
por força de lei, o horário será estabelecido pelo diretor respectivO.
§ 49 Para o serviço de gabinetes, o
horário será estabeleciçio pelos respec-

_ Art. 6' Revogam-se as disposições em

tivos titu1ares, obedecida a éarga horária
semana] a que está sujeito_ cada servidor,

BA.-- Pela ordem sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, gostaria de saber da Mesa
se a freqCtência dos funcionáriO$ dos gabinetes
passará a ser dada, agora, pelo senador: se
- é o senador que tem obrigação de dizer quais
são os fUncionários que estão trabalhando ou
não nos seus gabinetes.
Segunda pergunta: os funcionários que estão à dispo_slç~o dos Gabinetes, que não fazem
parte do quadro do gabinete, estão também
isentos de ponto?
Estas, as duas indagações que faço _à Mesa,
-a respeito da matéria _que foi votada agora,
porque, como senador,vou ter que, no meu
gabinete, estabelecer essas normas e vou que___ rer Sabér como devo agir.

por força de lei.
§ 5~
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Para os servidores encarreg~dos

da limpeza e manuntenç:ão dos edifícios,
o horário será estabelecido pelo diretor
da Secretaria de Serviços Especiais, ouvi-

do o diretor da Subsecretaria de EngeR
nharia.
§ ô~ -" Para os motoristas, o horário se·
rá estabelecido pelo diretor da Subsecre·
taria de Serviços- -uerais, OuVido o chefe
do Serviço de r.ransportes, ressalvados
os ca&o_s dos que estejam lotados em ga~
binetes.
_
§ 7~ O horário estabelecido_ em de~
corrência do disposto nos parágrafos an~
teriores será registrado, em ponto, diaria~
mente."

c~trário.

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
-A sessão começou às 14 horas e 50 minutos e se encerrará às 18 horas e 50 minutos.
A sessão do Con,gresso Nacional irá esperar
_a__ç_o_ndusão dos nossos trabalhos.
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-V. Ex" tem a

p~~a.

. OSR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDB-

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Oportunamente, a Mesa vai se reunir e responderá às indagações de V. Ext
Antecipo~me à questão de ordem suscitada
pelo nobre Senador João Meneses, para esda-

Art. 2'? O arl 359 do Regulamento Adml~
nistrativo do Senado- F edera1 passa a ter a
-- recer:
seguinte redação:
"Art. 359. A freqüência dos servido~
res do Senado Federal será registrada,
diariamente, por meio de equipamento
aprovado e em locais determinados pelo
primeiro secretário.
§ J9 Estão IsentOs do ponto o diretor·
geral, o secretário-geral da Mesa, o con·
sultor-geral, os diretores da Assessoria,
de Secretaria, de Subsecretaria, da Representação do Senado Federal no Rip de
Janeiro, os ~rvidores lotados nos gabinetes da Comissão Diretora, dos Uderes e
nos gabinetes dos Senhores senadores.
§ 2<? Quando as conveniências do
serviço o _exigirem, os responsáveis pelos
mesmos poderão retardar, peJo prazo necessário, a a!?ertura ou o encerramen~
do ponto dos servidores sob_ sua direção.
§ _39 __ !"ia hipótese do parágrafo anterior, o retardamento, para produzir seus
efeitos legais, deverá ser comunicado,
justificadamente, em suaitatureza e fina1idade ao diretor-gerai."

Art. 39 Ficam revogados os §§ F _e ;29 e
3<1 do arl 361 do Regulamento Administrativo
do Senado Federai._
Art. 49 Os titulares de urUdade administrativa da Casa são os responsáveis pelo cumprimento rigoroso das normas desta resolução em áreà sob sua jurisdição.
Art. s~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publícaç!o.

]9, esta sessão foi iniciada às 14 horas e
50 minutos; tenninará às 18 horas e 50 mi-

nutos;
~.a sessão da Câmara dos Deputados foi
prorrogada por uma hora, a fim de que tosse
prestada homenagem à memória de Chico
Mendes.
Não há, portanto, possibilidade de iniciarmos a sessão do Congresso exatamente às
i 8 horas e 30 mi"nutos.
__ Logo que terminar esta sessão, iremos para.
o plenário da Câmara, quando já deverá ter
terminado a sessão solene naquela Casa.

O Sr. João .Menezes- Sr. Presidente,
peço a pafavra pela ordem.
O SR- PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

- Concedo a palavra, pela ordem ao nobre
Senad.or_João Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL - PA. Pela

ordem) Sr. Presidente, não é: questão de hábi~
to. Caso V. Ex" já disse: temos que mudar
os hábitos.
A questão é que todos às vezes em que
há ~u_oião do- Congress9 marcada para _às
18 horas e 30 minutos,. não pode haver reu- nião da Câmara dos Dep~dos, do Senado
Federal nem das Comissões. E V. Ex" já suspendeu sessões das Comissões, porque havia
sessão do Congresso marcada.
Agora, a sessão do Con_gresso está marcada
para o horário das 18 horas e 30 minutqs,
de forma que não se poderia- Como V. EX'

gosta, nâo pelo hábito, mas corretamente __Qrorrogar a sessão da Câmara nem se poderia
mais continuar a sessão no Senado Federal.
Quero deixar isso expresso, V. Ex• tome a
orientação que quiser, mas o hábito, às vezes,
se repete, o que seria- certo era, esta. hora,
18,40, V.Ex',já deveria estar presedindo a sessão do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
----Esclareço ao Nobre Senador João Menezes
que não é possível no mesmo lugar -se reunirem duas assembléias distintas. O recinto da
Câmara está ocupado pelos deputados. Como
pode re_unir·se ali o Congresso Nacional?_ E vi~
cientemente não pode.
De modo que não há motivo p_ara 9iscus·
são.
Terminada esta sessão, iremos para a Câmara, e, assim que finda a da Câmara, se
realizará a sessão do Congresso Nacional.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem6:
Votação, em primeiro turno, do Projeto
de lei doSenadon?57, de 1988, de autoria do Senador Francisco Rollemberg,
que altera a redação do arl 39, caput,
da Lei n<? 5.107, de 13 de Setembro de
1966~ que cria o Fundo de GCU"antia do
Tempo' de Serviço, com a finalidade de
estabelecer correção monetária mensal
para os seus depósitos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
A discussão da matéria foí encerrada em
sessão ordinária anterior, tendo a sua votaç&o
sido adiada por falta de quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queir.wt
permanecer sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
O projeto voltará oportunamente à Ordem
do Dia para o segundo turno regimental.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
1"1~".57, de 1988

Ntera a redaçâo do art. 3"' caput. da
Lein'~5.107,

de 13 de setembro de 1966,

que cria o Ft.indo de Garantia do Tempo

de Serviço, com a finalidade de estabelecer correção" monetária mensal para
seus depósitos.

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 19 O art. 3°, caput da Let n? 5.107,
de 13 d_e _setembro de 1966 ·para- a vigorar
com ·a·seguinte redação:
"Art. 39__ _Os depósitos efetuados de
acordo com o art 2 9 são sujeitos à correção monetária mensal na forma e pelos
critérios adotados pelo Sistema Financeiro de Habitação_ e capitalizarão juros segundo o disposto no art. 49"
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Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
1

Art.

3~

Revogam-se__ as disposições em

contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem7:
Mensagem n• 38, de 1989 (n• 47/89,
na origem), relativa à proposta para que

seja autorizada a Fumas- Centrais Elétricas SA, a contratar operação de crédito externo no valor de .US$
13,000,000.00 (treze milhões de dólares
norte-americanos), junto, ao, Skandinaviska, Banken, Suécia, (Dependendo de

parecer.}
Designo o nobre Senador Jutahy Magalhães
para proferir pare<:er sobre a mensagem.
OSR. JUTAHY MAGALHÁES (PMD6BA Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.

Senadores, com a Mensagem no 38, de 1989
o Serihor Presidente da República, nos termos
do art. 52, item VIII, da Constituição Federal,
submete à deliberação do Senado Federal,

pleito da EmpresaFumas-Centrais Elétricas
SIA. que objetiva contratar operação de crédito

externo no valor de (15$ 13.000:00'0,00, déstinada a auxiliar o financiamento da importação
de equipamentos necessários à construção do
sistema de transmissão de ltaipu.
2. A CoriStituição Federal, no art. 52, que
trata da competência privativa do Senado Federal, e no art 163, que trata das normas ge7
caís das finanças públicas tem alguns dispositivos que tratam das operações de crédito
externo, a saber:
..Art. 52. compete- PiiVátiVaménte ao
Senado Federai:

cessualística para obtenção da competente
autPrizai;:ão do Senado _Federal, para a operação de crédito em tela, sub examine:
"dado ser recente a promulgação da
nova Constituição, nem o Senado editou
resoluções, estabelecendo lirTiites e .condições para as operações de crédito externO e interno da União, bem assim limites
para- QUtorga da garantia da União em
tais~ Operações, nem o Cotigresso votou
-a lei complementar a que se refere o alu.. ~dido ort 163.
Sem embargo, é dÕutrin.a assente entre
os estudiosos, tal como s.ustenta a ProcuM
rad_oria Geral da'Fazerlda Nadonal, que
a promulgação de um novo texto constitucional não interrompe a continuidade
da vida jurídica do País, com a conseqUente paralisação de suas ati_vidades
eCOriômicas e financeiras, mas, pelo contrário, a nova sistemática constitucional
l•recebe" os textos legais vigentes,_com
a exc'"eção óbvia daqueles que sejam claramente contrários a ditames da nova
Carta Magna. É a chamada "teoria da recepção", pela qual os textos legais ante.. --·-:nores continuam vigentes, até que novos
os subStituam, e q'ue é, por isso mesmo,
a única hábil para compatibilizar o estabelecimento de uma nova ordem constitu- cional com a necessidade de continuar
a sociedade a que ela se destina trabalhando: e tendo seus órgãos econômicos,
finaneiros, sociais e tantos outros funcionando normalmente.
No qu-e tange às operações em moeda
estrangeira, de interesse da União, o texto
que as regia, na sistemática da Constituição de 1967, com_ a __E_r:_nenda n9"1/69,
é-a. Decreto-Lei fl 1312, de .15 de fevereiro de 1974, que mereceu a aprovação
do Congresso Nacional, através_ do Decreto Legislativo n9 28, de 30 de abril de
1974.
Inobslante se· possa co~;iderar, à luz
cfo que foi exposto, que as normas a serem baixadas pelo Senado, relatiVas a limites e condições para operações externas da Onião, e a serem regulam~ntadas
através da lei complementar exigida pelo
art 163 da nova Constituição, se contêm,
hoje, nos dispositivos do mencionado Decreto--L-ei n~> 1.312n4, forçoso é reconhecer que faJta, de quaJquer modo, atender
à exigência do inc:iso V do art. 52 da Constituição, ou seja, a de que as operações
extet'll3s, de natureza financeira, da União,
sejam previamente autorizadas pelo Senado Federal".
4. O entenclirnento do titular do Ministério
da Faz~çla,__ como ~stom, é doutrina. também -ã.Ceita pelOs constitucionalistas da Casa,
até mesmo porqu_e, em tese, casos análogos
têm recebido o acolhimento unânime dos
seus pares.
Por conseguinte, do ponto de vista hermenêutico, o pedio de autorização está embasado na "teoria da recepção, pela qual os textos }egais ánteriores continuam vigentes. des0

V- autorizar operações externas de

natureza financeira, de interesse da Uniáo,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
VI- ......... ,, __ ,,____
. ~~-·-·VIl- dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito

externo e interno da C..lnião, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, de
suas autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal;
vm- dispor sobre limites e condições
para a concessão de garantia da União
em operações de crédito externo_ e interno;
-IX- estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e
dos municípios;
Art 163. Lei cOmplementar disporá
sobre:

..............

-..- ..·-··---·--...-..:.::--·-·

n- dívida pública externa e interna. induida a das autarquias. fundações e de~
mais entidades controladas pelo poder
púbtico."'
3. A e>cpOS!ção de motivos (E.M. n' 407)
do Senhor Ministro da Fazenda alinhaas seguintes razões para adoção do - " ' pro-

,

de que não se choquem com a nossa ordem
constitucional, ou enquanto não forem substitLÚdos por outros diplomas legais.
Por outro lado, não obStante o_ acolliimento
da mensagem. temos que analisar o pedido .
à IiJz dos encargos apartados sobre o Senado
Federal com a nova Carta Magna. que colocou
sobre os seus ombros toda a responsabilidade
do endividamento público que tanto estft a
ãfligir e a sufocãr ·a nação brãsileirã.
Por economfa processual, entenderemos
que o p-edido foi formulado nos termos do
item V, e não com _base no item_ VHI do art
-?2, da Carta M.agn_a, visto que nenhuma opera- 1
ção externa de natureza financeira que seja
interveniente ao setor público poderá ser contraída sem a prévia autorização do Senado
Federal.
No que diz respeito à instrução da matéria,
o regimento Interno do Senado Federal, no
seu art 403, estabelece:
'"Art 403. O Senado- apreciará pedido de autorização para empréstimos,
operaçõeS- ou acordos externos. de qualquer natureza, a ser realizado por estado,
pelo Distrito Federal ou por munícípio
(Const, art 42, IV), instruído com:
a) documentos que o habilitem a conhecer, perfeitamente, a operação, os recursos para satisfazer os compromissos
e a sua finalidade;

b) publicação oficial com o texto da
autorização do Legislativo estadual;
c) parecer_ _do órg~ competente do
Poder Executivo:"
No processad9 não encontramos a _ck?cumentação necessária ao ajuizamento do pleito
em questão.
Por essa razão, e tenho em vista nào pennitir
que se consagrem as práticas do eassado,
que levaram ó Senado Federal a plano secundário _na apreciação do endividamento público,: preliniinarmente, concluo pela solicitação
das seguin«:s informações:
1. Características da operação:
a) prazo
b) carênda
c) taxa de jurós
d) comissões
e} seguro
f) garantias
g) outras informações
2. Posição das finanças da empresa ·Furnas nos últimos cinco anos e orçamento de
1989
a) receita t9tal
b) despesa tota1
c dMdas internas e extemas
d} cronograma de pagamentos
3. _Posição da dívida externa brasileira
a) montante global
b) limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n9
1312
c) informações sobre débitos vencidos e

a vencer nos próximos cinco anos
d) outras informações sobre a dívida.
É o oarecer, Sr. Presidente. subcensunl.
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Sr. Presidente, jâ encaminhei à Mesa o requerimento para ser examinado e decidido
por V. Ex• e pelo Plen_ário.

O SR- MÁRIO MAIA (PDT- AC. Para
emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n~ 49, de 1989, o Senhor_Presidente da República submete à apro-

É o seguinte o requerimento- encaminhado à Mesa:

vação do Senado Federal a autorização para
que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
(RJ} possa registrar no Banco Central do Brasil
uma emissão de Letras Financeiras do T escuro Municipal (LFTM....:.... Rio) para substituição
p_e 19.000.000 de obrigações do Tesouro do
Município do Rio de Janeiro (OTM- RJ} que
serão extintas, na forma do que prescreve o
art. 15 da Medida Provisória no 32, de 15 de
janeiro de J 989, transformada em Lei no 7.730,
de 31 de janeiro de 1989.
-A emissão pretendida deverá ser realizada
nas seguintes condições:

REQQERIMEI'ITO 1'1• 25, DE 1989
Senhor Presidente,
Com a finalidade de instruir a Mensagem
n~' 38, de 1989, que -submete à deliberação
do Senado Fedei'ai-próposta para-a Fumas
-Centrais Elétricas SlA, a contratar operação
de crédito-externo no valor deUS$
13,000,000.00 (treze milhões de dólares), requeiro, na qualidade de relator da matéria, sejam solicitados ao Ministério da. Fazenda~- as
seguintes infonnações:

a) modalidade: nomínatJ'va-endQSSável;

1 -Características da operação:

b) prazo: até 60 meses;
c) valor nominal unitário: NCZ$ 1,00;
d) autorização legislativa: Lei nç 1.373, de
26-l-89, regulamentada pelo Decreto n9

a) prazo
b) carência
c) taxa de juros
d) comissões
e) seguro
I) garantias
g) outras informações

8355, de 26-I-89:
e) forma de colocação: deverá ser dada opção, por meio de edital público, aos possuidores de OTM- RJ para substituí-Ias por
quantidades de_ LFrM-Rio em montante equivalente __ao das OTM-RJ possuídas, mantendo-se os vencimentos dos novos títulos idênticos_~_os_dos títulos substituídos.
-Opinamos favoravelmente, tendo em vista
que a substituição- de que se trata não deY_erá
provocar modificações na situação atual do
endividamento daquela entidade, uma vez que
há eqüivalência doS montantes com idênticos
vencimentos.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da mensagem nos termos do seguinte.

2-Posição das finanças da empresa Furnas nos últimos cinco anos e orçamento de
1989
a) receita total
b) despesa total
c) dívida internas e externas
d) cronograma de pagamentos

3 ....... posição da dívidas externa brasileira
Sa1a das Sessões, 3 de março de 1989. Senador Jutahy MiJgiJlhJ..~s.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came_iro)

- 0 parecer conclui pela solldtação de informações consideradas imprescindíveis, ao exa-

PROJETO DE RESOI;Uc;:AO
N• 5, DE 1989.

me da proposição.
Nos termos do art. 154, do Regimento Interno, as solicit;lções de informações que constituem matéria de requerimento devem ser formalizados pelo relator, que já formalizou o se,u
pedido de informações e, que acaba de ser
lido por S. Ex'
Em conseqüência, a Mesa oficiará solicitando as informações'pedidas, ficando sobrestada a deliberação da matéria.

Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro (RJ) a emitir Letras Financeiras do 'Tesouro Municipal (LFTM-Rio) em
substituição de 19.000,000 de Obrigações do Tesouro do Munldpio do Rio de
Janeiro (OTM-RJ).

O Senado Federal resolve:
Art. - _19 É a Prefeitura Municipal do Rio de
janeiro (RJ) autorizada <;! emitir, mec:fiante registro no,Banco Central do Brasil, Letras Financeiras c;lo Tesouro Municipal (LFTM-Rio)
com base nas disposições do art. 4~ da Resolução n~62, de28deoutubrode 1975, do Senado Federal, emissão essa destinada a possibilitar a substituição de 19.000.000 de Obrigações-do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM-RJ), que serão extintas em isonomla
com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, na fonna do que prescreve
a Lei n? 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art 2? Esta res_olução entra em vigor na
-data de Sl!a publiç_ação. É o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelsºn Cameiro)

-ltemB:
Mensagem n' 49, de 1989 (n? 82/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura da cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
em caráter excepctonaJ, a emitir Letras
Financeiras -do Tesouro Municipal
(LFTM-Rio), emissão essa destinada a
possibilitar a substituição de 19.000,000
obrigações do Tesouro do Município do
Rio de Janeiro (OMT-RJ), que serão extintas. (Dependendo de parecer.)
Designo o nobre Senador Mário Maia para
proferir parecer sobre a matéria, oferecendo
o retpedivo projeto de resoluçao.

~

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Conclufdo o parecer, passa-se à discussão
da matéria.

O Sr. JamDHaddad-Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Cóilcedo a palavra ao nobre Senador Jamn
Haddad, para discutir.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
c:fiscutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.._Senadores, têm sido infrutiferas as
aprovações referentes a créditos para a cidade
do Rio de Janeiro.
- -Aprovamos, no ano passado, vários créditos
e _os mesmos não foram liberados, deixando,
àquela época, em situação extremamente dificil o Prefeito Satumino Braga.
Sr. Pres1dente, digo sempre que sou sena~
dor do Estado do Rio de Janeiro e, como
tal, posso ter divergências políticas com governadores ou com prefeitos de municípios do
Estado mas, em momento algum V. ex-P assistirão a este parlamentar, nesta Casa, deixzlr
de aprovar qualquer matéria que beneficie a
população da cidade e do Estado do Rio de
Janeiro.
Essa, Sr. Presidente, a razão pela quaJ votarei favoravelmente e espero que a nossa ddade, a nossa querida Odade Maravilhosa, possa
voltar a sorrir e a sua população ser novamente
feliz, com dias melhores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais quem queira usar da
palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
Os Senhores senadores que aprovam a ma~
téria queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre á mesa, redaçãO final que ser6 lida
pelo Sr. 1~ &.!<:retárlo.

_ É lida a seguinte
Redação final do Projeto de Reaolução n~ 5, de 1989.
O Relator apresenta a redação-finãl do Pro-jeto de Resolução n" 5, de 1989, que· ãutoriza:
a PrefeitUJ;-a_ Municipal do Rio de Janeiro (RJ)
a- "emitir Letras Financeiras do TesOuro Municipal (LITM :.......:.. Rio), em substítu!Çao de
19.000.000_de Obrigações do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM. . - RJ).
Sala das Sessões, 8 de março de 1989. Jt1ário Maia, Relator.

ANEXO AO PARECER
Redação Hnal do Projeto de Reso-

lução n' 5, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,
nos temlOS do artigo 52, inciso lX. da Consti·
tuição Federal, _e eu, Presidente, promulgo a.
seguinte
RESOLUÇÃO
N~
, de 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio
de Janeiro (RJ) a emitir Letras Financelràs do Tesouro Municipal (LFTM _:_Rio),
em substituiç~ de 19.000.000 de Obtigaçóes do Tesouro- do Munlcfpio do Rio
de Janeiro (OTM- RJ).

DIÁRIO Do -CONGRESSO NAOONAL (SeçãoU)

Março de 1989

O Senado Federal resolve:
Art. 19 É·a Prefeitura Municipal do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, autorizada
a emitir, mediante registro no Banco Centrai

do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM- Rio), com base nas disposições

do artigo 4 9 da Resolução

n~

62, de 28 de

outubro de 1975, emissão essa destinada a
possibilitar a substituição de 19.000.000 de
Obrigações do Tesoüfo do Município do Rio
de Janeiro (OTM - RJ), que serão extintas

em isonomia com o tratamento a ser dado
aos títulos federais da espécie, na forma do
que prescreve a Lei n'? 7.730, de 3~ de janeiro

de 1989.
Art 29 Esta Resolução entra em yigor na
data de sua publicação. •
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada: a discussão, a- matéria

-ê~dada

como adotada, dispensada a votação.
A matéria vai à promulgação. _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
prorroga, de oficio, por 15 minutos
o tempo da presente sessão, para- que seJam
votados os dois requerimentos de urgência
apresentados à consideração do Senado Federal.
Passa-se, agora, à apreciação d_o R~queri
mento n"' 21/89, lido no EXJ)ediente, de Urgêrl-da para o Projeto de Lei da Câmara n'? · 2,
de 1989.
·
· ··
Em votação o requerimento.
-AMe~

O Sr. José lgnádo Ferreira - Sr. Presipeço a palavra para uma questão de

d~te,

ordem.

ca_mbiW, sujeita-s_e exclusivamente _à incidência fio imposto que trata o inciso V
do c~putdeste artigo, devido na operação
de origem; a alíquota mJnima será de um
por cento, assegurada a transferência do
montante da arrecadação nos seguintes
tennos:"

N. vêm 9S incisqs I e_ U. _
A. questão de ordem que suscito nesta oportunidade, ::;r. Presiden~. _é -para saber se o
projeto ê uri1 projeto de lei ordinária, e assim
será apreciado, ~u é um Projeto de lei complementar, ou __ s~ja, como será apreciado o projeto na Casa,-tendo em vi~ a disposição_oontida no •rt. 69:
"As leis complementares serão aprovadas por maíoria ã6Soluta."

A questão de ol:dem que formulo é no sentido ~e que este projeto, por força das disposições contidas na Constituição, deva tramitar
como projeto de lei complementar, e assim
sendo votado por maioria absoluta.
É muito importante o_ desate desta questão
por V. Ex", tendo em vista o fato de que, já
na Câmara dos Deputados, a proposição teria
tramitado como projeto_ de lei ordinária. É clara a Constituição quando dispõe, sobretudo
no art 146, sobre o que é objeto de lei complementar:
~- Alt ·146.
Cabe à lei complementar:

............
III

-----·-·_........_.__ ....
. :

·-··············-·-·-·-····---·
8) definição -de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
dos respectivos fatos geradores, bases de
cálculo e contribuintes;"
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ntento, só pode ser tratado como lei comple·
mentar o assunto que no artigo da Constituiçáo constar claramente aquilo que será matéria de lei complementar. Todos os outros
artigos deverão ser regulamentados comO' lei
ordinária. Como no caso em pauta, Sr. Presidente, não se especifica que é lei comple·
mentaro entendo que se trata de lei ordinária.

O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- C~ncedo. a pal.avra ao 1!-o?re _Senador.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PMDB
- PL Para uma questão de ordem) --Sr.
Presidente, o art 153 da ConstituiÇão diz o
seguinte:
"Coinpete à União instituir impostos
sobre:
V- operações de crédito, câmbio e
seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;"
E n·o § 59 lemos:
""§ ,5? o ouro, quando defiriido em lei
-como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o- inciso
V do C!Jput deste artigo, devido ~ operaçáo de origem; a alíquota mínima seni
de um por centO, "a:Sseguiaâa transferência do ·moritar1te da arrecadação nos
seguintes termos:"
-

a

"Definido em lei", não fala em lei com_ple.
mentar. Pe modo que apenas trago exemplo
para reforçar a argumentação do ilustre Uder
doPMDB.

Sem se falar s6 podem ser objeto de lei
O SR. PRESIDENTE (Nels_on Carheii"o)
complementar os tributos, os emPréstimos
compulsóriõs; as contribuições sociais; estes -A,'\A~esa, ão nomear_ o-Relator-para- amatéria,confiou a S. Ex' o exame de todos os aspectos
têm que ser objeto de lei complementar.
O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA
Nes..s_e caso específico, Sr. Presidente, a mim do projeto, não apenas o mérito, mas também
(PSDB - ES. Para uma questão de ordem.
me pa~ seja matéria que só pode ser objeto sua constitucionalidade e juddlcidade. A Mesa
não pode antecipar-se, assim, às razões do
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a
de lei complementar.
questão de ordem que suscito refere-se a este
Te~do em vi~ o fato de que tram_itou na. Relator, que pode, inclusive, ter sustentado a
Projeto de Lei da Câmara n"' 2, de 1989, que
Câmara como projeto de lei ordinária, a ques- m-esma tese-a(Jui argüida pelo nobre Senador
cogita de questões de imposto no art.. 59:
tão de ordem que formulo é no sentido de José IgnáCio-Fel'reira.
A Mesa aguarda o parecer do nobre Relator,
saber se o projeto vai tramitar como projeto
"imposto sobre operação de crédito,
de lei ~!d!!'ária Ol!-_~omo projeto de.lei comple- qUe certamente dirá da constitucionalidade ou
câmbio e seguros... ;
men4'!r. Se for como projeto de lei ordinária, inconstitucionalidade, da técnica legislativa
····················--··--···~-··-- .,.,
. -·.
V. &, seguramente, se está acompanhando que foi observada. bem ou mal, pela Câmara
Art 1O. _Contribuinte do imposto é a
o meu racioclnio, haverá de concordar que dos Deputados. E como S---EX- falará não s6
instituição autori:zada que efetuar a pria proposição conDita com o texto constitu- sobre o mérito como sobre_ a constituciÓnameira aquisição do ouro, ativo financeicional, porque a matéria só pode ser objeto lidade, a juridicidade e_ a técnica legislativa,
ro ..
.
a Mesa não pode antecipar-se a este pronunde lei coinplementar.
Enfim, dispõe sobre aquele imposto refeEsta, Sr. Presidente,. a questão de ordem ciamento. Aguarda o parecer do nobre Sena·
dor Edison Lobão, designado para examinar
rido especificamente no inciso V do arL 153:
que formulo a V. Ex?
a matéria em todos os seus _aspectos.
"Art 153. Compete- à" UOiãO iíl.Stltuir
Está em pauta, no momento, para votação,
O Sr. Rona'n Tito- Peço a palavra parã:
impostos sobre:
o requerimento de urgência forrnu1ado pelas
contraditar,
Sr.
Presidente.
-······~ ...........
Liderariças desta Casa.
V- operações de crédito, cambio e
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Com a palavra o nobre Senador Itamar
seguro, ou relativas a titu1os ou valores
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro- Franco.
mobilíários.''
nan Tito,
O SR. ITAMAR FRANCO (Par• encamiE no § 59 deste arl 153 diz::
O SR. RONAI't"MO (PMDB- MO. Para nhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
contr8ditar. Sem revisão do orador.} -Sr. dente, Srs. Senadores, antes de adentrar na
"§ 59 O ouro, quando defllÚdo em Jd
como. ativo financeiro ou instrumento - Presidente, Srs. Senadores, no meu entendi· argumentação contr~ à ~provação do regiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
!gr.!cio Ferreim, para uma q-,.u:~stão-de-ordem.

__

______...,.-·--·-·-·-'-·
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me de urgência desta matéria, ouso apenas
disca:rdar da decisão de V. _Ex' em relação
à questão de ordem levantada pelo eminente
Senador José Ignáclo Ferreira.
Sr. Presidente, é estranho que, a todo o _instante, V. Ex', num-caso de regime de urgência
urgentíssima, tenha que aguardar a decisão
do Relator para se saber se· a matéria deve
ser votada em lei complementar ou lei ordinária. Creio que V. Ex', com a· sua autoridade,,
deveria ter decidido esta questão. Evidentemente cabe a mlm respeitar, apesar de dlscor.:dar da decisão de V. ~ Para mim é inusitada
a decisão de V. Ex' nos anos que estou ·nesta
Casa, termos que esperar primeiro a decisão
do Relator...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Se V. Ext pennlte interrompê-lo, esclareceria rne,u ponto de vista.
O nobre Senador Edison Lobão foi designado para apreciar o projeto em todos os seus
aspectos. Se S. Ex'_entender que há procedência na negação do Senador José lgnácio
Ferreira, ele próprio tomará a iniciativa de
atender às críticas e sugerir as necessárias
providências para o bom andamento do processo legislativo. Não sou eu que vou anteci·
par~me a um parecer que engloba não só o
aspecto do mérit_o s::omo também a preliminar
que acaba de ser suscit@_da.
_
Antes que a Mesa se pronuncie, quem se
pronunciará será o Plenário do Senadó, que
aceitará ou não a interpretação dada pelo nobre Senador José lgnádo Ferreira.

-

O S~ ITAMAR FRAI'ICO --Sr. Presidente, não me cabe discutir com V. EX'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Apenas gostaria de esclarecer a V. ~
O SR. ITAMAR FRANCO- Discordando, vou agora tentar argumentar do porquê

desse projeto não dever ser apreciado em regi·
me de urgência urgentíssima, chamando a
atenção, com muito respeito, dos nobres Senadores da República.
Não vamos nem recordar, Sr. Presidente,
que foi em 1562 que pela primeira vez, se
descobri o ouro neste Pais. O estado qu~ represento nesta casa: tem a Suà hlst6ri~ ligada
à descoberta do ouro.
Projeto de tam~a i_mport.ância - e vejo
aqui o noJ?re Uder, Senador Jarbas Passarinho, -olhando-me atentamente .- projeto
desta importância toca de pertO-na economia
do l'aís, notadãmenfe em relação à sua política
cambial. Nobre Senador Jarbas Passarinho,
fiz questão de nomear V. EX!,.na expectativa
e na esperança de que teriha o seu apoio para
que não aprove o regime de urgêncià urgentíssima.
Sr. Pfesidente, se passar o regime de urgência urgentíssima, quero saber se o nobre Relator, Senador Edlson Lobão; vai considerar
constitucional este projeto, porque a distribuição dos avulsos deste projeto evidentemente
só chegou às mãos dos Srs. Senadore_s agora.
É: evidente que os Srs. Senadores da República
~ conheciam o texto aprovado pela Câmara

dos Deputados, mas é verdade que V. Ex' s6
fez chegar às nossas mãos o projeto agora.
Nilo é o meu caso, que tive de analisá-lo
rapidamente hoje, quando soube que entraria
em regime de urgência urgentíssima.
.
Sr. Presidente,_ o art. ,59 é flagrantemente
inconstitucional. Ai é que está O problema:
vamos ter que aguardar o nobre Relator.
O que fala o art. 5~. Sr. Presidente?
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se peçam, inclusive, algumas informações ao
próprio GovernO; se conheça, em particular,
o que pensa, na realidade, o Banco Central
do Brasil, que vai ter um arf;>itrio, uma aUtonomia que é preciso seja controlada pelo COQgresso_ Nacional, particularmente pelo SénãdQ
da República.
Por isso Sr. Presidente, Srs. Senadores faço,
neste momento, um apelo aos ilustres pares,
para que.não votemos, em regime de_urgê_nda
urgentíssima, este projeto, e que seja melh9t
examinado por uma Comissão Técnica, ra~
pela qual encaminhado contrariamente à
aprovação desse r~querimento, espero que a
Câmara Alta, nesta noite, realmente dê um
cunho de maior responsabilidade ao exame
desta proposição.

"É o Banco Central do Brasil competente para considerar como operações fiw
nanceiras, sujeitas, única e exclusivamen~
te, a Imposto sobre ·operações de crédito,
-çâmbio, seguro, ou_ relativos a ~los ou
valores mobiliários e operações coin ouw
ro, praticados até a vigência desta lei."
Ora, V. Ex' é um jurista. Como poderemos
- O Sr.-Jutahy Magalhães- Sr. Presidenfixar normas jurídicas Com efeito retroativo?
te, peÇo a palavra.
· Não sei como o nobre Relator vai entender
este__artigo. Por que chamo apenas a atenção,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
neste instante, Srs. Senadores, para este art
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ju5~, flagrantemente inconstitucional? Porquethay Magalhães, para encaminhar a votação.
tem efeitos retroativos.
OSR. JCITAHY MAGALHÃES (PMDB- Não quero nem dizer quais serão· os critérios
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
ãdotados -pelo Banco CetJtral do Brasil, pois
do orador.)~ Sr. Presidente, ontem [u_j procunão sabemos nem quaiS São esses critérios.
rado em me1,1. gabinete, por pessoas que estaESte ProJeto, pele! sua importância, pelo seu vam
acompanhando a tramitação deste prqjesiQnificádo, não j:iõde ser debal;ido ·com essa
to. Examinando, à primeira vista, a questão,
urgência urgenti'Ssima. Precisarta ser analisanão tive o pensamento voltado para qualquer
do por uma Comissão Técnica que ouvisse,
problema na tramitação. Hoje, pela manhã,
inclusive, os interessados, os que defendem
no entuato, fui procurado por alguns asses·
aqui, com o vigor, com o conhecimento,_ este
sares da Casa, pedind~me para examinar está
problema. É também necessário que o Senaw
questão com mais interesse, com maior pr~
do Federal não venha a aprovar de afogadilho;
cupação e até com maior_delon~.l;_n~o. _j)edi
não se· venha_ com a mesma de.sçulpa que
a minha assessoria que examinasse este asencontramos aqui ao longo dos anos, e, partisunto. Agora, já ho fmal da tarde, rui solicitado
cularmente, no início de nossa Legislatura, ou
para que não votasse açoêladamente a mano final desta.
téria.
O projeto tem que s_er aprovado sem emenNão que jâ hoU'Jesse qualquer pensamento
das, corrido, porque Já foi aprovado pela Câprestabelecido, mas, entendendo que é de
mara dos D.eputados.
_
uma importância tal que não se pode votá-la
Ora, Sr. Presidente, se esta argumentação
assim, e eu mesmo, alertado para esta quesfor válida, ou seja, se já o projeto foi aprovado
tão, não me p_ude debruça~ sobre_ o problema;
pela Câmara dos Deputados e não deve recesou de opnião de que não deveríamos votá-la
ber emendas no Senado da República e não
com tanta urgência.
deve ser an211isado em profundidade, chega·
Este é Clineu pensamento pessoal, porque
remos à conclusão de que não precisarfamos
fui alertado para que tomássemos a atenção
ter uma Câmara revisora, no caso do projeto,
necessária ao examinar os aspectos de consti_o Senado da RepóbUca.
tuclonalidade e até o mérito da questão.
Ê preciso, portanto, atentar que a própria
Por isso, o Sr. Presidente, o meu voto será
ConStituição nos obriga a um exame detalha- contrário a esta urgência urgentíssima..
do. Esta questão é fundamenta] para o País.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não se pode votar, como queremos votar, SE:m
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roconhecimento de causa .
É preciso que todos os Senadore_s que aqui nan Tito, que falará como. Uder do PMDB.
estão conheçam, em profundidade, o probJew
O SR. RONAN TITO (PMD8- MG. Co·
ma de oui'o no Brasil, o problema das reservas
cambiais, e o_ problema do contrabando, que mo Uder, para encaminhar a votação. Sem
revisão: do orador.) - Sr. Prc:sidente e Srs..
tem sjdo feito' a~ longo destes anos.
Transformar o ouro em ativo financeiro, tu- . Sen-âCiõres, o- assunto da questão ~da lei que
do bem, Sr. Presidente, mas não podemos cria normas para a comercialização do ouro,
açodadamente, votar projeto de tamanha en- e também para situar o ouro como ativo fmanceiro, tein prazo, inclusive, para sua promulvergadura em regime de urgência.
gação. Esse é mercado bastante nervoso.
O qúe peâe o Representante de Minas GeA elaboração dessa lei feita de parceria -com
rais? Que se afaste o projeto não seja aprovado? Não, Sr. Presidente. O que pede o Repre- o pessoal da Cârriara e do Senado, inclusive
sentante de- Minas Gerais é que o projeto seja contando com o auxílio do Senado Federal,
examinado, seja estudado, seja deta1hado; que pois o Deputado Gabriel Guerreiró, do Pará.
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pediu dois assessores desta Casa, tendo sido

elaborado no meu gabinete o andamento final
deste projeto.

Posso até admitir, neste .momento, que con:.
tém alguma imperfeição. Conversei, inclusive,
com o Senador Iram Saraiva, que apresenta

a emenda. No entanto, o mercado, agora, niio
pode ficar a descoberto de nenhuma lei, porque já reagiu, e reagiu de n1aneira negativa.
Estamos trabalhando açodadamente, há 30

dias, nessa lei, justamente para evitar que fique
sem a cobertura legal a questão da transação

do ouro.
O Brasil, durante muito tempo, diz_em os
geólogos e os estudiosos, produzia em tomo
de 120 toneladas de ouro, quando apareciam
aqui em baixo,_l O a 15 toneladas, apenas das

empresas que eram fiscalizadas diretamente
pelo Governo. Dos garimpeiros não aparecia

um grama de ouro, porque nl3o havia um incentivo. No entanto, o Paraguai e o Uruguai,
que não produzem ouro de maneira alguma
apareciam como exporta~ores d~sse metal,
às vezes, 60 toneladas de o1,.1ro por· ano, que
sabíamos saídos das entranhas do Brasil.
Por outro lado, deve ser lembrado a todos
que uma tributação exagerada no ouro -vai,
sem dóVida alguma, provocar não s6 os descaminhos do ouro como, pririciy:ialmente, o
seu contrabando.
Com o ouro colocado como ativo financeiro, o nosso entendimento e o entendimento
da Assessoria do Senado, que nos auxiliounesse trabalho, e flZ questão de convocar
quem tivesse especialidade no ássunto, foi
sempre o seguinte: não só temos que dar cobertura legal imediaUimente, depois de muitos
estudos do ativo fmanceiro, como não pode
ser muito tributado por uma série de razões.
Existe, inclusive, no Brasil, uma especuJação
sobre o ouro, pessoas que vendem camê do
ouro. Ai, sim, temos a inflação do ouro. ·o
sujeito não tem estoque de ouro, mas sai vendendo 200 gramas , para que o sujeito compre
em 1O, 20 prestações mensais. Quer dizer,
é o ouro fictício. depois que essas empresas
pegam o dinheiro, podem até adquirir o ouro;
já negociaram com esse dinheiro, já colocaram no mercado, já remuneraram esse mercado.
Colocando o ouro principalmente no ativo
financeiro, vejam bem, não há nenhuma exclusividade do Banco do Brasil ou de qualquer
banco estatal, mas ficam credenciados C)S
bancos para que Isso faça parte do ativo financeiro, fiscalizado peJo Banco Central.
O máximo que poderímos fazer, nós o fiZemos, com a assessoria de pessoas que entendem do assunto e que nele mergulharam através àe ffiuitos..estudos.
Por isso, Sr. Presidente, pedi urgência urgentíssima, e o mercado inclusive está recla~
mando essa lei.
De maneira que solicito aos senhores senadores, principalmente aos do meu Partido,
~m apoio, porque estudamos este projeto,
detidamente, com companheiros da Câmara
doS Deputados e com a Assessoria do Senado

Federal.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
os pronunciamentos sobre o
reqüerimento, voU colocá~Jo a votos.
Antes, porém, quero esclarecêr ao nobre
Senado Itamar Franco que a Presidência não
tem poderes para declarar inconstitucional um
projeto -que vem da Câmara. Se ele é inconstitucional, quem deve declarar é o Plenário do
Senado, acolhendo ou não o parecer que a
respeito for dado pelo relator. E isso ocorre
sempre. A Presidência pode deixar de receber
prõjetos- de algum senador que seja flagrantemente inconstitucional. Prática que não 9e observou, mas que a atuãl Presidência observará.
Os projetõs flagrantemente inconstitucionais
não serão recebidos nem terão curso no Senado Federal. O senador que se sentir prejudicado poderá recorrer ao Plenário na forma
_de Regimento. Mas a Presidência não tem poderes de receber um projeto da Câmara e
declará-lo inconstitucional. Só a Comissão de
Constituição e Justiça e; na sua falta, o relator
designado nesse período de transição, é que
poderá suscitar ou não a alegação_ de inconstitucionalidade.
Vamos passar, portanto, à votação do re~
querimento.__
_ . _·~ _
-"
Os Ses. Senadores que aprovam o requeri~
mento_de urgência, para a apreciação desse
projeto, queiram permanecer sentados. (Pau-

~Concluídos

sa)

-

--

Aprpvado.

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-Será feita a verificação solicitada pelo nobre
Senador Itamar Franco.
A -chamada vai ser feita do Norte para o
Sul. Estando-se errt processo de votação, a
Mesa prorroga a sessão pelo tempo necessário.
O SR. RONAN 111'0 - Sr. Presidente,
peço a V. Ex", por favor, faça soar as campainhas, porque tinhamos 65 senadores presentes, pois muttos deles, dado o alongamento
da sessão, se dirigiram aos seus gabinetes.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-A Mesa vai tomar esta provi~êQcia.
O Sr. CidS~ia de Carvalho---Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a Palavi-a V. Ex'
- . O SR. CID DE CARVALHO PROf«JNCM DISCURSO Q(fE, ENTREaGE À REWSÃO DO ORADOR, SERI. PUBL./CADO
POSTERIORMENTE.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Assessoria me informa que continua em
funcionamento a sessão da Câmara dos Deputados, prestando homenagem á inem6ria
de Ctuco Mendes. De modo que a sessão da
Câmara ainda não terminou a esta hora. Logo
terminada, se irUciará na Câinara dos Deputados a sessão do Congresso NaCional.

que

(Pausa)
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A Mesa vai começar a chamada.
(Procede-se à verificação de

vota~o)

RESPONDEM-A Cft.IMADÁ E VOTAM
"SIM'· OS SRS. SENADoRE& Alulzio Bezerra
Leopoldo Peres
Ronaldo Aragão
Jarbas Passarinho
Antonio Luiz Maya
João Castclo
Edison Lobão
João Lobo
Chagas Rodrigues
Afonso Sancho
Cid Sab6ia de CaNalha
Mauro Benevides
Marco Maciel.
Ney Maranhão
Mansueto de Lavor
Francisco Rol1emberg
LouriVal Baptista
Alfredo Campos
Ronan Tito
Meira Filho
Roberto Campas
Louremberg Nunes Rocha
Rachid Saldanha Derzi
Wilson Martins
Jorge Bomhausen
Dirceu Carneiro
Nelson Wedekin
José Paulo Biso!.

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM

"NÃo·· os SRS. sE!YAIJORES:

·

·

Jutahy Magalhães
José Ignádo Ferreira
Itamar Franco
Pomp_eu de _?ousa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......;.. Votaram SIM 28 senhores .senadores; e
NÃ0,4.
Nãó houve abstenções.
Total:_ 32 votos.
Não houve quorum.
_
Estando em regifne de urgência, a matéria
deixa de ser apreciada no mérito, ficando o
requerimento prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A outra matéria tarllbém é Requerimento
de Urgência, n? 22, de 1989, lido no Expediente, que exige quorum, ficando sua apreciação prejudicada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~Volto a apelar aos senhores senadores para

q_ué COmpareçam à sessão do Congresso Nacional, que se realizará imediata~ente após
o encemunento da presente sessae.

O Sr- José Fogaça- Sr. Presidente, peço
para consig11ar a minha presença.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Será consignada a presença de V. Ex'
O Sr- Ronan llto - Sr. Presidente, peço
a palavr:a pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Concedo a palavra a V. Ex'

mo

O SR. RONAN
(PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, peço a V. Ex! cOnvoque uma sessão
do Senado para amanhã cedo, a fim de que

possamos apreciar essa matéria, que é da
maior relev~ncia, e drz respeito a um mercado
· bastante nervoso.

O Sr. Itamar Franco -

Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

ção, supervisão e controle e c_om o objetivo de impedir o crescimento desneces-sário da máquina administrativa, a administração procurará desobrigar:se da realização material de tarefas executivas, recorrendo sempc_e_que possível à êxe_cução indireta, mediante contrato desde
que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvoJvidti e capacitada a
desempenhar os em:argos de execução."
_(grifamos)

--vennca-se que nem tanto por culpa do releridO Decre-to-Lei n1>·200, mas muitO mais por
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ita- . descuido ou desconheci_mento de causas d9s
governos que se seguiram, tal princípio pasmar Franco, pela ordem.
sou a ser adotado com máxima a ser cumprida
O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela or- em qualquer cas_o, sem atentar às flagrantes
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiressalvas que o parágrafo contém, expressadente, não sou de opinião de que o mercado mente~_J"(las__ SQbr~tu_dQ no intuito de reduzir
vá ficar nervoso esta noite. Prirheiro, porque
a "máquina administrativa". O Governo pasa esta hora, são 19 horas e 20 minutOs, não
SQQen~svaziar a administraçãQ direta e os artifíhá razão para isto. Que nervosismo é esse
dos Jo~m seguirido-se para suprir reais nedo mercado? Se o mercado vai abrir ne!Voso
cessidades como também atender interesses
amanhã, tudo bem.
nem sempre justlficávefs.
Sr. Presidente, permita-me V. Ex" cOm o
OMáciu o poder público a ressalva expressa
maior respeito que lhe tenho, esta mesma ar- do "sempre que possível" contido na lei, bem
gwnentação ouvi quando das medidas provi- como das condicionantes de "desde que exissórias, teríamos que aprová-las; póf causa do
ta... iniciativa privada suficientemente desen"black", por causa do ouro etc. Es_ta mesma volvida e capacitada a desempenhar os encarargumentação vem sendo usada aqui. Vamos
gos de _execução".
usar outra argumentação, mais fundamentaA descentralização para Estados e munida, mais técnica e_ que, inclusive, nos possa
cípios, por outro lado, de que trata o mesmo
ajudar neste raciocínio.
_ [kcreto-Lei n9 200, não atentou às condicioQue mercado nervoso é esse? Mercado ner- nantes explícitas que exigem rea1 condição por
voso é para quem especula fmanceiramente.
parte dos serviços regionais para atender, por
Não sei se V. Ex" tem ouro. Acredito que não. ddegação, aos encargos públicos. ProliferaEntão, V. Ex' não tem -que estar preocupado.
ram-se· os convênios descumpríveis, pois é
de conhecimento público que, em sua maioO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa vai consultar as lideranças e depois ria, foram firmados apenas para suprimento
de recursos financeiros_às máquinas estaduais
determinará ou não a ftx:açâo de uma sessão
é -regionais empobrecidas.
extraordinária amanhã pela manhã, e comunicará o fato aos Srs. Senadores.
Os encargos sempre aumentando, a execução dos serviços estagnada e reduzida.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A conta de serviços gerais passou a admi- Há oradores inscritos.
nistração a contratar serviço_s especializados
Concedo a palavra ao nobre Senador Fran_para cumprimento dos encargos públicos
cisco Rollemberg.
através de contratos e convênios.
Pari passu, a poUtica de pessoal adotada_
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
pelo Governo só tendeu a regredir. Muitas das
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
carreiras foram extiritas,- desesti1nulando os
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, chegou às
prOfiSsionais, técnicos especicillstas e técnicos
minhas mãos relatório elaborado por técnicos
e dirigentes do Ministério da Agricultura, de nível médio, a prosseguirem suas ativldades. Os salários sempre inferiores ao mínimo
acompanhado de farta documentação, que
profissiâna1, adotado pelas empresas públicas
demonstra o impasse em que_ vivem os atuais
e privadas, e, em relação ao nível médio, hoje
dirigentes da administração pública federal
inferiores, nas vinte primeiras referências, ao
diante da situação caótica em que se encontra
salário mfnimo.
o serviço público civil, fruto de várias formas
Por isso os poucos concursos públicos realide contratação de servfdof público praticada
zados, via de regra, não conseguiram preendurante os últimos decênios.
Cher as vagas oferecidas. A administração púO caos no serviço público .e o aviltamento
blica, mais se esvaziou e, contrariamente a
salarial dos servidores da administração direta
este declínio, as incumbências legais dos Micoincide o seu inicio com a edição do Decrenistérios com o desenvolvimento da indústria,
to-Lei n 9 200 que dentre outras medidas, cuido comércio e da produção em geral, assoberdou de impedir o desmensurado crescimento
baram-se. As fraudes fiscais e as fraudes de
da máquina administrativa conforme consta
prodUtos agigantaram-se: e o poder de polícia
no arl 10, § 79:
apequenou-se.
"§ 7 9 Para melhor desincumbir~se
Em razão destas coisas é que passaram
das tarefas de planejamento, coordena- os órgãos da administração, nwn gesto de

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
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desespero ante os compromissos !nstituc::ionais, a buscar meios de atenuar as defasagens
de recursos de pessoal, lançando mão de
quaisquer artifícios que lhes pudessem parecer eficazes. Surgiram as contratações indiretas, via convênio.
No Ministério da Agricu1tura, como exemplo, datam de 1971, dezessete anos: atrás, os
principais convênios para execução de al;ivjdade predpua daquele Ministério. O Brasil exportava produtos e se fazia necessário um controle de qualidade compatível com as exigências do mercado internacionaL Foram firmados convênios com a Cabal e um contingente
de, aproximadamente, 5 (cinco) mil selVidores
foram admitidos. treinados e entraram como
reforço à inspeção de frigoríficos, laticínios,
estabelecimentos de pescados e de bebidas
(Sipa/MA.Cobal e SIPV/MA-Cobal).
No curso da década de setenta. para as
demais atividades, mais dez convênios foram
firmados.
iSto ocorr~ de forma generalizada em tOdos os ministérios.
Observe-se que, a partir de 1980, frente às
crises económicas vividas _é que o Poder Executivo, por decretos, iniciou uma batalha para
não mais ser permitido o "ingresso de pessoal,
a qualquer título" e a "ampliação de mão-deobra indireta", sempre que prescindível.
É de examinar-se que os de_cretos desta
~década deixaram prazos estabelecidos de
proibição, como admitiram casos especiais de
autorização. O que vaie dizer -que nas vacatio
legis podia-se contratar, bem como nos casos
de real necessidade, também.
Examinemos os decretos:
-Decreto n 9 84.817/80- fJXa o prazo de
vedação à 31-12-81, e abre os precedentes
necessários, em ·seu artigo 29, nos "casos de
excepcionalidade reconhecida expressamen·
te";
-Decreto n 986.795/81 -revoga o Decreto anterior, extinguindo o prazo limite de proibição, mas mantém a permissibilid!lde de contratação, em seu artigo 49, nos casos de excepcionalidade;
-Decreto n10 91.403/85- veqou apenas
o preenchimento das vagas por aposentadoria
ou falecimento, nos quadros permanentes, tabelas especiais, emergenciais ou provisórios,
suspendendo, por Ufll'anO, as ascenções funcionais. Não revogou a permissão de contratos noS casos permitidos no decreto anterior.
- Decr~ n9 91.997/86.-limita, o prazo
que era indeterminado estab~leddo pelo decreto anterior, a apenas seis meses de proibição, até 30-6-86, para preenchimento de -vagas de cargos ou empregos. Não revoga o
Decreto n9 86.795/81 na pennissão de contratações autorizadas pelO Presidente da República.
--Decreto n10 92.738/86 -prorroga até
31-12-86 as proibições de preenchimento de
vagas, não suspende as contratações excepcionais.
Entre 31-12-86 e 14-1-87 tivemos_ um periodo a descoberto, vacatío /egis, para efeitos
de preechimento de vagas. As contratações
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haviam sido vedadas, por prazo indeterminado, desde !981.

- Decreto n9 93.920/87 --- estende, por
mais um ano, a proibição para preenchimento
_
de vagas.
- Decreto n9 95.682/87 -tendo sido promulgado em 29-1-88, cicorfeu novamente Va-

catio /egis pelo período de 29 dias, permitindo
o preenchimento das vagas existentes que,
a partir de então, ficaram extintas. As contratações de mão-de-obra indireta estão vedadas
até ~1-12-88, mantidas, pelo artigo 14, as excepcionalidades.

. Dessa seqUência de decretos restou evidente a intenção do Govemó -central de evitar as

contratações desnecessárias, como medida
de moralização da administração e como con-

tenção de despesas. Entretanto, a sabedoria
do governo e sua clarividência ante a realidade
dos fatos, fez permitir interregnoS nas proibi-

ções para que as necessidades fossem supridas.
O poder maior, no entanto, em nenhum
momento foi peremptório. O art. 4"' do Dercreta n9 86.795/81, Que Vigia desde aquela
data, agora vem repetido no art 14 desde último decreto.

"Art 14. Somente o presidente da
República ... poderá autorizar exceções"."
Ficou, desta forma, perpetuada a permissão
de contratações, sempre que no interesse
maior do governo e para atender, excepciona!mente, as suas necessidades.
Pensamos que seja simples deduzir-se que
excepcionalidade seria a ocorrência de qualquer carênciado governo, da máquina estatal,
sempre que ameaçada a sua condição de
cumprir seus encargos públicos nas tarefas
de prestação de serviços essenciais. Era o que
vinha ocorrendo em vários ministérios, desde
há muitos anos. O desempenhq __4ecgrr~-~
das suas obri9ãÇOeS leQ"áiS,- estava sendo prejudicado com a evasão de mão-de-obra. O
que precariamente vinha suprindo tais defassagens, era a contratação indireta de pessoal,
quase sempre para fugir ao engessamento salarial da administração direta.
Os ntesmos dispositivos que regem a-contratação indireta de pessoal, contratação de
serviços com entidades estranhas à administração direta, também disciplinaram boa parte
da contratação direta de pessoal. Explícita ou
implicitamente, se pode perceber, todos os
diplomas antes citados cuidaram de restringir
ou vedar a criação de tabelas especiais ou
emergenciais, mas sempre prevendo as e?Ccepcionalidades, admitindo, portanto, a e:<IStência do suprimento das suas necessidades.
Além dos artigos expressos que cuidaram
de abrir as excepeiorialidades, o Governo tratou de forma objetiva e clara de legitimar as
situações de contratação indireta, com a promulgação do Decreto-Lei !1_~.280, de 16 de
dezembro de 1985. Este decreto-lei criou, mediante transformação, empregos na administração direta e nas
autarquias. Abriu, de fonna inequfvoca, l1 possibilidade do Ingresso no quadros de carreira

do serviço público federal, a todo o -pessOal
mantido como força de trabalho indireto e
retribuídos por convênios.
Fato ma:fcante, é sem dúvida de grande sabedoria, foi a decisão do Tribunal Superior
do Trabalho que_ estabeleceu c_om a Resolução i\9 4/86;- pUblicada rto Diário da justiça
de 5 de novembro daquele ano, às fi. 21.342,
o seguir:'~:
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Verificamos, portanto, que a ess_es servidores com mais de 5 (cinco) anos de prestação
de serviços continuados, nada mais resta à
administração pública do que regularizar essa
situação aexemplo do que foi feito pelo Decreto-L-ei n9 2280, de 16 de dezembro de 1985.
Aos demais, com menos ele 5 (cinco) anos,
se aplica as dec!SõeS que forem tomadas para
todos os servidores na mesma situação e que
"Salvo os casos de trabalho temporário vêm sendo objeto de controvérsias, conforme
e de serviço de vigilância ... é ilegal a con- pode se verificar através dos noticiários da imtratação_ de trabalhadores por empresas prensa.
A solução mais democrática que vemos s_einterpõsfas~aforri'üiildo-se o vinculo empregatício, DIRETAMENTE com o toina~ ria os órgãos da administração pública direta,
aut4J"quias e fundações fazerem um levantador dos serviÇos."
mento das suas necessidades de servidores
Logo, o vínculo dos servidores indiretos. re- quanto à especialização profissional, e nos tersultante de convênios, é com o ministériO que mos do Art 37, inciso n, da Constituição, reali·
o contratou e não com os convenentes. Em- zar concurso público de provas e títulos, conbora no aspecto formal os convênios' r_eferem- tando a experiência profissional _como titulo
se a prestação de serviços pelos órgãos ou o qüe daria vantagem relativa a esses servidoempresas convenentes é fáCil ao servidor pro- res. Isto se aplica não só ao Poder Executivo,
var a sua presença à dispo~ção do ministério. mas também às duas Casas Legislativas e ao
Nada mais cabe à administração pUblica Poder Judiciário.
senão reconhecer o que a Justiça já reco- - -Estas as considerações que gostaria de fanheceu.
zer, Sr. Presidente, Srs. Ssenadores. (Muito
De- fato, é farta a Doutrina e a Jurispru- bem!)
dência, e assim têm reconhecido os decisórios
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de todas as instândas, ao afinnar que o vínculo
em_pregatício não se comprova apenas com - Concedo a palavra ao nobre Senador Jutao contrato de trabalho, e sim, com a consta- hy Magalhães.
tação da d-ependênciâ financeira, hierárquica
OSR.JUTAHYMAGALHÁES(PMDBe com o local de trabalho. Ora oS recursos BA. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Preque pagam o pessoal são dos ministérios, e sidente, Srs. Senadores, todos conhecemos
são eles que dão as ordens e determinam as mazelas de nosso sistema de transporte
o- que devem os servidores cumprir e, final- urbano: preço elevado das tarifas, baixa qualimente, o local de trabalho dos empregados dade dos serviços, altos riscos, atendimento
ê nas unidades dos ministérios.
insuficiente das populações carentes etc.
Nenhum fator de_ dúvida perdura, Os serviQual a origem destes problemas? A sistedores apenas têm a carteira assinada por um mática insuficiênCia de investimentos em inintermediário.
fra~estrutura urbana. Enquanto os vários paíVeriftca~se portanto, que os servidores hoje
ses com população urbana já expressiva, no
mantidos em convênios -têm pleno "direito de ifiíeio -do séeuio,- irrc:lusivea ve11la- RúSSíã e
ver suas postulações resolvidas. Não contri- a Argentina, deram curso a extensos prograbuíram para esse estado de coisas, não são mas- de transportes de massas, como os meresponsáveis por qualquer irregularidade três, nós nos retardamos e não mais conseeventualmente constatada e, ao contrário, guimos atender à forte demanda reprimida.
cumpriram suas atribuições com proficiência Não por acaso, todas as grandes convulsões
e zelo, um grande número deles por mais de no Brasil têm tido origem no anúncio de auquinze anos ininterruptas.
mento dos preços das passagens. Nada pareQuanto ao vínculo emprégaticio, como an- ce poder mudar este quadro, pois os orçates ficou dito, nenhuma dúvida paira em rela- mentos públicos estão comprometidos com
ção aos_ deveres da administração pública o peso das dívidas mobiliária e externa e, concom os servidores, que prestam serviço ao frontados com custos marginais crescentes
ministério, obedecem às suas ordens e rece- das grandes obras representadas pelas .exibeni pagamentos através de verbas originárias gências ambientais e sociais. Quando atenta~
do mesmo.
mos para o fato de que uma ddade como
Diante desses fatos não há dúvida que se Nova York tem wn orçamento de quase OS$
aplica a esses seiVidores o art. I 9 d<\ Cons10 bilhões contra OS$ 600 milhões à dispotltuiçã_o:
- sição da Prefeitura do Rio, que administra nú"Arl 19. Os servidores Públícos civis mero similar de habitantes. damo-nos conta
da União, dos Estados, do Distrito Federal da tragédia em que este País está mergulhan·
e dos municípios, da administração direw do.
Urge que se adotem medidas práticas e de
ta, ,autárqUica e das fundações públicas,
em exercício na data da promulgaçãp da resultado visível para desconcentrar as megaConstituiÇão, há pelo menos cinco anos lópolis brasileiras e impedir que outras atinjam
este nível. Londres já teve dez milhões de habicontinuados, e que não tenham sido adw
tantes, hoje tem pouco mais de sete. Este é
n:titidos na forma regulada no ;;~rt 37, da
caminho não apenas para obter-semelho-Constituição, são consideradOs estáveis
ria da qualidade de vida, mas, sobretudo, a
no servfço público."

um
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salvação da infância hoje desamparada nos
guetos de misêria abandonada à c_riminallda:
de.
_.
_

iludamos com a penetração de meia dúz~a
_de profissionais na política, no mundo dos
negócios ou em áreas até _então domiriadas
Enquanto não se- caminha nesta direção _ exclusivamente pelo sexo oposto. Porque se
que, certamente, resultará do compromisso há vitórias isoladas, se há um persistente traba~
do presidente eleito no próximo 15 de novemlho de grupos feminista _e até mesmo de órbro, temos que adotar uma estratégia de trangãos governamentais, como a ação empreen~
sição que pennita às populações suburbanas
dida pelo Conselho Nacional de Defesa dos
e metropolitanas usufruirem do único meio
Direitos da Mulher - recentemente ameaçaque dispõem para poderem trabalhar e estudo de extinção-, há uma "contrapartida bem
dar. o trem. Neste sentido, é de se ]ementar
mais numerosa, expressa por mulheres que
a decisão da RFESA em suprimir, a partir de
não têm acessO à educação, à saúde, ao plane16-3-89, os trens de passageiros que C:irüllam jamento familiar, a oportunidades de empresemanalmente entr~ as dçiades de Alagoi- go, ao tratamento _despt'9vi_d~de preconceitos,
nhas, Aramari, Ouriçangas, Larnarão, Serrie_são sujeitas, ainda, a Viol~ncia de toda ornha, Santa Luz, Iaçu, Queimadas, ltiuba e Sedem, inclusive fisicas.
nhor do Bonfim, na Bahia.
Pesquisa empreendida pelo prestigiado
Esta decisão prejudica trabalhadores humil"Population Crises Commi~" (PCC) em 99
des que não dispõem de outro meio de trans-

países, envolvendo mais de 90 por cento da
porte _entre estas cidades, Tal decisão jamais . população feminina do mundo, constatou que
poderia ter sido_ tom!'lda bruscamente, sem
o Brasil, na pontuação geral, obteve modestos
qualquer atenção aos interesses sociais envol- 54,5 pontos, abaixo da classificação atribuída
vidos. Diante desta intempestiva decisão da
a nações cot'no o Paraguai, Peru, Colômbia,
RFESA. que atinge desprotegidos conterrâEquador, Guiana, México e Panamá. Para um
neos, levanto minha voz de protesto, na espepaís que é considerado a sétima economia
rança que o eco de inWgnação reverbere nas
do mundo, e ostenta níveis de renda altos para
paredes das autoridad~&.responsáveis por este
os padrões sul-americanos, é um resultado
ato, de_ forma a s_ensjbjlizá-los pa_ra uma revi- muito
precário.
sio da precipitada decisão. (Mu_ito bem!)
Medfdo por vinte indicadores diferentes, o
O SR. PRESIDENTE (Nelson C•meiro) levantamento sobr_e as,mulheres_atr_ibui ao
- Concedo a palavr-?1 ao nobre Senador Re- Brasil outras situações ~nstrangedoras: está
em 55~ lugar na assistência à saúde, à popuMido Aragão.
lação feminina, abaixO de nações reconhecidamente pobres como_ Filipinas, Jamaka, CuO SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB RO. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre- ba e o Paraguaí. No tocante à vida matriJ:noníal
sidente, Srs. Senadores: é com o_ r~conhe- . e familiar o PCC constatou_ _que a situação
brasileira não vai tão l;>e_m: está em 49-'lugar,
cimento de quem conhece_ a extensão e a
knportância do papel feminino na sociedade tomando erri consideração_ fatores como- a
que trago às mulheres de todo o Brasil e, parti- idade ao se casar, o infcio da maternidade
e a habilidade em controlar a gravidez.
culannente, de Rondônia, os meus melhores
A contabilidade braSileira no tocante à mucumprimentos pela passagem do "Dia Interlher indica outras ordens de vulnerabilidade:
nacional da Mulher". Se é um dia perfeito para
saudações e restivfdades, também é um mo- no aspecto educacional, ficou em 479 Iugar,
mento oportuno para que manifestemos nos- enquanto a mulher argentina desfruta de_ uma
sas preocupações a respeito das desigualda- honrosa e confortável terceira posição; em
des nas relações homem-mulher, e nos col_o-. matéria de emprego, o Brasil subiu alguns
pofltos, alçando-se ao 519Jugar, e mesmo asquemos à disposição dos metes que possam
sim ultrapassado por países corno o Haiti, Po~rar-lhe a jus43, .e ~ta posição que lhe
lôniã, Nepal e até o pouco conhecic:lo Botscabe na história da humanidade.
wana. Nessas avaliações (oi considerado não
É bem verdade que as desigualdades ainda
apenas o núme:CC? de mulheres que trabalha
vigentes são prerrogativas dos países pobres,
fora, como tainbérn seus conhecimentos téccomo o nosso, mas também das nações ricas,
nicos e adn1!ilistr$ivos e, claro, o nÍvel salarial.
como pode depreender-se ~ leitura do dossiê
Mas foi particularmente no que tange à
Femme 2000, editado pela ONU para a 32'
igualdade so_cial, Srs. Senadores~ que~ brasisessão da Comissão da Cqndição da Mulher_.
leiras tiveram sua mais comprometedora parrealizada no ano passado. À exceção de ,alguns
ticipação no estudo do "Population Crises
países como a França, a Noruega, Austria,
Comrnittee": 879 lugar, bem no fim da linha.
Canadá,Japão e Ol.ina, onde as mulheresdes~
graças, sobretudo, à ineficácia da legislação
frutam de situação bem melhor do que suas
pertinente à igualdade salarial e prote:ção do
companheiras do resto do mundo, há um e~':'
trabalho, além de pendências relativas às distenso caminho a percorrer nas demais nações
do globo para que a reciproc::idade das rela~ p~s na justiça no tócante à família. Se as
mulheres brasileiras perderam para as rriulheções entre os sexos deixe de _ser uma utopi~
de países_-Corno o Zâmbia, Mali, Indonésia,
e converta~se em realidad,e paJpável, visível e
Bolivia e Camarõe-s:- entreOti'ti'OS notoriamente
concreta.
m8is pObres qUe"OBrasil, cab~ ~QWJ:l Col)S91o
No caso brasileiro, por maiores que tenham
na lembrança de que_ as brasileiras ganharam
sido as conquistas atuais, Sr. Presidente e Srs.
das Islâmicas, cuja -<:Ôndição não encontra pa~
Senadores, as mulheres estão em franca des~
raleiO -na sociedade modema.
vantagem em relação aos homens. Não nos

res
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Devemos reconh~cer que não são muitos
os motivos para que a mulher brasileira comemore seu dia, a não ser pela formalidade da
data. É bem verdade que têm h~Yido tentativas
para superar tantas e tamanhas desigualdades, como aquelas expressas pela Constituinte
e inseridas no novo texto constitucional, que
extirparam anacronismos representados pela
figura do cabeça do casal, do chefe da sociedade conjugal, mas o rez. nâo tanto em reconhecimento do direito da igualdade_ entre os
sexos, mas talvez para sacramentar transformações que não eram mais possível ignorar
e deter.
Avanços reais e notórios Foram expressos
pela ampliação da liceoça-matemidad.e de 84
para 120 dias, além da instituição, em caráter
inovador, da licença-paternidade, reconhecendo o papel comum que cabe ao casal na
criãção dos filhos. Muitas questões de capital
importância para a mulher foram transferidas
para a legislação ordinária, como a incrirni~
nação do aborto que, pelo seu caráter ético
e atentando para as tradições religiosas da
nossa sociedae, vai tardar a encontrar urna
solução de consenso.
Outras inudanças que se tomam imperativas dizem respeito à reformulação da consolidação das Leis do Trabalho, que perpetuam
anacronismos âos anos 40, e às adaptações
do Código Civil para viabilizar a igualdade determinada pela Constituição. No ent:Jnto, muito esforço pela re<:iprocidade nas relações homem-mulher deve emergir da própria sociedade, _do entendimento de que é possível
construir um mundo mais justo a partir do
equilíbrio, da harmonia e da justiça.
Minha expectativa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é de que a cada ano a mulher brasileira possa contabilizar novas e maiores conquistas, dentro do ideal de igualdade que todos professamos. E nesta minha homenagem, que é também um balanço nada corúortador de como o país ainda está atrasado na
conquista da igualdade entre os sexos, abro
um espaço eSpecial para saudar a mulher de
Rondônia, cuja luta inscreve verdadeiros capítulos de coragem, firmeza e particularmente
de esperança no futuro do estado e do próprio
País. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo ·a palavra ao nobfe Senador Mauro Benevides.
O SR. MA(JRO BENEVIDES (PMDB -

CE.PrOnuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs~ Senadores,- o setor avícola do
Ceará atravessa, no momento, fase dramática,
diante da precariedade do abastecimento de
milho, com reserva em estoque capaz de suprir apenas dez dias de demanda, o que tem
ocasio_nadp sucessivos apelos às lideranças
parlamentares no sentido de que obtenham,
do Governo federal, as indispensáveis medidas saneadoras, em condiçõ_es. dE; _tranqüilizar
aquele importante segmento de nossas atividades Produtivas.
Aliás, já flZ chegar, pessoalmente, ao ministro da Agricultura, apelo veemente péllll a nor~
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ma1i1:ação do abastecimento de milho no território cearense, através da ação imediata da
CFP.
.N..é agora. porém, ·as providências pleitea-

das não se concretizaram, ensejando uma nova movimentação da Associação Cearense de
Avicultura, entidade dirigida pelo empresário

Robério Soares Pessoa.

Há poucos dias, recebi, sobre o assunto,
da Diretoria da Aceav, o seguinte e veemente

telex:

"Comunicamos V. Ex" nosSa maior
preocupação sentido abastecimento mi-

lho este estado, cujo consumo õrça cerca
vinte mil toneladas/mês e atual reseava
representa apenas dez dias. Lembramos
segmento encontra-se preÇos venda' ta-

belados, não suportando acresdmos
onus transferenda produto Geias e Paraná.
Frisamos aVicultura cearense é responsavel por vinte mil empregos diretos; sen-

do a 1~do nordeste,

4~ em ovos e 7' em
frangos do Brasil, produzindo atualmente
dois milhões_ e quinhentos mil frangos/
mês e dois milhões e quinhentos mil
ovos/dia.

PermitimoMnos chamar atenção retar·
damento quadra invenosa acentuou
substancial consumo milho inclusive dos
setores da bovino/ovino/caprinocuJtura.
Apelamos vossa intercessão junto MiM
nistério da AgricuJtura e Secretaria TesouM
ro Nacional, sentido alocação recursos
CFP para Possibilitai--a -remoção cem mil
toneladas aludido cereal, suficientes
abastecimento até julho corrente ano. Por
oportuno, informamos safra milho/soja
centro sul está iniciando, e pela demanda
e falta de carga retomo inviabiliza transM
porte rodoviario devendo ser utilizado o
maritimo atraves portos Vitoria e ou ParaM
nagua.
Atencipamos agradecimentos atendimento por V. Ex" este nosso pleito.
Cordiais Saudaç6es. --Associação
Cearense Avicultura (Aceav), - roberto
Soares Pessoa, Presidente"

Srs. Senadores, volto a postulàr do Ministro
Íris Re:renda as medidas que se fazem indispensáveis para a normalização do abastecimento de milho no tenitório cearense.
Com a sua sensibilidade de liomem público,
o titular daquela pasta, em consonância com
a Companhia de Financiamento da Produção,
diligenciará o atendimento do pleito dos avi·
cultores de meu _estado. ________ _
Fica, pois, a nova reclamação na expectativa
de que o Governo central determine, sem delongas. o seu imediato atendimento. (Muito
bem!)

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Alfre~
do Compos.
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política governamental, exl:ensionistas e pesquisadores.
Assim, esperamos que esta séria somente
seja encerrada quando todos os problemas
leira de Pesquisa Agropecuária, por intermédio
relativos à exploração racional dos cerrados
do Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerestejam solucionados, e que a região esteja
rados. e o Conselho Nacional de Desenvol·
definitivamente incorporada ao processo prc:.-~
vimento Oentífico e Tecnológico estão produtivo brasileiro.
movendo, n-esta Semana. o \111 Simpós[o sobre
Iniciados em 1962, os três -prime"frOSSimp6o Cerrado, para discutir a estratégia de utilizasios foram promovidos pela Universidade de
ção racional desta extensa área do território
nacional, que abrange, em boa parte, o Estado São Paulo. A partir de 1976, com o advento
da E;mbrapa e do Centro de Pesquisa Agropede Miila!;! Gerais.
c:uária dos Cerrados, o evento passou a ser
Desde o advento da (Embrapa) e do CPAC,
realizado no Distrito Federal, sob o patrocínio
novas tecnologias para abertura de frçmteiras
da Embrapa-CPAC e do CNPq.
agrfcolas possibilitaram a incorporação de um
Esta segunda fase inaugurou-se c-om a· esnúmero crescente de hectares antes considerados como de baixa fertilidade, de dificil me- colha de um tema central bastante modesto
canização e impróprios para o empreendi- - Bases para a utJ1ização agropecuária -,-em relação ao que viria constituir-se, Jogo a
mento agropecuário.
Hoje, menos de binta anos depois, os cerra- seguir, a região.
, dos brasileiros são uma realidade incontesAssiin é que; já em 1979, o V simpósio
tável, respondendo por 27% da produção na- discutia o uso e o manejo dos cerrados; amcional de grãos e por 35% do café brasileiro. pliando o seu leque, em 1982:- para abrangei
Além disso, 42% do rebanho bovino encon- a produção de alimentos e de energia na vasta
tram-se u_a região.
região das savanas. O Salto dado em seis anos,
Na sessão de aberturn do VII Simpósio, o nesta segunda rase, representou. como a próPresidente da Comissão Organizadora, Enge- pria temática de cada evento pôde testemunheiro Agrônomo Pedro Jaime de Carvalho nhar, um avanço jamis experimentado em
Genú, traçou um perfil do desenvolvimento quaquer programa de desenvolvimento agroda pesquisa nos cerrados, suas perspectivas pecuário, no Brasil ou no exterior. tal cone entraves, em documento que, solicito, faça quista, misto- de orgulho e de confiança, possiparte deste meu pronunciamento.
bilitou o aperte de novas riquezas, não s6 as
mensuráveis pela safra agricola, mas principalmente as de cunho social, pela melhoria
DQC{JfllENTO A anE SE REFERE O
.. SR.SEf!ADOR Ai..FkEDb C4MPOS EM da condição de vida do povo brasileiro, graças
ao aumento da oferta de produtos alimentícios
SEU PRONUNOAMENTO:
•
-.
tanto internamente quanto para a exportação
do excedente.
'l'\ PESQIJ!SA AGROPECllÁR/A E
O Vli simpósio traz como tema c-entral a
O DESENVOLVIMENTO DOS
"Estratégia de Otilização" dos cerrados, visanCERRADOS BRASILEIROS
do a discutir as várias opções de incremento
de novas áreas, uma vez que hoje, dos estimaPedro ]a/me de Carvalho Genú
dos 112 milhões de hectares de terras aráveis,
(Embrapa-CPAC)
·menos de 9% _são utilizados para a produção
_.t\_êl:tpresa Brasileira de Pesquisa Agrope- de grãos, e cerca de 28% estão ocupados
cilália, por intennédío do Centro de Pesquisa • com pastagens nativas.
Agropecuária dos Cerrados e o Conselho NaOs assuntos que serão aqui- abordados buscional de Desenvolvimento Científico e Tecnocam a consagração definitiva da região, nos
lógico dâo início hoje a m<llls um simpósio
campos têcnlco, institucional e político, como
sobre- o cerrado. .t: o sétimO de uma série
solução incontestável para a produção de aJiinaugurada há 27 anos atrás, quando as persmentos, o que se refletirá também em novas
pectivas de uso agricola racional desta vasta
divisas e na redução do processo inflacionário
região do Brasil Central não passavam de meO SR. ALFReDO CAMPOS (PMDB -

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente. Srs. Senadores; ã .Errlpresa Brasi-

a

ra hipóteSe, pois tradição sempre' apontou
as terras férteis do sul e leste do País como
as únicas propícias ao deSenvolvimento de
uma ativid~de rentável, livre de maiores riscos
e parã onde recorriam as demandas do mercado nacional.
A ftistória e o esforço da pesquisa demonstraram a faJácia que isso_ representou. De tal
sorte que, periodicamente, o simpósio sobre
o cerrado, longe de constituir-se num evento
restrito à comunidade acadêmica, vem aportando novas técnicas, novas idéias, novas conqui~ a serem incorporadas aos sistemas
de prod._ução em uso; em proveito de tantos
quantos militam, direta ou indiretamente, na
defesa dos io,teresses da região e do País, se-jam eles produtores, industriais, agentes de

interna.

Os recentes recordes de produção de grãos
podem ser imputados, desde já, na sua parte
essencial, às atividades desenvolvidas na região dos cerrados, graças às tecnologias gera·
da___1; e disponíveis aos sistemas de produção.
Tãnto é que os Cerrados contribuem hoje
com cerca de 27% da produção nacfonaJ de
grãos, 35% da produção de café, além de
outros produtos em menon!stala, sem se esquecer de que 42% do rebanho bovino encontram-se na região.
Nesse aspecto, o uso da inteligéncía humana tem sido de fundamental importância. Não
é gratuita a perspectiva nadonal de um safra
de setenta milhões de toneladas. Tal geração.
longe de ser espontânea, é a conciliaçao de
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o mínimo que a sociedade pode exigir de reum esforço anônimo e desvalorizadq sl~ado
tomo peila existência de um trabalho por ela
à retaguarda desse orgulho nacional: a ativifinanciado e- por ela aguardado como peça
dade de pesquisa.
fundamental para o seu bem-estar.
Para se _atingir esse patamar na conquista
de riquezas agricolas para o País, o papel da
Prezados colegas. Permitam-me um parênpesquisa é primordial. Não me refiro, é lógic:o,
tese, antes de concluir minhas palavras. Não
apenas ao trabalho desenvolvido nos cerrapoderia deixar de registrar um acontecimento
dos, mas em toda a gama de terras agriculdos mais tristes, que abalou não só a inteli~
táveis das demais regiões, em vias de incorpogênciéi nadaria!, mas a tantos quantoS estiveração ao processo produtivo. Poucos sabem
ram presentes aos dois últimos simpósios: o
que _o balizamento Inicial dessas conquistas _falecimento repentino, em janeiro último, de
encontra difi<::1,1ldades que comprometem soDelmar Antônio Bandiera Marchetti, ex-pesbremaneira a simples vontade de acerUJr,. o;Ie
quisador da Embrapa, ex-chere do seu Deparbuscar uma melhoria nas condições de_ vida tamento TéCniCcr-Cientifico, ex~chefe Adjunto
-pelo menos alimentar- da população brade Apoío do Centro de Pesquisa Agropecuária
sileira. Poucos se dão conta da ineficiência
dos Cerrados, e, recentemente, ao se_ desligar
- quando não da ausência --de _um trator,
da Embrapa, Proressor da Universidade de
no momento programado pelo pesquisador São paulo. Marchetti é t.~ma página viva na
para dar seqüência ~ seu trabalho; poucos
história dos simpósios sobre o cerrado. Foi
tomam conhecimento de que s_e enfren~ 1,.1ma
o presidente de sua comissão organizadora
já crônica es,casse~ de_: m~o-de-_obra para o __ quando da realização do V e do VI, ocasião
trabalho laboratoriaJ ou de campo; poucos reem que emprestou toda a sua experiência,
fletem acerca da ineficiência dos equipamentodo o seu dinamismo, toda a sua competos de laboratório; quase ninguém se_ sensi- tência na administração de eventos da magnibüiza para a minguada tare ra de processamentude deste. Graças a ele, e rundamentados
to de dados. essenciaJ na programação e na
no exemplo que ele nos legoU, sentimos a
avaliação final dos resultados.
tarefa de organizar este VU simpósio mais ameIsso é sabido apenas pela instituição de pes- na,_ embora com a responsabilidade redobraquisa, cujo reconhecimento, tanto quanto ao
da. Ao Marchetti, nossa saudade e nossa humérito do traba1ho, quanto fmanceiro, está
milde homenagem.
muito aquêm do valor que desempenha na
Muito obrigado a todQS, com os nossos v:oconquista de novas tecnologias para o desen- tos de boas vindas e de wn proficuo trabalho."
volvimento agropecuário.
Nesse momento, o pesquisador se pergunta
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
se vale a pena. E ·esse-"vale a pena" possui - - ·c:oncedo a palavra ao nobre Senador Nelurna conotação não apenas financeira, repre~
son Wed.ekin.
sentada pela remuneração mensal de seu tra_ O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB. SC.
balho. A questão se situa nwn plano multo Pronunda o seguinte discurso.} - Sr, Presimais amplo e complexo: o da sobrevivência
dente, Srs, Senadores, verdadeira atroada de
de sua capacidade intelectual e, por consevozes se ergue para denunciar o nepotismo
guinte, da própria atividade que _ele desernque viceJoU ila adminiStração-pública e, inclupenha.
!;ive, no Congresso Nacional, permitindo a noApesar de todos os percalços, esse trabalho
meação de mühares de funcionários sem conanônimo, rruto da confiança nos destinos do
c;urw_ público, observado apenas o critério do
País. deve continuar, com todo o zelo, com
parentesco e do apadrinhamento político. Muitodo o conformismo, com todo o âniffio peru- tos desses funcionários não têm pejo de rél::efiar à decisiva vontade _de acertar.
ber os vencimentos no fim do mês - afirEste simpósio nasceu do idealismo e, como
ma~se -. se oferecerem sequer a contraparefe, a seu exemplo, diante da escassez circuns- tida do servi_ço prestado.
tancial de recursos, novas técnicas, novas
-- Trata~se; realmente, de uma prátlca injusta
mensagens, novas experiências serão analisadas. O fruto de tudo isso estará sendo posto e discriminatória, porque favorece alguns em
em prática já no dia imediato ao de sua sessão · detrimento dos que não dispõem de proteção
política. Eliminando-se o concurso público,
de encerramento.
elimina-.se a concorrência saudável entre os
A comissão organizadora do VIl simpósio
candidatos e, pois, a seleção, que propicia o
procurou elaborar uma programação voltada
aproveitamento dos mais capacitados para o
para atender ao Q4e de mais relevante possa
exercício da função pública. Sobretudo, essa
ocorrer no debate acerca de temas que envol~
prática cria uma mentalidade distorcida em
vmn os cerrados: a. situação atual e perspec~
relação à coisa pública, que passa a ser consi~
tivas do desenvolvimento sódo-ecO(lômico cia derada como prtfpria, mas sem a responsa~
região; a ecologia e o uso intensivo dos c~~: bilidade e os encargos correspondente da par~
dos; a produção de alimentos; o planejamento
te de nomeantes e nomeados. Daí os inúme~
agricola a nível de microbacias; a agricultura
ros abusos que se cometem, ora denunciados
irrigada.

insistentemente pela imprensa.
Esp'ei-amos que <1 agregação de novos co- Esse critêrlo, posto que deplorável, tem sido
nhecimentos, que eventos como este forçosaadotado, em maior ou menor grau, de longa
mente propiciam, venham refletir num futuro
data, porém com mais int~nsidade na Nova
imediato de modo decisivo para a melhoria
das condições de vida do povo brasileiro. É · República, pelos Poderes Executivo, Legisla·
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tivo e Judiciário, em nível federal, estadual e
municipaL
No que diz respeito ao Senado Pederal, o
Presicl~nte Nelson Carneiro tem tomado as
providências cabíveis Para coibir abusos e frfegularidades. Não podell)os tolerar funcionários faiiosos, ociosos ou em sítuaç:ão irregular.
Entretanto, qualquer abuso ou irregularidade
deverá ser apurado mediante a instauraç.SO
de process._ó administrativo, ao término do
qual será verificada a necessidade ou _não de
demissão do indiciado.
Mas, não se podem demitir servidores públicos sem justa causa, como bem afirmou o
Senador Cid Carvalho no dis,curso que pronunciou no dia 27 de fevereiro próximo passado, e como parece pretender o Governo, que,
inclusive, tentou conseguir, para tanto, embora debalde, o respaldo-do Congresso tiacl_onal.
Ora, a Constituição FederaJ protbe_a dispensa
imotivada do trabalhador comwn, e, a nosso
ver, o princípio se aplica também ao servidor
público por uma questão de isonomia. E cumpre lembrar que aqueles que tinham pelo menos cinco anos de serviço público na data
da promulgação da_ Constitl!ição adquiriram
estabilidade, conforme prevê o art. 19 das_ Disposições Constitucionais Transitórias.
Aliás, a demissão de algumas-cenienas de
funcionários penaJizaria também as suas famílias e pouco representaria em termos de economia para os cofres públicos. Estes são dU(a~
mente atingidos pelos desca1abros administrativos de que se tem noticia nos. altos escalões do GOVerno, pelos famosos crimes-colarinhcrbranco, sempre impunes, pelas concorrências rraudulentas, pela negociatas de toda
Ordem-, pela sonegação de ünpostos, pelo desviei. de -dinheiro público sob a forma de _subsídio. A propósito afirma o Sr. Ruy LOpeS, com
muita propriedade, em artigo intitulado "os
Ventos da Moraliza~o", publicado no Jotnm
de BrasOia de 2 do corrente mês:
"A redução de tarifas de energia elétrica
para determinadas empresas custa :3 milhões de dólares a ano, de acordo com
a con:ta oficial. O subsídio da nafta petroquímica custa mais de um bilhão de dóla~
res, e os subsidias das exportações se
medem Pelas dezenas de bilhões de dólares, e se baseiam em normas de morali·
dade extremamente duvidosa, para dizer
omfnimo."
Tais assuntos e outros de igual gravidade,
como a conçessão de extensas áreas de terra
a empresas multinadonais na Amazônia, deveriam merecer aten_çãp __ especiaJ dos meioS
de <:omunicação, que implicasse investigação
meSmo 'denúncia, assim como a mobilização da sociedade em defesa de seus _inte-

e

resses.
Mas, hoje, há como que em tendêndã de
rocalizar assuntos menos relevantes, sem
compromisso maior com a apuração da verdade em determinados casos. Estão em foco
a contratação irregular de funcionários públi·
cos, os escândalos que se denunciam no_ 1M
e no IB"C, o problema da iilformática, entre
outros, que não são absolutamente irrelevan·
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tes, mas como que ocultam, numa cortina
de fumaça, aqueles de suma gravidade que
acabamos de mencionar. E, como lembra o
tão do ex-Ministro Aníbal Teixeira, ou nos fatos
apurados pela CPI da Corrupção, que a presidenda da Câmara dos Deputados decidiu se-

que ela nos aplauda e critique, que nos aponte
erros e omissões, enfim, que atue na linha
de frente, denunciando irregularidades, defendendo não apenas a moralização da adminis·
tração pública, mas, .sobretudo, as grandes
causas nadonais; que aja, porém, sobranceira
e persistentemente a serviço ·cfa verdade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito

pultar".

)>em!)

Sr. Ruy Lopes, "ninguém mais fala na ê:oncorrência Norte-Sul, nas verbas confiadas à ges-

.

Por isso, o próprio jornalista aventa a hipótese de que, ..às vezes, a campanha de mora1ização seNiu de biombo para a imoralidade,
na medida em que desvia a atenção do povo
para o que há de podre em nossas estruturas".
E conclui que "o problema da corrupçáo no
Brasil não vai ser resolvido com a demissão
de meia dúzia de bamabés".
A grita contra a intemacionaJização da Amazônia, por exemplo, pode ocultar aos olhos
da Nação a ausência de uma política de preservação do meio ambiente na região. Como
afirma o Sr. José Lutzemberger, a verdadeira
intemadonalização da Amazônia tem sfdo patrocinada pelo próprio Governo brasileiro,
através da cessão de grandes porções de terra
a empresas muJtinacfonais, que re<:ebem, to.
do tipo de incentivos. lembramos, a propó.sjto,
que a Hidrelétrica de Tucuruí, que fez submergir milhares de hectares de Oorestas na região,
fornece energia elétrica abaixo do preço de
custo às multinacionais que atuam em Carojás.
De fato, as grandes causas de interesse nacional são, muitas vezes, relegadas a segundo
plano, ou subtraídas ao dorrúnio público, empanadas que siio pelo brilho e relevância que,
artificialmente, adquirem as questões, menores ou não, que se lhes sobrepõem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os próprios
parlamentares, em ambas as Casas do Con~ Nacional, são vítimas desse critério,
que é responsâve1, em grande parte, pela imagem negativa do parlamento perante a opinião
pública. As notídas. de modo geral, transmitem a impressão de que estamos todos, sem
exceção, disputando cargos, auferindo vantagens, usufndndo mordomias, ou cometendo
todo tipo de irregu]aridades. Mas não se divulgam os nossos trabalhos nas comissões técnie
cu e no plenário, as nossas inidativase proposições de interesse da coletividade.
Na verdade, .trata-se de uma distorção perigosa e injusta, como muito bem afirma o jornalista: João Emílio Falcão no artigo intitulado
"Polftlcos e Servidores", publicado no Com:io
Brazili'ense de 2 do corrente: "perigosa, porque
Sem Congresso livre e soberano nãó há democracia; injusta. porque resulta de incompreensão e desconhecimento da função do Legis-

lativo".
Sr. Presidente, Sts. Senadores, a consolidaç!o das instituições democráticas e a própria recuperação de nossa economia combalida não se processarão sem a nossa coope. ração, sem que ajamos firme e corajosamente
em defesa dos interesses maiores do Pais. E
a Imprensa tem um importante papel a desempenhar nesse mister, pois necessitamos
de seu apoio e de :!JlUIS criticas construtivas:

o SR.-PRESIDENTE (Nelson carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador EdisonLobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso).- Sr. Presidente,
Srs. Senadores; •
A causa ·an1azônica é a que em nossos diaS
desperta maiores cuidados e provoca um debate do qual· participam todas as lideranças
nacionais, particularmante aquelas às quais
incumbe wna palavra mais afirmativa no trato
do problema.
·
O jornal O Globo de· hoje publica artigo
do jornalista Roberto Marinho que merece ser
transcrito nos anais desta Casa, tal a densidade
dos argumentos que expende e a profundidade com cjüe alUde ao tema em debate. Roberto Marinho repudia a chantagem que a partir _do exterior se pretende fazer_ com. o Brasi1
a Pretexto. de defender a ecologia e o meio
ambiente no país. Acredito que a análise em
causa se d.estina a reorientar a discussão do
problema, tão signific.i.tivo s!o. os argumentos
- e os fatos- arrolados pelo Dr. Roberto
Marinho.
IXJC(JMENTO A

Q(JE SE REFERE O

SR. EDISO!Y LOBÃO EM SEU DISCURSO:
"A AMAZÓNIA E O MUNDO
(Roberto Marinho)

·

Qualquer discussão· sobre O firtufo da Affiazônia que tenha como limites a própria região
e o momento presente estará condenada a
não chegar a conclusão alguma. O problema
da poluição e do equilíbrio ecológico tem dimensão mundial - e não se iniciou com a
prime~a~c:>re ~da na Ooresta equatorial.
É preciso começar do começo e olhar além
das fronteiras de .qualquer país ou continente,
para alcançar uma visão objetíva do perigo
real Ql.Je existe para a Terra em futuro terrivelmente próximo; e para saber qual é o dever
de cada wn e de todos os pafses.
A ameaça tem nome: efeito-estufa. Em outras palavras, aquecimento. Até algum tempo
atrás, o assunto era província de especialistas.
Hoje, a simples leitura dos jornais, acompanhada de informações colhidas junto aos estudiosos, pennfte até a jornalistas leigos discutir
a questão.
O efeito-estufa. como nos ensinain, não é
o calor que consideramos normal para o pieneta....:.... uma temperatura média pouco abaixo
dos 30 graus - porque é. a ele que se deve
a sustentação da vida. Mas o aquecimento
artificialmente acelerado, que cabe ao homem
deter nas próximas décadas, sob pena de que
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as condições de vida venham a se aproximar

perigosamente do insuportável.
A inclinação do eixo da Terra varia periodicamente, e o clima acompanha essas variações que se processam com enorme lentidão,
ao longo de milénios. A última, ao longo de
milénios. A última Idade do Gelo não pertence·
à memória coletiva do homo sapiens sapiens:
todas as nossas diferentes formas de civilização ocorreram dentro do mais recente ddo
de calor progressivo, inicíado há cerca de dez
mil anos.
.
. ~
.
Ocorre que o aquecimento, neste ciclo, so·
freu aceleração que pode ser defmida, em termos plane:táriqs, como brusca: do começo
do século passado, até os dias de hoje, a temperatUra ambiente média vem subindo numa
aceleração que toma os indices da Oltima década equiparáveis aos de milhares de anos
no periodo anterior à Renovação Industrial,
O .atual desequUíbrio ocorre exclusivamente
culpa ~~·homem. ,
Nossa abnosfera retém os raios infravermelho do sol - o que é 6timo, pois caso
contrário não haveria vidà. O problema está
na retenção excessiva e progressiva. Esse é
o efeito-estufa, que ·tem as seguintes causas
principais, todas ligadas à ação do homem:
-Lançamento à atmosfera de dióxido de
carbono produzido pela queima de combustível fóssil (gasolina e outros derivados de petróleo, carvão etc.). Estírriã-se que isso esteja
ocorrendo em média anual de dncv a seis .
bilhões de toneladas; para idéia do que significa, os mares, que constituem o maior fator
~alado de_ absorção do Sás, dão conta, pói"
ano, de dois bilhões de toneladas. E a queima
de combustível não tem parado de crescer:
aum·enta numa proporção anual entre dois
e quatro por cento.

por

-Redução das florestas- porque o ciclo
da vida vegetal inclui a absorção de dióxido
de carbono e a sua análise biológica, por meio
da qual o carbono é absorvido e o oxigênlo
devolvido à atmosfera.
-Diminuição da capa de ozônio na atmosfera. Isto se deve, entre outras causas, ao clori~
fluorcarbono, um produto industrial que se
encontra, por ex.empló, nos sprays. O ozônio
bloqueia parcialmente os raiOs ultf!:lvioleta do
Sol, e os "buracos" causados pela ação do
homem não só aumentam o risCo de câncer
de pele como, entre outros danos, diminuem
a capacidade dos oceanos de absorverem o
dióxido de carbono.-Produção de outros gases que t~ri1 efeito
semelhante ao do dióxido de carbono, corno
óxido de nitrogênio (emanado por adubos químicos- e pelo querosene queimado pelos
aviões ajato) e metano, produzido, por exemplo, pelas plantações de arroz. Ironicamente,
verifica·se que a chamada "revoluç!o verde"
que multiplicou os arrozais asiáticos e afugentou o fantasmea da fome de muitos países
contribuiu, embora em pequena escala, para
o agravamento do efeito-estufa.
A comunidade dentífica íntemadonal é
unânime em apontar as teniveis conseqüên· cias do fenômeno. P,revê-se que, à falta de
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É preciso destacar, a propósito, que não
providências heróicas, em meados do_ próxi- ·
mo século a temperatura média da Terta terá
há Amazônia só no Brasil (embora só se fale
aumentado entre três e oito· graus.
nan'OSsa): que as denúm:ias e o debate ignotâm ·~cdiferença entre a Amazônica física e
Parece pouco, mas serâ suficiente pára proa ArnãZôhica legal.
fundas alterações. Haverá arnpliação dos mares e degelo nas regiões polares produzindo
P~r o~"tro lado, ~fugiar~se na posição d~feri
uma ele~ção média Qe um metro 01,1 até bei'T'!
$Wa para usá-la como desculpa para a inação
mais no nível do mar- o suficiente para subserla hipocrisia, e um desserviço que o Brasil
mergir imensas áre~ do litoral em todos os
de hoje estaria prestando ao Brasil do próximo
continentes. CalcuJa__:-se que a1guns países do
século. Devemos r~oohecer_ que há, de fato
Oriente perderão <:ié 40 por cento se seu terridesmatamento indiscrimiriado, até mesmo
tório; no Brasil, as conseqüências n_a foz; do
com subs"ídios oficiais; que não policiamos
Amazonas e no extremo sul serão catastródevidamente uma região_ de enorme imporficas.
tância es_tratégica; que, -enfim não executamos
e sequer formulamos adequadamente uma
O Oima sofrerá rnJ.Jito: secas mais fortes
política coerente de prob;ção da Amazônia.
e mais freqüentes, màiores índices de chuvas
nas regiões ttoplcaiS, acarrentando inundaCabe ao Brasil.:_ porque se.pfeocupa· com
ções dUuviais. Espédes animais e ve!?Jetais de-:
as geraçôes que virão, ~ não por estar agui~
saparecerão. Parasitas e insctos, reSistentes a
lhciaQo pela pressão externa- dar ao mundo
variações climáticas; prosperarão.· Doenças
um exemplo de correta preocupação com
tropicais - como a do sono, causadas pela
equilíbrio ecológi<::o, reconhecenc!C? _que este
mosca tsé-tsé ----:.inYª_çlirão regiões temperanão é território de visionários, mas campo de
das. Prevê-se, ainda que já nas próximas déca.ação PriDntário para o País, ' .. _' _
das começarão a surgir problemas na produExplorar a Amazônia, sim- mas rac1onal~
ção de alimentos e no ~ba;stedmento de água.
mente, Nada impede o desenvolvimento na
Não é de admirar, portanto que em todo
região de políticas agrícolas e .de produção
o mundo civiln:ado o efeitQ~~stufa seja visto
~nergétiCa- e- aproVeitaril.ehtõ-do subsolo. Ter
com preocupação ou me_smo pânico.
-ãc-esso ao- PacifiÇo por rodOvia, a partir da
Amazônia, é não apenas um direito do Brasil,
A Maioria do~ çi~otistas concorda que para
deter o deitO::e_stufé11 i_mpõe-se atacar o problema$ também um Imperativo _econômico de
ma em todas as frentes ... Det~r a de~s;ão facilitar o ingresso e a saída de produtos pelo
õce-anoem tujas margeils s_e econtram países
da Ameu:ônia e de outras florestas do Terceiro
Que no- próximo sécUlo eStarão eritre os mais
Mundo? Certamente - entr~ outras razões
próSperos da Terra.
porque as do primeiro já cederam lugar ao
progresso há muito tempo.
Dar alimento e trabalho a milhões de brasiMas cobra~se também das nações industria:Ú~iros não entra obrigatoriamente em conflito
llzadas a sua parte: por exemplo, criar impos·
com respeito às leis da natureza- desde que
tos restritivos a.o uso de ~ombu~tívei~,f9~se_is,
o governo e o empresârio atuem harmonioinvestir nas fontes de enemia não poluentes
samente com o cientista e a comunidade.
(como a eólica ou a solar) e elevar os índices
Uma política inatacável. de convivência com
de produtividade das que poluem.
o o meio ambiente aléri't do mais dará ao
Neste capítulo, a propósito, os Estados UniBrasil autoridade moral para discutir nos foros
dos praticam no momento politica delinqüen-~ _ inteinactonais-o qUe se· eStá fazendo e deixante: o índices de produtividade na queima de do de fazer no resto do mundo ~bre a arn.eaça
petróleo e carvão esta,ci~ryaram em 1987 e
se avizinha de todos.
·
regredirão em 19_88.
Nestes ~mpos de debate incessante e agitaEm suma, a estratégia recomendada pela
ção por vezes irracional da questão por plenácomunidade cientidk;a tem dy_as linh~~ princirtos _rtão faltam. Só_esta semana,~ Brasil com~
pais: tanto é preciso aumentar a absorção de
parece a do!~: a reunião em Quito doTratado
dióxido de carboJ'IO (e por isto é importante
de CooperaÇão Amazónica_ e o congresso
preservar a Amazônia ~ _reflorestar intensamund.iaJ_em Haia, convocado por países euro-_
mente em outras partes) como reduzir a pro~
peus. Ao primeiro,leyamos proposta com dois
dução desse gás e de outros também poluenobjetivos: articular os 9ito p~ses da região nu~
tes. Quem defende só uma_ parte da solução ma frente de combate ao Jqbby da desinforestá se recusand_o_ª_ ver o probl~~ _gl~bal _mação e promover planos concretos de__ de~
mente - e está, de fato fugindo ao enfrenta- _senvolvímento integrado.
_
_
mente rea1ista de urna das mais graves amea-~ Não deve ser diferente nossa estratégia em
ças com que a humanidade já se deparou.
Haia: apoio integral a medidas legitimas de
Em face deste quadro, ~mo deve se; c;ompreservação do ~quilíbrio ecológico em todos
portar o Brasil?
_
.
Em primeiro lugar, cabe-lhe repehr a pecha os continentes, e repúdio a tentativa de acusar
o Brasil, transformado-o no g~ande réu da
de principal responsável pelo agravamento do
questão.
efeito-estufa e a charitagem que a acompa1:: certo, devemos insitir, que, desacompanha. Países rioos e otganiza.ções intemac::ionais
nos ameaçam com punições no campo eco~ nhada de medidas concretas de preservaç~o.
nômico c:a:ro adotemos atitudes drásticas em ~vereinos diminulda a nossa capacidade de rerelação ao controle am);liental na Amaz~~a. ·sístir à pressão intemacíonal- principalmenE isso não é apenas chantagem, mas dumta- te tend~se em conta o nível de histeria_ que
' atingiu. Essa. advertência não deve ser dirigida
~ baSeaclêl em premissa deturpada.

__que
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apenas ao governo brasileiro. mas a todos.
no mundo todo.
Afinal, o espectro do aquecimento insuportável paira sobre a humanidade inteira. Para
exorcizá-lo, a Humanidade inteira precisa de
milito mais ação racional, e muito menos retóriCa."
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar.
OSR.RQYBACElAR(PMDB-BAPronuncia o seguinte discurso.)- Sr. P~dente,
Srs. Senadores, pesquisa realizada pelo Instituto Hanup, em janeiro último, na; cidade de
Recife, indicou que 75 por cento dos entrevistados gostariam de ver uma mulher ocupando
a Presidência da República. Um dado surpreendente, sem dúvida, que cresc;e em significado quando se considera que as informações foram coletadas entre as diversas cama·
d_as da população, com a audiência de ambos
os seXo.§, numa região que cuftiva_valores tão
tradicionais como o Nordeste.
Embora se trate de uma pesquisa localf·
zada, insuficiente para configurar as preferên·
cias do eleitorado nacional em matéria de candidatos a presidente, seus indicadores coinddem com a crescente confiança depostt:ada
nas mulheres nas últimas eleições municipais,
e revelam a ampliação da presença feminina
- antes tão inexpressiva - não apenas na
pol1tiGa e na ~dministração pública, como nos
diversos campos da atividade humana.
-- Esse reconhecimento vem em boa hora e
valho-me dele, Sr. Presldei-tte e Srs. Senadores, para prestar minha homenagem às mulheres brasileiras de todas as categorias e condições pe_lo transcurso do Dia lnte~aciomd
da Mulher, e convidá-los a uma reflexão sobre
o papel feminino -na sociedade, sua incansável
luta pela igualdade entre os sexos e sobre o
que nós. como homens e polfticos, temos feito
para ajudá-las a conquistar o espaço que de
direito e de fato lhes cabe,
Não tem sido uma batalha fáci1 remover
os preconceitos, as teorias a respeito de sua
falsa íncãpaddade e as próprias conveniências
masculinas em perpetuar um status quo baseado em regras viciadas. Tem sido difici1, inclusive, levar a própria mulher a reconhecer
que seu papel e sua função na vida vão além,
podem ir muito além das paredes domésticas,
não apenas em seu berieficio pessoal, mas
também em favor da sociedade que integra.
O feminismo exarcerbado dO$ anos 60 que âssinalou a fronteira ritais visível e organizada do movimento prestes a c:ompletar 30
anos - cedeu lugar à maturidade CCJ!ll que
a mulher, não apenas no Brasil mas também_
em todo mundo, vem buscando, atualmenb!,
a igualdade no lar, nas escolas~ no mercado
de trabalho. As vitórias e os avanços foram
enorines para quem, há menos de 30 anos,
podia ter seu contrato de trabalho resdn~do
pelo marido ou pelo pai, se a atividade exero.da
por elas fosse considerada wna ameaça aos
vínculos familiares.
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Muitas dessas regras obsoletas ainda sobre~

do que a subseqüente Carta de 1969, mas
apesar de ambos os textos preconizarem a
máwvontade de tantos que vêem na mulher
igualdade perante a lei, "distinção de sexo,
raça, trabalho, credo religioso e convicção poapenas a concorrente, e não a companheira
ou a s6cia solidária nos negócios, tão responlftica", na prática tais prinCípioS não produsável, como os homens, pelos destinos do ziram nenhum efeito, porque não se fizeram
País. Afma1, não podemos nos esquecer de
acompanhar de instrumentos lega!s para que
que o sexo feminino representa 52 por cento
a Igualdade fosse consolidada.
Entramos na década de 80, Srs. Senadores,
da população brasileira e 40 por cento do eleiatribuindo ao homem ainda o papel de chefe
torado nacional, trunfos mais do que suficientes para que possam demarcar seu próprio da sociedade conjuga], negando títulos agrários à mulher lavradora, incriminando o aborespaço e influir decisivamente na política, na
economia e na esbutura da própria sociedade.
to, permitindo a prevalência de desigualdades
numa época em que o acelerado progresso
É bem verdade que, muito embora a milié o agente de transformações que incluem
tancia feminina no Brasil tenha wna crónica
o entendimento de que o equilíbrio está na
corajosa desde o começo do século, e perforreciprocidade da relação homem-mulher.
mances extraordinárias como a de Bárbara
Foi para tentar resgatar essa dívida que a
de Alencar e Ana Uns, de Alagoas, Maria LaConstituinte de 1988 emprenhou-se em ser
cerda de Moura, de Minas Gerais, IsabelBertobastante clara quanto a essa igualdade, garanluc:.ci, com seu "Manifesto à Mulher Paulista",
tindo os meios para que seja, de fato, exercida,
Bertha Lutz, entre outros nomes dignos de
e não apenas mais uma retórica constitucioreconhecimento histórico, demorou para que
nal. Na verdade, muitos itens -não pelo seu
as mulheres se envolvessem na sua própria
teor polêmico, como a questão do aborto, mas
luta e pressionassem por conquistas que só
pela sua natureza-, tiveram de ser remetidos
viriam anos mais tarde, à medida que intensifià legislação ordinária, mas o sUbstrato princavam seu próprio engajamento.
cipal contempla a mulher de modo mais
Assim é. que, em todas as Constituições tiabrangente, realçando seu papel como cidadas e havidas desde 1824 até a de 1969, as
dã.
mulheres passaram ao largo de qualquer conNo art. 39, inciso IV, dos Princípios Fundaquista mais significativa. Foi graças à revoluçio modemizadora de Getú1io Vargas que lhes mentais, a Constituição deêlara, como um dos
objetivos fundamentais da República Federaseria estendido, em 1934, o direito ao voto,
resgatando-as de um limbo político de mais tiva do Brasil, "promover o bem de todos, sem
de um século, durante o qual, contraditoria- preconc-eitos de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação".
mente, representaram a força de trabalho mais
E riO ait. 5°, inciso I, do Capitulo dos Direitos
importante. A conquista da cidadania começava aí, mas teria um longo caminho a percor- e Deveres Individuais e Coletivos, proclama
rer. Tanto é que dos 214 deputados consti- textualmente que "homens e mulheres são
iguais em direitos e obrigações". Pela primeira
tuintes de 1933, só tomou parte uma mulher
vez uma Constituição nomeia a rnu1her, ao
- Carlota Pereira de Queiroz. E entre os 40
delegados classistas, novamente se fazia pre- invés de lançar mão do recurso de expressar
o gênero humano pela palavra homem.
sente apenas uma representante do sexo feminino -Aimerinda Farias Gama- dando aos
Manteve-se, também no inciso XXX do art.
homens um quorum esmagador de 252 a 2.
7 9; prOibição de diferença de salários por
motivo de sexo, e proibiu-se ainda critérios
A falta de representação na Assembléia Na- de admissão discriminadores, incluindo idade
cional Constituinte de 1945 levou a causa da e estado civil. O mesmo artigo, no seu incisO
mulher a resultados dasastrosos. A Carta de XX. propõe a ''proteção do mercado de traba1946, num retrocesso historicamente imper- lho da mulher, mediante incentivos especídoável, suprimiu na declaração do princípio ficos", o que pode parecer uma discriminação
de isonomia a expressão "sem distinção de ao -contrário, mas trata _de superar o atraso
sexo", introduzida na Constituição de 1934, imi?o~to-~ p~ofissionalização da mulhe_r,
muito embora incorporasse e procurasse amcontUdo, de todas as menções constituciopliar os direitos sociais consagrados por ela nais à mulher, uma das mafs importantes foi
e preservasse o direito à iguaJdade salarial.
a ampliação da licença à gestante, de 90 para
120 dias, expressa pelo ·inciso XVIII do arl 79
Afma1, já estava em vigor a Consolidação
das Leis Trabalhistas, promulgada em 1943, do Capítulo' dos Direitos Sociais. Um pasSo
na qual se estendia às rnu1heres os direitos definitivo na compreensão de que a responsaestabelecidos para todos os trabalhadores, a bilidade pela procriaç!o não cabe unicamente
despeito da lntrodução de ressalvas tendo em à mulher foi a instituição da licença-paternidade, decisão que, tanto quanto a anterior,
vista suas "condições físicas, psíquicas e morais". Para a époCa, a CLI representou um motivou reações as mais controvertidas, cogrande avanço, apesar de nunc.,_ ter sido inte- mo, ltliás, tudo que tem caráter inovador.
No entanto, esses avanços; da mesma forgralmente respeitada e de ter deixado um número muito grande de mulheres - empre- ma que a proibição de dispensa da mulher
gadas domésticas, trabalhadoras rurais etc.- .gestante até cinco_meses após o parto, contida
ao largo de seus beneficias.
- nas Disposições Transitórias, são ainda moA Constituição de 1967 reparou _as omis- destas se_ S:_()rl!~arados com a cobert~_que
sões da Constituição anterior, do rTiesmo mo- :núseS-Comõ a Suécia, França, Alemariha ou

vivem, perpetuadas pela burocracia e a notória

a
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União Soviética asSegurain às inulheres nessa
condição. Na Suécia, por exemplo, a licençamaternidade é de seis meses tanto para o pai
como a mãe, e na Alemanha é de sete meses
e meio para a mãe.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
estes são parâmetros que estão muito aquém
de nossa condição econômica, ou até do nosso próprio estágio cultural. Mas é urna medida
importante que se dá para garantir à mulher
um tempo mínimo para cuidar do filho re<:êmnasddo e ao homem a possibilidade de com~
partilhar de perto de um momento tão impor~
tante em suas vidas.
Um outro poblerna se impõe, a partir de
agora: as lideranças femininas e órgãos volta~
dos para sua defesa e promoção temem as
repercussões dessas conquistas, o crescimento do desemprego e a marginalização profissional. Essa é uma outra frente de luta em
aberto, porque trata-se, aí, de convencer a pró-_
pria sociedade de que homens e_ mulheres
são os atares da vida e os perpetuadores da
espécie e, nessa .circunstância, a maternidade
é um estágio que merece consideração social
sem ressalvas.
Este entendimento só virá a partir de uma
ofensiva educacional e, mesmo nesse campo,
também as mulheres estão em desvantagem.
Basta compulsa_r qualquer livro didático desti·
nado aos primeiros an:os escolares para cons-tatar que, neles, cabem à mu1her papéis se-cundários, como cozinheira, doméstica, donade-casa e similares. Mas a transformação tem
de começar nos bancos escolares, a fim de
que oS cidadãos de amanhã possam finalmente compreender que as peculiaridades da
mulher não a obrigam a cumprir um destino
inferior ao do homem.
A conquista dessa 1. Jaldade_ passa po_r
qUestões mais ainplas e ~.-Omplexas, é:oino o
tratamento dado ao aborto, que hoje vitima
anualmente milhares de mi.J,lheres, seja pelo
caráter crimiQOSo que lhe foi atribuído, ou pela
falta de assistência médica condizente e eficiente difusão de meios de planejamento familiar. O pouco núrtiero- de creches existentes
e o descumprimento da lei nesse_ particular
tomam a opção pelo trabalho um dilema feminino que não comporta mais tergiversações
e compromete profundamente o ideário da
igualdade.
Nesta breve exposiç:!o, em que não é possí·
vei aprofundar o quanto as desigualda4es nas
reaJções entre os sexos sacrificam a mulher,
desejo registrar minhas homenagens às brasileiras que trabalham e sofrem, oprimidas por
um sistema injusto, marginal~das e discriminadas, que militam no campo ou na cidade,
apresentando minha admiração e apreço e
a certeza de que a renovação nos comandos
políticos do País será a senha para mudanças.
profundas na vida nacional, nas quais certamente terão participação condizente com a
justiça e eqüidade. (Muito bem!)
O. SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a otdinári?
de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA

6

Se alguém quis_er nulificar uma comissão,
que a faça com mais de três membros. Por
origem), relativa à proposta para que seja auto- isso, criamos o TSJ com 33 membros, em
rizado ·o Govemó do Estado do Espfrito Santo turmas, como melhor o determinar o Regi~
a emitir Letras Financeiras do Tesouro -doEs- menta Interno. Mas o importante não é isso,
é que ele será um Tribunal semelhante aos
tado do Espírito Santo- (l.FTES), destinada
substituição de 3.033.,526 Obrigas;ões do Te- Tribunais do Trabalho, que é a Justiça que
souro do Estado do Espírito Santo (OTES). melhor funcionou no Brasíl. Em vez de se
fazerem Tribunais enormes, far-se-.ão Tribu(Dependendo de pare<::er.)
nais intermediários, como são os Tnbunais
Regionais Federais.
~7
E wn grande instante de sjgnificativo·valor
MATÉRIA A SER DEQ.ARADA PREJUDICADA este de_aprovação da lei que vem da Câmara.
de inlciativa do próprio Tribunal Federal de
Projeto de Lei do Senado n9 352, de 1985, Recursos, dando a composição e estabelede autoria dq_Senador.f~ivaldo_t-\achado,· que- cendo meios de instalação do SuperiorTnbualtera dispositivo da Le( n~ 6.~92, de_ 11. de
nal de Justiça.
·
novembro de 1978, para- o fun de Permitir
Posso dizer ao Senado que, em relaç:ão à
a transferência de pensão especía(, devída a
instalação da nova Justiç:a no País, não deve
ex-coll)batente, a dependentes específicos; e . haver aquele excesso de preocupação quanto
a acumulação desta com a_ perisào prevíden- à parte financeira, porque, se a Justiça não
ciária.
for bem estruturada, como nós o fiZemos na
Constituição, e pequenas preocupações finan:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ce~ras vierem a prejudicar o seu _organismo,
- Está encerrada a sessão.
todo o e::>forço será nulificado.
(Levanta-se a ses.Siio às 19 horas e 25
A JusUça foi mais bem cOntemplada nesta
minutos.)
nova Constituição. Doravante haverá justiça
no País, pelo menos melhor justiça.
DlSCGRSOPRONGNCIADOPELOSR.
- Voltei, recentemente, do México, onde tive
LEITE C/V\11:5 NA SESSÃO DE 2-3-89
que realizar uma defesa num caso privãdo.
E QGE, ENTREGGE À REVISÃO DO
Fiquei surpres_o c_omo é que -o México tem
ORADOR, SERIA PGBJJCADO POSTEduas imagens: a imagem externa de um país
RJOR/o1ENTE
.
de lutas libertãrias, e a in1agem interna de l.IJl\
Páis sem leiLserrijustiça. Quero advertir à Casa
O SR. LEITE CHAVES (PMDB - PR. Para
que, se alguém pensar que a Justiça mexicana
discutir) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está
é capaz de decidir contra interesses de mexicacflegando à Casa, com esta mensagem, pronos privilegiados, engana~se. Fõi quando vi
JetO de lci da Câmara. Diga-se, o primeiro dOs como a Justiça brasileira, com todos os defei:grandes·projetes decorrentes_ da reformu(ação
tos de que padece, é uma Justiça respeitável.
do Judiciário pela nova Constituição.
É por sina1, a única que cumpre rogatória no
Falo mais para registrar, à consciência de
Mundo Ocidental.
cada um, a existência da matéria, para que
Então, Sr. Presidente, a partir desse TribuR
nãci- se diga, ,-depois, que um ptojeto desta
na1, constity_ído e compostç> com a nossa fiscaiJrlportância foi aprovado sem di~c;ussão. _
lização, passarerri.os a·ter unia Justiça melhor,
__$r. Presidente, participamos da Subcornis-: mais célere, mafsjusta, e capaz de dar cumprisão do _Poder Judiciário e do Ministério Públimento aos objetivos constitucionais que lhe
co,.tendo o grande_empenho em -fazer da Jusestabelecemos. é: preciso que haja a aprovatiça brasJ1eíra uma grande Justiça.
ção, para que o Supremo Tribunal Federal
Advogado ao longo dos anos, cheguei à
passe_ a exercer as suas atribuições especiconclusão Peque a Jeí_nunca cria, realmente,
ficas, porque, até o instante da instalação do
a felicidade de um povo, mas ela a melh,ora Tribunal Superior de Justiça, o Supremo Trimuito._ Porém, se a Jei é boa e não o for o
bunal Federal estará acumulando outr~s funJudiciário, então, ela não terá expressão, será
ções que não são suas, pela Constituição atual.
esquecida, será marginalizada ou inadequaSr. President_e, é um projeto que merece
damente aplicada.
aprovação, e com louvores.
A nossa luta era para que o Supremo Tribunal Federal fosse realmente uma Corte ConstiATO DO PRESIDENTE
tucional só, com juizes eleitos e com manN• 55, de 1989
datos temporários, para que a renovação dos
juízes tambéO) _operasse a renovação d_a enO Presidente do Senado Federal, no uso
tendimento da lei constitu<;lonal. Foi impos- das atribuições que lhe conferem Os arts. 52,
sível. ~sim, debcamos o Supremo como uma
item 38, e 97, inciso IV, de Regimento Interno,
Corte -mista e Criámos o Superior Tnbunal de
em conformidade ç:orn a _delegação de comJustiça,_
petência que lhe foi outorgada p_e~o Ato nç
2 de 1973, revigorada pelo Aro da Comissão
Houve, quem defendesse um Tribunal com
Diretor_a n9 12, de 1983, de acordo com o
80 membros, porque é gnmde o volume de
serviço. Chegamos à conclu5ao, entretanto, disposto na Re_solução n_9 130, de 1980, e tende que os Qrandes Organismos se nuliftcam do em vista o que consta do Processo _nq
pelo tamanho desmesurado, pela estrutura vo- 002.606/89-5, resolve ~utorizar a contratação,
lumosa, pela burocracia.
sob o regime Jurídico da Consolidação das
Mensagem n' 52. do 1989 [n• 89/89, na

1
Discussão, em turno único, do Projeto de

Lei da Câmara n9 17, de 1986 (n"' 6.69'2/85,
na Casa de origem), que dispõe sobre as unidades orgânicas das indústrias grá(icas na administração federal e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n' 1.023, do 1986, da Comissão

-de Serviço PúbUc:o Civil, favorável,
com emenda que apresenta de n'1 1 - CSPC.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n'1 164, de 1982 .. complementar, de autoria do Senador Itamar Franco,
que assegura ao contribuinte do Imposto so-

bre a Renda o direito de abater a integralidade
das despesas oom a saúde, educação, habitação e juros provinientes de dívidas pessoais,
tendo
PARECERES, sob n' 487 o 488, do 1985,

das Comissões:

-de Constituição e Justiça, pela coftStitucionalidade e juridlcidade e, no mérito, favo-

rável· o

-·de Ananças. fiwol-áVeJ, com emendá

que apresenta de n9 1~CF.

3
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de lei do Senado rt' 80, de 1984, de autoria
do Senador Nelson Cam~iro. que altera dispo~
sitivo da Consoli~ção das ~is do TrabaJho,com vistas a limitar em 40 horas s_emanais
a jornada de trabalho, tendo
PARECER , sob n' 889, do 1986, da Co-

missão

· -de Constituição e Justiça, peiã c::Onsti~
e juridicidade; e
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido

tucionalid~de

em plenário, da Comissão

-de Legislação Social.
4
Mensagem n9 44, de 1989 (n9 59/89, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro,
em caráter excepcional, a emitir 'letras financeiras do Tesouro do Estado do RJo de Janeiro
(LFTRJ), emissão essa destinada a possibilitar
a substituição de 131344.704 Obrigações do
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ),
que serão extintas. (Dependendo de parecer.)

5
Mensagem n9 45, de 1989 (n~ 61/89, na
origem), relativa à proposta para que seja auto~
rizado o Governo do Estado de Minas Gerais,
em caráter excepcional, a emitir letras fman·
ceitas dó Tesourõ do Estado de Minas Gerais
(LFT--MG), emissão essa destinada' a possi~
bilitar a substituição de 171.946.935 Obriga~
ções do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(GfM), que serão extintas. (Dependendo de
parecer.)
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Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, da senhora Edith Machado
Coutinho França para o emprego de Assessor

Técnico. com o salário mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS·3, a partir de 3 de
março de 1989, com lotação e exercício no
Gabinete do Primeiro Vice-Pre_s!dente do Senado Federal, Senador Iram Saraiva.

Senado Federal, 8 de março de 1989.Senador Nelson Carneiro, Presidente.

(*)ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 2 de 1989

O Primeiro-8ecretário do Se_nado F~der_al,
nos termos do__ arl 137 do Ato d.a Comissão
Diretora n~ 31, de 1987, considerando as conclusões dos estudos elaborados pela Comissão Especial instituída pela Portaria: n" 29, de
1987, do Primeif'Oo<Secre~rio, reSolve aprovar
as especificações anexas, de padronização para realização de reformas de residências ofi~
dais do Senado Federal, localizadas na Super~
quada Sul n9 309 de BraSI1ia, destinadas aos
Senhores Senadores.
_
Senado Federal, 14_ de fevereiro de 1989.
-Senador Jutahy Jvlaga/hães, PrimeiroSecretário.
--() Republia.do por haver saldo com ~miSSão '(anexo) no

DCN Scç!o U, de 22-2-89.

ANEXO AO ATODO PRIMEIRO SECRETÁRIO

N"2 de 1989

Especificação para Reforma das Residênci.as Oficiais da SQS 309

4 transversinas, sendo três nas mesmas dimensões e Uma, na altura da fechadura que
terá 20cm x4cm.
As guarnições serão em ipê rigorosamente
plano e lixado, apresentando superfícies perfeitamente lisas.
- ----. Na foi-.ração externa será errij;>regado laminado pau-ferro.
O_ emprego de qualquêr outro tipo de mad~a, fi!=ará subordinãdo à autOrizaÇão da fiscalização" âã Subsecretaricl de Engenharia.
As aduelas serão ftxadas mediante grampos
metálicos previamente chwnbados nas alvenarias.
As portas de madeira são identificadas no
projeto ar_qUitetônico com a sigla PM.
As portas que conformam um mesmo hall
social deverão Sempre que possível, ser idênticas.
As portas do hall d~ serviço e -internas Qeverão ser recuperadas, sendo substituídas apenas as partes danificadas.
Os armários dos quartos sociais, suite {doset) e circulação serão refonnados interna
e extemarn_eil.te conforme prancha. (planta em
anexo)
As portas dos armários dos quartos sociais,
si.iite- e- c_f_n::ulaÇao apresentarão detalhe de
emolduramento e ventilação,_ conforme prancha. (planta em anexo)
Observação: Caso a estrutura dos armários que sofrerão reformél esteja danificada por
empenamento, ou estado de decomposição,
deverá também ser subsbluída.
Os anlíá"fioS dos banheiros, suite, socia1 e
lavabo serão confec..cionados conronne prancha.

_ _

__ .-

.,

Os armários para copa/cozinha e área de
1-Arquitetwa
serviço serão totalmente revestidos em lamiO projeto original de arquitetura não poderá
nado decorativp, padrões kitchefls, ou similar,
ser alterado, salvo modificaÇões que sejam - resis~ntes à umidade, borrifos de ácidos ou
estritamente necessárias_ _e aprovadas pela gordura.
Subsecretaria de Erigenharia.
Os revestimentos infernos dos armários e
gaVetaSSerã:Oem laminados text_urizados, com
1.1 - SERVIÇOS
L1.1 -Retirada das louças, metais, aquece- as bordas-ãrredondadas, se_m emendas e candores e banheiros quando necessário_. Estes tos ViVOs.
Observação: A copa/cozinha e área de sermateriais deverão ser entreques à fiscalização
da SSENG, que após relacionados, serão en- viço está seguindo o padrão existente e reçencaminhados ao almoxarifado do Patrimônlo, temente instalado em alguns apartamentos da
SOS 309, confonne prancha A-04
localizado.no Bloco da Unidade Apolo.
1.1.2 - Demolição de paredes, pavimenl3 - FERRAGENS
tações e revestimentos, sem alterar o projeto
1.3.1 -Todas as ferragens danificadas searquitetônlco original.
rão substituídas, seguindo o mesmo padrão,
1.13- Remoção de entulhos.
e de acordo com especificações referehtes à
1.1.4 - Execução de esquadrias, ferragens,
reforma em questão.
revestimentos, pavimentações, tratamentos e
1.32 - Instalação de corrediças de nylon
demais elementos segundo as especificações
para as gavetas.
que se seguem e pranchas de arquitetura.
I.3.3 - Nas portas de acesso, deverá ser
instalado olho mágfco.
l2 - ESQUADRIAS
1.3.4 ~ Puxadores projetados de acordo
12.1 - ESQUADRIAS DE FERRO E AL!.Icorri anatomia da mão.
MfNJO
1.3.5- Portas especiais dotadas de dobra~
As esquadrias danificadas serão substitui- diças kitchens ou similar, de dupla ação, que
das, seguindo o padrão já existente. e de acormantém aS pOrtas na posição desejada impedo com especificações referentes à refonna
dindo que as mesmas batam. f.4- REVESem questão.
__
_
TIMENTO
1.22 - ESQ!.IADRIAS DE MADEIRA
1.4.1 -ARGAMASSAS
Hall Social - seguir detaJhes prancha.
todas as paredes-levarão massa única no
As portas deverão ser executadas com entraÇo 1:1;3 (cimento e areia e saibro), ~presencabeçamento de 15 cm x 4cm, em ipê com
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tando parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. A esPeSsura tníhima será de 20mn.
As paredes levarão chapisco no traço 1:3
(cimento e areia).
1.42- AZULEJOS

Nos locais danificados (cozinha, área de serviços e banhelro de empregada) deverão ser
aplicados azulejos brancos 15_x15cm, tipo Ex~
tia.
·
Deverão ser assentados com massa de cimento e areia fina e deverá ser obseiVado rigorosamente o esquadrejamento elas paredes.
As juntas deverão ter, no máximo, 1,5mm
e serão_a prwno. Após o assentamento e depois de bem seca a massa. utilizada, deverá
ser feito o rejunte com massa de cJroento
branco e água.
Nos locais não danificados os azulejos deverão ser limpos e reajuntados com cimento
branco e água.
Os resíduos de cimento branco deverão ser
retirados com estopa até que a junta fique"
perfeitamente visível.
Deverá ser evitado, pelo oficial desse serviço, que a sobra do material seja canalizada
para a rede de esgosto do compartimento.
Para os banheiros, suíte, social e _levado,
azulejos lncepa 25 x 25cm ou similar de 19
qualidade, usando o mesmo procedimento
para colocação.
l5 -SOLEIRAS E RODAPÉS

Haverá soleira sempre que houver mudança
de nível ou do material do piso. (ver detalhe,
prancha.)
_
___ . . .
As soleiras serão em cantoneira .me~lica
(alwnínio anodizado).
No caso de opção por existência do -roaapé,
o mesmo deverá seguir o padrão existente,
e especificações _referent(!S_ -~ reforma_ em _
questão.
1.6.....,. Vii:l,ros

Serão substituídos os vidros quebrados, por
material idêntico ao existente,
1.7.1 -Pisos Cerâmicos
O piso da área· de Sei-ViÇo,_ copa, cozinha
e banheiro de empregada, será em cerâmica
nõ tamailho .30 ~ 3.0qn,_ .~ão Caetano ou simi~_
lar, de 1~ qualidade; padrãQ liso, nas cores
areia, bege ou ciru;a; pisos dÓs banheiros suíte,
sodal e lavabo~ será no tainf'lnho 25 x ?li.--~••_
Incepa ou sunilar, de 1' qualidade.
1.72 -CARPETE
Os pisos dos quartos,.haUs, sala, escritório,

e vest:r, deverãp_ ser ~m carpete 1Omm, 100~ -nylon, cor_ ª_e,scQlher.
Observação: No caso da impossibilidade
do usó do carpete, fica especificado taco de
ipê de 1 qualidade no tamanho 20 x 7,5cJ_TI.
1.8- TRATAMENTOS
1.8.1 -

PINTURA

1.8.1.1-Esquadria de ferro
As esquadrias de ferro deverão receber pin~
tura igual à existente na fachada do prédio,
tinta ólt~, na cor grafite.
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As superffcies deverão estar totalmente desempenadas e secas para recebimento da
massa corrida à óleo e posteriormente, após

seca, aplicação •de tantas dernãos de óleo
quantas forem necessárias para que se obtenha um perfeito acabamento, sendo que deverá ser aplicada no mínimo 2 demãos.
LB.12 -

Esquadrias de Madeira

As portas internas do apartamento receberão pintura esmalte semifosco, acetinado, na
cor branéo gelo, os marcos acompanham o
mesmo tipo de tratamento.
As portas dos armários do quarto social,

suíte e circulação receberão internamente
aplicação de verniz, e externamente pintura

esmalte semifosco, acetinado, na cor branco
. gelo.

l8.1.3- Tetos
Copa/cozinha: argamassa, massa corrida,
pintura automotiva ou coralite (tinta esmalte),
na cor branco neve.
Banheiros suíte, social, lavabo e banheiro
de empregada e demais ambientes, argamas~
sa, massa corrida e tinta PVA, na: cor branco
neve.
As superfícies deverão estar perfeitamente
limpas e secas antes que se proceda qualquer
operação.
O construtor deverá tomar especial cuidado
para que sejam protegidas contra respingos
de tintas as peças tais como: louças, metais,
luminárias, vidros,•esquadrias e ferragens, as~
sim como também os próprios pisos.
L8.1.4- Paredes

As paredes receberão pintura em tinta PVA

16tex branco geli, marca Coral, Suviriil ou

!pi~

ranga, conforme indicada nas pranchas de ar~
quitetura.
As superficies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.
A eliminação da poeira deverá ser completa,
tomando-se precauções especiais contra o I~
vantamento de pó durante os trabaJhos. até
que as tintas sequem inteiramente.
As superfícies só 'poderão ser pintadas
quando perfeitament~ enxutas.
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada
quando estiver perfeitamente seca, observando um intervalo de 24 horas entre demãos
sucessivas, s81vo especificações em contrário.
Serão adotados precauções especiais no
sentido de evitar sa1picaduras de tinta em su~
perficies não destinada a pintura (tijolos aparentes, mármores, vidros, ferragens de esquadrias etc.), prevenindo a grande dificuldade
de ulterior remoção de tinta aderida a superlide rugosa (vidro em relevo etc).
Posteriormente as paredes deverão receber
aplicaçâç> de duas demãos de selador compativel com a tinta utilizada na pintura.

l9- ELEMENTOS DECORATIVOS
L9.1 -CORTINA

Cortina de correr, tecido Shantung, elevado teor de algodão de 1 qualidade, cor a esco-'
lher, forro em brim de 1 qualidade, gravatas
no mesmo tecido ou pingentes com sanefas

de ga1erias em madeira revestida no mesmo
tecido da cortina, modelo tradicional.
Será facultado o uso do black out nos quartos em $_ubstituição ao forro das çortinas.

Observação: No caso da impossibilidade
do uso do carpete fica espeficado taco de ipê
de 19 qualidade no tamanho de 30 x 7,5cm.
!.92 - ESPElliOS
Sobre todas as bancads deverão ser colocados espelhos de cristal de 5mm, colocados
com cola para laminado meJamínico em chas~
sls de compensado de 1Omm e ftX,ados com
molduras de madeira de ipê, conforme detalhe
na prancha. (Planta em anexo)
IT-INSTALAÇÓES _
lll- HIDROSANITÁRIAS
Os projetos referentes as este item, serão
fornecidos junto com as especificações.
D.I.I-SeJViços
Substitutição total das instalações de água
fria e quente a partir das colunas e aquece~
dores existentes, respectivamente.
Substituição dos regjstros de gaveta e pres~
são, bem como das vávulas de descarg?~.
Substituição total do esgott? secundário, insifonado.
clusiVe ralo
Substituição do esQoto primário até o tubo
de queda.
Substituição das-louças sanitárias com os
respectivos metais.
Substituição do esgoto da pia até a coluna
de gordura.
Substituição dos metais da pia e tanque.
Substituição do esgoto do tanque e má~
quina de lavar até a coluna.
ll.12- ESPECIF!CAÇÓES
U.1.2.1 -ESGOTO
Tubos e conexões de PVC esgoto, marca
Tigre ou similar de 1~ qualidade.
Ralos seco sifonados em PVC, com grelha
cromada, marca Tigre ou similar de 1 qualidade; e_
Adaptador F F - PVC, para ligaçiio do
ramal de esgoto primário ao tubo de queda,
marca Barbará ou Ferro Brasileiro ou s[milar.

seco
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Observações: Conectar o ralo da área de
serviço ao ralo sifonado do banheiro de empregada.
IT.I22-ÁGUA
Tubos de ferro galvanizado DIN-2.440, para
as redes c;le água fria e quente, diâmetro mínimo de 3/4".
Conexões Tupy ou similar, para 150 lbs.,
ferro galvanizado.
As emendas dos tubos, conexões ou metais,
serão feitas através de barbante zarconado ou
fita veda rosca Teflon, ou similar.
Toda a tubulação de água quente será Isolada termicamente com vermiculita, após ser
pintada com duas demãos de tinta antiferruginosa.
· ll.2- ELÉTRICA (ver projeto de instalção}
8.2.1-SERVIÇOS
Substituição de quadro de luz, bem como
de toda a fiação elétrica do apartamento;
Acrescentar as tubulações. caixas e circuitos
preVistos no projeto elétrico, anexo, IE-6/9 (ar
condicionado, chuveiros, tomadas de copa,
cozinha ~.);
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Executar tubu1açôes que alimenta o quadro
de luz <lo apartamento, até a caixa de passagem do hall do mesmo pavimento.
Subsitituir os alimentadores do quadro de
luz, do apartamento até o PC, utilizando a tubulação existente;
11.2.2- EspeciftCãções: Ver cadernos de encargos nos itens que couber.
II.3- TELEFONE (ver projeto - planta em
aenxo)
Adequação das instalações às normas da
Telebrás.
DI-APARELHOS (Especificações)

Dl.I - LOUÇAS
.
111.1.1. -Suite
Vaso e bidé Cefite, linha Stillus, cuba oval
Celite, ou similar de 1• quaJidade, banheira
de 154 x 84 x 42 com hidromassagem.
JTI.l.2- Bariheiro Social
-Vaso e bvidê C elite, linha Stillus, cuba
oval c elite, ou similar de 1~ qualidade.
lll.l.3. -Lavabo
Vaso Celite Stillus, cuba oval Celite, ou simi·
lar de 1~ qualidade.
lll.1.4- Banheiro de empregada
Vaso, bidé e lavatório Celite, linha módulo
ou similar, de 1~ qualidade.
lll.2. -METAIS
111.2.1-Suite
Misturador de Javatórto e bid~ Deca C-54,
ou similar, de 1• qualidade.
Válvula de descarga, Deca "2530, ou similar
de 1~ qualidade.
Registras de gaveta e pressão Deca 1509
Cw54, 3/4", Deca 1416, C-54, 3/4 Ou similar
de 1• qualidade.
Ducha regulável Deca 1999 C-54 ou similar
de 1o qualidade, o_u ducha jet-set Lorenzettf
cromada ou similar de 1t qualidade.
rn.2.2- Social
Registro_ de gaveta e pressão Deca 1509
C-54, 3/4", De.ca 1416 Cw54, 3/4" ou similar
de 1~ qualidade.
Misturadores de lavatório e bidê, Deca C·54.
Válvula de descarga, Deca 2530 ou similar
de 1~ qualidade.
Ducha regulável Deca 1999 C-54 ou similar
de 1• quaUdade ou ducha jet-set Lorenzetti
cromada ou similar de I• qualidade.
Ul2.~- Lavabo
Registro de gaveta, Deca. 1509 C~54, 3/4,
ou si1 Jar de 1• qualidade.
To1 ,eira para lavatórios, Deca 1198 C-54,
ou similar.
Válvula de descarga, Deca 2530, ou similar
de 1~ qualidade.
Ducha manual, tipo Duchabell Deca ref.
1983 (acabamento C~54), ou similar de t~qua~
!idade.
. lll.2.4- Banheiro de empregada
Registro de gaveta e pressão, misturador
para bidê e torneira marca Deca, C-50, ou
similar de 1• qualidade.
VálvuJa de descarga, Deca 2530 ou similaf
d~ 1~ qualidade.
Ducha elétrica Carona 4 estações ou similar
de 1' qualidade.
ill.2.5- Cozinha e área de serviçoS
-Registro- de gaveta, Deca, C-50

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

-Misturador para pia, Deca, C-50

-torneira para tanque, Deca, C-50
Observações: Todos os metais complementares conio: sifão, válvulas de pia e lavatório, tubos de ligação, rabichos flexfveis, .serão
em metal cromado, referência Deca, ou similar de 1• qualidade.
Ul3- Complementos (Ver plantas de detalhes)
'
W.3.1 -Banheiros, suite e social

Porta-toalhas de argola, metálico, marca
Deca linha Maison C-54 ou similar de 1' qUaHdade. acompanhando os demais metais utilizados.
Porta-toalhas duplo, metálico, marca ~
linha Maison C-54 ou similar de 1' qualida,de,
acompanhando os demais metais uHiizados.

Saboneteira de alumínio anodiz_ado, com
tampa, giratória, 15x15cm, para box, Moldenox ou similar de 1• qualidade.
Papeleira de alumínio anodizado com tam-

pa, 15x15cm, Moldenox ou similar de 1' qualidade.
Assento para vaso sanitário m"arca Cellte
500-104 ou similar de 1• qualidade.
W.3.2 -Lavabo
Porta-toalha de. argola, metálico, marca Deca linha Maison C-54 ou similar de 1' qualidacle, acompanhando os demais metais Utili-

zados.
Papeleira de_ alumínio anodizado com tampa 15xl5cm, Moldenox ou sirriilar de 1• qualidade.
.
AssentO para vaso sanitário marca _.Ceiite
500-104 ou similar de I• qualidade. · -·
m.J.3-'- Banheiro de empreQada
Câbfde de louça branca, 15xl5cm, ínarca
Çelite ou similar de 1~ qua1idade.
· Saboneteira de louça b'rarica 15xl5cm,
marco Celite ou similar de l' qualidade.
,. Papeleira de louça branca, 15x15cm com
rolete, marca Celite ou similar de 1' quaJidade.
· Assento para vaso sanitário marca Celite
500-100 ou similar de 1' qualidade.
, m.4·- Bancadas
, _
lll4.1 -Banheiros suíté, spcial e lavabo
·. Será em mármore branco nacional Óu bege
aahia30mm.
·
·

mA2- COzinha
Bancada da cozinha, em- granito Ouro Velho, 0,03tnm .de espessura, com espelho e
guarnição; instalados nesta bancada, cuba dupla h' 02 da Fracalanza ou similar de.1• qualidade.
W.5- Divisórias

W.5.1-Lavabo
Será em mármore brancO nac:::íonal ou bege -

Bahla30mm.

IV-LIMPEZA
Serão considerados como limpeza, os seJViços de raspar, c:::aJafetar e encerar os pisos;
lavar e retirar os detritos que aderiram às louças, aos materiais cerâmicos, aos aparelhos
e aos vidros, desempenar, retirar detrftos, polir
metais e ferragens etc. e finalmente retirar en-

tulhos.
Limpeza de pisos ou paredes de material
cerêmic:::o, com áddo muriático em ;wluçilo
de 1:3 de água; o local esfregado, lOgo em

seguida deverá ser lavado com bastante água~
Na limpeza dos pisos, deve-se ter cuidado iniM

dai de tampar os ralos a fim de que os detritos
provenientes da limpeza não venham obstruílos.
Umpeza dos metais dos aparelhos sanitâ·
rios: os metais com acabamento cromado seM
rão limpos com removedor de tinta verniz,
quando se acharem sujos destes materiais.
Em caso contrário, serão unicamente esfregados com pano grosso e seco até recuperarem
seu brilho natural.
ümpeza dos aparelhos sanitários: serão lavados somente _com água e sabão, devendose ter o cuidado de retirar todo excesso de
massa que. foi utilizado na colocação das peM
çasdemetaJ.
Em_ nenhum caso será permitido o empre-go _de soluções ácidas nas louças sanitárias
e não será permitido o uso de palha de aço.
Os restos da limpeza -dos aparelhos, de modo .
algum deverão ser lançados no esgoto do próM
prio aparelho.
Umpeza dos vidros: cuidado especial deverá ser obseJVado na limpeza dos vidros junto
às peÇas das esquadrias e às peças pintadas.
V- ENlREGA DA OBRA
- O construtor ou empreteiro, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar
uma vistoria final do prédio, acompanhado
da fiscalização.
Serão Verificadas todas as partes aparentes
que constituem o acabamento final das obras,
bem como as ínstalações, fazendo as provas
de isolamento e queda de tensão dos circuitos,
conforme determina a NB-3, existência de
possíveis vazamentos e a colocação de todos
os apãrelhos em funcionamento, inclusive,
instalações mecânicas existentes (bomb:as,
motores etc.) e seus comandos automáticos.
Por ocasião do recebimento definitivo da obra,
o empreiteiro deverá fornecer ao contratante
-um Certificado de garantia de cada wn dos
equipamentos instalados na obra.
O construtor deverá providenciar, às suas
"custas, todas as ligações definitivas antes c;ta
entregá definitiva da obra e providenciar identificação de todos os circuitos nos quadros de
luz com chapa de acrílico contendo, como
informitção o número do circuito e o seu setor
correspondente.
VI- DIVERSOS
Nota: As dúvidas que possam surgir com
relação a este caderno de especificações e
as pranchas com os desenhos c_orrespondentes poderão ser esclarecidas junto à SubseM
ctetaria de Engenharia.
PORTARIA

N'4,de 1989
O Primeiro-Secretário do Senado Federai,
no uso das suas atribuições regimentais, resolve designar Fernando Silva de Palma Lima,
Assessor Legislativo, Afrânio Cavalcanti Melo
Jún_iQr, Assessor Legislativo, e José Jabre Baroud, Assessor Legislativo para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão
de Inquérito incumbida de apurar os fatos
constantes do Processo n? 1.830/89-9. -
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_Senado Federal, em 2 de março de 1989.
-Senador Mendes Cana/e, Primeiro-secretário.
PORTARIA

1'1• 5, de 1989
O Primeiro-secretário do Senado Federal,
no uso das suas atribuiç~s regimentais, resolve designar Fernando Silva de PaJma Uma,
Assessor Legislativo Afrânio Cavalcafiti-Melo
Júnior, Assessor Legislativo, e José Ja_bre Baroud, Assessor Legislativo para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão
de Inquérito incumbida de apurar os fatOs
constantes do Processo rt' 1.829/89-0.
Senado FederaJ, em 2 de março de 1989.
-Mendes Cana/e, Primeiro-SecretáriO. -

ATA DA 4• REUNIÃO ORDINÁRIA
DA COMlSSÁQ DIRETORA,
REAUZADA EM 7 DE MARÇO DE 1989

Às dez horas e tririta minutos do dia_ sete
de março de um· mil novecentos e ..oit~nta e
nove, na Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a Comissão Diretora do Senado Federal,
com a presença dos ExcelentíssimoS Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente,
lran Saraiva, Primeiro Via:!MPresidente, Mendes
Canale, Priemiro-Secretárió, Pompeu de Sousa, Terceiro-Secretário, Antonio Luiz_ Maia e
Áureo Melo, Suplentes. Deixam de comparecer, por motivos justificados, oS ExCelentíssimos Senhores Senadores Alexandr~ Costa:,
Segundo Vice-Presidente, Divaldo Sutuagy,
Segundo Secretário, e Louremberg Nunes Rocha, Quarto Secretário.
O Senhor Presidente dá início aos trabalhos
da reunião e, prosseguindo a dis_cussão da
matéria- iniciada anterionnente - , ~ubmete
à Comissão Diretora as emendas ofe:reci_da_s
em Plenário ao Projeto cle Resolução n 9 3/89,
que "adapta o Regimento Interno do Senado
Federal às disposições da Constituição da Re-pública Federativa do Brasil, e dá outras providências".
.
-Os presentes examinam 43 (quarenta e três)
emendas, das quais aprovam 1O (dez) integralmente e 8 (oito} parcialmente; consideram 7
(sete} prejudicadas, rejeitam 14 (quatorze), encaminha 3- (três) à Assessoria da Mesa para
reçlação de subemendas em em 1 (w;na}, que
permite o credenciamento, junto à Mesa, de
representantes de classe.. A decisão é_ _no s~n
tido de que o seu autor a apresente sob a
fonna de projeto de resolução.
A seguir, o Senhor Presidente dete_o:nin~.ao
Diretor-Geral o encaminhamento de todas as
emendas apreciadas à Assessoria da Mesa para elaboração do parecer do Relator da matéria
na Comissão Diretora, o Senhor Primeiro VicePresidente.
. .
_
Nada mais havendo a tratár, o SenhciPresidente encerra os trabalhos às treze hO@S, pelo
que e_u José Passos Pôrto,_ D!r~or-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei ã _pr_eehte
Ata que, depois de assinada pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
. Sala da Comissão Diretora, em 7 cJe m~rço
de 1989. -f'fe/SJ)n Carneiro, Pré?i~ente_.
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!.I -ABERTURA
1.2 -

EXPEDIE!'ffE;

1.2.1- Comunicações
-De- Senadores de que se ausentarão
do País.

1.2.2- Discursos do Expediente
SEJYADOR JARBAS PASSARINHO Privatização do Uoyd Brasileiro._lncentivos
fiscais para 1989. "AArriazônia e o Mundo"
- artigo do Jornalista Roberto Marinho,
publicado no jornal O Globo.
SENADOR OLAVO PIRES- "'O misté-

rio da rua Cuba" - artigo do jornalista
Julio Saraiva, publicado na revista Manchete. Precariedade da rodovia BR 425. SENADOR RaY BACELAR- Sêca no
interior da Bahia.

SENADOR IRAM S'11<41VA - O Dia lntemadonal da Mulher. Redução no orçamento do Conselho da Mulher.
SENADOR NEY MARANHÃO- Entrevista do Diretor do Banco Central, Dr. Car-

los Tadeu, sobre os bancos estaduais.
SENADOR AL(JJS/0 BEZERRA- O Dia
Internacional da Mulber. Comparecimento
à Comíssâo de Relações Exteriores do Senado Federal da Sr"_ Mercedes Bel Carmen
Letona, dirigente da Comissão Político-di~
plomática da Frente Farabundo Marti de
Libert:ação Nacional e da Frente DemO"
c::rátic::a Revolucionária, de El Salvador.

1.2.3 - Commúcação da Presidência
-Designação de Senadores que comporão a CPI sobre a devastação da Hiléia
Amazónica.

1.2.4 _-Requerimentos

-N? 26/89, de urgência para o Projeto_
de Lei do Senado n~ 14/89, que dispõe
sobre a atualização monetária das restituições do Imposto de Renda e a base de
cálculo para incidência do imposto no caso de aluguel de imóveis.
-N9 27/89, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara_n~ 2/89 (no 1516, de
1989, na Casa de origem), que dispõe s0oo
bre o ouro, ativo financeiro, e sobre seu
tratamento tributário.
I ;3 -ORDEM DO DIA
-Proj~to de leidaCáffi8rap~ 17, de 1986
(n~

6.692/85, na Casa de origem), que dis-

, põe sobre as unidades orgânicas das in-

dústrias gráfic:as na administração federal
e dá outras providêndas. Discussáo_encerrada, ficaildo a votação adiada por falta
de quotwn.
Projeto sie Lei do Senado n9_ 16:4,_ de
1982 .:..._ complementar, de autoria do Sena:dor ItaroéU' Franco, que assegura ao contribuinte do Imposto sobre a Renda o direi-tO-de abater a_ integralidade das despesas
·com a Saúde, educação, habitação e juros
provinientes de dívidas pessoais. Discussâo' encerrada, ficando a votação adiada
per falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n"' 80, de 1984,
de autoria do Seriador Nelson Carneiro,
que altera dispositivo da Consolidação das
Leis do Trabalh~. com Vistas a limitar em
40 horas s_emanais a jornada de trabalho.
Dedarado prejudicado. Ao arquivo.
1.3.1 -Questão de ordem
-Suscitada pelo Sr. Senador Jutahy
Magalhães, solicitando nova verificação de
quorum, nos termOs do Regimento Interno.

Mensagem n~" 44, de 1989 (nQ 59/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja auto~ad_o o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, em cará.ter excepcional, a
emitir letras fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio de janeiro (LFTRJ), emissão
essa destinada a possibilitar a substituição
de 131.344.704 Obrigações do Tesouro
do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ), que
serão extintas. Discussão encerrada do
- Projeto de Resolução n~" 6/89, oferecido
pelo Senador Mário Maia, em parecer_ pro-ferido nesta data, ficando a votação para
a sessão seguinte.
__ ___ _ _
Mensagem ~~> 45_, de 1989 (n~ §~189,
na origem), relativa à proposta J?ata que
seja autorizado o_ Govemo do E;Stado de
Minas Gerais, em caráter excepcional, a
emitir letras fmanceiras do T esowo doEstado de Minas Gerais (LFf-MG), emissão_
essa destinada a possibilitar a substituição
de 171.946.935 Obrigações do Tes0_yf9
-do Estado- de Minas Gerais (OTM), que
serão extintas. Discussão encerrada do
Projeto de Resolução n 9 7/89, ·ofereCido
pelo Senador Itamar Franco, em parecer
proferido nesta data, ficando a votação para a sessão seguinte.
JY\ensagem n? 52, de 1989 (n9 89/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Go~~m_o do _Estado_ do
Espírito SantO a emitir letra~_ fi_!1ance1ras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo
(LFTE$), destinada a substit~:_~ição de:
3~033.526 Obrigações: dq T escuro do Estado dO Espírito Santo (OTES), Discussão
encerrada do Projeto de Resolução __ n 9
8189, oferecido pelo Senador Ney Mara.:nhão, em parecer proferido nesta ~· fi~
cando a votação para a sessão segwnte.
PrÕjeto de _Lei -dá Senado ":~" 352, de
1985, -de autoria do Senador N1valdo Ma-
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chado, que altera dispositivo da Lei n 9
6.592, de 17 de novembro de 1978, para
o fim de permitir a transferência de pensão

especial, devida a ex~combatente, a dependentes específicos, e a acumulação desta
com a pensão previdendária. Dedarado
prejudicado. Ao arquivo.
1.3.2- Comurucação da Presldên·
da
- PrejudiciaUdade dos Requerimentos
26 e 27/89, lidos no Expediente.

n~

1.3.3 -Discursos após a Ordem do
Dia

SENADOR JOÃO MEIYEZES- "Amazônia: ecologia e soberania" - Palestra
do Ministro do EXército, General Leónidas
Pires Gonçalves. Discurso proferido pelo
Presidente José Samey na Guiana e no
Suriname.
·

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERO - "Amazônia; ecologia 'soberania" - Palestra do Ministro dó Exército,
General Leônidas Pires Gonçalves.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Estabelecimento de uma política sa1arial.
SENADOR MÃR/0 MAú\ - "Operação
bandeja", no Rio de Janeiro.
SENADOR MAURO BORGES - VIII
SimpôS.io sobre os cerrados.
1.3.4 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROl'ICil'ICIADOS EM SESSÕES AI'ITERIORES
_-_Do Sr. Senador João Menezes, profe~
rido na sessão de 1-3-89.
---Do Sr. Senador Aureo Mello, profe·
Íido na sessão de 7-3-89.

3-ATODOPRESIDEI'ITEDOSENADO FEDERAL

-N• 21, de 1989.
4 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL DO l:lEl'IADO fEDERAL
-N9S 4 e 5, de 1989.

5 -Sil'IDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATWO FEDERAL EDOlRIBUl'IALDE CONTAS
DA (Jl'IIÂO - Sll'IDILEGIS
-Edital de_ convocação de: Assembléia
Geral.
6-MESA DIRETORA

7 -LIDERES E VICE-LÚ)ERES DE
PARTIDOS

8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMAl'IENTES

Ata da 14"' Sessão, em 9 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs_ Nelson Carneiro, iram Saraiva, Nexandre Costa
Pompeu de Sousa e Nabor Junior
ÃS 14 HORAS E 30 Mffi{ffOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Mário Maia - Alufzio Bezerra - Nabor
Júnior - Leopodo_ Peres - Carlos De'Carli
- Aureo _Mello - Qdacir S_oare_s - Ronaldo
Aragão - Olavo Pires - João Menezes Almir Gabriei-Jarbas Passarinho- Antonio
Luiz Maya -João Castelo- Alexandre Costa
-Edlson Lobão -João Lobo- Hugo Napoleão- Afonso Sancho- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro _Bene_vid_e_s -:---:José Agripino
-Lavoisier Maia- Humberto Lucena -Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de
Lavor- João Lyra - Teotonio VUela Fllho
- Francisco Rollemberg - Lourival Baptista
- Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - Ger-

sofl Caniãta -João Calmon ...:._ Nelson Carneiro-Itamar Franoo-Ronan Tito-Seve-ro Gomes - Fernando Henrique Cardoso Mário COvas- Mauro Borges- Iran Saraiva
- Pompeu de Sousa - Mauricio Corrêa Roberto Campos -.-- Louremberg Nunes Rocha - Mendes Canale - Rachid Sa1danha
Derzi - Wilson Martins - Affonso Camargo
-José Richa-Jorge Bomhausen- Dirceu
Carrieiro - Nelson Wedekin - Carlos Chia·
reDi _:José Fogaça.
O Sr. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)A lista de presença acusa o comparecimento
de 56 Srs. Senadores. Havendo número regional~ declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
-O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do
Bcped!ente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
Em 9 de março de 1989
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce- •
lência que me ausentarei do País a partir de
13 a 18 do corrente mês, a fim de, no desempenho da missão com que me destinguiu o
Senado, par:t;icipar da 81' Conferêricfa_ Inter-
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parlamentar, a realizar-s_e em Budapeste, capital da Hungria.
.
Saudações -Afonso Sancho em 9 de marçode 1989
· ·

Senhor Presidente

Tenho a honra de comvniç_ar a_Vos~ ~e
lência que me ausentarei do País a partir de
13 _a 18 do corrente, a fim d_e, no _cl~sempenho

· de missão com que distinguiu o Senado, participar da 81' Conferência lnterparlamehtar, a
realizar-se em Budapeste.
Atenciosas saudações -Pompeu de Sousa

Em 9 de março de 1989
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce-

lência que me ausentarei do Pals a partir de
13 a I 8 do corrente mês, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o

Senado, participar da 81' Conferência lnter-

parlamentar, a realizar-se em Budapeste, capital da Hungria.

Atenciosas saudações. -

_
U1/son Martins

Em 9 de março de 1989
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me_ ausentarei do País a partir de13 a 18 do corrente mês, a fim de, no desempenho da missão com_ que me distinguiu o
Senado, participar da SI• Conferência lnter_parlamentar, a realizar-se em Budapeste, capital da Hungria.
Atenciosas saudaçõeS"- Marcondes Gade-

lh•

Em 9 de morço de 1989
Senhor Presidente
Tenho a honra de_ comunicar a Vossa Exdência que me ausentarei do Pafs a partir de
13 do corrente mês, a fim de, no desempenho
de missão com que me distinguiu o Senado.
participar da 81• Conferência lnterparlamentar, a realizar-se em Budapeste, capital da Hungria.

Atenciosas saudações -- Edison Lobão
Brasma-DF, 8 de março de 1989
Senhor Presidente
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, do acordo com com o -disposto no
artigo 43, alínea a, do Regimento Interno, que
me ausentarei dos trabalhos da Casa a partir
do dia 13 do corrente mês, para breve viagem
ao estrangeiro, em caráter particular, onde irei
participar da "II Reunião de Presidentes de Organizações Empresariais, Iberoamericani:ls", a
ser realizada na ddade de Santiago do Chile,
no período de 14 a 17 de março de 1989.
Atenciosas Saudações -Albano Franco.
O Sr. PRESIDENTE (Nelson Cameiro}0 Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo Peres. (Pausa.) S. EX''está ausente:
Concedo a paJavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARII'IHO (PDS
- PA Pronuncia o seguinte discurso) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
O meu obJetivo ao assomar a triblma ~_tratar
de asuntos múltiplos, mas que me pareçem
'todos importantes.

O primeiro se caracteriz<J por um decreto
administrativo, que manda p~~ar o Uoyd
Brasileiro.
.Tenho recebido, aqui, manifestaçO_es partidas de pessoas que ou integram o grupo de
servidores do U_oyd, ou _que não o integram,
e todos têm-=-amesma posiçãO. Mostrar, aclui,
a privatização dO Uoyd, em grande parte, pode
ser um tipo de medida equivocada que na
verdade esteja interessando particularmente
a armadores privados, inclusive nacionais ou
particurlamente nacionais, que visam obter as
linhas que foram concedidas ao Uoyd Brasileiro.
- _O OOyd é uma institUição tradicional no Brasil; e a nossa posição pessoal....:. falo, inclusive,
em nome da_, mir:tJ:t<l:_ Bancada, se não pela
unanknid_ade,-mas j>efa maioria dela- é contrária a essa posição.
Sabemos que há, tramitando na Cas.a gostaríamos de saber qua1 a posição em que
se encontra - um projeto de resolução apresentado pelo Senador Maurício Correa. que
pretende tomar inexeqüivel o decreto que privatiza~ o Uoyd Br~ile~ro. Essa é uma posição
que tomo inicialmente em caráter ap~nas superficial, para p-oder me reservar o direito posteriomeo~e- de tratar da matéria com maior
profundidade.
_ O segundo Problema esiá relacionado com
os incentivos fiscais para 1989. Recebi um
te!~ do Presidente da Assosiação dos Empregados do Banco da Amazônia, que diz:
Exm9Sr.
Jarbas Gonçalves Passarinho
DD.-Senador da RePública_
Bancada do Pará
Senhor Senador,
lr'\ais- uma vez o Governo Federal _mostra a
sua desconsideração pela Região Amazônica.
A Portaria da Receita Federal n~ 164 demonstra bem essa postura ao estabelecer, na di~tri
f)uição dos incentivos fiscais par~ 1989, o percentual de 37_;9.7%_ para o Finor e 18,83%
para o Finam. Se somQdos os percentuais do_
Pin e dO Proterra teremos 63,25% para o Nordeste e apenas 31,37% para a Amazônia Aeba, conclamava Vossas Excelência a defender 9s interesses da Amazônia, contando para
tanto com o apoio desta Associação, Esperando contar com o s_eu engajamento nessa
luta, renovamos nossa cordiais
Saudações. - José Luiz d'Ávila, Presidente
da Associação dos EmPfegados do Banco da
Amazônia (AEliÀ). ·
Nosso endereço para correspondência:
Avenida Presidente Vargas, n 9• 800 - Novo
Andar~

cep: 66020- fone: (091) 2231677

...:...1é1ex: 916944 ..:..·selem- Pará.
Ainda recentemente, matéria semelhante foi
obJetO aqui da presença de uma delegação
de empresários da Amazônia, que foram bemsucedidos, porque conversando com o Presidente da República de Sua Excelência obtiveram ~ premes~. aliás cumprida, de diminuir
o corte que seria feito _S<:>bre _ o Finame. porque
é evidente que o Nordeste tem maior import.â_~da neste ~so. pela sua vitalidade própria,
pelo que representa da população brasileira;
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ma:;, também, nã é J\J:itO que se sacrifiqüe
o Norte, a Amazônia brasileira, a partir do mo-

mento que esses cortes podem acabar prejudicando a proporéionaJidade que deve haver
entre os dois inc~ntivos fiscais.
Vejo, com alegria, no momentO, um- acre·ano como v: Ex" Senador Nabor Júnior, presidindo esta sessão. Certamente as minhas palavras ecoarão nos ouvidos de V. EX', embora
da boca de_ V. EX' não possa sair no momento
nenhum apoio, pelo imperativo de presidir a
sessão.
Aterceira questão está ligada ainda à Amazônia, e ten_ho em mãos o editorial do jornal
O Olobàdo dia 8 de março,.ou seja, de ontem-.
E não é comum- que o editorial de O Globo seja assinado pelo Sr. Roberto Marinho; s6
quando S. 8' acredita que _as matérias são
extremamente importantes_ é que o faz, e o
fez no dia de ontem, sob_o título: "A Amazônia
e o Mundo". E acho que esse eidtorial está
muito bem colocado, porque ele mostra claramente que não se trata de fazer aqui nenhum
tipo _de chauvinismo. Nós não estamos defendendo a Amazônia, como quem diz: aqui é
terra que tem dono e, conseqüentemente, nenhum estrangeiro pode sobre ela opinar. ·
-Nós já mostramos _em dicurso, 11_e_s~ Cas"a.
Sr. Presfdente, no que diz respeito à internado~
nalização da Amazônia achamos perfeitamente que não existe sentido nem ameaça. Há
também um equívoco muito grande daqueles
que se opuseram ao chamado regime militar,
e costumam dizer, aqui nesfa Casa e na outra,
que naquele período é que houve a internacionalização- cOnCedida pelos próprios governos
militares. Isto é uma falácia, é uma inverdade
categoricamente' desmentida pelos fatos.
Dizer, por exemplo, que o Projeto Jari foi
uma das coisas que poderiam servir como
objetivo para esse tipo de acusação é desconhecer, profundamente, Q que se passa no
Brasil inteiro. Seria a mesma coisa que admitir
que as montéldoras que estão sediadas ~m
São Paulo, São_ Bernardo do Cainpo etc., são
também uma violência contra o território brasileiro, contra o patrímônio nacional. __
O resultado fma1 do ProJeto Jari está_ aí,_{Qi
a perda de um bilhão de dólares pelo Sr. Daniel
Ludwig, que investiu naquela região com aspecto de visionário; em grande parte, e hoje
está sendo dirigida por empresários brasileiros
que, inclusive, já eliminaram a produção de.
arroz, que deu durante muito tem_po a ímpressão dê magnífica produtividade, De_jato, se
obtinha nov.e tonelac:;ta_s de arroz por he~re.
ao ano. Enim duas- Colheitas- que ~se faZiam
de arroz, em duas safras diferentes. Mas o
arroz irrigado, na Amazônia,_com tratares anffbios, com a estrutura de produção, a chamada
relação custo-beneficio, não permitia, absolutamente, que se continuasse com isso. De ma~
neira que _o grupo que hofe domina o Projeto
Jari, que é o grupo brasileiro, abandonou esse
Projeto e ficou, particularmente com duas coi·
sas que foram conseguidas, graças exatamente ao Investimento de Daniel Ludwig. É a primra fábrica qUe temos lá de produção de cel\,llose. Na maior floresta densa do mundo não
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tínhamos uma produção de celulose. Então,
pela primeira vez, o Brasil teve essa produção

de celulose a partir desse investimento~ e ficou
famosa inclusive a travessia daquela fábrica
desde o Japão até a região do rio Jari. A outra
é a exploração do subsolo, exploração do cau~
lim, que também -é favorecido pelo resultado
operacional.

Então, estamos, neste caso, inteiramente
acobertos dessa leviandade de dizer que se
hoje protesto em uma CPI ou pretendo fazer
uma CP! para investigação- foi o meu reque"..
riménto aprovado pelo Senado--- isso não

teria sentido, porque no passado estaria com~
prometido com qualquer tipo de condicionamento da Amazônia a interesses estrangeiros.
Isso é mais que leviandade, é urna acusação
irresponsável.
O editorial a que me refiro, Sr. Presidente,
trata exatamente desse problema, na medida
em que coloca as coisas nos seus devidos
termos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra;
nem caracterizar a nossa posição como xeno. fobia; nem caracterizar também como uma
outra posição de ecologia, que Miguel Reale,
o grande vulto das letras juridicas e letras intelectuais do Brasil, divulgou com o nome de
ideoecologia, quer dizer, a ecologia dominada
pela ideologia.

O Sr. Leopoldo Peres - Permite-me V.
Ex!' um aparte?
O SR- JARBAS PASSARINHO - Com
muito prazer, ouço V. ~.

O Sr. Leopoldo Peres · Senador Jarbas
Passarinho, não procedem as criticas que se
referem a eventuais fiascos de investigações
feitas por outras Comissões de Inquérito, por
importantes que elas tenham sido criadas neste Pais até hoje. Nenhuma, Sr. Senador, ne-,
nhuma mesmo, foi criada com responsabilidade Com que lhe deu V. El<'. Porque vamos
aqui, através desta Comissão, na realidade,
defender o que este Pafs tem de mais precioso,
que é a sua integridade terrttorial, aquilo que
os nossos ancestrais criaram em termos de
grandeza deste País.
. O SR- JARiiAS PASSARINHO - Agradeço a V. Ex' o aparte. Como, certamente,
será V. E'x' o Presidente da nossa Comlssão
de Inquérito, tenho certeza de qual será o rumo
que vamos tomar, que é o rumo da isenção.

Precisamos analisar a questão, também I~
vando em_ conta a responsabilidade que temos. TemOs iespOnsabilidade corno brasileiros de não depredar essa área de maneira
nenhuma. Em primeiro lugar, porque será um
desservlço prestado a nós, um crime prestado
contra nós mesmos; em segundo lugar, porque realmente hoje existe urna sociedade, um
mundo cada vez mais solidário, cada vez menor, em que, em termos de planetarização,
o que se ~r atingindo a qualidade de vida
de outros povos se receberá exatamente a
posslbilidade de uma interferência. Para essa
interferência há os canais normais para fazê-la,
e não ·através de determinadas proposituras
que me parecenf absurdas.

Esse editorial eu poderia até ter feito um
requerimento pedindo a transcrição nos Anais,
mas peço permissão a V. EX' para que ele
seja dado como lido, integrando este despretensioso recurso que faço para caracterizar
que, hoje, a maioria da Casa já fez a indicação,
através do PMDB e PFL, que são as duas Bancadas maiores, o PSDB e nós dos Partidos_
pequenos, dos constituintes da CPI.
Vamos ter oportunidade, por sugestão do
Senador Leopoldo Peres, de ainda hoje à tarde
O 81'. lt:anuu Fnmco - Permite-me V.
fazer a instalação da Comissão Parlamentar
Ex' um aparte, nobre senadOr?
de Inquérito.
O SR- JARBAS PASSARINHO- Ouço
Ouço, também, críticas na medida em que
algumas pessoas, diante do fracasso e do ma- V. EJc" com prazer, Senador Itamar Franco.
logro de algumas Coinissões Parlamentares
O 81'. Itamar Fr.mco- Não é para anande Inquérito, admitem que essa é mais uma sar o mérito do pronunCiamento de V. Ex"
CofrUssão para nada concluir, mas nessa ca- Nada tenho a complementar; mas para discorberá a nós a responsabilidade de responder dar do prezado amigo Senador Leopoldo Pea isso pela atuação que devemos_ t~r.
res. Em relação à Comissão Parlªmentar de
Lerribro-me que tive a oportunidade, aqui, Inquérito, Senador Leopoldo Peres, pelo mepouco, antes de assumir a Uderança do Go- nos uma, que tive a honra de presidir e teve
verno do Presidente Figueiredo, de ser relator como Relator o Senador Jarbas Passarinho,
de uma CPI muito importante, que foi a que prestou relevantes serviços ao País numa époexaminou ·a- Acordo Nuclear Brasil-Alema- ca difíca: foi a Comissão Parlamentar de Inquénha. Naquela ocasião aquilo era tão impor- rito que estudou o Acordo..Brasii·Alemanha.
tante qUe o Presidente Carter, que assumiu Essa Comissão chegou a conclusões que, ina Presidênda em Um dia, enviou no dia seguin- clusive, possibilitaram ao Governo a correção
te, o seu Vice-Presidente, Sr. Walter Mondale, de rumos. É verdade que o Governo Federal
à Alemanha para fazer pressão sobre este país não tem obedecido a algumas conclusões da
para tomar sem efeito o· Acordo Brasil-Ale- ComiSsão Parlamentar de Inquérito. eis que,
manha. Mas fomos.nós, na Comissão, que por-eXemPlO, há o decreto legislativo, promul·
levantamos a questão e a partir desse levanta- gado há épo·ca pelo Senado José Fragelli, que
mente de questão se discutiu se era ou não obriga o Governo Federal, em qualquer altera·
adequado, conveniente, judicioso, manter o ção _que houver no aspecto Brasil/Alemanha,
projeto como se pretendia com a construção no seu acordo nuclear, a enviar essa alteração
de oito usinas núcleo~elétricas, que seriam su- a:o Congresso Naciorial. Por exemplo:. o que
plementares da produção de energia primária se faz agora com Angra II, com Angra m, n6s
qo Congresso" não sabemos. Deveriamos saque o Brasil teria até 1992.
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ber através desse decreto legislativo, que foi
oriundo de uma das conclusões dessa Comissão Parlamentar de lnguérito. E ainda mais,
senador Leopoldo Peres - desculpe-me V.
Ex", já vou terminar -. de início, o Senador
Relator Jarbas Passarinho provou que não havia nenhuma interferência, nenhum gasto da
ordem, se não me engano, à época, de 600
milhões de dólares, denunciado por uma revista estrangeira. Só este aspecto, de pronto,
examinado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, mereceria por parte de V. EJcl' e de outros
senadores uma correspondência a esta COmissão instalada no Senado da República pelo
então Uder Paulo Brossard. Eia apenas o reparo que queria fazer coln todo o reSpeito
que me m_erece o Senador Leopoldo Peres.

O 81'. Leopoldo Peres- Permite-me um
aprte, Senador Jarbas Passarinho?
OSR- JARBAS PASSARINHO- Antes
de conceder o aparte ao nobre Colega Representante do Amazonas, quero lembrar que
exatarnente tratei do assunto, no momento
que falava aqui da CPI, da nossa CPI; que V.
Ex' foi um Presidente inexcedível e é um homem que se dedica sempre com extremo zelo
àquilo que faz. E é evidente que haverá quem
discorde de posições de V. Ex" aqui e acolá,
eu até muito pouco, mas mesmo os que discordam, colocam na frente dessa discordân·
cia o respeito que têm pela personalidade de
V. Ex• Gostaria de lembrar que quando fui
Relator da Comissão que V. EX' presidiu, insti·
tuímos aqui o juramento e, ao lado do juramento, o Código Penal. Há semelhança, aliás
não há desdouro nenhum em se dizer isto;
semelhança, aliás, que se faz nos hearíngs dos
norte-americanos.
Eu me. proponho, ainda, sublinhar depois
de ouvir o aparte e que está ansioso por dar,
certamente para fazer justiça a V. ~ o nobre
Senador Leopoldo Peres.

O 81'. Leopoldo Peres- Nobre Senador
Jarbas Passarinho, é apenas para responder
o aparte do nobre Senador Itamar Francojá que S. Ex!' me fez referência - e o faço
por dois motivos: primeiro, pela admiração
e pelo respeito que tenho pelo nobre Senador
Itamar Franco e, em segundo lugar, pela afeição pessoal que tenho por S. Ex" Ma~ náÇ>
neguei nem a importância e nem a validade,
especificamente, a ess.a Comiss.ão J'arlamentar de Inquérito; referi~me a algumas comissões de inquérito no Brasil, cujos resultados
têm sido frustrados. Disse, apenas, que é uma
comissão de inquérito destinada a averiguar
o que há por trás, na 'realidade - o fundo
é este- dest~ campanha ~e ~e_diz_de internacionali;?lção çla Amazônia; comi~são de inquérito que no fundo e no final tem o quê
por objetiv6? Tem por objetivo a manutenção
da integridade desta Nação como um todo.
Quis, apenas, ressaltar a importância do trabalho que nós nos propomos a realizar e, para
isto, contamos com o apoio e com: a compreensão de todo o Senado, inclusive com
a inteligência, com a lucidez do nobre Senador
hamar Franco.
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O SR- JARDAS PASSARINHO -

Eu

até me permitiria, motivado pelo aparte de
ambos. os ilustres colegas, chamar a atenção
do Plenário, se valeria a pena em nosso Regi~
menta futuro -agora não podemos alterá-lo,
por causa da Constituição- manter este no-

me de comissão parlamentar de inquérito,
porque isso dá a impressão_ de que temos
algum tipo de atividade parapolicial, de estarmos fazendo um inquérito quando, na verdade, fazemos avaliações. E as comissões parlamentares de inquérito têm feito avaliações excelentes aqui.
Lembro-me do meu tempo de Ministro da
Educação, por exemplo, ·quando me baseei
numa comissão parlamentar de inquérito sobre o ensino superior. Valeu muito. Foi altamente favorável.
Temos aqui comissões de inquérito que se
dedicaram ao estudo do problema agrário do
Brasil e que também têm subsidies da melhor
qualidade.

O que há é ürna tendência que hoje s_e engloba naquilo que o Senador Jutahy Magalhões falou muito apropriadamente de "uma
orquestração", que visa a diminuir completamente o papel polítiêo no Brasil.
Hoje somos evidentemente os últimos em
qualquer pesquisa de credibilidade e, a meu
ver, isso é um pouco trágico. Levei 29 anos
na minha vida militar. Foram 29 anos como
Oficial do Exército e, antes, como cadete e
estudante, e o tempo todo era para ser considerado burro, porque o militar tinha que ser,
necessariamente, por definição, burro. Só podia fazer direita volver! Esquerda volver! Aliás,
mais direita do que esquerda! E o civil se considerava o dono, o monopolista Oa inteligência. Quantas vezes - permito-me dizer e se
isso tem aJguma caracteristica de !modéstia,
desculpem-me - , tive ocasião de discutir
com pessoa$ que não me conheciam e que
diziam "- Ah, é militar? Mas não parece, tão
inteligêntel" Então, levei nisso 29 anos. Agora,
levo 20 anos, aqui, receber acusaçiío de
nepotista, de _oportunista. de hedonista, de gozado r da vida pública, etc. De modo que a
minha vida me levou para essas duas trincheiras.
Acho que uma Comissão de Investigação
teria melhor nome do que Comissão Parla~
mentar de Inquérito. __

a

O Sr. Mário Maia um aparte?

a

Permite-me V. EX'

OSR- JARDAS PASSARINHO- Ouço,
com prazer, o nobre conterrâneo Mário Maia.

O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex' coloca com muita precisao o conceito de comissão, como â que V.
Ex" requereu e foi aprovada pelo COngresso
Nacional, para a apreciação de problemas nacionais. Creio que a finalidade dessa comissão
não é inquirir as pessoas para acusá-las oú
criticá-las por erros do passado, mas buscar
formula os problemas e equacioná~los, procurando Solucioná~los. Estamos debatendo, aqui
-- quase diariamente os nobres Senadores

trazem à baila esse assunto momentoso - ,
o problema da Amazônia que, inegavelmente,
se tomou mais efetivo, veio mais à tona, emergiu agora, após a trágica morte do seringueiro
Chico Mendes, lá nos adentrados do Acre. Vamos procurar, no preseryte, através dessa comlssão - creio eu - corrigir os erros do
passado. Em verdade, o nobre Senador Jarbas
Passarinho há de convir conosco que, em épocas de governos passados, governos da revolução, procurou-se dar solução aos problemas
da Amazônia e foram colocados aJgumas formulações, os quais - achamos - não têm
absolutamente quaJquer impatriotismo. Pelo
contrário, eram maneiras de procurar solucionar os problemas. Depois, os resultados mostraram que houve erros estratégicos; erros de
estratégia, sim, como foi a tentativa de domínio da área sul da Calha Amazônica, no sul
do Pará, norte de matO G-roSSo,-Rondônia e
Acre, com os projetes que se tentou fazer ali.
Sabemos que, depois de aJguns anos, de algumas -déCiiàãs de ·estabilidade da Amazôniã,
do ponto de vista social, não do econômico.
porque ela teve altos e baixos, flutuando de
acordo com a sua economia extrativista, principalmente da borracha no seu período áureo,
cantado e decantado, procurou-se sair dessa
dependência do monoextrativismo - não é
nem da monocultura, é do monoextrativismo
-da monÕcoleta da casf.ar!ha, com algumas
OUtraS extrações. Procurou-se uma diversificação. Reconhecemos, hoje, que houve alguns erros de estratégia nessa diversificação.
tanto é que na implantação da Transamazônic_a- todos nós ternos conhecimento disso
- o plano era de assentamento das populações excedentes no Nordeste. Pensava-se em
implantar, inicialmente. na Transamazônica,
cerca de 100 mil famflias. Depois, os azares
da sorte ou a falta de recurso ou de conhecimento do problema levaram a assentar ape~
nas umas 1O mil famílias. Vendo que isso resultaria em minifúndios, houve, no Governo
M~did a_ irllpla11tação dos grandes projetes
de impacto, como o Po]amazônia, _o Polonordeste. A seguir, no Governo do Presidente Gaisel, também procurou;.se corrigir a rota desse
plano de Implantação ou de exploraÇÂ.O económica racional da Amazônia. Foi a época
dos grandes projetas agropastoris, que tam~
bém não deram resultados. não pela política
-do Governo, mas talvez pela ganância dos investidores que se aproveitavam dos incentivos
mas não cumpriam as cláusulas do contrato
que lhe dava esse incentivo. E, hoje, vemos
grandes oq.1pação de área para especulação.
Por fim, houve os projetas madeireiros, uma
tentativa de se aproveitar a grande selva, as
espécies economicamente nobres da Amazônia,' para se fazer, inclusive com a intenção
de zonearnento, a exploração auto-sustentada
e racional da floresta para o pagamento da
dívida externa. De modo que houve erros estratégicos que _resultaram no que hojé estamos vendo, ou seja, no desmatamento desordenado. Acho que essa comissão, composta
de tão bn1hantes membros, irá por certo procurar corrigir esse erros e estabelecer estratégias de acordo com os prindpios e os conhecf-
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mentos modernos, para que não erremos e
realmente possamos dar a destinação que to·
dos nós, brasileiros, queremos da Amazônia.
Muito obrigado a V. Ex"
O SR- JARDAS PASSARINHO - A
colocação do nobre Senador Mário Maia é
importante e útil porque, aprovado o plano
que pretendemos apresentar à comissão o último tema será exatarnente discutir uma
política de ocupação da Amazônia - levariamos muito tempo aqui - não seria em uma
tarde só- discutindo isso, desde as tentativas
de colonização até as últimas.
Lembrou bem S. EX' que, quando a Tra·nsa-mazônica foi decidida como construção, o
grande objetivo foi fazer urna rocada, em termos de xadrez, com o excedente populacional
do Nordeste, que já estava. naquela altura,
com 30 milhões de criaturas sem capacidade
de viver do próprio solo, quer dizer, da sustentação do solo, _para ir à te_rra não habitada,
à terra subpovoada e que poderia ser objeto,
exatamente, de uma política demográfica muito inteligente. Fracassou por algumas razões
rnas, teoricamente, ela foi muito bem feita,
muito bem concebida, dizendo melhor.
Depois, aparec-e o Polamazônia, com o Presidente Ernesto- GeiSel, que muda o objetivo,
fazendo com que cada pólo fosse desenvolvido na Amazônia e, à proporção que se fos~
sem desenvolvendo, os pólos teriam intersec- __
ções e a Amazônia como um todo acabaria
sendo desenvolvida. Era outra a concepção
estrátégica. Que houve erros, é fora de dúvida.
Lembro-me de que, quando major estudante da Escola do Estado-J\o\aior, tive a audácia
de criticar Napoleão, porque ele perdeu a Batalha de Waterloo. Então, ousei critivar_ Napoleão, porCJI.:Ie também errou. Não devia ter feito
o que fez. Emuito fácil criticar a medida depois
do fato já realizado.
O Sr. Leopoldo Peres - Permite~me V.
Ex' um aparte?
O SR- JARBAS PASSARINHO - Concedo o aparte a V. Ex!', com muito prazer, mas
chamo a atenção de que o Presidente já acen~
que o tempo está se esgotando.

O Sr. Leopoldo Peres -Após _o aparte
do Sehador Mário Maia, quanto a eventuais
erros na estratégia de ocupação da Amazônia,
quero dizer que nem tudo foi erro. Às vezes
a concepção foi muito bem feita ...
O SR- JARDAS PASSARINHO -Até
- se V. Ext me permite - acho que o balanço
é favoi"ável.

O Sr. Leopoldo Peres -Sim, o balanço
é favorável, principalmente no que diz respeito
à criação da zona Franca de Manaus, concebida no Governo do Presidente Humberto de
Alencar CasteUo Branco, pelo então Ministro
do Planejarnento, Sr. Roberto Campos, que
hoje é nosso colega aqui. E esta homenagêm,
em nome do Amazonas, quero prestar a esse
Ministro.
O SR- JARDAS PASSARINHO- E eu,
como acreano, um paraense nasddo no Acre,
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e depois, portanto, residindo nO"Pará, quantas

vezes eu visitei o Anlaioi1i:is, já" coin6 Oficial
do Estado-Maior, para fazer as visftas de fronteira, e v:i qual foi a significação para o Amazo--

nas da Zona Franca. A mudança foi realmente
eJC!raordinária. E _O Mlnlstio Roberto Campos,
que felizmente está ouvindo, porque é muito

freqüente de V. Ex", naturalmente levará em
conta a sua justiça.

-

Con:duo. Sr. Presidente, lendo apenas dois
tópicos do editorial que pedi que fosse incorporado ao meu discurso. São os tópicos iniciais do editorial assinado pelo Sr. Roberto
Marinho.

E1es dizem assim:
"Qualquer discussão sobre o futuro da
Amazônia que tenha como limites a própria região e o momento presente estará
condenada a não chegar a -conclusão alguma. O problema da poluição e do equi-

líbrio ecológico terri dimensão mundial
- e não se iniciou com a primeira árvore
abatida .na floresta equatorial.
É preciso começar do começo e olhar
além das fronteiras de qualquer país ou
continente, para alcançar uma vlsão objetiva do perigo real que existe para a Terra
em futuro terrivelmente próximo; e para
saber qual é o_ dever de cada um e de
todos os países."
Acho que ·uma das nossas primeiras providêndas na CP! é incorporar esse editorial aos
nossos trabalhos.
E termino, Sr. Presidente, tendo-uma dúvida
se eu estarei transgredindo alguma regra ética,
mas não tenho outra alternativa. É que nesta
Casa não há representante do Partido dos Trabalhadores. Se alguém puder defendê-lo, que
o faça. Mas fiquei muito triste em verificar...
Diz o _Senador João Menezes, mas fora do
microfone, que todos nós somos trabalhadores.
Não sei se ele ficou. fora do microfone, envergonhado ou não por dizer o que disse.

O Sr. João Menezes - Não, é que acho
que nós todos somes trabalhadores e acredito
que V. Ex" não deixe de reconhecer que é,
também, um grande trabalhador.
. O SR- JARBAS PASSARINHO- É cla-

ro.

O Sr. João Menezes - É que eu não
quis perder a oportunidade de um aparte nesse belo discurso que V. Ex' faz.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Obrigado.
E V. Ex' tem inteira razão, poi'(Jue essa história de trabalhador só ser trabalhador manual
ficou aí nos idos, nos arcanos da História. O
que nós temos no Brasil, isto sim, um desconceito do trabalho intelectual. Isso é outra
coisa, já é margem para outro _discurso__e ou_~
tros apartes.
O Senador Leopoldo Peres faz a ·mesma
coiSa: dá um apartê fora do microfone, dizen® que o PT tem até trabalhadOr.

e

O Sr. João MeneZes- Eu fiz esse ãp2ute
a
EXt porque coiiheço o seu pensamento
e sei que entende que todas as classes trabalhãm.
- · ·

v.-

O SR- JARBAS PASSARII'IHO - Eu
fiquei triste com o ilustre candidato à Presidênda da República pelo Partido dos T rabalhadores -S. Ex"- tem feito muitas viagenS
pelo exterior. Verifiquei que o nosso colega,
o Deputado Lula, vai à Alemanha, entende-se
com Willy Brandt e pede a ele que mande
para o Brasil urna comissão _obseiVadora, que
naturalmente seria fiscalizadora da lisura com
que as el_eições de riovembro vão s_er realizadas no País.
Mas acho que nós mesmos é que nos encarreganios de tornar o nosso País merecedor
de algum desconceito lá fora.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas prolongadas.)
DOCCJMEl'{TOA Q(JESEREFEREOOR4DOR EM SEil DISCURSO'

O Globo, Rio de Janeiro; quarta-feíra, 8 de
março de 198g:
AAMAZÓI'IIA E O M(Jl'IJ)()
Roberto Ma:dnho

Qualquer discussão sobre o futuro da Amazônia que tenha COmo limites a própria região
e o momento presente e-stará condenada a
não chegar a conclusão alguma. O problema
da poluição e do equilíbrio ecológico tem dimensao mundial - e não se iniciou com a
primeira árvore abatida na floresta equatorial.
É preciso começar do-começo e olhar além
das fronteiraS de qualquer país ou continente,
para alcançar uma visão objetiva do perigo
real que existe para a Terra em futuro terrivelmente próximo; e pãra Sã:ber qual é o dever
de cada um e de todos os paíse~.
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mos planetários, como brusca: do começo
~o

século passado, até os dias de hoje, a temperatura ambiente média vem subindo numa
aceleração que toma os índices da última década equiparáveis aos de milhares de anos
no perfodó anterior à Revolução Industrial.
O atual desequilíbrio ocorre exclusivamente
por culpa do homem.
Nossa atmosfera retém os raios infravermelhos do Sol - o que é ótimo, pois caso
contrário não haveria vida. O problema está
na retenção excessiva e progressiva. Esse é
o efeito estufa, (Jue tem as seguintes cciusas
principais, todas ligadas à açáo do homem:
• Lançamento à atmosfera ,de dióxido de
carbono produzido pela queima de combustível fóssil (gasolina e outros derivados de petróleo, caiVão etc.). Estima-se que isso esteja
ocorrendo em média anual de cinco a seis
bilhões de toneladas; para idéia do que significa, os mares, que constituem o maior fator
isolado de absorçáo do gás, dão conta, por
ano, de dois bilhões de toneladas. E a queima
de (:ombustível não tem parado de crescer:
aumenta iii.uila proporção anual entre dois
e quatro por cento.
• Redução das florestas - porque o_ dela
da vida vegetal inclui a absorção de dióxido
de carbono e a sua_ análise biológica, por meio
da qual o carbono é absorvido e o oxigênio
devoMdo à atmosfera.
• Diminuição da capa de Ozônio na atmosfera. Isto se deve, entre outras causas, ao clorofluorcabono, um produto industrial que se er,contra, por exemplo, nos sprays. O ozõnio
bloqueia pãrc:ialmente -os raios ultravioleta do
Sol, e os ~'buracos" causados pela ação do
homem não só aumentam o _risco de câncer
de pele como, entre _outros danos, diminuem
a capacidade dos oceanos de absotverem o
dióxido de carbono.

• Prodi.içâo ae- Oüi:rOSQ-ases que têm efeito
·semelhante ao do dióxido de carbono, como
óxido de nitrogênio (emanado por adubos quíatrás, o assunto era província de especialistas.
HOje, a silnples leitura dos jorn-ais, acompa- micos e pelo querosene queimado pelos
nhada de informações colhidas junto aos estu- aviões a jato) e metano, produzido, por exemdiosos,_ permite atê jornalistas leigos discutir plo, pelas plaritações de arroz. Ironicamente,
verifica-se que a Chamada "revolução verde"
a questão.
que multiplicou os _arrozais asiáticos e afugenO efeito estufa, como nos ensinam, não é tou o fantaSma da fome de muitos países cono calor que consideramos normal para o pla- tribuiu, embora_ em pequena esc:a1a, para o
neta- uma temperatura mêdia pouco abaixo
agravamento do efeito estufa.
dos 30 graus - porque é- a ele que se deve
A comunidade científica internacional é
a sustentação da vida. Mas o aquecimento
unânime em apontar as terríveis conSeqüênartificialmente acelerado, que cabe ao homem
cias do fenômeno. Prevê-se que, à falta de
deter nas próximas décadas, sob pena de que
providências heróicas, em meados do próxias·condições de vida venham a se aproximar mo século a temperatura média da terra terá
perigosamente do insuportável.
awnentado entre três e oito graus.
-A inclinação
eixo da Terra varie; periodiParece pouco, mas será Suficiente para procamente, e o clima acompanha essas variafundas alterações. Haverá ampliação dos mações que se processam com enorme lentidão,
res e degelo nas regiões polares produzindo
ao longo de milênios. A última idade da: gelo
uma elevação média de um rrietro ou até bem
não pertence à mem{lria coletiva do. hQIIIO
mais no nível_do mar- o suficiente para subsaplens: todas as nossas diferentes formas · mergir imensas áreas do litoral em todos os
de dvi1ização -oCõrierarn dentro do mais recontinentes. Calcula·se que alguns países do
Oriente perderão até 40 por cento de seu terricente ciclo de calor progressiVo, iniciado há
cerca de dez mil anos.
tório; no Brasil, as éonseqüênc:ias na foz do
Ocqrre que o aquecimento neste ciclo, soAmazonâs e no extremo sul serãO catastrófreu aceleração que pode ser definida, em ter- .ficas.
A ameaça terri nome: efeito estufa~

EJt:1 ou·

- frãS paJâvras, aciliedinento. Até alguintempo

qo
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O clima sofrerá muito: secas mais fortes
e mais freqüentes, maiores índices de chuvas
nas regiões tropicais, aç:arretando inundações

diluviais. EsPécies animais e vegetais desaparecerão. Parasitas e insetos, resistentes a variações climáticas, prosperarão. Doenças tropicais- como a do sono, causada pela mosca
tsé-tsé - ilwadirão regiões temperadas. Prevê-se ainda, que já nas próximas décadas co-

meçarão a surgir problemas na produção de
alimentos e no abastecimento de água.

Não é de admirar, portanto, que em todo
o mundo civilizado o efeito estufa seja visto

com preocupação ou mesmo pânico.
A maioria dos cientistas concorda que para
deter o efeito estufa impõe-se atacar o problema em todas as frentes. Deter a devastação
da Amazônia e de outras florestas do Terceiro
Mundo? Certamente - entre oUtras raZões
porque as do Primeiro_já cederam lugar ao
progresso há muito tempo.
Mas cobra-se também das nações industrializadas a sua parte: por exemplo, criar impostos restritivos ao uso de_com_bustíveis fósseis,
investir nas fontes de energia não poluente
(como a eólica ou a solar) e elevar os índices
de produtividade das que poluem.

Neste capítulo, a propósito, os Estados Uni-

dos praticam no momento política delinqüente: os índices de produtividade na queima de
petróleo e carvão estacionaram em I987 e
regrediram em I988.
. Em suma, a: estratégia recomendada pela .
comunidade científica tem dui;!Js linhas principais: tanto é preciso aumentar a absorção de
dióxido de carbono (e por isto é importante
preseJVar a Amazônia e reflorestar intensamente em outras partes) como reduzir a produção desse gás e de outros também poluentes. Quem defende só uma parte da solução
está se recusando a ver o problema globalmente - e es1;á, de fato, fugindo ao enfrentamenta realista de uma das mais graves ameaças com que a humanidade já se deparou.
Face a este· quadro, como deve se comportar o Brasil?
Em primeiro lugar, cabe-lhe repelir a pecha
do principal responsável pelo agravamento do
efeito estufa e a chantagem que a acompanha.
Países ricos e organizações intémadonais nos
ameaçam com punições no campo econôrnlco caso não adotemos atitudes drásticas
em relação ao controle ambiental na Amazônia. E isso não é apenas chantagem, mas
chantagem baseada em premissa deturpada.
É preciso destacar, a propósito, que não.
há Amazônia só no Brasil (embora s6 se fale
na nossa); que as denúncias e o debate ignoram a diferença entre a Amazônia física e a
Amazônia legal.
Por outro lado, refugiar-se na posição defensiva para usá-la como desculpa para a inação
seria hipocrisia, e um desservíço que o Brasil,
de hoje estaria prestando ao Brasa do próximo
século. Devemos reconhecer que há, de fato,
desmatamento indiscriminado, até mesmo
com subsídios oficiais; que não policiamos
devidamente uma região de enorme importância estratégica; que, enfun, não executa-

mos e sequer formulamos adequadamente
uma politica coerente_ de proteção da Amazônia.
Cabe ao. Brasil - porque se preocupa com
as gerações que virão, e não por estar aguilhoado pela pressão externa - dar ao mundo
um exemplo de correta preocupação com o
equilibrio ecológico, reconhecendo __que este
não é território de visionários, mas campo de
ação prioritário para o País.
Explorar a Amazônia, sim - mas racionalmente. Nada impede o desenvolvimento na
região de políticas ~_gricolas e de produção
energética e aproveitamento do subsolo. Ter
acesso ao Pacífico por rodovia, a partir da
Amazônia, é não apenas um direito do Brasil,
mas também um imperativo económico de
facilitar o ingresso ~ a saída de produtos pelo
oceano em cojas margens s_e encontram países que no próximo século estarão entre os
rrii5is próSPeros da Terra.
Dar aUmento e trabalho a milhões de brasileiros não entra obrigatoriamente em conflito
com o respeito às leis da natureza - desde
que o Governo e o empresário atuem harmoniosamente com o cientista e _a comJJOidade.
Cima política inatacável de convivência com
o melo ambiente, além do mais, dará ao Brasil
autoridade mQral para discutir nos foros internacionais o que se está fazendo e deixando
de fazer no resto do mundo sobre a ameaça
que Se avizinha de todos.
Nestes tempos de debate incessante e agitação por vezes irradonal da questão, plenários
não faham. 86 esta semana, o Brasil comparece a dois: a reunião em Quito do Tratado
de COoperação Amazónica e congresso mundial em Haia, convocado por países europeus.
Ao primeiro, levamos propsotas com dois objetivos: articuJar os oito paises da região numa
frente de combate ao /obby da desinformação
e promover planos concretos de desenvolvimento integrado.
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Durante o discurso do Sr. Sen_._ .j__arbas
Passarinho o Sr. Sett Ni!!_bot Júnio.,r, Suplente de Secretário, deixa· a cadeira da
Presidênda que é ocupada pelo Sr. Sen.

Iram Saraiva, }? Vicê-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a paJavra ao nobre Senador_ Olavo
Pires.
. OSR. OLAVO PIRES (PTB -RO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, é movi9o por dois sentimentos distintos que assomo a esta tribuna. Um
é de revolta e o outro de mágoa. Revolta contra
a agressão gratuita, insólita, injuriosa, afrontosa. vilipendiosa praticada contra uma popu·Jação pacata, ordeira, laboriosa e progre-ssista.
Mágoa pela leviandade e i'rnaturidade de um
jornalista que investiu contra um povo, usando
como --credibilidade de seus argumentos o
"ouviu dizer". QUero referir-me à reportagem
"O Mistério da rua Cuba", publlcada na revista
Manchete, edição de. II de fevereiro do corrente, páginas 24 e 25, na qual um profissional
da imprensa, emite conceitos altamente ofensivos indiscriminadamente Contra o povo- da
ddade de Guajará-Mirim, na distante e abandonada Rondônia, em cujas lindes nasceu o
nobre colega Senador Áureo Melo que foi também autor do Projeto de lei que, em 1955,
mudou o nome de Território do Guaporé para
Rondônia.

Veja, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como

se expressa o escrevinhador e articu1ista Júlio

Saraiva. "Quem anda por aqueles léidos o lado que ele quis se referir é Guajará-Mirim
-não é boa coisa- arrisca um velho policial
- Guajará~Mirim é lugar de bandidos. Tudo
o que não presta você encontra lá, só há mafioso e quem se mete com mafioso também
fica mafioso".
Meus nobres pares, Guajará-Mkim, a "pérola do mamoré", Sede inclUsive, de um batalhão do exército, é uma cidade pacifica, tranqüila, sossegada, muito limpa, muito bem adNão deve ser diferente nossa estratégia em
ministrada, progressista, onde crime de morte
Haia: apoio· integrai a --medidas legítimas de ou
estupros são raridades; registra um dos
preservaçãO do equilíbrio ecológico em todos
os continentes, e repúdio a tentatiyas de acuar menores índices de crlmil1alidade do Estado
de Rondônia, e mesmo assim, é divulgada
o Brasü, transformando-o no grande réu da nas páginas da revista Manchete da maneira
questão.
que o foi.
É certo. deve~os insistir, que, desacomCert.alnerite que o nosso jornalista nunca
panhada de medidas concretas de preserva- visitou Guajará; st.igiro que o faça pols, assim·,
ção, veremos diminuída a nossa capacidade reformularia seus comentários maldosos,
de resistir à pressão internacional- principal- após convivei com uma populaÇão j)iorieJra,
mente tendo-se em conta o nfvel de histeria orgulhosa, altiva, desbravadora, patriótica e
que atingiu. Essa advertência não deve ser 59fredpra. E quandÇ> c;tigo sofredora, é com
dirigida apenas ao Governo brasileiro, mas a - justa razão, pois, Guajará, na fronteira do Brasil
todos no mundo todo.
com a Bolivia, representa, além de tudo, um
'
posto avançado na defesa das nosSas fronteitáv~~r~ :b~:r:t~~:~::~:ei~:uç:~ ras, garantindo através de sua popuJação, a
exorcizá-lo, a humanidade inteira precisa de nossa soberania, e tudo isto '-terp _sido pouco
para sensibilizar o Governo do Estado de Ronmulto mais ação racional, e muito menos.ret6dônia e a ?.residência da República, que contirica.
nuam relegando aquela região e todo seu pcDurante o discurso do Sr. Sen. Jarbas . vo a uma condição inferior, pois vejam, Srs.
Passarinho, o Si. Sen.' Nelson Carneiro, . Senadores, por falta da conclusão de 65 km
Presidente; deixa a c"aãelia da Presidéncla de asfalto, Guajará, durante todo período de
que é ocupada pelo Sr. Sen. Nabor Jú- chuvas - isso já_ é a tradição - fica isola~
nfor; Suplente de Secretário.
do resto do Brasil, ocasionando este isolamen-

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOÓNAL (Seção 11)

478 Sexta-feira 1O

to graves prejuízos a toda a região, sendo a

falta de energia, também uma constante na
vida daquele munidpio.

Esse quadro desolador, revoltante, o repórter da revista Manchete não se preocup-ou em
retratar.
.Como representante do povo de Guajará-

Mirim, aproveito a oportunidade, também na
condição de representante do Estado de Rondônia, para convidar esse jornalista. para fazermos, juntos, uma viagem de carro, caminhão

ou caminhonete- como ele preferir- pelas
rodovias BR 364 e BR 425, principalmente

no trecho Porto Velho - Guajará, para que
seja feita uma matéria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, registrando aquela sofrida realidade,
talvez assim o Governador de Rondônia desse

atenção àquele município; talvez o Sr. Ministro

dos Transportes liberasse a insignificante verba para concluir àqueles 65 km de asfalto,
objeto, já, de uma emenda ao Orçamento da
União, de minha autoria, aprovada pelo Congresso e inexplicavelmente vetada pelo Presidente José Samey- este mesmo Presidente
a quem muito respeito e por cuja pessoa tenho
um profundo apreço --que tanto defendeu
e está consbuindo com todo açodam_ento a
ferrovia Norte-sul.

O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex" permite
um aparte?
O SR- OLAVO PIRES -

Com toda a

honra, Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Escuto o discurso de V. Ex' estarrecido, porque não me.
passa pela cabeça que um repórter responsável - como deve ser sempre wn repórter
- possa ter escrito sobre Guajará-Mirim o
que V. Ex' acaba de ler, como transcrição.
E espantoso que seja assim, porque é a1go
que não se pode classificar como leviandade,
é muito mais do que [sto. E eu me lembro
dos tempos em -que tive oportunidade de fazer
viagens pelas fronteiras e verificar como é que
Guajará-Mirim sempre foi -cómo V. Ex' disse
• um posto avançado, um posto avançado exa·
tamente da civilização brasileira, fronteira, a
Guajará·Mirim boliviana ...
O SR. OLAVO PIRES- Exatamente.

O Sr. Jarbu Passarinho- ."e dizer que
uma população daquela, wna população so-

frida, isto sim, que manteve esse marco divisório do Brasil com dignidade até hoje, é constl·
tuída de energúmeno, de lixo da soCiedade
brasileira, é alguma coisa que só pode levar
a uma Conclusão vale; é que pessoa que
escreveu isso é absolutamente irresponsável.
Peço a V. Ex' que aceite, como representante
de Rondônia aqui, a pálida solidariedade de
seu colega neste plenário.

·a:

O SR. OLAVO PIRES-Agradeço mufto

o honroso aparte do Senador Jarbas Passa·
rinho e continuo as minhas co1ocações.
Acabei de receber, hoje, o telex que passo
a ler para conhecimento desta Casa::
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maioria, pa~sando fome e tem sido grande
o número de pedido de passagens, às prefei·
turas, de famílias que, no- desespero, desejam
fugir para outras áreas, principalrilente- -para
o sul do País. Calculam que 90% das lavouras
estão perdidas e a expectativa é de perda total
das safras, casa não chova Jogo. Falta água
até para o consumo humano e a população
não tem onde trabalhar, gerando um problema social de alcance imprevisível e Q1,Je as
prefeituras sozinhas não podefl1 solucionar.
Já na região sudoeste, a seca que dura mais
de 3 anos, atingindo seriamente mais de 40
-~uni~,f'ios, está causando _sérios, problemas.
como a fome, a morte do gado e _falta_ de
água para a sustentação das culturas de feijão.
mandioca, milho, algodão, mamona e café,
todas pe!didas com a falta de chuva..
No dia de ontem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na cidade de Brumado, 35 prefeitos
desla. região, juntamente com vereadores e
pequenos ãgrícultores, reuniram-se d_urante
todo o dia com representantes dos governos
estadual e federal, quando discutiram a situação, na tentativa de encontrarem uma solução
para o problema que é grave e tanta dificuldades vem causando.
Nos municípios de Brumado e Rio do Antônio, onde o problema da seca é bem acen·
Vejam, Srs. Senadores, a que situação está
tuado, a situação é dram~ca. Ali, nas zonas
chegando uma região do Estado de Rondônia,
rurais, o gado já não encontra água nas bamiem fãce do abandono a que está sendo relegagens e cacimbas. Muitos dos pequenos criada pelos poderes públicos, pelas autoridades
dores têm de caminhar todos os dias cerca
competentes, quer estaduais, quer federais.
de 12 a 15 quilómetros, levando os animais
Sr. Presidente, solicito à Mesa Diretora que até
pequenas aguadas e açudes que ainda
envie cópia deste meu pronunciamento a S.
têm um pequeno volume de água. Além deSEx' o Sr. Ministiõ dos Transportes, Dr. José
ses problemas, os prefeitos de municípios coReinaldo Tavares, na esperança de que este
mo Brumado, Rio do Antônio, Aracatu, Montu·
ministro- que com muita fidalguia, há quase
gaba, Poções, Planalto, Caculé, Presidente Jâdois anos, recebeu em seu gabinete no Minisruo Quadros, entre o_utros, estão temerosos
tério dos Transportes este Senador que lhes
de que possam ocorrer saques nos estabeleci~
fala e uma delegação de autoridades de Guaja- · mentos comerciais. Segundo eles, somente
rá-Mirim, que velo a Brasília pedir ao Ministro
com o atendimento de súas reivindicaçõesJosé Reinaldo o asfaltamento da BR-425, lenenvio de cestas básicas. aberturas de novos
dária e antiga aspiração justa de um povo sapoços, açudes, criação de farmácias básicas
crificado -, se s~nsibilize com o problema.
e reativação do Plano de Suplementaçáo Ali·
Por fim, renovando me_u sentimento de rementar - terão condições de suportar e enpúdio à insólita ofensa, d~gravo e cumprifrentar o problema que é mUito sério.
mento o bravo povo guajará-mirense. (Muito
Segundo o PJefeitO de Brumado, Edmundo
beml)
Santos, a situá.ção foi agravada mais ainda
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) neste ano de 1989 com o fechamento do créConcedo a palavra ao nobre Senador Ruy Ba~
dito bancário para os pequenos agricultores.
. celar.
O Governador Waldir Pires encaminhou telex ao Ministro do Interior, JoãO Alves Filho,
OSR. ROY BACELAR (PMDB -BA Pro$O licitando a transferência urgente de recursos
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
daquele ministério para serem aplicadoS no
Srs. Senadores, O assunto que me traz a esta
abastecimento de água, através de carros-pibibuna é a seca que assola o interior do meu
pas a diversos municípios baianos, como tamEstado da Bahia, notadamente nas regiões_
bém para compra de alimentos e abertura de
centro-oeste, sudoeste e nordeste e que
frentes de serviço com ocupação de mâo-cfe..
abrangem mais de 200 municíPios.
obra rural.
No frm do mês de fevereiro, os prefeitos
de mais de 20 municípios da região centroJ~stifica o Governador que ~ Secretaria de
Recursos Hídricos e Irrigação, através da Cooroeste da Bahia, reunidos na cidade de üvradenação de Defesa Ovil, tem sido neste último
mento de Nossa_S~nh~ra,_ a 720 quilómetros
de Salvãdor, decidiram decretar,·coletivamen·
período, constantemente solicitada por grante, "estado de calamidade pública" em função
de número de municípios pedindo abasteci·
mento de água, alimentos e frentes de servida longa estiagem que vem castigando a re'gfão. Segundo esses prefeitos, as populações
ços. Lembra o eminente Governador que. no
dos municípios --afetados já estão, em sua
decorrer dos anos de 1987 e 1988, diante
__ "Exm9 Sr. Sen.,dor Olavo Pires,- face
precariedade tráfego Br-425, Guajará-Mi·
rim poderá entrar colapso abastecimento
gêneros alimentícios e combustíveis nas
próXimas 24 horas. Até presente momento 59 SEC não toma providências normalizar tráfego. Prefeitura ver-se-á obrigada
a decretar "calamidade pública". Face
problema exposto, além de ameaças da
população em interditar tráfego para o
EStado do Acre._ Vejam, Srs. Senadores
do Acre, a ameaça que paira sobre a região -"Assinado pelas autoridades agora mencionadas,. que mais uma vez, de:mOnstram sua preOcupação com os destinos daquela cidade: José Mário de Melo
-Presidente CMGM; Afonso Gomes Guimilrães-Ver-PMDB; Eguiberto da Silva
Brito-Ver-PMDB; M"; Nair Madeiro AgraVer.-PMDB; Renê Hwnberto Ferrei Cama·
_cho-Ver-PMDB, Raimundo N. Nogueira
de Queiroz-Ver-PDS; Sivar Afonso Este-vão-Ver-PDS;Jorge Yussif Abichabki-VerPDS; Francisco Nogueira Filho-Prefeito
Municipal, D. Geraldo Verdier-Bispo Diocesano; Letfallah Massud Jorge BadraPTB e Tobias de Uma Tavares-Pres. da
Ass. dos Pescadores."
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da mesnia situação, o Governo do Estado da
Bahia executou, através de convênios, serviços

nos diversos municípios em emergência. Ob-

serva também que os recursos para atendi~
menta aos municíf)íos em emergênda, em
sua maioria, foram provenientes do Ministério
do lnterior/Sudene.
Waldir Pires conclui seu telex dizendo que,
diante de sua situação equivalente aos anos
87 e 88, "solicitamos desse MirUstério a trans~
ferência urgente de recursos que possam ser

utilizados nesta emergência."
Na realidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o que ocorre no meu Est8.do é um sintoma
da falta de uma ação política conseqüente do
Governo Federal e de seus órgãos, refletindo

o desgoverno e a incompetência de seus diri-

gentes.
O que deveria ser feito era a adoção de
medidas duradouras, tais como: construção

de barragens, aguadas, abertura de poços artesianos, construção de adutoras e pereniza-

çio dos rios, o que representaria uma solução
definitiva para o problema da seca que volta

e meia assola não só o Estado da Bahia, mas
toda a Região Nordeste. Assim, evitar-se--ia a
emigração de homens e mulheres ruricolas

OSR. ROY BACELAR- V. Ex', eminente
Senador Ney Maranhão, temto da razão, pois
o que falta para resolver os problemas do Nordeste é determinaçjro, é vontade política. V.
Ex", que conhece tanto qUailtO" eü oS problemas nor:destinos, V. Ex" e tantos outros errii-nentes companheiros do sofrido Nordeste sabem que é difícil viver naquela região. Falta
o minimum minimorUm que um povo digno
pode exigir: água para saciar a sua sede. Ainda
hoje eu estava lendo nos jorryais que o emin~nte Senador Mário CoVas quando da
inauguração de seu Comitê Ceritral, aqui effi
Brasília- disse que iria acabar- com o analfabetismo no Brasil. Acredito que sim. Acredito
que qualquer Governo Sério erradicaria no es~
paço de tempo mínimo de cinco anos, de
uma vez por todas, o analfabetismo~ Acredito
no ·que_ S. Ex! diz, e acredito também que,
no dia em que tivennos_ um: governo eleito
pelO povo brasileiro~- c_om respaldo, com credibi1idade, que seja austero, resolveremos-o pro~
blema do Nordeste...

O Sr. l'ley Maranhão temos esperanças.

NissO todos nós
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O 8_8.- ROY BACElAR - Agradeço e incorporo, com muita satisfação, o- aparte -de
V. Ex!', eminente Seriado-r:: Ney Mi!ranhão, do
Estado d,e PemambU:co, ao meu m~_de~o discurso.
sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso
moralizar este País, e haveremos de fazê-lo
com o exemplo. O Poder LegislatiVo tem que
ser o espelho, o exemplo para o povo brasileiro.
Haveremos de fazer com que as leis brasileiras sejam cumpridas. Aqueles que exercem
cargO públiCO"; por-matS- importante~que seja
o cargo, devem ser punidos, quando não-cumprirem com o seu dever muito mais do que
o ladrão de galinha, porque é ladrão do dinheiro do povo.
Sr. PréSidente e Srs. Senadores, enquanto
o Governo Federal não toma medidas sé-rias
e pe[Tllanentes para a solução dos problemas
do -Nordeste, espeCialmente do meu EstadO,
em razão até do jogo dos interesses políticos
e retaliações, não nos resta outra alternativa
senão apelar para que as autoridades responsáveis pela questão se sensibilízem maiS Uma
vez com a situação aflitiva e angustiante que
vive o povo da Bahla castigado pela seca e
tomem medidas eficazes alo-cando recursos
urgentes para minorar- 6 seu sofrimento.
EraO que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas)

OSR.RUYBACELAR--... contanto,eminente Senador, eminent~s..Colegas, que _os
despercfidoS, que as rÕubalheiras deixem de
Em vez disso, por falta inclusive de um
existir neste País. U, também hoje, nos jornais,
maior entrosamento entre os governos munique W1! ex-ministro do Japãqt_ do Japãç>! porcipal, estadual e federal, vive-se tomando meque foi Conivente, ou beneficiário em uma
didas paliativas, emergencia!s, e qLie já se torDurante o discurso do Sr. Senador Ruy
transação de 60 mil dólares e oS JÕinals mosnaram rotina, como transporte de água em
Bacelara Sr. Senaâorfram SaraM~ 1? w~
tram uma foto dele entre dois policiais. Aqui,
carros-pipas. distribuição de cestas básicas
ce-Presidente deixa a C!Jdeirll dlJ presino Brasil, os jornais todos os dias dão notícias
para a população, abertura de frentes de servidência que é ocupada pelo Sr. -Sêilador
de roubos no Ministério da Indústria e do Coço, que demandam o dispêndio de enormes
__JY~andre ç_o5t:!. 2? Wce-Presidente.
mércio, aqui, acolá, e eu nunca vi um ministro,
recursos.
o SR. PRESJDEI'ITE (Alexandre CoSta)
neste Pais, ser preso! Nunca vi homens que
-:-Concedo a paJavTa, para UrTlã breve ComuO Sr. Ney Maranhão- Pennite V. Ex' ocupam cargos importantes, neste País, se- nicação; ao nobre-Senador Iram Saraiva. rem presos. No dia em que tivermos condium aparte, nobre Senador Ruy Bacelar?
ções de meter ministros e dirigentes na cadeia
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO.
O SR. RUY BACELAR- Com prazer,. e fazer com que o cfinheiro do -povo, que tem Para wna breve comunicação) - Si:- Preside
ser
sagrado,
seja
aplicado
nas
obras
do
ouço v. Ex'
dente, Si's. Senadores, Ontem, o mundo inteiro
Nordeste, em favor do extennínio do analfabe- comemorou o Dia Internacional da Mulher.
timo, em favor da saúde e da habitação, tere- Mas as mulheres bras~1eiras, apesar das granO Sr.l'!ey Maranhiio -Senador Ruy BamóS Outro BrasiL
des conquistas alcançadas através da Assemcelar, V. Ex", como homem do Nordeste, está
pronunciando, hoje, no Senado da RePública,
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. EX' bléia Nadonal Constituinte, não tinham muito
o que coniemofar: "6r9ão de
maaor-~
wn discurso de importância fundamental em
um aparte?_
presentatividcrde, o eonseiho Nacional dos, Di~
defesa do nosso_ sofrido homem do Nordeste.
O SR. ROY BACElAR- Concedo aparte reitos da Mulher, está sendo duramente ameaSabemos muito bem que quase todo o Nora V. Ex', Senador Ney Maranhão.
çado por atitudes autoritáriãs e desprovidas
deste •ofre essas agruras. Por quê, Senador?
Todos nós sabemos. Todos se lembram de
O Sr. Ney Maranhão- Gostaria de com- . de qualqlief cabimento pelo Mirústro da Justium dos maiores Ministros de Viação e Obras
plementar o que V.&!' acaba de dizer. Ontem, ça, Oscar Dias Corrêa. Segundo---o- qUe- Pude
Públicas daque1a época, José Américo de Alli na imprensa que uma flfllla nos Estados constatar, o Sr. Ministro vem tomando· medimeida, que previu essas coisas todas, esse
Unidos foi punida rigorosamente, tendo um das que vão muito além das metas exigidas
sofrimento do Nordeste e propôs a solução
dos seus diretores ido para a cadeia, porque peJo Plano-Verão que-Prevê uma redução de
desse problema quando disse ao Governo da
foi provado o excesso de lucro que ela teve. até 50% nos gast9s efetuãdos pelo Conselho
época que o Nordeste não precisava de esmo- A lei, nos Estados Unidos, é cumprida. Aqui da Mulher, e no dia anterior à comemoração
la, precisava apenas viabilizar o São Francisco ternos a famosa Lei JY\alaia, contra o excesso cfa data em que o mundo homenag~ o sexo
para molhar as terras áridas daquela região.
de lucro, que foi pavorada e é de autoria do feminino, resolveu reduzir em 73% o orçamento do Conselho, pondo em risco prograCom isso, tomar-se-la o Nordeste o celeiro
nosso também grande nordestino Agamenon
do mundo e a Ca1if6mia da América do Sul.
Maga1hães. E nada disso se _cumpre. Portanto, mas de fundamental importância para a conMas o que se vê, Sr. Senador Ruy Bacelar, essa posição que V. EX' está tomando é impor- dição feminina no Brasil, como é o caso da
é o paliativo das medídas e o sofrimento da- tante para alertar os homens que, neste mo- recém-lançada campanha da saúde da mulher ·e do convênio firmado entre o CNDM
quela gente por quem n6s, aqui no Senado
mento, estão pugnando pela Presidência da
e a Ordem dos Advogados do Brasil, com
como na Câmara, lutamos denodadamente República. Temos de ter homens sérios 'e hopara melhorar suas vidas. Parabéns, nobre Se- nestos que cumpram cOm- o seU dever. Era vistas a dar suporte juiídico àS reiVindicações
femininas durante a fase de elaboração de
nador, pe1a magnífica oração em defesa dos este o aparte que queria dar ao discurso de
v. Ex'
. leis ordinárias e complemeritares.
nordestinos sofridos de sua terra, Bahia.
para os grandes centros, causando transtor-

nos reconhecidos por todos.

o
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Talvez, falando assim, muitos ainda não se

aperceberam do absurdo que trago, neste momento, à tribuna do Senado Federal. Por isso,
gostaria de comunicar à Casa que o órgão
que conseguiu mobilizar a grande maioria das
mu1heres brasileiras, contava apenas com 80
fUncionários, todos requisitados de ministé-

rios, fundações e autarquias da_administração

Federal, não representando, desta forma, despesa adiciona] significativa aos corres públicos, principalmente se levarmos em consideração beneftdos que a sua atuação trouxe em
prol de toda a sociedade bi'asileira .
A determinação do Sr. Ministro Oscar Dias

Corrêa chega a ser tão impetuosa que S. EX
não respeitou o que reza a atual legislação
que protege as pessoas requisitadas de órgãos
e ocupam funções de confiança amparadas

pela lei n• 97.459/89.
Oscar Dias Corrêa, Srs. Senadores, segundo fui informado, já vem devolvendo e demitindo servidores do Conselho dos Direitos da
Mu1her sem sequer corisultar ou avisar as integrantes da direção do referido órgão, nwna
atitude clitatorial, que revelou o lado autoritário
e antidemocrático do atual Ministro da Justiça.
Ora, Srs. Senadores no momento em que
o Congresso Nacional começa a votar a legislação orclinária que norteará os caminhos da
Justiça em todo o território nacional, o próprio
Ministro da Justiça que deveria ser um guardião dos interesses de todos os cidadãos que
residem ileste país, quer apunhalar os ideais
de igu81dade e respeito e de valorização da
mu1her brasileira, tão bravamente defendidos
peloCNDM.
O Sr. JOI'bas Passarinho Ex' um aparte?

Março de
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Permite V,

O SR. IRAM SARAIVA - Com prazer,
nobre Senador Jarbas Passarinho.

O Sr. Jarbas Passarinho - Eu gostaria
de trazer um testemunho a V. Ext Fui procurado, inclusive, por uma pessoa que me trouxe
a Sr' Jacqueline Pitanguy, que é Presidente
de$sa Comissão, ouvindo exatamente esse tipo de queixas e _como tenho um relacíonamento fraterno com o Ministro .Oscar Dias
Corrêa, foi-me pedido que eu contadasse
com. S. Ex', ã. fim de obviar dificuldades." A
respOsta de S. EX' para mim me pareceu convincente, até certo ponto. De maneira que pediria a V. _Ex!' exatamente _que não fosse tão
severo nõs adjetivos com que está bríndando
o Ministro. Por exemplo, S. Ex' me disse que
uma Corriissão qUe tem um -cOnsUltOr jurfdicO
e que há no Ministério da Justiça consultores
juridicos à vontade. S. Ex' pode apresentar
um consultor jurídic_o para àcompanhar a Comissão. Por outro lado, clisse-me S. Ex': "120 funç_ões de DAS." São palavras do Ministro.
O SR. IRAM SARAIVA- Sim, não debatendo, já que lhe concedi o aparte, as infonnações que tenho são de que esse númerO não
excede a 80 funcionários todo O COnselho. -

O Sr. Jubas Passarinho- Pois bem.
As Funções de Assessoramento Superior-

lembro-me que quando ouvi, não sei se dito
por ela, 80, sei que era um número que realmente me chamou a atenção porque até corilentei com senhora que, aliás, expõe muito
bem, uma pessoa multo inteligente, muito capaz. Quando deixei o Ministérlo da Educação,
tínhamos direito a 20 funções_ de D~. dei
provimento a 12 para o Ministério d,a Educação inteiro. Então, o Ministro Oscar Dias Corrêa me dizia que o qUe queria era uma diminuição das despesas que ele achava que se
davam por recobrimento; funções que ele poderia oferecer à Comissão, dentrO do quadro
que o Ministério já dispõe, sem que a Comissão precisasse ter autonomamente, e que pe-diu uma redução e que essa redução foi apresentada, no final, com 8 pessoas apenas que
seriam _consideradas indispensáveis. Exatamente _aí, coincide com _o eonto de vista de
V. EX' uma vez qUe seriam 10% de 80. Como
este é_ o· País dos 10%, é poSSÍvel que essa
redução fosse ·considerada aceitável. Assim,
gostaria que v. Ex' corileh~sse a generosidade
de aceitar o meu aparte como um testemunho. Cteio que o Ministro Oscar Dias Corrêa
é um homem de formação juridlca respeitável,
vem, naturalmente dos velhos tempos da UDN
- hoje, temos a UDN com outros nomes temos os princíPios da ODN dos moralistas, os
tartufos, não dfgo que todos fossem, mas, co-:
mo diz o nobre Senador Leopoldo Peres, a
banda de músi_ca, aqueles que são considerados os catões da República. E, isso acontece
exatamente com a possibilidade de se evitar
que a posição do Ministro fosse considerada
como a de um homem de vocação de arbftrio,
porque S. Exf é, acima de tudo, como jurista,
wn cumpridor da lei. Peço descu1pas por ter
interrompido o discurso magnífico de V. Ex'

a

OSR.IRAMSARAIVA-Absolutamente;
V. Ex" só o eriiiquece~
Agora, muitas vezes, apesar de todo o caráter democrático que sempre demonstrou na
·alta Corte -..!uridicci deste País, S. -Ex' pode,
nessa nova lua-de-mel, estar extrapolando e a mlm me parece que as mulheres não concordaram em participar desse evento; ele está
indo só, exatamente, demitindo as 90.

O Sr. JOI'bas Passarlnho - Mas S. Ex'
não pode ter lua-de-mel sem as mulheres•..
O SR- IRAM SARAIVA - Sr. Presidente,
no momento em que o Congresso Nacional
começa a votar a legislação ordinária, que norteará os caminhos da Justiça em todo o território nacional, o próprio Ministro dàJustiça, que
deveria ser um guardião dos interesses de todos os cidadãos que residem neste País, quer
apuilhalãr-=- e eu 'IOJto a insistir, embora o
Senador Jarbas Passarinho me peça que modere e eü creio que não devo, por enqJJanto
-os ideais de igualdade, respeito e de valorizaç!o da mulher brasileira, tão bravemente
defendidos pelo conselho.
Quero, neste momento, Srs. Senadores, faier ver ao Senado da República a imperiosa
necessidade desta Casa se levantar em favor
do Conselho Nàcional dos Direitos da Mulher,-

1989

para que no próximo Dia Internacional da Mulher as brasileiras tenham mais o que restejar.
A luta que mulheres como Jaqueline Pitan·
guy, Maria Aparecida Schumaher, e tantas outras cidadãs brasileiras que se dedicam atuaJ.
mente à melhoria da condição feminina neste
País, não pode ser agora, brutalmente _atropelada por uma ação solitária e infeliz de quem
quer que seja.
Na realidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a minha preocupação não é outra porque
.o Conselho não possui quadros próprios. Já
havia afirmado que são funcionários de Ministérios, de fundações, de autarquias e o que
mais me _causou espécie é que todos os erga·
nismós federais foram aconselhados pelo Plano Verão para que, no máximo 50% dos gastos, fossem efetivados; e o Sr. Mii$tro já parte
para os-73%, segundo informações que tenho,
e ó que é pior, insiste nas demissões sem
ouvir o _Conselho, cujo trabalho é de relevante
impo~ncía.

O Sr. Joio Menezes um aparte?

Permite V. Ex'

O SR. IRAM SARAIVA - Ouço V. Ex',
com muito prazer, antes de encerrar.
O Sr. Presidente (Alexandre Costa) - O
nobre Seriador Jarbas Passarinho efetivamente aparteou'oorador, com o equívocOda Mesa,
supondo tratar-se de discurso, e não de breve
comunicação, caso em que o Regimento não
permite aparte.
Peço descu1pas a V. EX' pelo equívoco da
Mesa; que_ não pode autorizar apartes uma '
vez que há mais dois oradores para breves
comunicações e já estamos dentro do peóOdo
da Ordem 'do Dia.
Q_Sr, João Menezes- Eu estranhei, mas
pensei que fosse por força do hábito.

O SR. IRAM SARAIVA - Lamento nõo
poder ouvi~lo, Senador João_Menezes.
Sr. Presidente, agradeço a atenção com que
a Mesa me permitiu estender, pois se tratava
de wna breve comunicação.
5a somente isto o que tinha a dizer à casa.
(Muito bem!)

.

O Sr. Presidente (Alexandre Costa) Concedo a palavra oo nobre Senador Ney Maranhão, penúltimo orador para breves comunicações.
, O orador dispõe de cinco ·minutos.
O SR. NEY MARANHÁO (PMB - PE.
Para uma breve _comunicação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
no _mês de dezembro passado, tive ocasião
de ocupar a tribuna do Senado para verberar
a atitude do Sr. Carlos Tadeu, Diretor do Banco. Central, quando concedeu uma entrevista
aoJomal do Brasil atacando a administração
dos bancos estaduais. Twe a impressão que
eSse .diretot é inimigo dos bancos estaduais.
Ora, Sr. Presidente, sabemos que essas instituições desempenham uma função social da
maior únportância, atuando no apoio a programas de desenvolvimento, principa]mente
em lugares e praças desassistidas, de pouco
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comp_etentes, dedicados a provar que um"l r!c de apenas 20 mil km2 , com uma população
empresa pública pode ser eficaz como algu·
~ .. cerca de 5 milhões e_ SOO mil habitantes
mas das melhores empresas privadas.
suporta encargos de guerra da ordem de 40%
em situações calamitosas.
3. Descabidás também são as maldosas do seu orçamento, c::om perdas de vidas huSr. Presidente, considero essas empresas,
insinuações de que os Bancos ComerciaiS Es- manas da ordem de 70 mil e 1 milhão de
tanto agrícolas como industriaiS, a: espinha
taduais têm papel secundário e o exercem desabrigados. Esse pequeno país da América
dorsal da Nação, um dos motivos de o País
mal no mercado, Ao contrário, enquanto os Central tem um exército composto de 36 mil
estar quebrado, sem crédito. _
Agora voltam novamen~ as aves agouren-- bancos privados têm o direito e a liberdade homens, que está sendo apoiado, nessa guertas a atacar instituições W.o importantes para de atuar apenas onde lhes for mais lucrativo. ra interna, pelos Estados Unidos.
os Bancos Comerciais Estaduais desempeSr. Presidente, o qu'e há de mais relevante
o desenvolvimnto do País, como são os ban~
nham uma função social da maior importân- nesse aspecto, em primeiro lugar - como
cos estaduais.
cia, presentes em praças desasslstidas e de diti_a há pouco o nobre Senador Iram Saraiva,
Ora, Sr. Presidente e Srs. SenadoJes, o BanpoucO potencial económico, atuantes no quando falou sobre o Dia da Mulher, marcado
co Cehtral confl!nda mas não misture essas
apoio aos programas estaduais de desenvol- por comemorações no País -; é a figura huadministrações.
_
_
viffiEmto, atentos às necessidades dos peque- mana representando a Frente Farabundo MarTenho aqui em mãos uma nota dos bancO$
estaduais sob o titulo: "A_ Realidade dos Ban- nos é mkiõempresários e semp-re abertoS ilos ti Para La Liberãdon Nacional e FDR, a Frente
cos Estaduais", chanio a a:tençãó i:Ja Casa para pagamentõs_e-re<:ebimentos de funcioilalismo Democrática Revolucionária, portanto, reprepúblico, de aposentados e dos usuários dos sentando grande parte da população salvadoo artigo IV desta nota que diz:
se!Viços essendais da comunidade.
renha, que velo a esta Casa dç Congresso
4. Do mesmo modo que repudia e con4. Do mesmo modo que repudia e con- Nacional, a figura extraordinariamente simpádena a veiculaçáo de informações que
tumultuam a atuaç:ão dos Bancos Co- dena a veJcl:Jlação de informações _gue tumul- tica e democrática da Sr" Mercedes, para demerciais Estaduais e afe~m a credibili- tuam a atuação dos Bancos Comerciais Esta- fender junto à Corriissão de Relações Exteriodade de todo o sistema financeiro, a As- dLia:is e afetani.- .?.fdedibllidade de todo o siste- res, aoCoiigresso Nacional e à população brabace não quer que se esconda a verda- ma financeiro, a Asbace não quer que se es- sileira, proposta ae paz a todos os países latino-americanos, sobretudo junto aos Estados
deira rea1idade do Sistema à~ _ Bancos ofi- conda a verdadeira realidade do sistema de
Unidos, à administração de George Bush, junciais. Ao contrário, a Asbace deseja que Bancos Oficiais. Ao contrário, a Asbace deseja
o Banco Central continue a apontar even- que o Banco Central continue a apontar even- to ao próprio governo de Napeleon Duarte,
de El Salvador.
tuais falhas constatadas e oriente rumos tuais falhas constatadas e oriente rumos de
corTE~ç""ãó -aos desvios.
de correção dos desyios.
É importante que transmitamos à Casa, por5. Por úJtimo, e para que este assunto não
Ora, esse pessoal que trabalha e que sua
tanto ao _Senado Federal, essa proposta de
paz pelo s_eu alcance e pela sua transcendêna camisa para o desenvolvimento desses ban- mais seja tratado desta forma que desserve
cia; proposta essa do Movimento Revolucio~
cos deseja que o Banco Central aja de melhor aos Bancos, aos seus acionistas, aos seus funmaneira, uma maneira cla:ra e não venha com cionários, aos seus clientes e a todo o mercado · nário de E! Salvador, representado pela Sr"
financeiro, a Asbace alertã para as graves consubterfúgio.
__
Mercedes, buscando o apoio de todos os setores democráticos de nosso País, a fim de viabiPortanto, apóio esta nota da AssoCiaÇãO seqüências desta distorção da realidade,
lizar essa proposta de paz que significa: a sua Brasileira de Bancos Corhesciais Estaduais, quando se tenta denegiir imagem dos Banpartic::ipação no Processo eleitora], com a reque tem toda razão e peço que seja trancrita cos Comerciais Estaduais de maneira tão leviana, com- análises. à base de adjetivos, de
moção dos ent~hos da ditadura eleitoral que
nos Anais do Senado_ Fe__d_e@]. (Muito bem!)
fatos isolados e subjetivos. Um Banco só espevenha a garantir eleições livres para o povo
lha sua realidade em números e fatos concrede El Sa]yador e, com isto, encontrar-s~ uma
DOC(J!>1EJ'ITO A Q(JESEREFERE O
sã.ida política.
SR. NEY MARANHÃO EM SEU DISCUR- tOS. E é pOr eles que os Bancos Comerciais
Estaduais querem ser avaliados. Um a um,
Tudo isso, tendo em vista que depois de
so,
na dimensão de seus contextos regionais.
oito longos anos, com o apoio de todos os
três bilhões de dólares investidos pelos Esta~
Asbace ~ Associação Brasileira dos- BanA REAIJDADE DOS
css comerCiais Estaduais, Bancos Estaduais
dos Unidos, com o aumento ·da exército de
BANCOS ESTADUAIS
= Bancos Essenciais
doze mil para tril)ta e seis mil homens, coni
A Associação Brasileira dos Bancos C:ómer·O SR. .PRESIDENlE (Alexandre Costa) ' a morte de setenta mil vidas humans e um
ciais Estaduais (Asbace), tendo em vista re- - Coritedo a palavra ao nobre Senador AJuímilhão de d~brigados, não houve uma solucentes noticias publicadCls sobre a situãção zio BeZerra, para uma breve comunicação.
ção militar, o que está comprovado que não
dos Bancos oficiais Estaduais, vem a público
existe tal s~lução, mesmo sendo apoiado pela
V. Ex" dispõe de cinco minutos.
para esclarecer o seguinte:
maior potência deste hemisfério.
1. Por desinformação oU má fé, sãó inconEntão; ressaltaRse a solução política. PortanOSR.AUIÍZIOBEZERRA(PMDB-AC.
seqüentes e inaceitáveis as informações ·que to, co.m--,mui1a sa~sfação, queremos comu?_ara_ uma breve comunicaçi\o.) -Sr. Presigeneralizam a suposição de que a'maioria dos
nicar à Ca.sa-clóé toda a Comis~o de Relações
Bancos COmérdai:S Estactuais esteja ·em incódente, Srs. Sen~dore:s, não poderíanlos deixar
Exteriorés ·recebeu com ·muita simpatia e
de registrar hoje nesta Casã a passagem pela
moda sitUaÇão econõri1icó-financeira. Ao conapóia a proposta de paz transmiticla. pela repreComiSsão .de RelaçõeS f;:kt:edores, _da figura
sentante_da FMLN e também da FOR.
trário. como atestam 5elJS (!Jtimps baJanços,
extrãordlhária, que é a -Sr' Mercedes Bel Car~
estão em crescente evolução de desempenho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores; é este fato
men Letona, dirigente da Comissão Politicoextraordinário que queremos re9istrar, e nós
2. Para a mataria dos Bailcos Comerciais
Diplomática da Frente Fa-rabundo Marti Para
que· estamos saindo de mais de vinte anos
Estaduais, também n~ passam de cicatrizes
La Llberacion Nacional, FMLN, e Frente Dee pesadas heranças as acusações de práticas
de luta contra um processo antidemocrático
indesejáveis de prOtP.nclonismo nas conces- mocrática RevÕliicionária de El Salvador, FDR,
e entrando no processo de transição em que
em 'o?isita; Portanto, ao Congresso Nacional,
estamos agora, compreendemos muito bem
sões de crédito, apadrinhamento na adminisrecebida floje que foi por aquele órgão técnico
tração de recursos humano~, ·exe·cessiva buroa preocupação do povo salvadorenho, não poda Casa.
·
cracia no~ 'procedimento_s ad'minlstratiVos;
·deríamos nos· manifestar de outro modo que
Sr. Presidente e Srs. Senadores. sabemos, não fosse o nosso apoio, nossa integral solida·
custos elevados e tantas m~elas que tentam
que a América Central está há muito tempo
lhes imputar hoje po; exemplos do passado.
rledade a eSsa posição ·da representante da
em estado de guerra e compreende tanto a. Frente Farabundo; Marti Para La Uberacion'
AD contrário, agora, mals q4e nunca, são muiNicarágua, Honduras e El Salvador.. No que
Nacional, da FOR, na sua proposta de paz
, tos os bons exemplos de Bancos ComerCiais
poro El Salvador.
Estaduais ~dministrados por profissionais diz respeitO ~ EI. Salvador, esse pequeno Estapotencial económico, apoiando a pequena e
a média empresa que estão, em sua maioria;
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Era este, Sr. Presidente, Srs. Senadoft'!s, o

fato extraordinário que queria registrar nesta
tarde de hoje nos Anais da Casa. (Muito bem!)

Dumnte o discurso do Sr.-senadorAiuf~
zio Bezerra. o Sr. Senador Alexandre CosM

ta, 2P Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência qUe é oCUpada pelo Sr. Senador Nelson Cillneiro, Presidente.
O SR. PRESIDErfi'E (Nelson Carneiro)

-

e outros Srs. Senadores, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as denúncias sobre a devastação da Hiléia Amazó-

nica e a participação estrangeira nessas denúnlcas, de acordo com as indicações das lideranças designa para integrarem a referida Co-

missão os seguintes Srs. Senadores.
Titulares
Pelo PMDB - Leopoldo Peres, Aluízio Be~
zerra, Ronaldo Aragão e Nabor Júnior;
Pelo PFL- Odacir Soares e Edilson Lobão;
Pelo PSDB- Teotónio Vilela Filho.
Pelos pequenos Partidos - Jarbas PassaM
rinho e Mário Maia;

Suplentes
Almir Gabrlel, José_ Fogaça, Aureo Mello,
Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, Carlos De.
Carli e Mauro Borges.
O SR. PRESIDE1'11E (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1o Secretário.
São lidos os seguintes.
REQUERIMENTO
N• 26 DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art
371, alínea b , do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei do Senado no 14, de 1989
que dispões sobre a atualização monetária das
restituições do Imposto de Renda e _a base
de cálculo para incidência do imposto no caso
de aluguel de imóveis.

SaJa das Sessões, em 9 de março de 1989.
- Edison Lobão- Ronan Tito,- Jarbas
Passarinho, - Ney Maranhão.
REQUERIMENTO
N•27 De 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
371, allnea b , do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara n9- 2, de 1989
(n~ 1.516/89, na casa de origem)', de iniciativa
do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre o ouro,- ativo financeiro, e sobre
seu tratamento tributário.
Sa1a das Sessões, em 9 de março de 1989,
- Edlson lobão,- Ronan Tito,- Jarbas
passarinho, - Ney Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os requerimentoS lldos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art 375, indso
D, do Regim'ento Interno.

-(Suspensa às -16 horas c 36 minutos,
a sessão é reaberfd às 16 horas e 46 mi-

COMPARECE<! foWS-OSSRS. SENADO-

RES:
Almir Gabriel - Raimundo Ura- José lg~
nácio Ferreir-d- Meira Filho- Márcio Lacer~
da -José Pa.u1o Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......... Está esgotado o tempo destinado ao EXJ)e~
diente.
EStão presentes na Casa 62 Srs. Senadores.
Passa~se à

A Presidência, tendo em vista a criação,

através do Requerimento no 1O, de 1989, de
autoria do nobre Senador Jarbas Passarinho
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n? 17, de 1986 (n°
6.692185, na Cása de origem), que dispõe
sobre as unidades orgânicas das indústrias gráficas na administração federaJ e
dá outras providências, tendo
PARECER. sob n' 1.023, de !986, da
Comissão
-de Serviço PúbHco CivD, favorável, com emenda que apresenta de no
I-'- CSPC.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
- ~ votação o projeto, sem prejuízo da
emenda.
Os Sts. -Senadores que O aprovam queiram
pefiTüinecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente,
peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_:;_, o·nobre Senador Itamar Franco pede verifi~
cação da votação. S. Ex' será atendido.
O nobre Senador Aureo Mello fará a chamada, como 1o Secretário.
{Procede~se à verificação de votação.)

nutos.)

SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -

Está reaberta a sessão.
O Sr. 11 Secretário procederá à chamada
do Sul para o Norte.
(Procede~se

Aluíz:io Bezerra- Nabor Júnior- Leopoldo
Peres - Aureo Mello - João Menezes - Almir Gabriei-Ja{bas Passarinho ......,_João Cas~
telo - Edison Lobão -João L.obo - Hugo
Napoleão- Afonso Sancho- Cid Sabóla de
Carvalho - José Agripino - MarCO Maciel
- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor Jutahy Magalhães - Gerson Camata. :--- Itamar Franco- Ronan Tito- Fernando HenriqUe Cardoso-- Mário Covas ~ Iram Saraiva
- Pompeu de Sousa - ~'!~eira Filho - Ro·
berto campos - Louremberg Nunes Rocha
- Márcio Lacerda _: Rachfd Saldanha Derzi
-Wilson Martins -José Richa-Jorge BornhauSeif.:.::_Dirceu Carneíro-...:.:..: Carlos Chiarem
-JoSé Paulo Bisei.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
........_Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votaram 36 Srs. Senadores. Com o PresiM
dente seriam 37.
Não há número. Fica- adiada a votação do
projeto.
A matéria será apiedada nã. próxiinil sesSã-o,
a realizar~Se amanhã, sexta~feira, às g horas.
O Sr. 'Jarbas Passarinho -Sr. Presidente, qual o número de Senadores presentes
na Casa, anunciado por V. Ex'?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sessenta e quatro Srs. Senadores.
O Sr. Jarbas Passarinho- Acredito, Ex'.

RESPONDEM A CIV\MADA E VOTAM

:'SIM"' OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (~el::;on Carmeiro)

-Item 2:

Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo
Peres- Aureo Mello -João Menezes -Jar-·
bas Passarinho -João Castelo -Alexandre
Costa - Edison Lobão - Hugo Napoleão
- Afon$0 _S~ch9 -:- Cid Sabóia de Carvalho
-José Agripino-Marco Maciel- Ney MaraM
nhão- Mansueto de Lavor- Francisco Ro-üembefg -Jutahy Mag_aJhães- Gerson C_amata -Itamar Franco- Ronan Tito-Severo Qornes - Mário Covas :___ Iram Saraiva
- Mauricio Corrêa - Meira Filho - Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha- Már~
do Lacerda- Rachid Sa1danha Derzi- José
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Car~
neiro
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- VerifiCada falta de quorum, o Presidente
suspenderã a sessão, fazendo acionar as campainhas durante 1O minutos, após o que esta
se_rá reaberta, procedendo~se à nova votação.
Está suspensa a ?essâo.

a

à chamada)

RESPONDEM A CIV\MADA E VOTAM
"SSM"" OS SRS.:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n? 164, de J 982 - çoníplementar, de autoria do Senador Itamar
Franco, que assegura ao contribuinte do
__ Jmposto solire a Renda o direito de abater
a integralidade das despesas com a saúde, educação, habitação e juros prove~
nientes de dívidas pessoais, tendo
PARECERES, sob n<?S 487 e 488. de
1985, das ComissÕeS!
-de ConstJtulção e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favorável; e
-de Rnãilças, favoráv~l. com emenda que apresenta de no 1-CF.
Em discussão o projeto e a emenda. _(Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a

discussão~

Encerrada a disCussão, fica adiada a votação, por falta de quorum.
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O SR. PRESJDENTE (Nelson Carneiro)

-Item3:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem4:

Discussão, em segundo turno, do Pro-

jeto de Lei do Senado
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n~ · 80,

de 1984,

de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que altera dispositlvo da ConSolidação
das Leis do Trabalho, com vistas a limitar
em 40 horas semanais a jornada de trabalho, tendo
PARECER, sob n• 889, de 1986, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela
constitucionalidade e juridicldade; e
PARECER ORAL, FAVORÁVEL, proferido em plenário, da Comissão
-de Legislação Social.
A Presidência esclarece ao Planário que a

matéria, objeto desta proposição, apresentada
em 1984, foi regulada diferentemente pela nova COnstituição, em seu art. 71, inciso Xlii, o
que a toma flagrantemente inconstitucional.

Por esta razão, a Presidência declara prejudicado, nos termos do art. 369, alínea 8, do
Regimento Interno, o Projeto de Lei do Senado
n9 80, de 1984, que vai ao Arquivo.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden·
te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~
hy Magalhães, para uma questão de ordem.

OSR. JUTAHY MAGALHÁES (PMDBBA Para questão de ordem. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, o art. 340 diz o
seguinte:
"Arl 340. Ocorrendo falta de número para as deliberações, passar·se·á à m~
téria em discussão.
§ 19 Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de número, a
Presidência poderá, no caso de figurar
na Ordem do Dia matéria que j>ela sua
relevância o Justifique, suspender a sessão por prazo não superior a 1 (~ma)
hora, ou conceder a palavra a Senador
que dela queira fazer usp.
_ ___ _
§ 29 Sobrevindo, posteriormente, a
existência de número, voltar-se-á à matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna, salvo se estiver
discutindo proposição em regime de urgência e a matéria a votar estiver em tramitação normal."

Não sei se dará certo, mas, após a votaçao,
faltou apenas o voto de um Sr. Senador. Depois disso, entraram no recinto Senadores que
não haviam votado.
Assim, pergunto a V. ~ ~e. baseado no
§ 29 do arl 340, poderá ser feita nova verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa está conferindo os votos do plenário. .(PausaS
Estão presentes em plenário, no momento,
30 Srs. Senadores. Continua a falta de quetum.

Mensagem n• 44, de 1989 (n' 59/89,
na__ Qdgem), relativa à proposta para que
seja autorizado_ o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, em caráter excepcional,
a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado do Rio de Jane_iro (LFTRJ), emissão essa destinada a possibilitar a substi~
tuiç_ãode 131.344.7040brigaçõesdoTesouto dO Estado do Rio de Janeiro
(OTRJ), que serão extintas. (Dependendo
de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Designo o n-obre Senador Mário Maia para
proferir parecer sobre a t1ensagem nç 44, de
1989, ofer~erido o re_s-pectivo projeto de lei.

l'ARECERN•

-De P/en~nO nç

, de 1989, sobre
de 1989 (n?59~ de
10-2-89, na origem) do Senhor Presidente da República, que solidta aprovação
do Senado Federal para que o Governo
do Estado do Rio de Janeiro possa registrar uma emissão de títulos de sua dívida
pública.
a Mensagem n?

44~

O SR. MÁRIO MAIA (PDT -

AC. Para

proferir parecer.)- Sr. Presidente Srs. Senadores, com a Mensagem n9 44, de 1989, o
senhor Presidente da República submete à
aprovação do Senado Federal a autorização
para que o Governo dá Estado do Rio de Janeiro possa registrar no Banco Central doBrasil uma emissão d_e Letras financeiras do Tesouro do Estado_ do Rio de Janeiro (LFIRJ)
paTa substituição de 131.344. 704_ Obrigações
do Tesouro do Estado do Rio Janeiro (OTRJ),
que serão extintas, na forma do que prescreve
o artigo 15 da Medida Provisória nç 32, de
15 de janeiro de 1989, transformada em Lei
n" 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
A erÍiissão pretendid~_de~erá_~r realizada
nas se!Juintes condições:
a) m_odalidade: nominativa-transferível;
b) prazo; até 60 meses;
c) valor nominal unitário; NCZ$ 1,00;
d) autorização legislativo~ Lei nç 1.389; .de
28-11-88;
e) forma de colocação: deverá ser dada opção, por meio de edital público, aos possuidores de OlRJ para substituí-las por quantidades de LFrnJ em montante equivalente ao
das OTRJ possuídas, mantendo-se os vencimentos dos novos títUlos idênticos aos dos
títulos substituídos.
Opinamos favorave~ente, tendo em vista
que a substituição de que se trata não deverá
provocar modificações na situação atual do
endividamento daquela entidade, uma vez que
há equivalênciá do montante com idênticos
vencimentos.
Assim sendo, conduímos peJo acolhimento
da Mensagem nos termos do seguinte:

483

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 6, DE 1989.
Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Janeiro a emitir Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio de Janein;

(LFlRJ)em substituição de 131344.704
Obrigaões do TeSouro do.EstadO do Rio

de Janeiro (OTRJ).
O Senado Federal resolve:

M 19 É o Governo do Estado do Rio de
Janeiro autorizado a emitir, mediante regjstro
no Banco Central do Brasil, Letras Frnanceira
do T escuto dO Estado do Rio de janeiro
(LFTRJ), com base nas disposições do art.
4? da Resolução n9 62, de 28 de outubro de
1975, do Senado Federal, emissão essa destinada a possibilitar a substituição .de
131.344.704 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ), que serão extintas em isonomia com o tratamento a ser dado
aos títulos federais da espécie, na forma do
que prescreve a Lei n9 7.730, de 31_de janeiro
de 1989.
Art. _2 9 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
J:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)

- Em discussão o Projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação será feita oportunamente, devido
à falta de quorum
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne~o)
_:_Item 5;
Mensagem n• 45, de 1989 (n' 61/89,
na origem). relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do .f;$dp de
Minas Gerais, em caráter excepcional, a
emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais (LFT - MG),
emissão essa destinada a possibilitar a
substituição de 171.946.935 Obrigações
do Tesouro -do Estado de Minas Gerais
(OTM), que serão extintas. (Dependendo
de_ parecer.)

Designo o nobre Senador Itamar Franco
para proferir parecer sobre a Mensagem n9
45, de 1989, oferecendo o respectivo projeto
de resolução.
PARECER r!•'
, de 1989, sobre_ a
De Plenário n 9
Mensagem n? 4.5, de 1989 (n 9 061. de
13-2-89, na origem), do Senhor Presiden-

te da RepúbUca. que solicita aprovaçAo
do Senado Federal para que o Govemo
doEstado de Minas Oerllis possa registrar
uma emissifo de títulos de sua divida pú-

blica.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (MG. Para emitir parecer.) -Sr. Pi'esi.dente, Srs. Senadores,
com a Mensagem n9 45, de 1989, o Senhor
Presidente da República submete à aprovação
do Senado Federal a autorização para que
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o Oovemo do Estado de Minas Gerais possa
registrar no Banco Central do Brasil uma emlss&o de Letras F111anceiras do Tesouro do Esta-

do de Minos Gerais (L.FT- MG) para substituição de 171.946.935 Obrigações do Tesou-

ro elo Estado de Minas Geraís (OTM),_ que serao extintas, na forma do que prescreve o art.
15 da Medida Provisória n~ 32, de 15 d~janeiro
de 1989, transformada em Lei n9 7.730, de
31 de janeiro de 1989.

,

. A emissão pretendida deverá ser realizaçfa
nas seguintes condições:
ll) modalidade: nominativa-transferível;
b} prazo: até 60 meses;
c) valor nominal unitário; NCz$ 1,00;
d) autorizaçào legislativa: Lei n9 9.589, de
9-&88;
e)

forma de

coloca~ão:

deverá ser dada

opção, por meio de edital público, aos possuidores de OTN para substituí-las por quantidades de lFT -MG em montante equivalente
aodllls OTN possuídas, mantendo-se os venci-

mentos dos novos títulos Idênticos aos dos
titules substituídos.
Opinamos favoravelmente, tendo ert:~ vista

que a substituíção de que se trata não deverá
provocar modificações na Situação atual do
endividamento daquela entidade, uma v~ que
há equivalência do montante com idêntlc9s
w:ncimentos.
A5sim sendo, concluímos pelo acolhimento
di Mensagem nos tennos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 7, DE 1989
Autoriza o OovemodoEstadodeMJnas
Gerais a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT
-MG}, em substituição de 171.946.93.5
Obdgaçées do TesoiJio do EstiKio de Minas Gerais (OT./11).
·

O Senado Federal resolve:

Art. 1.;. É o GovernO dd EstadO de Minas
Gerais autorizado a emitir, mediante registrç>

no Banco Central do Bras(Letrãs Financeiras
do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT
- MG}, com base nas disposiÇões do Art.
4.;. da Resolução n' 62, de 28 dé outubro de
1975, do Senado Federal, emissão esta destinada a possibilitar a_ ~ubstituição de
171.946.935 Obrigações do TesoUro dO Estado de Minas Gerais "(OTM), que serão extintas
em isonomia com o tratamento a ser dado
aos títulos federais da espécie, na forma do
que prescrev:e a Lei n9 7.730, de 31 de janeiro
do 1989. .
.
.
Art. 29 Esta resolução entra em vigor na
dita de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carne~o)

-

Em discUssão o projetO em turno único.

(Pausa)

Mensa~em n• 52, de 1989 (n• 89189,
na origem), relativa à proposta para que
_seja autorizado o -Govern() do Estado do
Espírito Santo a emitir letras financeiras
do Tesouro do Estado do Espúito Santo
(LFT~ES}, destinada a substituição de
3.033.526 Obrigações do Tesouro doEstado do Espírito SantO (OTES). (Depen-derydo de parecer.)

Solidto ao nobre Senador Ney. Maranhão
parecer sobre a Mensagem n9 52, de 1989,
oferecendo o respectivo projeto de resolução.
PARECER I'!• ...

De Plinário nP

, de 1989, Sobie a
Mensagem n" 5~;- de 1989 (n? 89, de
3-3-89, na origem) do Senhot: P~sidente
da República, que solicita aprovação do
Senado Federal para que o Governo do
Estado do Espírito Santo possa registrar
uma emissão de b1ulos de sua dívida pública.
·

O SR. I'IEY MARAI'IHÁO (PMB -

PE.

Para emitir parecer) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n" 52, de 1989,
o Senhor Presidente da Repúblaica subme~e
à aprovação do Senado Federal a autorização
par~ que o Governo do Estado do Espírito
Santo pOssa registrar no Banco Central do
Brasil uma emissão de Letras Fmanceiras do
Tesouro do Estado do Espírito Santo (l..FfES) P:ara substitUição d~ 3.033.526 Obriga-_ções do Tesouro do Estado do Espírito Santo
(OTES}, que serão extintas, na forma do que
prescreve o artigo 15 da Medida Provisória
09 32, de 15.de janeiro de 1989, transformada
em Lei n9 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
A emissão pretendida deverá ser realizada
nas seguintes condições:
a) modalk:lade: nominativa-transferív~l;
b) prazo: até 730 dias;
i::) valor nominal unitário: NCz$ 1,00;

d} autorizaçio legislaü~~a: Lei n? 4216, de

27-1-89;

l':)arço de1989

O SenadO Federal resolve:
Att I o É o Governo do Eptado do Espirito
Santo autorizado a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Sãnto (lFfES), com base nas disposições do art. 49 da
Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975,
do Senado Federal, emissão essa destinada
a possibilitar a substituição _de 3.033.526
(OTES) que ser.3o extintas em isonomia com
o tratamento a ser dado aos títulos federais
da espécie, na fonna do que prescreve a Lei
nã 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art 29 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDEI'ITÉ (Nelson Carneiro)

- Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.}
Não haven'do quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fiC:a-á.dliida, por falta de quorum.
O SR- .PRESIDEI'fiE (Nelson Carneiro)

-Item 7:
- Projeto de Lei do Senado n9· 352, de
1985, de autoria do Senador Nivaldo Machado, que altera dispositivo da Lei n'
6.592, de 17 de novembro de 1978, para
o fim de permitir a transferência de pen~
são especial, devida a ex-çombatente, a
dependentes específicos. e a acumulaçiío
desta com· a pensão previdenciária._
A Presidência, nos tennos do art 369, b~
do. Regiln~nto I.ntemo, dedara prejudicado o
Projeto de Lei do Senado n9 352, de 1985.
uma vez que seus objetivos já foram alcan..
çados pela Lei R.9 7.424, de 17 de dezembro
de 1985.
O Projeto-de Lei do Senado n9352, de 1985,
vai ao arquiv«;?. _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

e) forma de cokxaçaO: deve(á ser dada opção, por meio de edita] público, aos possuidores de OTES para substituí-las por quantidades de LF-TES em montante equivalente
ao das OTES possuídas, mantendo-se os vencimentos dos novos tftu1os idênticos aos das
OTES substituídas.
Opinamos favoravelmente, tendo em vista
que a substituição de que se trata não deverá
·provocar modificações na situação atuaJ do
endividamento daquela entidade, uma vez
que há equivalência do montante com idênticos vencimentos.
Assim sendo, conclufmos pelo acolhimento
da Mensagem nos termoS do seguintê:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 8, DE 19S9.

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
A votação fica adiada, por falta de quorum.

Autoriza o govemo do Estado do Espírito Santo a emitlr Letms do Tesouro do
Estado do Espfrito Santo (lF- TES) em

O SR- PRESIDENTE (Nelson .Carneiro)

·subsfjtuJç4o de 3.033.526 Obrigações do
TeSoUro do Estado do Espírito Sahto

Item&:

(OTES)..

-A Presidência declara prejudicados os Requerimentos nlfl 26 e 27, lidos no Expediente
de urgência para o Proj~o de Lei do Senado
n9 _14/89 e Projeto de Lei da Câmara n9 2/89,
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia. Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.
O Sr. João Menezes pronuncía ái$Ctll'soque, entregue à revisão do orador;

sem

. publicado posteriormente.
DurlllJte o discurso do Senada João
Menezes o Sr. SefliJdor Nelson ~
Presídente, de.ixa a cadeira da Presidê!}CM
que-é ocupada pelo Sr. Senador Pornpt!:U
· ck Sousa,' 3" Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
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O SR. FRAI'ICISCO ROLJ.ÉMBERG
(PMDB -SE. PronunCia o Séguiilte discurso.)

---Sr. Presidente, Srs. Senadores, o interresse
internacional pela Amazônia, c1dicamente
manifesto de diferentes maiteiras, tem-se expressado nos últimos tempos sob a forma de
ostensiva pressão internacional sobre o Governo brasileiro.
Tais pressões desencadearam viveiS i-eaçóes
nos mais diversos setores da sOciedade, em
oposição a qualquer proposta sub...-eptícia de
intemacionalitação da Amazônia à ingerência
estrangeira nos assuntos internos do País.
O CongresSo Nacional, ncnuralmente, não
ficou à margem da questão. No Senado da
Rep4blica, o problema suscitou a intervenção
de colegas de diferentes partidos, confirmando o que poderíamos chamar de cOnsenso

nacional contra as pressões internacionais so-

bre a Amazônia.
~
Nós mesmos já nos ocupamos do assunto.
Hoje, voltamos ~ tema, dada a importância

que representa a palestra "AmaZônia:: Ecologia

e Soberania", recentemente proferida p~o Sr.
Ministro do Exército. Nessa exposição, o Sr.
Ministro Leôniclas Pires Gonçalves, com a experiência de quem já exerceu o Comâhdo Mili·
tar da Amazônia, demonstra com suficiente
clareza o significado dos interesses estrangei·
ros em todas as Suas dimensões, confrontando as denúncias internadonais com a real
situação hoje existente na Horesta e com o
processo de conquista e de ocupação da reQiã9.
É a seguinte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a íntegra da palestra do Sr. Ministro do
Exército, a qual passo a ler a fim de constar
,dos Anais dessa Casa:
•

"AMAZÓNIA: ECOLOGIA E SOBERA·

NlA
1, Considerações iniciais

Iniciarei esta breve exposição sobre a
Amazônia, apresentando alguns aspectos gerais da área que, embora bastante
conheddos de todos os senhores- homens da região -, julgo oportuno relembrar por serem básicos para o desenvolvimento que pretendo seguir posteriormente.
O espaço objeto de nossa atenção é
a Amazônia Legal que pode ser observada nesta projeção. Trata-se de uma
imensa área - 4.978.247 km2 - que
engloba os estados do Acre, Amazonas,
Rondônia, Roraima, norte do Mato Grosso, Pará, Amapá, Tocantins e oeste do
Maranhão, fazendo fronteira com sete
países (Guiana Francesa,· Suriname,
Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia).

O recente interesse mundial por assuntos ecol6gicos. advogando a preservação, a qualquer custo, das florestas
ainda existentes no mundo colocaram,
naturalmente, a Amazônia no centro da
discussão. No bojo do modismo apareceram nossos defensores da intocabilidade da floresta amazónica; defensores
de ocasião, é bom que se diga, pols,

f'!m sua maioria, nunca pisaram na Amazônia, muito pouco conhecem de sua
história. ou de seus problemas e jamais
se interessaram em estudar suas vocações econômicas.
Essa gente imagina a Ãmazônia Legal
com uma extensa área coberta, toda ela,
por floresta equatorial unifonne e que,
qualquer atividade agrícola ou pastoril
ali desenvolvida representaria uma
agressão à floresta.
Sabemos que isto é wna distorsão da
verdade. Não pretendo diminuir a importância de se respeitar a natureza - assunto que abordarei mais tarde -, mas
mostrar, desde logo, que nossos falsos
~cologistas apoiam-se em bases falsas.
Vejamos uma projeção sobre as formações florestais d~ Amazônia legal.
A figura mostra daramente que muito
pouco da floresta foi atingida pelos ·projetas agropecuários - eleitos inlmlgos
principais da ecologia amazônlca. Esses
projetes, em sua imensa maioria, estão
localizados em áreas de Cerrado, cerradão ou nas regiões cobertas por Rorestas
de transição (floresf:l!l semi-úmida}.
Esta outra projeção mostra atividades
que têm sido acusadas como as maiores
causadoras de danos eC'Ol6gicos: as
queimadas, a mineração de ferro em Carajás e as hidrelétrfcas. As áreas de queimadas, podemos ·confrrrnar,-estão na
_periferia e em muito pouco atingiram,
pelo menos até agora. a floresta úmida
equatorial.. É wn assunto gue merece
ser estudado com fundamentação científica. Quanto às outras duas, são atividades de interesse económico para o Brasil
e cabe racionalizá-las, nunca eliminá~ las;
as áreas a serem afetadas são pouco
expressivas. Todo o plano energético para a região até o ano 201 O, por exemplo,
implica na inundação de algo inferior a
0,2% da região amazõnica brasileira. E,
na Amazônia, se situam 2/3 ·de nossas
reservas hidroelétricas.
2. O Interesse fntemtJdonttf
·a. Antecedentes

Sucessivas tentativas de ingerência extema na área da Amazônia têm sido assi~
naladas, desde as incursões de piratas
estrangeiros na região da foz do rio Amazonas, no século XVII.
Posso citar a título de exemplo:
- o .estabelecimento de missões religiosas com o foffiecimento regular de
recursos financéiros por entidades internacionais;
_
- o projeto do "Sistema de Grandes
Lagos Americanos" elaborado pelo Hudson Institute (os lagoS 1Ullazônicos inundariam 4ma área quinze vezes maior do
que a de nossos projetas hidroelétrlcos,
hoje combatidos);
.
- a dedsâo dos pafses exportadores
de estanho de intervir politicamente sobre
o Brasil para conter nossa produção e,
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conseqüentemente, manter os preços internacionais daquele metal;
-tentativa de criar parques indfgenas
multinacionais, reaJizada por órgãos es~
trangelros de apoio à causa indigenlsta;
-a atuação de parlamentares europeus junto à Comunidade Económica
Européia, no sentido de interromper o
Projeto Grande Carajás;
-a ação no Congresso americano" e
interpelações ao Secretário do" TeSOUro
dos Estados Unidos e ao Presidente do
Banco Mundial para impedir o fluxo de
empréstimos já contratados para a execução de projetas na Amazônia Brasileira.
No que diz respeito às missões religiosas cabe ressalvar o excelente trabalho
que, algumas delas, fiZeram e prosseguem fazendo em prol das populações
locais. Muitas, entretanto, vêm desenvol~
vendo uma ação que nada tem de evan·
gelizadora. Estas coincidentemente ou
não, se instalaram e!Jl área§ potendal~
mente ricas ein lninerais preciosos ou
estrategicamente vaJiosos.
Vale a pena ressaltar alguns tópicos das
diretrizes emanadas pelo Conselho Mundial de Igrejas Cristãs para seus missio~
nãrios na Amazônia:
-"A Amazônia total, cuja maior área
fica no Brasil, mas compreendendo também parte dos territórios da Venezuela,
Colômbia e Peru, ê considerada por n6s
como um patrimôniO da humanidade. A
posse dessa imensa área pelos países
mencionados é meramente circ:.unsan·
.
-ciaL."
-"É nosso dever: defender, prevenir,
impedir, lutar, insistir, convencer, enfim
esgotar todos os recursos que, devida ou
indevidamente, possam redundar na defesa, na segurança, na preservação desse
imenso território e dos seres humanos
que o habitam e que são património da
humanidade e não patrimônio.dos países
cujos tenitódos, pretensamente, dizem
Jher pertencer".
-É nosso dever: impedir em qualquer
caso a agressão contra toda a área amazónica, quando esta se caracterizar pela
construção de estradas. campos de pouso, prlncipalmente quando destinados a
atividades de garimpo, barragens de qualk
quer tipo ou tamanho, obras de fronteira,
civis ou militares, tais como quartéis, estradas, limpeza de faixas, campos de pouso militares e outros que signifiquem a
tentativa de mo9ificações ou do que a
civilização chama de progresso... "

b. Novas ÚJvestidas
Recentemente temos acompanhado,
com muita preocupação, as novas pressões sobre a Amazônia, com origem em
órgãos Internadonais e com ampla acolhida na imprensa estrangeira. Os assun~
tos que têm sido estampados com mãior
freqüência nas manchetes dizem respeitO
aos problemas de posse de terra, à necessidade da manutenção do equilfbrfo eco-
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lógico para "preservar o pulmão do mun-

do" e proteger as populações indígenas,
além das propostas de vinculação da dívida externa com a preservação ambiental.
É estranho esse excessivo interesse de
grupos estrangeiros com a manutenção
do equilíbrio ecológico. Seus ataques baseiam-se em do_is pontos convergentes:
a contribuição das queimadas para o
agravamento do "efeito estufa" e o perigo

que representa qualquer devastação da
floresta, com base na teoria do "pulmão
da humanidade".

As queimadas são motivo de real preocupação e o governo já tomou medidas
para controlá-las. Não é possível aceitar,

entretanto, as acusações de que essas
queimadas são ~s re_?ponsávels maiores

p"ela poluição da atmosfera e estão colocando em risco a própria sobrevivência

da humanidade. Elas, como qualquer
combustão, contribuem, de fato, para a
degradação ambiental, mas a principal
causa dessa poluição- os países desenM
volvidos estão cansados de saber - é
a queim~ de combu_stiveis fósseis, por
eles mesmos produzida.
A teoria de que a_ Amazônia é Q ~'pulM
mão da humanidade" tem duvidosa sus-tentação científica. Alguns estud~s recenM
tes indicam Ser muito provável que a
maior parte do oxigênio produzido pela
floresta durante o dia; s~ja consumida durante a noite. De qualquer forma, os poM
vos que pretendem nos monitorar em
matéria de preservação da natureza não
são, historicamente, os melhores canseM
lheiros. Convém hão esqueCer que o
mundo já foi todo coberto por florestas
e aqueles povos devastaram as suas, quase que integralmente.
Passemos para o problema das populações indígenas. As acusações de descaM
so por parte do Governo Brasileiro não
se fundamentam nos fatos. Nos últimos
três anos. buscando a defesa dos interes-ses dos bldios, sua preservação e a manuM
tenção de seu meio ambiente livre de
agressões. foram acelerados os trabalhos
de demarcação das terras indígenas. Resultados apreciáveis têm sido obtidos.
Os cerc12 de 220 mil índios brasileiros
ocupam, em suas 467 reservas, cerca de
82 milhões de hectares; o equivalente a
10% do território nacional. Isso equivale
dizer que cada índio brasileiro, incluída
aí a população infantil, tem, em média,
direito ao uso. de 400 hectares. Nps Estados Unidos essa relação chega, apenas,
a 20 hectares.
A última investida para internacionaM
lizar a Amazônia se apresentou sob a forM
ma de uma troca: o perdão de parte dà
dMda externa por garantia de preservação "da floresta amazõnica. O assunto haM
via sido provocado pelo Sr. Michei Rocard
- Primeiro Ministro da França- em seu
encontro com o Presidente Samey. Foi
novamente provocado pelo grupo de parM
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lamentares americanos que, no (lltimo
mês de janefro, visitou a Amazônia.
A proposta feita por a<Jueles parlarrientares- Que mereceu, inclusive, um editorial
-~ ~ ~~New York Til)l_e:( é ambígua e encer-ra- sérios riScos de, mais tarde, ser interM
.P!etada favorecendo a adoção de mediM
-das que ameacem nossa soberania. O
-GoVerno Brasileiro, Cqmo não- poderia
deixar de ser, reagiu Cõin firmeza à proposta, deixando claro- que não noe IntereS-Sá trocar nossa soberania por qualquer
fo_nna de ajuda externa.

3. A ConqwSta da Amãzôm8
a.

Coriquístã Portuguesa

Em 1616, Francisco Caldeira Casteno
Branco fundou Belém do Pará c:om o erM
guimento de uma fortificação. Começava
a ocupação da Amazônia, naquela época
muito cobiçada por holandeses, franceM
ses e· ingleses que percorriam o baixo
Amazonas, explorando a região, comerdando com os nativos e criando estabele·
cimentos particulares comerciais e construindo fortinS.
· O Capitão Pedro T eíxeira, valoroso soldado .português, tomouMse o mais desta~
cada sertanista da Amazônia. Além de
chefiar a grande expedição que começou
a reconhecer o Amazonas em 1637, cheM
gando até Quito, no Equador, foi um verM
dadeiro pioneiro da área
A ocupação tranqüila e ordeira dos
missionários era seguida por militares e
sertanistas lusoMbra,sileiros que-asseguraM
vam a posse da Amazônia, principalmente com a construção de vários bastiões.
--- Ao findar o século_ XVII, canhões de
ferro e bronze já artilhavam o Forte de
São José do rio Negro, origem de Manaus.
b. Estabeledmento dos fortes
Portugal não de descurou da defesa
dos territórios amazônicos tão duramente
conquistados. Estabeleceu, em que pese
todos os sacrifidos, postos que marcasM
sem os seus domínios de forma inequívoca e que vieram a dar o contorno do
BrasJ1.
Ao longo dos séculos XVII, XVDI e XIX,
cerca de 37 fortificações foram estabelecidas na área amazónica, sendo que as
mais significativas podem ·ser visualizadas
no sllde que agora é projetado.
Como se pode verificar os fortes e for__tins construídos ao longo do século XV1I
tiveram por finalidade basicamente, ocupar a foz do rio Amazonas, defendendo-a
das inscursões de franceses, holandeses
e ingleses.
Já no século xvm estabeleceramMse
marcas no extremo oeste .da Amazônia,
defendendo as prinéipais vias de penetra~
ção que, das terras coloniais espanholas,
adentravam ao território conquistado. . .
É importante ressaltar que os continge-ntes militares dessas fortificações,
constifuiramMse, durante muito tempo
nas únicas presenças de civilização luso--
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brasileira, na área. Muitas delas, transf9rM
viJas e ci~
dades existentes até- os diaS atilaiS.
c. Colónías Militares
· Já--no inicio do" SegUndO Reinado, as
inaramM~-po$teriõnriimte, em

foilteiraS terrestres brasileiras estavam
praticamente desguarnecidas ~ten~
diamMse por milhares de quilêmetros.
Não tínhamos tratados de limites com
as novas rePúblicas. emancipadas do der
__ _rpÚlio espanhoL Nossas linhas fronteiriM
ças, apoidadas no Tratado de Santo DdeM
fonso, não estavam demarcadas. (56 ó
seriam no início do século XX por ação
do Barão do Rio Branco).
.
Alguma providência haveria que se
adotar.
· É instituída, então a~OOlonizaÇãá riillitar
no País.
As colônias militares eram estabelecimentos co_mpostos por contingentes militares, destinados a protegê-las, constiM
tuindo também o principal efetivo demO..
gráfico, acrescido âe colonos civis.
-}Is finalidadeS fundamentais dessas co-lônias militares eram a proteção das fronM
teiras a prorrioção elO povoamento-em
áreas long"mquas.
A primeira, colónia militar foi estabe~
lecida em 1840 na região do rlo Araguari,
no atual Estado do Amapá, (D. Pedro U)
Outrãs Cõlônias foram estabelecidas na
região Amazônica, tais como: São João
do Aiaguaia (1850). São Pedro de Alcân-

e

e

tara (1853) e Óbidos (1854).
Mais recentemente, criaramMse as Ccr
lônias Militares do Oiapoque (1964) e a
de Tabatinga (1967), hoje não mais exis~
tentes, mas que foram substituídas por
unidades militares.

d

Manobra geopolítica

O nosso País teve a felicidade de se
manter unido em uma. quase inacredi~
tável obra de gênio político de nossos
antepassados. E.sscrobra, com igual competência, foi consolidada neste século,
através de uma "manobra geopolítica"
que o Brasil, na frente interna, vem executando desde a II Guerra Mundial.
Antes de descrever a "manobra geopolítica", para que os senhores melho_r posM
sam entendê-la, mostrarei o espaço geoM
gráfico brasileiro, como ele se apresenM
tava, na década de quarenta.
Usando a linguagem dos geopoliticos,
podemos distinguir:
- o Núcleo Central, o ''coração doBra~
s11";
•
- as três penínsulas: Nordeste, Sul e
Qmtro-Oste;
- a Oha Amazônia.
. O Núcleo Central era populoso e des~nv:olvido, As penínsUlaS- eram vaga.~
mente conectadas a eSté Jiticleo. A ilha.
Amazônica estava isolada e desconectaM
da do restaitte do País.
-Era imperioso que uma aÇão fosse executada para integrar e efetivamente vivificar o espaço geográfico naciOnal. A "rna~ra geopoltica" foi o instrumento utiliM
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mdo. Ela foi c:oncebidada para ser desencadeada em três fases:- :
-

A primeira: ligar o Núcleo central ao

Sul e ao Nordeste do país - efetivado
nas décadas de 40 e 50 :
- BR- 116- Trecho Rio/Porto Alegre/Jaguarão;

-BR-116- TrechoRIOJBahia/For'
taleza;
- Ligação ferroviária com o Sul (TS)i

-

Interligação da rede ferroviária do

Nordeste.
- A segunda: avançar para o MeloOste, a partir do Núcleo Centrai - déca·
dasde60e70:
·
·
-

Construção de Brasília;

- BR 267 - ligando os estados de
SP a MS (asfaltamento);
- BR 040 - Rio/BrasíliaJCuiabá;
- Fv NOB- Bauru/Corumbá (Melhoramento das condições operacionais);
-Ligação de Brasllia à rede ferroviária
do Núcleo Central: Brasília/Pires do Rio.
- Finalmente, a terceira: ligar a ilha
Amazônica às regiões mais vivificadas. O
Meio~Oeste foi definido como base avançada para essa conquista, numa ação

coordenada com a progressão de Leste
para Oeste, ao longo da calha do rio Ama~
zonas - fase presentemente em execução:

- BR- 153 -Belém/ Brasma;
- BR- 364 - Cuibá!Porto Velhoillio
Branco/Cruzeiro do Sul;
- BR- 319 - Porto Velho/M.anaus;
- BR- 163 - Cuiahá/Santarém;
- BR - 230 -: Transamozônlca.
O sUde mostra o resultado desse esforço de integração da Amazônia, esforço
este que contou, permanentemente, com
a efetiva participação do Exército.
e. DisPositivo atual- O Projeto Ca-

lha Norte.
O Exército continua, nos dias de hoje,
presente em toda a extensão da região
Amazónica,
As suas organizações' riiHitares permanecem prestando os seiVlços, à comunidade e ao país, o que sempre fizeram
através dos séculos.
No sUde projetado podemos ver a arti·
cuJação da Força Terrestre na área.
Quero destacar o dispositivo das tropas
que integram o Projeto CaJha Norte._
Esse projeto se propõe a:
-incrementar as relações bilaterais;
- intensificar as campãnhas de recuperação dos marcos limitrofes;
- incrementar as ações da FUNAI na
faixa da fronteira;
-aumentar a presença militar na área.
Para atender a esta última finaJidade,
foi criado um Projeto Especial com o objetivo principal de fortalecer o Poder Nacional na faixa de fronteiras em suas vias
de acesso, ocupando os pontos sensíveis
da faixa de fronteiras, vigiandcra e guardando as vias naturais de acesso 'ao terri- ,
t6rio nacional.

Para c_ump_rir esse objeto está prevista
a-criação de diverSas Organizações Militares em pontos de nossa fronteira norte:
-vista aérea do 5• BEF' -São Gabriel
da caChOeira/AM;
-vista aérea do PEF - lauaretê/AM.;
'-balsa;
..::..--paVilhãó" do PEF..:... Q.lerari/AM;
~
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mônio brasDeiro, atitude que se afaste dos dois
extremos: a intoCabüídade e a devastação.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB SC. Pronunda o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, completado o primeiro mês de Operaçáoâo ú!tlmõ plano de estabi4. Conclusões
I . -Há um interesse_arltigo de nações lização económica, o Plano Verão, cresce a
intranqUilidade nas bases trabalhistas, onde
estrangeiras pela Amazônia e, em diverlideranças sindicais e trabalhadores em geral
~ sas opõitunidades, forain desencadeadas
ações cujo objetivo final é a internacio- acompanham apreensivos as conversações
oficiais, com vistas à demarragem do procesnaJização de toda a Região Amaz:ônica.
so de flexibilização de preços, sem que se te-Recentemente ternos assistido a um
nha alcançado um ponto comum no tocante
recrudescimento dessas tentativas de in·
gerência externa em nosso território. As à questão salarial.
novas investidas têm exPlorado os três · .. A convergência para o necessário denominador comum parece cada vez mais distante,
principais problemas existentes: ecologia,
quando se constata que o entendimento de"indios e posse_ da terra.
pende da aceitação de premissas de caráter
- É um património brasileiro e, em conceituai confiitantes. as quais embasam o
relação a ele, temos de adotar uma atituraciocínio de ambos os setores (governo e
de que _se afaste dos dois extremos: a
trabalhadores) mas qoe são dificilmente conintocabilidade e a devastação.
ciliáveis, pela natureza excludente de umas em
-O Exército Brasileiro sempre estava relação às oub'as.
presente na conquista e manutençãO desA este propósito, o Jornal de BrasJJia do
ta_imensa porção do nosso tenitório. Por
dia 3 do corrente apresenta, na seção intituela derramamos o nosso suor e o nosso_ lada Opinião, ponto de vista da economista
sangue:
Beabice Valle Contijo, técnica do Dieese em
- Esta área nos pertence de fato e
Brasília, que expressa de maneira clara a disde direito há mais de trezentos e cinquenposição dos trabalhadores no sentido de rejel·
- --ta anos e será por nós defendida, tanto tarem qualcjuer proposta de viabilização de
do ponto de vista ecológico, como em
uma política salarial futura. de elahoraçilo triqualquer outro que se fazer necessário,
partite (governo, empresários e trabalhadoa custa de qualquer sacrifício.
res), sem que seja previamente soludonada
~ É imprescindível a- união de todos
a questão do resíduo relativo às perdas salaos brasileiros para que possamos garantir riais acumuladas em decorrência do Plano Veque as questões relativas a nossa Amarão e não zeradas pela Medida Provisória n'
zônia sejam por nós e- somente por nós 37, que se transformo!-:~ na Lei n9 7.737/89.
decididas. O Brasil, um país adulto, não
Partindo de uma ahordagem metodológica
pode abrir mão de direitos de resolver diferenciada, o discurso governamental, atraseus próprios problemas.
vés da Ministra do Trabalho, encampa a linha
- Sobre a região, quando exercia o
argumental que deu sustentação ao choque
Comando Militar da Amanônia, assim me
heterodoxo, com o pagamento parcelado do
- expressei:
resídup e, uma vez recomposto poder de com"A Amazônia integrada e desenvolvida
pra dos salários aos níveis de I 988, sinaliza
-tarefa que estamos realizando com depara a neclssidade de se buscar o _caminho
terminaçâq-_será o derr_adeiro pilar geodo entendimento visando a formulação de
sódo-econômico da nacionaJidade, cauma política salariétl mais eficiente, centrada
paz de possibilitar ao País a almejada po- no binómio manutenção do poder aquisitivo
ªição de _Brasil-Potência".
x capacidade de absorção da economia.
Enquanto não se supera o impasse criado
Como vemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Sr. Ministro do EX:éttito oferece-nos vi- pela ~stura intransigente dos pares, é lamentável que mais uma vez direitos consagrados
são fidedigna da situação ora existente na
pela Constituição FederaL como o são a proteAmazônia e do significado das pressões inter~
ção dos salários e a conseqUente preservação
nacionais sobre a região.
do poder aquisitivo dos trabalhadores, claraAdemais. a palestra do Sr. Ministro reafirma
mente enunciados no capítulo dos Direitos
o que a nosso ver deve erigir-se no princípio
básico :da questão amazônica: sua ocupação Sociais, sejam ameaçados e 'postos_ sob S!J5"
e a exploraçãÓ de suas riquezas devem-se dar ~ição na medida em que se criou, na prática,
um vazio legislativo decomnte da inexistência
de forma racional, com vistas a não violar o
direito adquirido das populações ali estabele- de uma política salarial de curto prazo.
É inaceitável, Sr. Presidente e Srs. Senadocidas, a propiciar a preservação étnica e cultures, que, ao se perderem em considerações
ral dos povos indígenas e a manter o equilíbrio
conceitUais algumas vezes estéreis, os cataliecológico. Nas palavras de Soa Excelência,
devemos adotar, com respeito a esse patri- sadores naturais das negociações estejam
-

PNRIPEF-: São Joaquim/t',M;

- -- âfojamento de CB e SD tê/AM.

Iauare-
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adversários políticos. Ora, ninguém se presta
a ~sse papel_in~ntemente. Qualquer nome
O caráter essenciaJ do _discy_rso deve passar pode ter sido incluído nessa relação e exposto
neCessariamente por uma 6ticã -mais abran- à execração pública, sem recurso, sem apelagente, em cujo bojo esteja devidamente locali- ção, sem defesa. Nenhuma ~utoridad~ policial
de respeito faria uma coisa destas sem estar
zada a urgência do estabe1ecirnento de rearas
salariais claras, capazes de resguardar de fato previamente preparada para isto.
os salários reais e de se traduzir em mecaEstá claro que há interesses escusos nessa
nismos eficazes de proteção dos salários, inde- jogada.
Bandeja, na verdade, é um pequeno tabupendentemente de._ conjunturas econômlcas
adversas.
leiro para serviço de mesa. E servir a mesa
Não se pode tolerar_ _que a inquietação se de um b:anquete alheio não deve s_er o papel
instaJe no seio da grande massa assalariada,
de uma organização policial.
gue compõe parte expressiva da força de traNão basta o mau uso dos recursos do povo
balho responsável peJa geração de riqueza na- do Estado do Rio de Janeiro. O que vemos
cional, cujos frutos perman~em fortemente agora é a maior autoridade do estado locupleconcentrados nas mãos de urna minoria privi- tar-se de informações que não lhe pertencem
legiada.
para difamar, injuriar, acusar baseado em suÉ imprescindível que o Congresso Nacional J>O:Sições policialescas, irreponsavelmente divulgadas.
empunhe a bandeira dos trabalhadores na defesa da construção de um modelo econômico .
Não bastam os pedidos de desQJ}pas, as
mais justo e estável, onde a partilha seja mefalsas demissões. O minimo que este caso
lhor distribuída e ajusta remuneração do fator demonstra é uma total incompetência das autrabalho sirva de marco de interpretação para toridades até para proceder a uma investigao estabelecimento de uma sociedade mais
ção policial. Pois, é incompreensível essa inigualitária.
tempestiva divulgação de uma relação de ncr
No momento em que os canais tradicionais
mes, levantando graves insinuações sem que
de negociação parecem dar_ sinais de exaus- a investigação tivesse concluída.
tão, é forçoso que esta Casa assuma a conduPara tudo deve existir limites. Principalmençio de retomada do exerclclo do diálogo, rea- te para o comportamento aético seja de gover·
brindo o debate e canalizando-o para uma nantes ou de autoridades policiais. A impunicontribuição mais efetiva, sob forma de apre- dade não deve permanecer como regra num
sentação de projetes de lei que contemplem
país em que o povo quer justiça e, no entanto,
com a devida seriedade e competência a fora aplicação da lei continua a ser uma exceção.
mulação de uma política salarial capaz de pôr
E o que tinha a dizer, Sr Presidente. (Muito
fim ao if!1passe ora verificado.
bem!)
Todavia, ao fazê-lo, deve-se ter em mel')te
não só os interesses c;IQS_trJd>a]hadores mas.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
ainda, que da inserção desta política no con- ....;.. Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador
texto macroeconômico dependerão a sua vida Mauro Borges.
útil e o seu grau de confi_abilldade e eficácia.
É inàdmissfvel que se estenda por mais temO SR. MA(JRO BORGES (PDC - GO.
po o quadro de vu]nerab~idade -~ps $alários Pronuncia o seguinte discurs.) -Senhor Prefrente às perspectivas de atuação das Câmaras sidente e Senadores, venho mais uma vez a
Setoriais de Preços que já avançam os primei- esta tribuna congratular-me com a equipe de
ros passos rumo ao descongelamento.
cientistas da Empresa Brasileira de Pesquisa
Cabe, pois, ao Poder Legislativo exercer a Agropecuária- Embrapa, em particular com
sua competência concretizando essa contri- os pesquisadores do Centro de Pesquisa Agrobuição e harmonizando todas as variáveis em pecuária dos Cerrados - CPAC que ora reajogo, num projeto de lei que responda aos liza, no Centro de Convenções de Brasília, o
anseios da sociedade cMI.
VIl Simpósio sobre Cerrados, cujos temas em
discussão estão voltados a novas estratégias
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
de utilização da região.
- Conc:edo a palavra ao nobre senador Mário
Senhores: dados estatísticos revelam que
Maia.
o cerrado brasileiro Já é responsável por 27%
da produção nacional de grãos, 35% da proOSR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronundução nadonal de café. e concentra 42% do
cia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Ses.
rebanho bovino nacional. De ãcordo com as
Senadores, a chamada "Operação Bandeja",
pesquisas do CPAC, é possível produzir na
inventada pela polícia do governo do Estadó
regiõo 8,3 mil kg/ha de soja, 4 mil kglho de
do Rio de Janeiro,_ está f~ndo o papel do
trigo, 13 mil kg/ha de milho na várzea e, 2?0
bwnerangue que errou o alvo e vagueia seni.
kglha/ano de pesq vWo de bovino de corte
rumo, à. mercê de inte~~ _eleitoreU:os qu
exclusivamente em pastagem. Mas a região
de outr_os tipos. É inacreditável que um policial
~ cgrrados tem potencial para produzir muiantigo e experiente se faça_de bobo, de __~o
to mãl$. Dos 112 mUhões de hectares de terras
c:ente útil, e divulgue uma relação de nomes
de pessoas afirmando serem estas_ "suposta- aráveis aPenãs 1O m~tiõeS estãO sendO utilizados com pastagem cultivadas. Af está o·grande
mente envoMdas no tráfico de drogas". Essa
desafio da pesquisa, em especial da Embrapa: ·
manobra foi feita de encomenda para prejuaumentm' a eficiência dos sistemas de prock..td!cor a<lversárlos. inclusive e, principalmente,
perdendo também a correta perspectiva da

situação.
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c;ão, atra,yés do aumento da produtividade e
ela utilizaçB.o plena e racional dos cerrados
brasileiros. Isto·signiflcará abundância de alimentos, aJém de produção de excedentes exPortáveis que, em última instância representarão melhores condições devida para a população.
Por_ outro lado, todo o traj>alho de pesquisa
que vem sendo desenvolvido pela Embrapa
nestes 15 anos e_ que vem dando suporte ao
progresso agrícola brasileiro t.em ressentido
de maior apoio, de um maior investim~to
de recursos. Hoje, dos 4 mn projetas em desenvolvimento pela instituição, cerca de dois
mil estão ameaçados de paralisação por falta
de verbas. cabe a nós, políticos, a tarefa de
reverter este quadro, viabilizando a alocação
de maiores recursos no setor, sob pena de,
nwn futuro próximo, o país sofrer um retrocesso no seu des~volivm~to agrícola,_ por
pura negligência de seus governantes. (Muito
bem!).
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n 9 17, de 1986 (n<:> 6.692/85, na
Casa de origem), que dispõe sobre as unidades orgânicas das indústrias gráficas na adml·
nistração federal e dá outras providências, tendo
PARECER sob n• 1.023, de 1986, do CO.
missão:
-de Serviço PúbJico CivU, favorável.
com emenda que apresenta de n9 1 - CSPC:
2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n<:> 164, de 1982 -Complementar,
de autoria do Senador Itamar FranCo, que assegura ao contribuinte do Imposto sobre a
Renda o direito de abater a integralidade das
despesas com a saúde, educação, ha6itaçio
e juros provenientes de dívidas pessoais, tendo
PRECERES, sob n~ 487 e 488, de 1985,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela consti~
bJdonalidade e jurldicidade e, no mérito, faVorável; e
de Flnanças., favorável com emenda
que apresenta de n9 1-<::F.

3
Votação, em turno único do Projeto. de ResOlução n~ 6, de 1989, que autoriza o Governo
do Estado do Rio_ de Jane1ro a emitir letras
financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Janeiro (LFTRJ), destinadas a substituir
131.344.704 Obrigoções do Tesouro daquele
Estado, que serão extintas na forma da Lei
n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVÓRÁVEL, proferido em pleMrio.
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4

Votação, efu turno único, do Projeto de R~

solução n~ 7, de 1989, que autoriia o Governo
do Estado de Minas Gerais a emitir letras fnan-

ceiras dO Tesouro do Estado de Minas Gerais

(LFT -

MG), destinadas a substitulr

171.946.935 Obrigações do Tesourp daquele
Estado, que ,serão extintas na forma da L,el
rt17.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVCÍRÁVEL, proferido em plenário.

5
Votação, em turno único, do Projeto cte Re-

solução n"' 8, de I 989, que autoriza o Governo
do Estado do Espírito Santo a emitir letras
financeiras do Tesouro do Estado do Espírito
Santo (LFTES), destinadas substituir

3.033.526 Obrigações do Tesouro daquele
Estado, que serão extintas na_ form_a da Lei
n~" 7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo

PARECER FAVÓRÁVEL, proferido em ple-

nário
6
Votação, em turno único, do Requerimento
n~ 20, de 1989, de autoria do Senador Carlos
Alberto, solicitando, nos termos do art. 75, a,
e 76 do Regimento Interno, a criação de comissão especial, composta de onze membro_s,
para, nO prazo de 30 dias, estudar a questão
das perdas salariais dos trabalhadores e servidores póblicos, ocorridas nos últimos dez
anos, por força das diversas metodologias e
politicas de reajustes saleriais adotadas. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituiçiio e justiça.)
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)

-Está eOcefraCJa a sessão.
(Levant/Pse .a sessão às 17 horas e 30
minutos.)
Discurso pronundado pelo Sr. João

Menezes na sessão de 1;-3-89 e que, entregue à revisAo do orador, seria publicado posterfonnente.

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PA.Para
dfsct,rtir.) - Eminente Presidente, Srs. 'Sean-

dores:
Este projeto é de autoria de V. Ex' que, cOmo
Presidente do Senado, coloca em votação esta
proposisão.
Quero parabenizar, mais uma vez, o Senado
Federal, que está procurando trazer a debate
assunto referente à Amazônia. O que pretende
aqui o _Senador Nelson Carneiro é uma alteração do Código Aorestal, para que:
"§ 1'~ Obededdos os preceitos e exigências destaJei, somente será permitida
a deirubada de florestas localizadas em
áreas que estejam devidamente inscritas
no registro imobiliário competente, devendo·o pedido ser formulado em nome
do titular do dominio.
§ 2'~ Nos casos de àrrendamento, .o
. pedido poderá ser formuladc:> _pelo arrendatário, mas terá que sei acompanhado
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de consentimento expresso do propriePortanto, parabenizo V. EX' com este projeto
tário.
de lei, que, se não ê uma medida realmente
Arl 2'~ Esta lei entrará em vigor na
eficaz, produtiva e capaz de trazer resultados
data de sua publicação."
para a região, pelo menos tem o condão de
Não podemos deixar de louvar a iniciativa.
fazer com que esse assunto seja debatido
e a Amazônia seja lembrada, para que, no
embOra: saibamos que é quase inócua, por
resto do Brasil, saibam que· nós existimos e
que como se vai fiScalizar issO na Amazônia?
que nós somos a mola fundamental para o
Existe o Código Florestal com imensas dispoprogresso deste País.
sições. Ele não tem nem instrumentos, nem
Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
fisicamente, nem financeiramente, nem admi~
bem! Palmas.)
nistrativamente em con_diç~s capazes de estabeJecer uma fiscalização na mata da AmazôDISCaRSOPRONUNCIADOPELOSR.
nia. Felizmente, este projeto de lei entrã numa
AUREO MEI-L O NA SESSÃO DE 7-3-89
hora em que aAmê12ônia está sendo "estrela"
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
na discussãO de todos os problemas que estão
ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTEocorrendo. E nós noS felicitamos, como brasiRIORMENTE.
leiros, por isso, embora nós saibamos que se
está criafldo-(tuase que uma cortina de fumaça
O SR- AUREO MELLO (PMDB - AM.
em tomo da Amazônia. Tivemos agora essa
PrOnW1cia o seguinte discurso.) --Sr. Presireunião lá em Altamira, que atraiu pessoas
dente, eminentes Srs. Senadores, há momen~
de diVersas partes do mundo, para dar palpite
S()bre a Amazônia. Essas pessoas que lá esti~
tos em que se tem vontade de dizer, quando
vefam quase 'nada entendem, não sabem o se trata de política: "f':lão falo nisso porque
não· sou política:·. Mas qual, Sr. Presidente!
que é, nem como se vive, hem o que precisa,
A verdade é que, depois de ouvir as palavras
nem o que se deve fazer na Amaz6nia. Mas,
o que é fundamental é que pelo menos, agora,
do eminente Senad9r Ney Maranhão e os
apartes brilhantes e oportunos que foram aduse está procurando' dar um realce aos problezidos a esse pronunciamento, embora o objemas da nossa região.
tivo da minha presença nesta tribuna seja falar
Repito aqui uma frase de LeónidaS Pires
Gonçalves, na conferência que fez aos parlaa cerca da Empresa de Navegação da Amazônia $A. ~ ~asa, não me furto ao desejo
mentares da Amazônia em minha residência:
de também acrescentar algumas palavras a
que "o Brasil só pode progredir quando realrespeito de assunto tão momentâneo e que
mente progredir a Amazônia". É um fato verdadeiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, por-. atinge de perto todas as pessoas e todas as
classes brasileiras. Porque, segundo aquela dique não se tem cuidado da Amazônia. Tudo
é feito em beneficiO do Sul. Vnnos na Constifundida concepção de Bertold Brecht. tão
tuinte as discussões mais acaloradas, trazendo
oportunamente transcrita em avulso que o
benefícios para o Sul. TIVemos aquele dispoeminente Senador Teotónio Vilela Filho, her~
deiro político da tradição do seu ilustre genltor,
sitivo que eU denominei de boeing da alegria.
em -que se awneni:ava o número de Deputem distribuído, inclusive em vários setores,
de que s6 os néscios, só os alienados, s6 aquetados de 60 para 70, mas lá em baixo havia
outro "artigozinho", dizendo que esse aumenles que nada conhecem a respeito da .vida
em ~edade e da sua administração podem
to ser@ de acordo com a condição populadizer, com o peito estufado: "não sou politico.
cional de cada Região, que quer dizer que
não me envolvo em políl:ka, não me meto
se Vai aumentar_ o número de_ Deputados do
Sul, trazendo um desequilíbrio cada vez maior
em política".
em relação ao Nordeste e a Amazônia, Isso
Porque, Sr. Presidente, a vida em sociedade
é o que se fez na Constituição, criou-se mais
é a própria política, e a administração atinge,
pela sua atuação, todas as classes sociais, sepoderes para o Sul com o desequilíbrio para
jam e)as quais forem, e o cidadão, pertença
o Nordeste e a Amazônia. Fizemos também,
à çlasse que pertencer. É ·por isso que nos
na ConStituinte, outro dispositivo sobre a dívisã.o da renda orçamentária da União. Retirouw
devemos orgulhar de ser politico!
E nesta oportunidade, corno se fosse um
se um perceilfual muito gra:nde ,para a divisão
epí1ogq daQuelas palavras a que aludi, quero
entre _os Estãdos; e Já embaixo há outro "artilembrar que existe, sobretudo na agremiação
gozinho" feito de encomenda dizendo que esdo PMDB, uma plêiade de nomes, bastante
sa divisão seria feita de ac-ordo com a condiinteressantes. nomes que se têm destacado
çãO derriogiáfíca de cada região, ou coisa papelas suas qualidades intelectuais, pela sua
recida.
honradez, pela sua cultura, pela sua linha inaOra, Sr._ Presidente, vai haver município, no
Nordeste_e_ na Amazônia, que receberá zero
tacável de conduta, para a Presidência daquela
Agremiação e da própria República! Lembravezes zero dessa descriçã-o que está inserida
ria nomes.como Bernardo Cabral, meu conna Constituição.
terrâneo do Amazonas, que foi o Relator emiAgora, felizmente, estamos vendo a Amazôniá no palco das discussões, e esperamos
nente da Carta Magna que hoje em dia preside
que daqui saiam resultados positivos, se é q'ue
os destinos do País.
se quer o progresso daquela _região, porque
Projetou-se atra\'és- da divu1gação intensa
do seu nome e da revelação da sua cultura.
sem nós progredirmos o Brasil não vai progredir, porque o grande mercado dos Estados
TemoS nomes corilo Almino Afonso, hoje Vice-GovernadOr de São Paulo, pessoa extraorProdutores do Sul será o Nordeste e a Amadin6rfa pelas suas qualidades, pelo seu talento.
zônia.
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E coinddentemente dto esses dois amazonenses, como poderia citar, de-ntro e fora da

te, organizada em termos estatais, funciona
maravilhosamente. Sua privatização acarreta ...

minha Agremiação partidária. todos esses Senadores que aqui se encontram, que são real-

V. Ex' um aparte.

mente figuras capazes, eficientes e dignas de
gerir os destinos desta grande Pátria. Alguns

até me surpreendem quando se manifestam
através da tribuna com verdadeiros torrenciais,
verdadeiras cachoeiras de erudição e de facilidade de linguagem, como, por exemplo, nc1o
meu correligionário, porém pessoa que muito
admiro, no PFL. Marcod.es Gadelha. Há quantos anos eu conhecia Marcondes Gadelha e
via nele, apenas, o esculáplo, o médico competente, o especializado que, em manifestações pessoais, quantas vezes revelou sua erudição e o seu profundo conhecimento na sua
especialidade. De repente, surpreendo-me
vendo

wn orador consumado,-que nas oca-

siões que assoma à tribuna associa a cultur~
e a flexibilidade da linguagem àquela coragem
paraibana, que é, sem dúvida, um apanágib
e uma caracteristica daqueles que representam o Nordeste no seu potencia] de resistência. E tantos outros nomes, dignos, capazes,
inteligentes, aptos a dirig(r o Brasil!
Vejo, por exemplo, quando faJo em Miguel
Arraes, uma síntese do próprio Brasil, este Brasil que resiste a tudo e ao mesmo tempo a
figura forte do cearense, que, partindo dos
seus chapadões e das suas terras adustas,
chega a Pernambuco, o Estado guardião, o
Leâo do Norte, e aJi consegue eleger-se Governador e sair com a auréola e a glória de um
grande benfeitor. Vejo Leonel.Brizola, :-]arbas
Passarinho, Albano Franco, Plínio Sampaio,
lris Rezende, Ulysses Guimaiães, este sábio,
este homem erudido que, na minha modesta
opinião, seria indicado para o Senado da República!

E para rião parecer ccilsufsta,já que, na qualidade de um humilimo Suplente, pertenço, nada direi sobre Nelson Carneiro que V. Ex'!" já
não saibam e já não reconheçam, pelas suas
qualidades e suas virtudes, pela sua cultura,
pela sua vivência!
_
Esta Câmara, chamada Alta, a outra Câmara, dita Baixa,· os dois pratos deste conJunto
extraordinário que se chama Legislativo. uni-·
dos, são a prova do quanto vaJem os seus
componentes. Cada cidadão que aqui chegou,
veio pela luta, pelo esforço, pelo valor e pela
capacidade. Temos até figuras da Amazônia
transplantadas para outros Estados.
A Bahia, por exemplo. tem uma árvore possante, uma árvore fecunda e cheia de beleza
que também deu nome a um rio, essa 6Nore
se chama Jutahy...
Chega. Já- meirttrometi demasiadamente
em seara que não é a minha. A safra é grande,
pode o povo escolher.
O que eu queria faJar aos SrS. Parlamentares, aos eminentes_ Srs. Senadores, é que
lá, na Amazônia, existe uma empresa estatal
que está em perigo, em função do decreto
privatizador. Essa empresa se chama Empresa de Navegação da Amazônia SA - Enasa
Essa empresa, na minha modesta opinião,
não deve ser privatizada., porque, Sr. Presiden-

-O Sr. Marcondes GadeDta- Permita-me
O SR. AUREO MELLO- Terei o prazer
em conceder um aparte ao eminente Senador
Marcondes Gadelha, para que aqueles que nos
escUtam mais uma vez confirmem a veraci. dade das asseverações que: formu1ei ainda há
pouco.
"
_ _ _
Mas, para que se diga que estou completamente desviado do CIJJSO do meu propósito,
o quê quero dizer, S.rS. Senadqres, eminente
Sr. PreSidente, é que essa empresa assegura
uma freqü~ncia e regularidade que somente
ela, G.través do esquema em que se acha erga·
nizada, pode prodigalizar aos moradores da
grande calha amazónica, das margens dos
Q:rarides rios. Na Enasa, através da estatização
- e da sua condição de _órgão filiado, inclusive
COfT!.O 40mplementar à própria Marinha de
Guerra, temos--Uma disciplina que é bem diferente daquela disciplina que as empresas interessadas apenas em lucro e "mais passageiros" não têm, que não obedecem ao horário,
que não obedecem às condições de_ segurança, e muito menos o conforto d_os usuários,
inclusive o preço que ali são cobrados não
são compatíveis com as apoucadas posses
daqueles (JUe mourejam à margem dos gran~
des rios._
. __
_ __
_
De maneira que, Sr. Presidente, ne~ opor·
tunidade, usando esta tribuna, à qual estou
pouco a pouco me afeiçoando~ quero, mais
uma vez, formular um apelo que já fiZ_ ao erni·
nente Sr. Ministro do Pla,nejamento, para que_
procure poupar a Empresa de Navegação da
Amazônia SA dessa privatização que está estã.tuída em decreto, para que possamos, sem
dúvida, manter essa entidade como semi-est.clW. b~nefici~ndo nossas "estradas" amazonenses e paraenses, rondohianas e acreanas,
porque as estradas da amazônia, devido às
caracteristicas gliscóides de um terreno alu·
viônico daquela área, não são as estradas de
rodagem, que ali nem_ sempre podem ser feitas_. nem as ferrovi_as que por ali não existem.
h. rlossas estradas--Sào. oS- grandes iios, são
os grandes caudais, através d,os quais se escoa
a economia regional, beneficiando a nossa
gente e contribuindo para o ressurgimento daquela terra_que precisa, mais do que nunc_a,
ser amparada e ser vista pelo Brasil, que está
na iminência de __ a perder ou v~la tra~sfor
mâda num segundo Vietnã, pois o povo brasi.:leiro_não cederá, unido _às Forçali Armadas,
à cobiça internacional tão bem aJudida e tão
bem definida através dos tr_abaJhos de Artur
César Ferreira Reis, Sainuel Benchimol, Argemiro Procóplo, Lúcio Flávio Pinto e outros,_
Com muita honra concedo o aparte ao em i~
nente ~er M~ondes Gadelha.

s.-.

O
Marcondes Gadelha - Nobre Senador Áureo MeUo, V. Ex' me desvanece pela
referência que faz muito mais ao meu Estado
da Paraíba do que à minha modesta pessoa.
Honramo~nõS -de ter colaborado um pc:iuco
com a ocupação da Amazônia. N6s, os nor-
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destinos - os cearenses, os rlo-grandenses-:
do-norte, os ·illagoanos, os pemambucanos
e, também, os paraibanos - . instalamo-nos
em meio àquele. ambiente outrora hostil ~ lá
procuramos fundar núcleos de civilização. Ho.
je, nobre Senador Aureç M_eUo, a Amazônia
é a grande esperança deste País, e o seu Esta~
do, ·o Amazonas, é por todas as razões, pelo
seu potencial de recursos. pela sua geografia,
pela fisionomia exuberante da região todo um
reposit6rio de promessas de perspectivas
para o País. O seu estado tem-se sobressafdo
também na vida política e cultural do Brasil
com expoentes em todas as épocas da nossa
evolução. E ·para citar a literatura que V. Ex'
suscitou diria que, de Inglês de Sousa até Már·
c!o Souza, tivemos todas as [ermas de apresentação literária; e não poderíamos excluir
também o Senador Aureo Mello, em cujas "~u
reonaves" navegamos também os nossos se:nhos e soltamos a imaginação. V. Ext, nobre
Senador, traz a debate uma questão importante, o problema da preseNação- da Enasa.
Devo infonnar a V. Ex' que este governo assumiu, como atitude geral, a idéia do enxuga~
mento do seu déficit público, da diminuição
da máquina estatal, da simplificação de todo
o aparelho ·do governo e da criação, enflm,
de um sistema administrativo mais leve e mais
ágil. Essa atitude, que ê genérica, entretanto,
não pode ser aplicada indiscriminadamente,
sem considerar determinadas circunstâncias,
sem considerar determinadas peculiaridades.
É exatamente ess_e o caso que V. Ex' traz l1
bana, o caso da Enasa. É uma situação muito
especiaJ, pela significação que tem o tr-i!Ulsegião. Aliás, um magnífico- ex.emplo para o
resto do País. Não sei por que cargas-d'água,
nobre Senador Áureo Mello, o Brasil fez opção
pelo transporte rodoviário e desprezou outras
opções mais económicas, mais baratas, mais
funcionais, como a ferrovia, por exemplo. Para
um país continental como o nosso, seria wn
meio de transporte extrem<)!Tlente adequado
e eficiente ... Lembro a V. Ex" que Os EstadOs
Unidos, em meados do século passado, já ti·
nham cinco ramais ligando o país de costa
a costa. Estamos ainda engatinhando neste
campo. No que diz respeito ao transporte flu·
vial e lacustre do Brasil, nobre senador, não
há. expressão para qua~ficar o atraso, a lentidão, a falta de tomada de decisões neste campo.A região Amazónica, e outras regiões biasileiras, estão-se oferecendo de uma forma, di·
ria. luxuriante ao aproveitamento para o-transporte fluvial. É um transporte que não requer
conservação, não há necessidade de estarmos
instalando pelotões, ao longo do curso das
estradas, para estar tratando-de problemas viários.

e

O SR. AOREO MELLO pr6prio rio.

A estr>da é

O Sr. Marcondes Gadelha - A estrada
é o próprio rio. A utilização pelas populações

ribeirinhas, a título de sobrevivência, de prestação de seiViços artificiais, de educação, s_erviço
médico, também é extremamente adequada,
poiQue, em chatas o~ _em, nãvios, Qodemos
instalar hospitais inteiros, centros de trema·

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Março de 1989

mentos, supermercados. O serviço que é pres~
tado à população pelo sistema fluvial é absolu~

tamente insubstituível. Ainda quando um dia
a Amazônia se tomar permeável ao sistema
rodoviário, ainda quando um dia a Amazônia
for toda atravessada por trilhos da estrada de
ferro, ainda asslm o transporte fluvial haverá

de permanecer como sendo o mais impor~
tante, o mais rentável e o mais interessante
para toda a região. Ora, não é esta a forma
de se pensar no futuro, tentando eliminar o
que já existe, que seja incipiente, que 5ejã. po~
bre. De qualquer forma, esta foi uma forma
de começar, e não podemos divisar a plena
utilização do sistema fluvial da amazônia dos
tempos que estão por vir, se começarmos já,
agora, liquidando esta experiênda pioneira
que, certo ou errado, bem ou mal, vem pres-

tando serviços inestimáveiS à(jueJa população.
Tem V. Ex' a minha solidariedade, tem o meu
apoio à sua proposta.
O SR. AUREO MEI.LO - Mwto obrigado,
Senador Marcondes Gadelha. O apoio de V.
Ex' é irri.portantíssimO,- porque
Ex•;- além
das suas qua1Idades intelectuais, às quais me
referi, é, sem dúvida, um dos políticos de maior
projeção neste País. V. Ex", na Uderança do

v:

seu Partido, na representação do Governo, em

determinadas ocasiões nesta Casa, tem reve ..
lado urna clarividência e uma lucidez extraor-

dinárias, e hemos de convir que o Governo
há de ser_ sensível a isto. como percebi na

pessoa do próprio Sr. Ministro do Planejamento, na pessoa do próprio Sr. Ministro dos
Tl'<l!lsportes e, acredito, na pessoa do próprio

Presidente José Samey, que, para mim, é uma
sintese daquele provérbio que diz: "Bom me
fará quem depois de mim vier."

Acredito, Sr. Senador, que esta verdade sensível, esta verdade clara e objetiva há: de ser
compreendida por todos aqueles que querem
realmente, com patriotismo, enxugar a situação financeira nacional, que não deve tomarse exuberante a ponto de impedir a boa marcha e o progresso deste País.
Acredito, portanto, eminente Sr. Presidente,
e nobre Senador Marcondes Gadelha, que a
Empresa de Navegação da Amazônia S. A
há de ser conservada nos tennos em que se
apresentou até hoje, caracterizada por aquela
atuação que, sem dúvida nenhuma, tem sido
uma garantia e uma segurança para todos
-- aqueles que residem às margens dos grandes
rios da Amazônia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Com pesar, comunico a: V. Ex" que o seu
tempo se esgotou.
O SR. AUREO MElLO - Agradeço a V.
EX, Sr. Presidente, e peço apenas a sua generosidade, que me permita concluir estas palavras que são palavras dialogais até porque este
recinto onde estamos é um Parlamento, e Par-
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lamento sobentende -diálogo, troca de idéias
e bom entendimento entre aqueles que desejam escarificar e aperfeiçoar para fazer o justo,
o que é perfeito.
EntOO, quero destacar e acentuar esse aspecto, porque, nós, da Amazônia, somos, por
assim dizer, um planeta à parte; somos um
mundo diferente, somos para aqueles que não
conhecem uma revelação impressionante, em
que o cidadão que nunca perlustrou a Amazônia, que não conhece a profundidade dos seus
rios e as suas pecu~arldades, as suas caracteristicas tão próprias, o seu potencial económico não poderá dizer jamais que conhece
o Brasn.
A Amazônia é um Brasil diferente, um Brasil
de outra dimensão, é um Brasil que tem peculiaridades e exigências, Sr. Presidente, bem
diversas daquelas exigências para as regiões
de savana, para as regiões de coxilhas, para
as regiões alterosas, para outros Brasis que
ainda existem unificados pela fidelidade idiomática, pelo espírito de pátria e, sobretudo,
por essa experiência-laboratório no campo antropológico, que é a nossa miscigenação, evidencianclo que o Brasil é o laboratório do Mundo e o triunfo em que devemos pennanecer.
Esse triunfo é um triunfo em que a p(ópria
Humanidade revela o seu espírito de união
e a sua capacidade de caminhar para rumos
de paz, de amor e de solidariedade.
Multo obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

dênda do prfmeiro, integrarem a Comissão
de Sindicânda incumbida de apurar os fatos
constantes nos Processos n~"' 002399/89-0,
002297/89-2 e 013851/88-8.
Senado Federal, 09 de março de 1989.
José Passos Porto, Diretor--Gera'i.
PORTARIA N• OS, DE 1989

(') ATO DO PRESIDENTE N• 021, DE
1989

O Presidente do Sindicato do Servidores do
Poder Legislativo F'Tderal e do Tribunal de
Contas da União - SINDILEGIS, usando da
competência que lhe atribui o artigo 69 do
Regulamento Eleitora], e tendo em vista o disposto no artigo 89, letra "C', do EstatUto- do
Sindicato, convoca Assembléia Geral a realizar-se no dia 30 de março de 1989, a partir
das 9:.30 horas, em primeira convocação, com
a presença da maioria absoluta dos associados, e às 10:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número, no Auditório
Petrônio Portela, do Senado Federal, destinada a eleição da Diretoria, do Conselho Fiscal
e das Comissões Sindicais do Sindicato. Haverá mesas receptoras de votos no local da assembléia, na Câmara dos Deputados, no Tribunal de Contas da União - TCU, no Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF e no
Centro de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal - PRODASEN. É
de 1" a 15 de março de 1989 O prazei para
o registro de chapas, na Secretaria do Sindicato, no horário de 9:00 às 12:00 líoras e de
14:00 às 1&00 horâs. Na ausência de registro
de pelo menos uma chapa ou na hipótese
de empate entre duas ou mais chapas registradas, fica convocada nova eleição para o dia
27 de abril de 1989.
Brasília, 28 de fevereiro de 1989.- Francisco
das Chagas Monteiro, Presidente.

O PreSidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o arl 52, item
38, do Regimento Interno, em conformidade
com a delegação de competênda que lhe foi
outorgada pelo N.o da Comissão Diretora n9
02, de 04 de abril de 1973, resolve designar
o servidor Evandro Louredo Araújo, Adjunto
Legislativo, do Quadro Permanente do Senado Federal, matrícula nQ 2612, para prestar
serviços na Representação do Senado Federal
no Rio de Janeiro.
Senado Federal, 14 de fevereiro de 1989.
- Senador Humberto Lucena, Presidente.
()Deixou de publ!c11r por

om~o

no DCN (SeçAo 11), de

23·2-S9.

PORTARIA N• 04, DE 1989

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 215
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal e, tendo em vista o disposto no artigo
482, Parág(ã.fo }9, do mesmo Regulamento,
Resolve:
DeSigna( Fernando Silva de Palma Urna,
Assessor Legislativo, José Jabre Baroud, Assessor Legislativo e Afrânio Cavalcanti Melo
Júnior, Assessor Legislativo para, sob a presi-

O Diretor-Geral do Senado Federal, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo
215 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, e tendo em vista o disposto no
artigo 482, parágrafo )9, do mesmo Regulamento,
Resolve:
Designar Afrânio Cavalcanti Melo Júnior,
Assessor Legislativo, José Jabre Baroud, Assessor LegisJativo, e Oaylton Zalo(enci, Técnico Legislativo para, sob a p_residênciéJ do
primeiro, integrarem a Comissâo de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes
nos Processos n'?s O16251/88-1, 013754/88:-2
e 016250/88-5.
Senado Federal, 09 de março de 1989. José Passos Porto, Diretor-Geral.
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO TRIBONAL DE CONTAS DA UNIÃO- SINDILEGIS
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art §2, inciso IX, da Constituição Federal,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÁO
N• 02, de 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro- RJ, a emitir Letras Financeiras
do Tesouro Munlclpàl (LFTM-Rio), em substituição de 19.000.000 de Obrigações do
Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM-RJ).
Art. 1' É a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, autorizada a emitir,
mediante registro do Banco Central do Brasil, letra? Financeiras do Tesouro Municipal (lFTM-Rio), com
base nas disposições do artigo 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, emissão essa destinada
a possibilitar a substituição de 19.000.000 de Obrigações do Tesouro do Município do Rio de Janeiro (OTM·RJ),
que serão extintas em isonomia com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, na forma
do que prescreve a lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de março de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

~SUMÁRIO
'
l-ATA DA 15• SESSÃO, EM 10
DE MARÇO DE 1989
1.1-ABERTURA
12-EXPEDIENTE

1.2.1- Discursos do Expediente
SENADOR MÁRIO MAM -

Ocupação

da Amazônia.
SENADOR!TAMARFkAJYCO-Dificul·

dades financeiras da Universidade Federal
de Juiz de Fora. Atraso no pagamento dos
aposentados e pensionistas de Juiz de Fora. Setor e!ébico:~
SENADOR MAURO BENEVIDES Cinqüentenário de atividades profissionais

do empresário Guilherme Lilienfeld, do

c...&.

. .

13-0RDEM DO DJA
Projeto de Lei da Câmara"' 17 r d€: 1986
(n• 6.692/85, na Casa de origem), que dis·
põe sobre as unidades orgânicas das in~
dústrias gráficas na administração federal
e dá oulrasi provfdêm:ias. Vota'ção adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado nQ 164, de
1982- Complementar, de autoria do Se-nador Itamar Franco, que assegura ao contribuinte do Imposto sobre a Renda o direi~
' to de abater a integralidade das despesas
com a saúde, 'biucaçilo, habitação e juros
provenientes de dívidas pessoais. Votaçio
adi«ia por falta de quorum.
Projeto de Resolução n• 6, de 1989, que
autoriza o Governo do Estado do R1o de
Janeiro a emitir letras financeiras do Te-sowtnfo Estado do R1o de Janeiro (LFf

-RJ), destinadas a substituir 131.344.704
Obrigações do Tesouro daquele Estado,
qUe serão_exlintas na forma da Lei n9 7. 730,
de 31 de janeiro de 1989. Votaç4o adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resoluç,ão n" 7, de 1989, que
autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a emitir le'tras fmanceiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG),
destinadas a substitu~ 171.946.935 Obri·
gações do Tesouro daquele Estado, que
serão extintas na forma da Lei n9 7. 730_,
,de 3 I de janeiro de 1989. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 8, de 1989,_ que
autoriza o Governo do Estado do Espírito
Santo a emitir letras fmanceiras do Tesou~
ro do Estado do Esplrito Santo (LFT Ef?), destinadas a substituir 3.033.526
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
lmpre$$0 sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA .SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA
0\retor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oíretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Dlretor Adjunto

Obrigações do TesourQ daquele Es~d_o
que serão extintas na forma da Lei n9 7. 730,

1989, de autoria- -

zo de 30 dias, estudar a questão das perdas
salariais dos trabaJhadores e s_ervidores públicos, ocorridas nos últimos dez anos; por
força das diversas metodologias e políticas
de reajustes salariais adotadas. VotaçBo

NCz$ 9.32

Exemplar Avulso ···················-····-······-··-··· ... NCz$ 0,06
TiraQem·: 2.200-exemplares.

O-

de 31 de janeiro de 1989. Votação adiada
do Senador Carlos Alberto, solicitando, nos
termos do art. 75, a, e 76 do Regimento
Interno, a criação de comissão especial,
composta de onze membros, para no pra-

Semestral

SEfW)OR ED/S0/'1 L06ÃO- Projeto

_que regUlamenta__? comercialização do ou-

por falta de quorum.

Requerimento~ 20, de

ASSINATURAS

ro. lnauguração do primeiro trecho da ferrovia Norte/Sul.
.
N..ufz!o
EJ.,.
vação dos juros da dívida externa. Pressão

·sirwxJR

sEZE:RRA -

internacional contra a Amazônia.

SE!YADOR LEiTE CHA lfS- Paralisação das obras de ponte no rio Guaira,ligando o Paraná a Mato Grosso do Sul

SENADOR RilY BACELAR- 380 anos
da criação do primeiro tnbunal de justiça
do Brasil.
SENADOR FRANCISCOROLLEM·

adiada por folia de quorom.

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia

BERG- Titulo de "Médico do Ano" Outorgado ao prof. Jofge Sampaio de Marslllac
Mota.

1.3.2 _.;. º~~gnação da Ordem do

Dia da próxima sessão
IA-ENCERRAMENTO
2....: DIRÉTORIA·GERAL DO SE·
NADO FEDERAL
-Extrato de Contrato n? 27/89
- Extrato de termo aditivo ao Convênio

n• 4/88.
3 - MESA DIRETORA
4-LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

5 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMAI'!EI'ITES

Ata da 15" Sessão, em 10 de março de 1989
3~ Sessão

Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Louremberg Nunes Rocha

J.s 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Mário Maia -

Leopoldo Peres -

Odacir

Soares - Olavo Pires - Jarbas Passarinho
- Edison Lobão -Afonso Sancho- Mauro

dor.) .-Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo
a :tr:tDuna, nesta manhã, apenas parà registrar
alguns tópicos com referência ao momentoso
assunto da AmaZônia.

Leio, em edi~o do Corre/o Braziliense de
quinta-feira, g· de março, notídas de Que S.
Benevides- Mansueto de Lavor:~João Lyra
-Francisco Rollemberg ...;....,. Nelson Carneiro EX' o Ministro do Gabinete Militar da Presi- Itamar Franco - Lourembecg NuneS Ro- - dênda da República, General Bayma l)enys,
<:ha- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Mar· ofereceu, no dia 7 do corrente, um programa
denominado Nossa Natureza, que fora apretins- Leite Chaves.
sentado aos governadores da Amazônia Legal,
propondo providências para que a Amazônia
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
sej~ colocada num contexto de ~studos sérios,
- A lista de presença acusa o comparecineste momento em que é objeto dos olhares
mento de 17 Srs. Senadores. Havendo núme.intemadonais.
ro regimental, declaro aberta a sessãO.
Sob a proteção de Deus, inklllmos nossos
A opinião do Govemac;lgr da Amazônia,
trabalhos.
Amazonino Mendes, durante entrevista cole-Não há expediente a ser lido.
tiva a jornalistas, ref~re-se ao seguinte: o proConcedo a palavra ao primeiro orador ins- jeto deverá ser- enb'e9ue ao Presidente José
crito, o nobre Senador Mário Mala.
Samey, mas que ele receia que esse projeto
O SR. MÁRIO MAIA (PDT -AC. Pronun-. tenha o destino de outros, ou seja, a falta de
recursos que lhe sejam destinados.
cia o segUinte díscwso. Sern revisão do ora-

Nós também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, comungamos dos mesmos receios, por·
que várias foram_~ tentativas de _ocl,lpação
da Amazônia e Quase todãs elas resultaram.
pelo menos até o presente, em ineficiência,
rião em fracasso.
Ainda oriteffi, ao debatermos· o assunto ligeiramente, aparteávamos o ilustre Senador
JãrbaSPaSSa-rinho~ QUando S. ~fazia referências à Amazônia, e diziamos que, durante determinado periodo- e não vamos aqui tratar
historicamente da evolução da ocupação e
exploração s6cio-econômica da Amazônia-,
depois do surto da borracha, durante o período em que prevaleceu o regime autoritário
maitar, houve uma tentativa de ocupação radonal da Amazônia, com a abertura de algumas grandes estradas, principalmente a Transamazônica e a cónsolidação 4?~ BR-364.

Desta forma podemos assim, de maneira
geral, fazer uma ligeira apreciação sobre o projeto de ocupação da Amazônia no periodo, .
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quase que oposto à fi1osofia dessa ocupação,
a rase do projeto madeireiro, da extração das
que são os grandes projetes agropecuários madeiras nobres, que, se não me engano, foi
implantados na Amazônia, que se tmduziram
o~eto de projeto do Governo, quando o Dr.
década de 70, durante o Governo Médid, houpelos pólos amazônicos, como o P61o Noroes- Mário Andreazza era Ministro do Interior. Tal
ve uma preocupação da exploração da Amate, que era uma revisão do projeto anterior, proJeto visava à exploração auto-sustentada
zônia, com a implantação de uma grande eg..
uma vez que os 1écnicos e os burocratas que
da Amazônia, pelo qual seriam zoneadas vátrada, paralela ao rio Amazonas, ao sul da
estudavam o problema chegaram à conclusão rias áreas e identificada a madeira nobre·para
grande calha do rio-mar. Essa estrada, que
de que aquela filosofia de ocupação, através exploração, com vistas a sairmos dessa situatomou o nome de Transamazônica, demande pequenas propriedades rurais, incentivava ção dramática frente à nossa dívida externa.
dava o oeste e iría a Porto Velho, até o Estado
a formação de minifúndios que não tinham O projeto, se não me falha a memória, abrando Presidente Louremberg Nunes Rocha - a capacidade de produzir para formar um exgeria uma área considerável que, somada às
que ora nos honra na direção dos nossos tracedente exportável
áreas zoneadas,. alca~aria aproximadamente
balhos - , o Estado de Mato GrossO.
Essa filosofia foi revista e se criou uma se· 500.o00 Knr - áreâ correspondente à do
Assim os objetivos dessa estrada eram,
além de dominar aquela área praticamente gunda _compreensão do problema, a implan- Estado da Bahia. Esse projeto foi encaminha· desconhecida da selva, ao sul do rio Amazo.. tação de grandes projetes agropecuários. As- do ao ConSresso Nacional, e, parece-nos, não
teve a tramitação devida, porque se tomou
sim, atr8vés de incentivos fiscais, foram colonas, ocupando o sul do Estado do Pará, o
cadas à disposição dos interessados exten- - à época eu não estava no Congresso, mas
su1 do Amazonas e o norte de Mato Grosso,
ar,dei lendo nos jornais - tomou-se um assões razoávels de terras, principalmente no
Goiás. e a parte ocidental do.Maranhão, era
sunto polêmico, muito discutido na imprensa.
sul do Pará e norte de Mato Grosso, formando
também criar condições para assentar as poo que eles chamaram de Cresceilte Agropas- A situação- parece-nos- ficou em suspenpulações excedentes do Nordeste, por um la·
so. Isto no atacado, mas no varejo foram estitoril, que ia de Cuiabá até às fronteiras do
do, e, por outro, dentro de terras distantes
muladas a formação de empresas para a exPará e Maranhão, alcançando o mar. Aí, realda Amazônia, criar um pólo de desenvolvimente, empresas nacionais ·e, principalmente, ploração mais intensiva da Aoresta Amazó·mento ecOnômico baseado nas atividades
nica, visando ao extrativismo, agora, das mamultinacionais acorreram aos incentivos e se
agropastoris. ESsas atividades agropastoris sedeir~ nobres.
prontificaram a atender às intenções do proriam distribuídas entre pequenos posseiros,
Disto tudo resultou que certas áreas de degrama do Governo, para se instalarem ali granpequenos proprietários, aos quais seriam dades pólos agropecuárlos. A meta .seria a im- terminados Estados foram mais atingidas do
das glebas de até 100 hectares, ou menos,
plantação de grandes faz.endas próprias para que outras. O Amazonas, por exemplo, não
e aí seriam .implanUldas as farnillas nordessofreu - parece-nos- uma agressão multo
a produção de proteinas, principalmente as
tirias excedentes da força de trabalho do nosso
objetiva, muito palpável, até o presente, mas
de_ origem bovina, onde haveria um plantel
sofrido Nordeste.
de 13 milhões de cabeças de gado, que abas- o Pará, principalmente o sul do Estado, tem
. O plano tinha a meta de implantar cerca
sido objeto da intensificação desse processo,
teceriam a região, abasteceria os mercados
de cem mil famílias ao longo da estrada. Realdo Sul e, ainda, dariam um excedente para criando-se conflitos que se agravam a cada
mente, iniciou-se a estrada e tomavam-se as
a exportação, melhorando as nossas divisas. ano, especialmente nas épocas destina~s às
providências para o traslado dessas popula-·
Essa filosofia do programa e as boas intenções denubadas e às queimadas. O Estado de Ronçães. que foram arregimentadas para serem
dônia também vem passando pelo mesmo
do Governo, entretanto, parece que foram,
alocadas. Em detenninado trecho da estrada,
processo, porque ali a estrada já sofreu fenôrealmente. desastrosas, porque, enquanto a
foi possível alocar algum contingente humameno diferente do da Transamazônfca. Lá, deprimeira - pelos fatos que analisamos aqui
no, principalmente no espaço compreendido
veria ter havido wna colonização dirigida, cosuperficialmente - não teve o caráter devasentre as cidades de Marabá e ltaituba. Houve,
tador da ocupação pelos pequenos proprie- mo o foi mais ou menos ordenada para a
então, um fenômeno interessante com refe- tários, embora fosse um número bem maior Transamaz,ônica, onçle se pocfia calcular e dorência a esse polêmico assunto de depredação
-,essa ocupação de grandes áreas estimulou minar, de certa forma, o nÚT1ero de famílias
da natureza amazónica. As propriedades eram
os que se apressaram a adquirir essas áreas que eram trasladadas aos poucos. Já na
de pequeno porte e entregues a pessoas de
a ocupá-las, de maneira efetiva, o mais rapida- BR-364, o f~rileno foi mais agudo, porque
poucos recursos, a pequenas famílias que traultrapassou a expectativa do<iovemo, e~ cormente possível. Os incentivos vinham através
balhavam e exploravam essas glebas de mada Sudam e eram programados, tais como rida, a migração interna foi intens<i, esponneira artesanal, usando o machado, o terçado
para o <:entro-Oeste e o Norte, em três etapas: tânea, ultrapassando a capaddade de o Incra
e a foice; à época, ainda a motos-serra não
de fazer os leyantamentos. as qualificações
os que se habilitavam a executar o seu progratinha entrado na história da devastação das
das terras para distribuí-las às populações que
ma de desenvolvimento apresentavam-se à
florestas, ela s6 surgiu a partir de 1970 ou
Sudam com o projeto devidamente estudado chegavam aos milhares. Houve, então, uma
1971.
sobre as viabilidades e recebiam os incentivos,. ocupação intensiva um conflito proporcional
sob a forma de três parcelas. A primeira desti- à intensidade dessa ocupação. Dai, os conPortanto, a ocupação ia-se dando vagarosanava-se a ajudar o desmatamento e as quei- flitos em Rondônia, no Pará e, agora, no Acre,
mente. Aquilo que era temido, pois os criticas
madas, a segunda, às benfeitorias,. às cercas onde a ocupação de terras também tem wna
falavam que a ocupação maciÇa dessa área
e à formação de pastagens; a terceira viria hist6ria exuberante. Por determinado periodo,
peJa população iria causar uma grande depreJá para a formação do pl.àntel que iria ocupar até recentemente - podemos dizer até à dédação, realmente não ocorreu. A velocidade
a área. Entretanto, muitas empresas- nacio- cada de 70 - as terras do Acre permaneda agressão à natureza para a ocupação, princeram estáveis, porque se traduziam em exnais e internacionais ........ valeram-se dessas facipalmente para uma lavoura de subsistência
tensos latifúndios.
cilidades, das boas intenções do Governo, e
e pequena criação, pequena não propiciava
se apressaram a executar rapidamente, princiou não permitia a própria natureza do trabalho
O SR.PRESIDENIE (Louremberg Nunes
palmente, a primeira rase, que era a derrubada
que se devastasse a selva de maneira intensiva.
V. Ext tem um minuto para concluir.
e a queimada, para a ocupação da área, e, oRocha)De qualquer maneira, os obJetivos perseguiseu pronunciamento.
das outras rases. Muitas, inclusive, ficaram
dos não foram alcançados, devido a fatores
apenas nas derrubadas e queimadas das · O SR. MÁRIO MAIA - Procuraremos
vários, incluindo o tempo e a mudança tamáreas; para, em vez de desenvolvê-las, usá-las conclui-lo em minutos, Sr. Presidente,
bém de governo. E onde deveriam ser assenAs terras eram imensos latifúndios traducomo objeto de especulação. Este é um fenôtadas 100 mil famílias, o foram apenas 1O
meno que está presente, está ocorrendo ainda. zidos pelos seringais. A ocupação se fazia não
mil. Isso compreende o perlodo, mais ou meq mercê da procura para aumentar a área de
nos, do Governo Médici, que vai de 1970 a
- Podemos ainda .analisar uma terceira fase, terra e possuí-las como hectares, mas à cata
1973. Depois se .inicia um segundo. pel1odo,
também atual, e que está sendo estimulada, _ ou à identificação das árvores produtoras do
Verifica-se que, nesse perlodo. no infcio da
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)
Durante o discurso do Sr. l"t.irio Maia
o Sr. Nelson Carneiro deiXa ii Cadeira da
Presidéncía que é ocupada pelo Sr. Lou-

Játexque davam o tcunan.ho ~.9 seringal. Então,
um seringal era grande ou pequeno não pela

sua extensão terrl_tprial, e sim pelo seu número

remberg Nunes Rocha.

de árvores. De_ 1970 para cá, houve uma trans-

formação profunda, uma transferência da propriedade e das finalidades do uso g~ proprie-

dade, pois os seringalistas passaram_a vender
os seringais aos proprietários do Sul -~fdO Cen-

tro-sul, desequilibrando a economia do _extrativisrno.

Este é assunto mltitó longo e num minuto
não nos é possiv"el concluí-lo. Deiiaréi'rios pa-

ra outra oportunidade o estu:do _da fase da
apropriação, da transferência_ das proprieda-

des do Acre, sua transformação de serVtgal
nativo em campos de pastagens.
Além do decréscimo do valor da borracha
no mercado intema._cioo~. uma das principais

causas desse fenômeno foi a pressão do Banco oficial da Região, o BASA, Sobre os seringalistas, para se ressarcir de suas dívidas, feitas
durante o periodo de estímulo à produção da
borracha, o período âa guerra. Sentindo~se
praticamente falidos e endividados pelo BASA.
esses seringalistas foram estimulados a se
desfazerem dos seus seringais, vendendo-os
aos proprietários do Centro-5u1. Cpm essa
transferência, passou a ocorrer a ocupação
com outra fmalidade, _[sto é, a devastação da
Floresta para a formação de campos de pasta~
gens. Com Isso, houve a expulsão do seringueiro, que vivia uma vida precária, com isolacionismo social, mas equilibrada, de certa forma. Assim, essas populações foram expulsas
pelo fenômeno de transferência .da propriedade e da finalidade do uso da mesma, ao
mesmo tempo em que aHuía uma popu1ação
muito grande para as periferias das cidades,
principalmente da Qipital, Rio Branco. Outras
popu1ações, daquelas que não se agasalhavam nessas periferias, ou seja, as mais próximas da fronteira com a Bolívia, trasladavam-se
para esse pais, e continuavam a faina da extração da borracha.
O resultado foi o aumento dos conflitos,
ocasionando a morte de vários lideres dos hoje
chamados, homens da Horesta- antigamente chamavam-se seringueiros -, e todos de
maneira trágica e dramática. Como cO~
qüência desse fenômeno houve a projeção,
mais uma vez, da Amazônia nos cenários nacional e internacional.
Pretendemos levar avante o estudo aprofundado desse fenômeno. Para isso, foi solicitada
pelo nobre Senador_Jaai>~ PasSarinho, e aprovada pelo Senado Fede_ra1, a formação de uma
Comissão Parlarn_entar de Inquérito, o!ltem
mesmo instalada, tendo como Presidente Q
grande amazônida Senador _Leopoldo· Peres,
como Relator também o igualmente grande
amazônida e conterrâneo Senador Jarbas_ PÇ~s
s:arinho, e, como Vice~Presidente, ~mbém outro amazônida, do Maranhão, o nobre Senador
Edison Lobão.
Eram estas, Sr. Presidente,__as nossas consi~
derações, para que a Casa as re-gistre como
mais um item ç;los vários ·capítuloS que haveremos de compor sobre a Amazônia_, de ora
em diante. (Muito beml Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha)- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cesSão do ilustre Senador Ney Maranhão.
OSR.ITAMARFRANCO(MG.Pronuncia
seguinte discurso. Sem _revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago ao
conhecimento da Casa dois telexes que recebi:
wn, do Magnífico Reitor da Universidade Fe~
deral de Juiz de Fora; outro, do Presidente
da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Juiz de Fora.
Este, o teor do telex do Magnifico Reitor:
Senado Federal/P/
Senador Itamar Franco/P/
Neste monient-o em que as Universidades
Federais Brasileiras, e, muito esPecial a Universidade de sua cidade, a UFJF, enfrenta dificu1dades que atingirão o ensino, a pesquisa
-e_a-_exteJlSão, venho solicitar de V. Ex' sua
imprescindível interferência no sentido de que
··não sejam prejÜdicadõs os interesses Orça~
mentários e que sejam preservados todo o
corpo docente e todo o corpo de funcionários
técnico--administrativos desta instituição federal de ensino./P/
Ressalto, na verdade, sofremos deficiênciã.s
necessitando ampliação do corpo docente e
do corpo de funcionários. ambos laboriosos
e todos admitidos de conformidade com a
Lei ./PI
Com a manifestação- de maior respeito, em
prol da educação e pelo bem do Brasil.!P/
Atenciosamente/P/
Q

Sebastião Jtfarsicano Ribeiro/PI
Reitor da Universidade Federal de Juiz de
Fora.!PJ

Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao transcrever o telex do Magrúfico Reitor da Universidade
Federal de Juiz de Fora, faço um apelo às
-nobres Uderanças do PMDB, particularmente
ao Senador leQpoldo Peres e_ao Senador L~ite
_ Chaves. para que verifiquem com carinho ~s
dificuldades dessa universidade.
Nobres Senadores Leite Chaves e Leopoldo
-Peres, a Clniversidade Federal de Juiz de Fora
surgiu à época do Governo do ex-Presidente
Juscelino Kubitschek, no interesse de que se
__ levasse ao interior do Brasil as universidades
federais. Naquele espírito etnpreendedor de
Juscelino Kubitschek e baseado no exemplo
_ da Onivei"sidade Federal de Santa ~. no
Rio Grande do S_u1, surgiu, depois de muito
esforço, a Qniversidade Federal de Jui4 de Fo~
ra, que atua, inclusive, Senador Leopoldo Peres - V. EX" eleve ter_ cpohecimento ~ no
Campus Avançado de Tefé, com seus professores e com l!!el.l corpo têcnico~administrativo.
Srs. Senàdores,"~não quero alongar-me ao
dizer da importância dessa Universidade para
o Estacio de Minas Oerais e para o Brasil. O
telex do Magnifico Reitor obriga-me a solicitar
de V. EJCI'S a interferência junto ao Sr. _Ministro
da Educação, para que essa universidade con·

tinue batalhando em prol do ensino e para
o bem do BraSil, conforme ressalta inUít6-6em,
no seu telex,. o Reitor Sebastião Marslcano Ribeiro.
Espero, nobres líderes, que, com sua sensibilidade, o Ministro da Educação volte suas
vistas para uma universidade do interior, a fim
de que esta c::.ontinue prestando excelentes serviços no campo da pesquisa, da educaÇão,
do ensino e da extensão universitária.
Este, Sr. Presidente, o teor do segundo telex;
Juiz de Fora!M.G

Urgente
Senador Itamar Franco
Senado da República
Praça dos Três Poderes
BrasíJia!DF
Não se justifica atraso pagamento aposentados (representantes da ml~ria brasileira) resultado da demora envio listagem Datajjrev àS casas bimcárias. Por
que castigar· trabalhador aposentado
duas vezes: primeiro corrigindo-lhes valores critérios fora constituição, segundo
ai.unentando dificuldades com demora
pagamento míseras parcelas. Valor fevereirO esta sendo pago a menor, sem _listagem e-sem cOmprovação !lo c_ameL Pedi~
mos providências urgentes Lonír OtriJo..
so Associação Aposentados Pensionistas
Juiz de Fora.
Aqui, também,_ Sr. Presidente, juntam~ a
nossa voz à tão Sentida reivindicação e esperamos providências urgentíssimas de nossas autoridades.

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. EX'
um aparte?
, O SR. ITAMAR FRANCO - Concedo,
com muito prazer, o aparte ao nobre Uder
Leite Chaves.
O Sr. Leite Chaves- Nobre Seriador
Itamar Franco, V. EX" me invocou nominal~
mente. Pessoa1mente, sou sensível aos problemas da Universidade de Juiz de For_a, à que
V. EXl' se refere. Há poucos dias, participei de
um encontro de reitores em Curibba.lnc:lusive
deveria e_sta_r lá presente o Reitor da sua. Universidade._A apreensão geral de todos os reitores era com relação à aflição financeira em
que se encontram. Parece que esse quadro
é geral. Com a nova ConStituição, deu-se_ as
universidades autonomia financeira e administrativa. Concordo-- com V. EX" que é asfixiante -asfixiante mes;no - esse problema
de verbas, inclusive para professores que, sem
wna remUneração condigna, perdem em qualidade, interesse e substância A partir dessa
--'-nOva defmiçãO deSse novo statys obi:!do pe~
las universidades em relação~ sua autonomia,
, creio que seiia causa para um esforço nacio-nal, no sentido de que as universidades hoje
quebrassem esse há.Qito e passassem, tam~
bém, a complementar os seus orçamE:;ntos
- e elas podem fazê-lo -, mediante partidpação, doações, ajudas, contribuições, _çomo
é feito nos Estados Unidos e na Europa. Aliás, ,
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nas universidades européias e americanas,
grande parte do orçamento advém dessas participações. Não quero dizer com isso que falte-

mos a apelo de V. E"Jc1', que é sentido, sobretudo
)Xltque é um caso instante, é um caso urgei't·
te. Mas estou falando de forma genérica. As
universidades, na aflição que estão sentindo

agora, terão que partir para esse setor: estimular, motivar, para que os segmentos particu·
lares, privados - organizações, empresas cooperem com elas, porque, num País novo

como o nosso, residem exatamente na universidade as nossas grandes saídas, as grandes
soluções. Nossos grandes problemas só serão
resolvidos através da técnica, que somente pode surgir do trabalho das universidades brasileiras.

O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço
ao nobre Uder a interferência, V. Ex• que tão
bem conhece o- problema da educação no
seu aspecto globalizante. V. Ex' tem razão. É
preciso buscar mecanismos de atualização
para a manutenção des~as universidades.
Busca.:.se, neste instante, que o orçamento
destinado, particularmente, à Universidade Fe·
deral de Juiz de Fora seja mantido, Com este
pronunciamento espero sensibilizar as Udenmças do Maior Partido, o PMDB, bem como
S. Ex' o Ministro da Educação.
Agradeço, portanto,· a V. Ex• pelo aparte,
na certeza e na esperança de qUe V. Ex' juntará
a sua voZ à nossa na defesa náo só da Universidade Federal de Juiz de fora como de todas
as univei'sidades que buscam ampliar o ensino
e a pesquisa nwn Brasil tão carente, nUm Brasil que pretende ser a grande nação do século
XXI, e não o será se não deCUcar atenção muito
especial à educação e ao ensino.

O Sr. Leopoldo Peres -

Permite V. EX

um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço. crnn
muito prazer, o nobre Senador Leopoldo Pe-

res.
O Sr. Leopoldo Peres .:..... Nobre Senador
Itamar Franco, receba, de iníéio, a minha solidariedade - não só como MembrO da Lidenmça do PMDB, e principalmente como amazonense- na defesa que V.~ faz dos interesses da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Tenho conhecimento do extraordinário trabalho que estudantes e professores da Universidade Federal de Juiz de Fora vêm realizando
no Campus Avançado de Tefé.A minha gente
do rio Solimões, meu rio natal, é ·profundamente agradecida ao que por ela tem feito
· a Universidade dessa nobre cidade mineira.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri·
gado, Senador Leopoldo Peres, pela sensibilidade, pela compreensão, pelo conhecimento
que tem dos trabalhos que a Universidade Federal de Juiz de Fora vem realizando no Campus Avançado de Tefé. Agradeço também ã
V. Er o aparte, na certeza da sua compreensio, da sua luta, juntando sua voz também
à reivincUcações dessa Universidade.

O Sr. Mauro BenevJdes -

Permite um

aparte, nobre Senador Itamar Franco?

o Sr. rrAMAR FRANco -Com muito
prazer, nobre Senador Mauro Benevi.des.
O Sr. Mauro Benevtdes- Também desejo trazer a V. ~a manifestação de solidariedade à Universidade que agora reclama de
todos nós umà intercessão, para que o Gover·
no Federal se mostre sensível às postulações
encaminhadas por esse importante órgão de
enSino superior do País. Informo a V. Ex" também que a Universidade Federal do Ceará en;
frenta, no momento, uma situação verdadeiramente dramática, desde o momento em que
o corte orçamentário atingiu drasticamente as
suas dotações. O reitor Raimundo Hélio Leite
quando tomava posse, anteontem, como \'icePresidente do Conselho de Reitores aqui, em
Brasília, dizia-me que as dOtações da Universidade só permitirão o cwnprimento de suas
obrigações até o mês de maio deste ano. Por·
tanto, é uma situação assemelhada à da Universidade Federal de Juiz de Fora. Portanto,
esperarrios que providêndas eficazes, prontas
e imediatas, sejam adotadas no âmbito do
Governo FederaJ, a fim de que não se registre
um colapso nas atividades das universidades
brasileiras.
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o estágio de universitários em fase final de
curso, ganhando um salário simbólico, para
que se aperfeiçoem, para· qUe façam o seu
treinamento profissional. Ora, Senador Itamar
Franco, um acordo universidadewempresa
tem que ser mais profundo. A universidade
não p~de ficar preocupada .exclusivamente
com as verbas que recebe •. com doações que
JX>C!~ yir a recePer.
A universidade, pela sua qualificação, deve
começar também a vender o seu serviço. Nossas universidades poderiam fornecer, e multo
bem, trabalho de auditoria, porque constantemente pagamos caro às empresas, até de
nossas cidades, para fazer auditorias de que
necessitamos. Nossas universidades, através
de seus hospitais universitários, poderiam
conveniar com a Previdência Social e com
os mais diversos órgãos, a fim de prestarem
também assistência médica da melhor qualidad';o porque, como já afirmei, estão nas universú:lades os melhores cérebros brasileiros;
conveniar .com os Departamentos de Estradás
de Rodagem, com as Secretarias de Estado,
. com as escolas de Engenharia, para que prestem também a sua assessoria, o seu serviço.
Em suma, criar outras fonte·s de renda, por
que, como estamos, com nossas universidades em estado pré-falimentar, qual será a nossa salda? Já não fimlndamos a pesquisa, j6.
não mantemos os professores, já cortamos
verbas para a educação. E" pergunto a V. Ex',
Senador, ónde vamos pariu?

O SR: ITAMAR FRANCO - ~enador
Mauro Benevides, V. Exr fala muito bem do
colapso de nossas universidades e mostra o
quadro em que se encontra a Universidade
Federal do Cearâ. O que se quer, o que se
deseJa é exatamente que medidas eficazes se. O SR. ITAMAR FRANCO- MuitO obrl·
jam tomadas, particularmente em relação aos
gado, nobre Senador.
cortes orçamentâri:os das nossas universidaDiz muito fiem V. Exr quando. rf:fere ao
des. Vamos aguardar que o Governo Federal
estado pré-falimentar de nossas universidaatente para esta situação de caos que, neste
des.
momento, está levando as Universidades FeAlém de Senador, V. EX' é médico, ProfeSsor
derais brasileiros quase a um estado de faJên~
universitário, profundo conhecedor dos procia, o que significaria, realmente, um prejuízo
blemas da administração universitária em nosterrfvel para o Pàís, erri termos de educação
. so País. Levanta V. Ex" tese que merece ser
da mocidade brasileira.
Muito obrigado pela intervenção, nobre Se- analisada: a venda de seJViços.
No nosso CasO, eri1 Juiz de Fora. a própria
nador Mauro Benevides.
Universidade já coopera com a comunfd•
quando estabelece convênios com o Pronto· O Sr. Francisco RoUemberg -Permite
socorro Municipal, pois o Pronto-socorro de
V. Ex!' um parte?
Juiz de Fora é rriantido pela inunidpalidade,
O SR. R AMAR: FRANCO - Pois não.
não s6 no sentido d~ permitir mell1.or aperfeiçoamento dqs futuros médicos, como ainda
O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre
de auxílio à Prefeitura de Juiz de Fora.
No caso particular da (Jniversidade Federá!
Senador Itamar Franco, os problemas da Uniw
de Juiz de Fora, qual foi o objetivo?
versidade de Juiz de Fora são hoje, os probleParticipei, como Engenheiro, dos trabalhos
mas de todas as universidades brasileiras. Em
de análise no Campus dessa Universidade. Vemeu Estado, Sergipe, a sua tlniversidade tamrifiquei ali ·que buscava a Universidade aluar
bém se encontra em situação pré-faJimentar.
não no seu ciclo fechado como no aiendí~
Os cortes, as demissões, o expurgo, a eliminamento de toda a comunidade. No caso espedção de mestres, por motivos os mais diversos,
fico, a comunidade da Zona da Mata recebe
têm levado wna situação de angústia àquele
atenção, há muitos e muitos anos, do Campus
órgão e a nós, que temos em nossa UniverAvançado de T efé. A Universidade Federa] de:
sidade o repositório da nossa inteJigência e
Juiz de Fora se· deslocou para ,trabalhar,levanda nossa cultura. Senador Itamar Franco, as
universidades, por contingência de ordem na- .qp não s6 estudantes como também profes-sores, todos os seus conhecimentos técnicos
dona!, neces~itam adaptar-se ta111bém aos
e científicos ao Campus Avançado de Tete.
novos tempos. Estão nas no~· universidaAtese de V. Ex.', homem experiente e'conbedes os nbssos melhores cérebros, estão nas
cedor, merece ser analisada e debatida por
nossas universi4ades o que há de melhor na
todos n6s que vemos as Wliversidades bnlllnossaj~ntude. Existe Oconvênk> universidalofra·nesse estado pré-folimentar.
de-empresa, que tem permitido tlio-.........,
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Muito obrigado a V. EX' pela interferência.

O 81'. João Menezes- Permite um aparte, nobre Senador Itamar Franco?
O SR. ITAMAR F'RA.N.CO- Com praZer,

ouço V. Ex', Senador Joao Menezes.

O Sr. João Menezes- Eminente Senador, V. Ex" faz niUito bem em trazer a debate
assunto dessa profundidade. As universidades
brasileiras estão, realmente, atravessando
uma situação difícil e não vejo 111uita saída.
Esta semana fui procurado pelo Vi.ce-Reitor
da Universidade do Pará. Tomei conhecimen·
to de que o Curso de Medicina está em pânico.
Eles faziam o estágio e prestavam- serviços

na Santa Casa de Míseric6rdta, que, de mil
Ieítos, hoje tem apenas duzentos e oitenta. Es~
tá em ruínas, e o Estado não pode mais sus-tentá-la. Agora os fundoriárioS encontram-se

em greve, porque não recebem seus paga-_

mentes, e_ os alunos não têm, iniciadas as aulas, onde fazer o estágio de Faculdade de Medicina. Este é assuntO da maior gravidade. Temos que encontrar uma ~ída. Nós, Congre:sslstas, somos um pouco responsáveis, porque
incluímos na ConstituiÇão, um corte de cerca
de 50% de renda da União e todas essas universidades eram sustentadas pelo Governo.
Agora o Governo não pode sustentá-las como
o vinha fazendo e até aumentar suas respectivas verbas. Deveria haver mais recursos para
as un.iversjdades, se ê que queremos bons
técnicos e cientistas. Realmente estamos em
uma situação caótica. As_ boa$ cabeças, como
a de V. EX', têm que éljudar a descobrir unla
saida e ver o que faremos para que o Governo
encontre um<) _solução, porque reduzimos o
Orçamento do Goveino Federal pela ConstibJ.ição, e agora necessitamos econtrar o caminho, que obstruímos, para socorrer as Universidades. Parabenizo V. EX' por trazer ao debate
este assunto, que é muito grave e sério. :"iós,
Congressistas, fomos os grandes culpados pelo surgimento deste e oua:os problemas, pois
pulverizamos o que pertencia ao O~"Çamento
da União.
O SR. PRESJDEI'ITE (l.ouremberg Nunes
Rocha)- Faz soar a campainha.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presi·
dente, vou atender ao Regimento, particularmente a V. Ex", encerrando o meu pronuncíamento, agradecendo, __ ª--n~s de mais nada, ao_
nobre Senador João Menezes a interferência.
É claro, Senador João Menezes. a situação
é alarmante, precisa ser analisada em profundidade pelo Governo. Refiro-me também aos
cortes orçamentários, já aproyados, feitos pelo
Governo.

O Sr. Mário Mala- Permite-me um breve
aparte, nobre Senador?
O SR. ITAMAR FRANCO- Com prazer.

O Sr. Mário Mala - Nobre Senador, só
wna pequena intervenção, para solidarizar-me
com as postulações que V. Ex" faz, pois. como
foi dito pelos demais Pares, não é uma situação que apenas Minas Gerais enfrenta, e simtodo o Brasil, todas as universidades brasi-

)eiras estão em situação precária e a universidade do meu Estado não é exceçã:o. Também ela passa por essa dramátic::a situação,
com vários cursos desativados, em virtUde da
falta de recurso. Portanto, a minha solidariedade a V. Ex', pois acreditamos que nas univer·
sidade5 está o futuro do Brasil. Se não dermos
aos jovens c::ondições para que se formem
e adquiram conhecimento instrumental necessário para um Brasil maior, estaremos falidos. Se as universidades falirem, naturalmente
o Brasil estará falido. Estamos solidários e
também concordamos com a tese do nobre
Senador Francisco RoUemberg, o estimulo às
universidades, para que saiam dessa política
de paternalismo, procurando sempre os
meios de solução no Poder Central, envolvendo a socieclade, para que também ela participe mais efetivamente do mundo das universidades. Muito obrigado a V. Ex"
O SR. ITAMAR FRANCO - Sou eu
quem agradece, ao nobre Líder Mário Maia.
Senhor Presidente, vou encerrar, atendendo
à solicitação de V. ~. na expectativa de que
o Governo Federal poss_a_ olhar já agora não
apenas para a Univesldade Federal de Juiz
de Fora, mas para todas as Universidades do
BrasiL
Senhor Presidente, repetindo a velho cha·
vão, pois é importante qtie ele esteja sempre
presente: "nenhuma nação _terá o seu desenvoMrnento se não olhar com atenção o problema educacional, seja do primeiro ou do
segundo grau, seja o do nível universitário,
onde praticamente o problema da pesquisa
está presente. "Assim foi o _exemplo japonês.
Para ser a grande Nação do século XXI.
o Brasil não precisa ~nsar em armas, mas
terá que necessariamente pensar no seu ensiw
no e também na produção de alimentos.
Senhor Presidente, Srs. se-nadores, ainda
venho hoje à tribuna desta Casa discorrer sobre um tema que_ tem sido muito veiculado
nos melo_s de comunicação. A imprensa temnos apontado as grandes dificuldades que o
setor atravessa na atual cpf\iunb.Jra, podendo,
portanto, gerar graves obstáculos no caminho
que o Bras_íl terá de enfrentar p~ra entrar no
século XXI. EstanioS-falãhdo do setor elétrico
brasileiro.
_
Façamos hi.icialmente uma retrospectiVa
histórica do setor. A primeira vez que a energia
eJétrica apareceu tio Brasil foi em 1879, quando O. Pedro Dinaugurou a iluminação da hoje
Central do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.
Forarn acesaS -6- lâmpadas de arco voltaico
tipo jablochkov, era o emprego da energia elé-trica por meios mecânicos.
Ertf 1883 o Imperador inaugurou wna usina
termelétrica em Campos, composta de 3 dínamos com potência de 52 kw, a qual consumía
carvão inglês. CampOs foi portanto a primeira
cidade da América do Sul a ter iluminação
pública, que consistia em 39 lâmpadas de
2.ooo-velas cada.
Neste mesmo ano entrou em operação a
usina do Ribeirão do búemo em Diamantina
que possuía duas máquinas Gramme de 8
cv cada, 1500 rpm e corrente contínua. Consti-
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tuiu-se então a rnais longa linha de.tr~r'!_Sm~
são d.Ç> mundo na época. 2 Km, pois a energia
era uSada para movimentar bombas de desmonte a jato dágua do terreno diamantfneo
e também para a ilwninação.
Em 1889 foi inbugUrada a uSina de Marmelos, no rio Paraibuna, construída pela iniciatiVa
privada, tendo a frente o Dr. BernardO-Masca.:.
renhas. A potência instalada era de 2_50 Kw
e sua flllalidade era fornecer eletricidade à cidade de Juiz de Fora. A usina era composta
de dois geradores monofásicos de 125 Kw·
cada, com tensão de 1.000 Vo!ts.e _[reqüênci;!
de 60 Hz. Tivemos, então, pela primeira vez
no Brasil, a força hidráulica Usada como fonte
geradora de eletricidade,
A cons_tituiçã_o e concepção do modelo organizacional do setor elétrico brasileiro nasceu, portanto, no final do século XIX. Empreendimentos privados, nacionais e estrang~ros, utilizando tecnologia importada e através de concessões começaram a fornecer
energia elétrica em várias cidades do país,
substituindo-se a ~uminação a gás, al_ém de
vários serviço.s públicos a serem inStalados.
As empresas multinacionais para cá vieram
com a promessa do estabelecimento _de tarifas~
que lhe proporcionassem rentabilidade garantida, bem como a seus acionistas, além de
protegei' ão usuário do ~(Viço.
·
O século terminou c.om 11 empresas operando no setor _através de 6 te,rme]étrlcas e
5 hidrelétricas. somando
cãpaddade ins-talada de 12.085 KW.
No início do século XX. apesar do potencial
hidráulico do País ser desconhecido, supunha..se suas enormes possibilidades para a
geração de energia, enquanto que o carvão
mineral não indicava grandes reservas. Diante
desse quadro, as iniciativas concentraram-se
na utilização da energia hidráulica. Começouse então a organização de companhias estran·
geiras, que tiveram g!:ande importância na
evolução do serviço de eletricidade, quer pelo
longo te_mpo. que permaneceram no setor,
quer pelo aparte de capital e tecnologia.
Iniciou-se em 1899 a construção Qa usina
Parmu"ba, no Tietê, com uma capacidade de
2.000 KW. Seu término deu-se em 1901
ela forneCia ,nergia elébica para a cidade de
São Paulo. estando a concessão para exploração do serviço nas mãos de uma multinacional, o grupo Ught
Aparece em 1903 a primeira lei que, apesar
de bastante genérica, tenta disciplinar a utilização da ener9ia elétrica no País. Ela é considerada o embrião da legislação sobre energia
elétrlca no Brasil.
A partir de 1905 o grupo- estrangeiro (Ught)
que detinha a concessão dos servíços de ener:gia elétrica em São, Paulo assumiu tambêm
a concessão dos re(eridos serviços na cida~~
do Rio de Janeiro_. assim corno a distribuição
de gás encanado.
Em 1931, Delmiro Gouveia, construiu_ n-o
rio São Francisco uma usina de 1.600 cv, que
gerava energia elétrlca para sua indústria têxtil.
Para garantir o retomo dos investimentos,
as tarifas.foram reguladas pela cláusula-ouro,
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onde parte da energia era paga em função
da cotação internacional do metal
O modelo do setor elétrico apoiava-se então

nos seguintes pilares: funcionava através de
concessões; era totalmente descentralizado;
em sua maioria operado pela iniciativa privada

e através das tarifas implantadas a rentabitidade dos investimentos era garantida Desta
fonna ocorreu seu desenvolvimento de forma

estável e contínua.
_
Em 1g20 a capacidade instalada do Brasil
já estava na casa dos 357.203 KW sendo
77.825 KW advindes de usinas termelétricas
e 279.378 KW de usinas hidr_elétrlcas, atei-l-

dia-se, então, a 43llocalidades. Neste mesmo

ano foi criada a Com_~o de Forças Hidráulicas, ligada ao Ministério da Agricultura, tendo
como objetivo avaliar o potencial hidráulico
de parte da região Sudeste.
_
Em 1923 criou-se o Serviço de Águas, que
mais tarde foi transformado na Divisão de
Águas, também ligada ao Ministério da Agri~
cultura, o qual deveria atuar no interior do
PIDs.
-

Em 1924 mais um grande grupo multinacional (AMFORP) instalOu-se no Brasil, inicialmente atuando apenas no interior do Estado
de São Pau1o através da aquisição de vários
pequenos concessionários que se constituíram na Companhia Paulista de Força e Luz
(CPFL).
A partir de 1927 a mesma multinacional
(AMFORP) comprou o -controle de vários ·concessionários existentes_que exploravam o serviço público de energia elétrica em d.iVeisas
outras ddades brasileiras. Criou-se põrtanto
a Companhia Auxiliar das Einpresas Elétrlcas
Brasileiras (CAEEB), que tinha como objetivo
supervisionar e administrar os concessionários adquiridos, os quais operavam em locais
de mercados potencialmente favoráveis, tais
como: Porto Alegre, Pelotas, Curltiba, interior
de São Paulo, Belo Horizonte, Niterói, São
Gonçalo, Petr6polis, Vitória, Salvador, Maceió,
Natal e Recife.
Na década de trinta, sob a inspiração do
Estado Novo, inicia-se o jntervencionismo do
Estado. Ocorre então um choque entre as novas idéias e os fundamentos sobre os quais
assentava-se o setorelétricq.Jáem 1933, através do Decreto n 9 2;3.501, foi revogada a cláusu1a-d1Jro. Em 1934, tendo como Ministro da
Agricultura o Gen.Juarez Távora, foi aprovado
o Código de Águas, que incorporou ao patrimônio da União as quedas d'água, desta forma o Qqvemo Federal foi quem passou a firmar os contratos de cqnce~o de _seus aproveitamentos industriais. Foi inStitl.(do o princípio do custo hist6rico e do ~rviço pelo custo, de lucro limitado e assegurado, iniciou-se
a nadonalização dos serviços já que as concessões passaram apenas a serem fornecidas
a empresas brasOeiras, mas foram ressalvados
os direitos adquiridos.

Em 1939 criou-se õ -conselho Nacional de
ÁguiiS e Energia Elétrlca- CNAEE, subordinado à Presidência da República, que apesar
de criado com outra

final~ade,

atuava junta-

mente com a Divisão de Águas como 6fgãos
normativos e fiscalizadores dos serviços públicos de energia elétrica.
Iniciam-se os anos 40 com o Brasil contando:_ cgm 1.243.877 KW de _capaddade iristalada. sendo 1.009346 KW- Provenientes- de
hidraefétricas e, 234531 KW de termelétricas.
e 2205_1ocalid;;tdes ~endidas -por energia elébica.
O período da segunda Guerra Munçlial foi
desastroso para o setor elétrico, tendo em vista
estarmos impossibilitados de ir:nportar equipamentos, enqtia:ntó isso ·o cõh$ufrto de energia
elétrica cresceu 179% contra -um crescimento
da capacidade instalada de apenas 18%.
Foi na década de 40 que o -estado entrou
maCiçamente no Setor elétrico. -Considerando-se a. incipiente indústria nacióna1 sem a
devida capacidade técnica e financeira para
fazer face aos desafios do setor e em face
da necessidade irltensiva- de aplíCação de capital para um lorig-0 períodO de maturação, optou-se pela concentrªçã_o de recursos governamentais como forma de capitalizar Knowhow e fazer frente ao capitàl estrangeiro instalado. Desta forma o modelo setorial antes descentralizado e. privado tomou-se centralizado
a estatizado como forma de poder-se consolidar a nova indústria.
·
No período 1943 a 1953 a capacidade instalada teve um aumento médio anual da ordem
de 1.95% cohtra u:m aumento na produção
nadonãl da oi-4é"m de 25_6%, 1_ estim?J-se que
o déficit de oferta era da: Ordem de 1.000.000
Kw. Atingiu-se êsta situaÇãO: devido as dificuld~des c:I~ _investimentos na ~ansão da gera~
ção de energia que não conseguia acompanhar o crescimento do mercado, capitaneado
pela industrialização acelerada no eixo RioSão PaUlo:: Além da capaddae instalada ser
insuficiente para àtender a demanda, ocorreu
ufrfpr6l0ilgado período· de estiagem deplecionandO. os-rêse!iVat6rlOs.- Iriiciãram-se então os
radon~·merilOS-de energia que ocorreram
cOJTlmaloríilteh.Sidãde em São Pau1o, Rio de
Janeiro, Niterói, Belo Horizonte e vitória. Para
tentar-se _atenuar a insuficiência da capacidade
_ocorriam giandes quedas de fre-qüência e tensão nas horas de pico. Tal situação ensejou a que hotéis, cinemas, fábricas
etc., insta1assem seus próprios geradores~ procurando _através da autoprod~ção compensar
a energia retirada pelo racionamento. Assim,
no início dos anos 50, o paíS- encontrava-se
mergulhado numa grave crise de energia elétrica. 56 para se ter- i.umiIdéia, em 1954, 20%
da energia consumida em São Paulo era proveniente de autoprodução.
A capacidade de investimento da iniciativa
privada no setor~ não conseguia atender ao
ritmo do aumento da demanda, de,-jdo não
só às injunções políticas, mas também aos
problemas econõmico-financeiros, tendo em
vista a remuneraÇão do setor basear-se no
valor histórico_ do investimento, o que. cada
vez maiSrestiiiigia" ctpossibmdade das empresas de resolver a situação. Assim sendo, o
Governo, em 1953,- criou o Fundo Federal

insta'ªºª·
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de Eletrificação formado pela cobrança do
IUEE -Imposto único sobre Energia Elétrica
e, por parte do Imposto de Consumo. Desse
fundo, 40% era destinado à União, que através
do BNDES financivà os projetas mais urgentes. Os--60% restantes eram destinados aos
estados e municípios para serem aplicados
na expansão de seus sistemas elétricos. Entretanto, o Fundo Federal de E1etrificaçã6 ·mostrou-se ihsúficietlte pára atender as necessidades do setor, tendo em vista que_ a·custo
das obras crescia mais rapidamente que a arrecadação do IUEE. foi entáo que o BNDES
começou a utilizar recursos de outras fontE:s,
como do Fundo de Reaparelhamento Econômico.
As grandes divergências entre empresas pri---vãdas e o Governo, neste período~- fez com
que hOuVeSse-uma ·estaQrlação"Ttó cre_scimento da capacidade instalada, tal situação levou
o Governo Federal e os. OOveinos EStaduais
a tOmarem-se acionlstas de .conceSsionárias,
além de constituirem suas próprias empresas.
Asslm, em 1943, foi criada a Comissão Estadual de Energia E1étJica (CEEE), no Rio Gran~ ·
de do Sul, com o objetivo de aproveitamento
dos recursos hidráulicos e carboríferos do Es-"
tado (em 1961 ela traflsformou-se na ConiPanhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE),
sendo efetivamente constituída em 1964).
Em 1945, foi criada a Companhia Hidra
Elétricà do São Francisco (Chesf), que efetiva- mente implantada em 1948, tmha como obje:.,tivo promover o desenvolvimento industrial do
Nordeste através do aproveitamento do rio
São Francisco. Em 1954 a (ChesO inauguroU
a Usina de Pau1o Afonso, um marco para o
desenvolvimento do Nordeste.
Em 1952, foi-fundada.pelo Governo de Minas Gerais as Centrais ElétriCas de Minas G_erais S/A (Cemig), com a finalidade de realizar
o_ PlanO de Eletrificação Estadual que havia
sido elaborado em 1949.
Tendo como aclonistas o Governo. Federal,
os EstadOs de Minas Gerais e São Paulo,
uQht e a CPFl (gruPo Amforp), foi criada em
1957 a empresa Fuinas- Centrais Elétricas,
com o objetivo de sanar no mais curto espaço
de tempo possível a crise energéticá em que
se encontrava mergulhada_ a região mais inaustriaJ~ada do País. Em 1963. Furrias inau·
gurava a Usina Hidre-l~tri~ .-f~ Fnrn..,~ _~..... u
uma capacidade de 1216 Mw.
Até 1960 a- reSponSabilidade pela política
en~rgé~ca brasileira estava a cargo do MiniStério da Agricultura. Visando _a dar maior agilidade ao setor foi éiltão criado ó- Mi'nistério
das Minas e Energia, sendo transferidoS à sua
subordinação os segulnte orfãos: Conselho
Nacional de ÁgUas e Energia Elétricá
(CNAEE), Comissão Nacional de Energi" Nuclear (CNEN), Departamento Nadonal de Pro-duçãc> Mineral (DNPM), que abrangia a Divisão
de águas.
Em 1961 foi criada a Eletrobrás,-sendo
constituída no ano~ seguinte. Na realidade
quem encaminhou ao Congresso Nador.ãl a
m"ens ~gem para a criaÇão da empresa foi o
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Presidente Getúlio Vargas, em 1957, sendo
que o pi-ojeto s6 foi aprovado 7 anos depois.
A Eletrobrás veio para estruturar o setor elétrico. Seu núcleo era composto de um conjunto

de concessionárias. A empresa. tornou-se a
principal agência frnan~eira setorial, passando
com isso a gerir enormes somas de recursos.
Seu principaJ objeti,vo era (e ainda. é} planejar,

coordenar e supervisionar os programas de

riam ente tais recursos e creditava juros de 3%
a.a. Este valor só podia ser repassado às emrpesas via empréStimo, que também sofria correção f! os juros custavam em média 11 ,5%
ao ano.
Em 1973, G:riouMse as Centrais Elétricas do
No_rte do _Brasil S/A (Efetronorte), com as mesmas funções que a Eletrosul, tendo para distingui-las o fato de atuarem em regiões diferentes. As duas empresas citadas mais a Ch,esf
e Fumas compõe o grupo de empresas regionais controladas pela Eletrobrás.

construção, ampliação e operação dos sistemas de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrlca, atuando assim, nas áreas
técnica, econômica e financeira do setor eléEm f975 foi criada a ltaipu .Binacional com
bic6.
.
objetivo de construir e operar a maior hidreléTambém neste mesmo ano foi reformulada
trica da América Latina num consórcio entre
a legislação do IUEE - Imposto único sobre
o ~~sil e o Paraguai.
Energia Elébica, criando-se a tarifa fiScal e
o empréStiri;lO compulsório, que vier&m fortaO Decreto-Lei n1> 1.383n4 proporcionou a
lecer a fonte de recursos do s_etor e com isso
equalização tarifária em todo o territóro nacio'sustentar sua expansão. ' .
nal. Isso_ ocorreu tendo efll vista o Governo
Em 1964, foi aprovada pelo Congresso a
visar a viabilização dos sistemas de fornecicompra das ações e" direitos das empresas
mento de energia" elétrica em novas frçnteiras
pertecentes ao grupo Amforp.
onde o serviço se fcizia a alto custo: Criou-se'
1965, foi criado o Departamento NaclonaJ
então l,lJlla câmara de_ compensaçõe,s (reserva
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE), que
global de garantia-- RGG), que injetava recursubstituiu a Divisão de Águas, com o objetivo
sos nas empresas com remuneração insufide planejar, coordenar ·e executar os estudos
ciente.
hidrológicos em todo o País, sendo também
Até 1975, a parcela financiada dos investiresponsável pela supervisão, fiscalização, con~
cessão e controle dos aproveitamentos das_ mentos das concessionárias era constituída
·-de 80% de recursos do mercado interno- e
Aguas e dos serviços de eletricidade.
20% do m'ercado externo. Entretanto, a partir
Em 1966 foi criada a Centrais Elétricas de
deste ano, com a deteriorizaç:ão elo Balanço ·
Sio Paulo SA (CESi>), mediante a fusão de
de Pagamen~os, aliado ao vultoso programa
onze Sociedades de Económia Mista. Na realide investimentos necessárioS ao setor, ficou
dade a criação da (Cesp), fOi o último ato
patente a insuficiência de recursos internos,
do governo paulista, que se inidou em 1949
levando, por conseguinte, o setor a captar recom sua entrada no setor elétrico, tendo em
cursoS· no exterior, que atualmente são resvista que a Light e a CPFL, que atendiam a
ponsáveis por 70% do total da dívida de longo
quase totalidade do estado, vinham apresenprazo.
tando baixo crescimento na Produção de enerEm
1978,
a
Ught
vendeu
suas ações e direigia, o que era altamente preocupante em face .
tos para a Eletrobrás, desaparecendo portanto
da crescente industrialização do estado já
o último grupo privado estrangeiro do setor.
àquela época. Entre 49 e 66, óu seja ein 1953,
o governo estadual criou a Usinas Elétricas A parte paulista das açõe!i foi mais tarde transferida para o Governo c;le São PaulO, ensejando
· do Paranapanema (USELPA}, visando. ao
com Isso a ·criação da Eletropau1o. A partir
aproveitamento do rio do mesmo nome.
de então a ÉJetrobrás passou a concentrar
Em 1967'extinguiu-se o (CNAEE),- Consua atuação nas empresas regionais controselhO: Nacional de Águas e Energia E)étrlca
ladas, construindo e operando grandes sistesendo que suas funções continUaram a ser
mas de geraçãO e transmissão, ficando as emexecutadas pelo Ministério das Minas e Erierpresas estaduais ·e as outras concessionári~
gia.
.
com a responsabilidade dos sistemas a nível
Em 1968 foi criada a Centrais Elébicas do
estadual, principalmente no tocante à distriSuf do Brasil SA (Eletrosul), com a finalidade
,b.uiç~o de energia elétrica.
de planejar, construir e operar os sistenias de
De acordo c:.om as leis em vigor, até 1977,
geração e os granCies troncos de transmissão
as tarifas ·eram suficientes para garantir a re~a região Sul.
muneraçáo legal de !0% a 12%. Entretanto,
Neste 'mesmo áno a Eletrobrás controlava
o Decreto n9 83.940 de 1O de agosto de 1970
16 empfésas e tinha outras 19 CN.e lhe eram
alterou isso, garantindo que a fixação ou o
coligadas.
- reajuste de qual~er preço ou tarifa cobrada
DeSde -o início da década de, 70 o Governo· por entidades da Administração Federal Direta
ou Jndireta, dependeria de prévia autorização
federal passou a adotar medidas visando à
centralização Po poder eoonômlco, tomahdodo MinistrO da Secretaria. do Planejamênto.
o quase da gestão exclusiva dó Governo cenDesde então as tarifas, em vez de serem
tral. Orante disto, em 1971, Fundo de ReverfixadaS de acordo com o critério do serviço
peJo custo, passaram a ser ~das como inssão, qÜe. era mantido na empresa concessionária destinando-se à expansão e ao aperfei- trumento de combate à inflação, o que acarreçoamento do serviço, teve seus recursos. canatou uma vertiginosa queda nos níveis de remuneração dos investimentos. Até 1985 a remulizados para a Eletrobrás de acordo com a
Lei n' 5.655171. A Eletrobrás cOrrigia moneta· neração já estava reduzida a 4%.

Outro duro golpe ao setor elétrfco veio
através do Decreto-Lei n~ 1.859/81, pois até
sua promulgação, 60% do- valor cirrecada'do
do IUEE era transferido aos Estados e Municípios para serem aplicadqs em ~nergia elétrica,
3~% ia para a Eletrobrás para compor o Fundo Federal de Eletrificaçâo e os 4% restantes
destinavamMse ao Ministério das Minas e Ener·
gia - em Consonâncià com o decreto n9
68.419nl. A partir de 1981, com a publicação
do decreto-lei acima citado, os 40% antes destinados a área federal do setor_elétrico, foram
transferidos para ós cofres do Tescuro Nacional.
Também em 1981 foi. criada através do Decreto-Lei n9 1.849/81 uma. taxa referendai
chamda "Remuneração Média do Sêtor", 'que
serve como base para as cotas da Reserva
Global de Garantia_ - RGG e cdnseqüentemente a transferência de recursos entre concessionárias. Tal critério permite equa1izar em
patamares inferiores a remuneração legal das
concessionárias. Ficou também estabelecido
que a taxa para o cálcu1o da Quota de Reversão, que antes era de 3%, passaria a ser de
4%.

Atualmente o Setor Elétrico está assim
constituído: a Eletrobrás controla 4 concessionárias de âmbito regional- Eletrosul, Fumas.
Chesf e Eletronorte,. as quàis têm suas ativídades direcionadas para a construção dos grandes sistemas de geração, transmissão e venda
no atacado de energia, controla também a
Escelsa, que é a concessionária estadual do
Espírito Santo, e ~ Ligtit, que é a concessio-nária da ddade do Rio de Janeiro. A Eletrobrás
tem 25 empresas chamadas coligadas, onde
ela participa minoritariamente de seus capitais
sociais. Tais empresas são controladas pelos
Governos EstaduaiS e têm a respqnsabi1idade
pela distribuição de energia em suas áreas
de concessão. Além dessas, existetn 23 empresas privadas, mas que atendem apenas a
2% do mercado.
Para concluir, podemos resumir a história
do setor elétrico da seguinte forma:

1 -As alterações nas políticas governamentais específicas adotadas, seguiam-se crises no suprimen~o de energia elétrica, bem
como modificações na legislação pertinente.
2 -A estruturação do setor, no tocante à
origer dos capitais das empresas estava díreiamen ..l vinculada aos riscos políticos, à tarifa
praticada e ao volume dos investimentos
cessárlos. O achatamento tarifário e os vuJto..
sos investimentos conduziiam à estatizaçio
do sistema.
3 - A legislação básica deixou de ser aplicada de forma criteriosa por longos perfodos,
por exemplo, entre 1934 e 1964 e de 1974
em diante.
· 4 - O sistema elétrico atravessa um grave
momento,_ sendo·que num futuro próximo não
terá condições.de atender a demanda do mercado, ~aso providências urgentes_ não sejam
adotadas.
5 -A crise ecohômlco-financelra- é proveniente de políticas irreais; necessitando urgente correção de rumo.

ne:
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Os itens anteriormente enumeraQ.os demonstram-nos a necessidade da aplicação de
urna polftica de longo prazo para o setor, além

da adoção de um modelo tarifário realista que
possa promover sua gradual recuperação, case contrário, o desempenho do setor estará
irremediavelmente comprometido para a próxima década.
Em nosso próximo pronunciamento abordaremos a evolução e a crise do modelo econômico adotado para o setor. (Muito bem!
Palmas.)

0 SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Concedo a palavra a.o nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB _
CE. Pronuncia 0 seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_ Sr. Presidente, Srs. Senadores. os clrcu1os empresariais do Ceará rejubiJam-se hoje pelo transcurso do cinqUentenário
de atividades profissionais de um de seus líderes mais preeminentes, 0 Sr. Guilherme Ullen·
feld, dirigente da Lundgren Cia. em importante
área do território nacional, posto que sempre
exerceu com aprumo, descortino e clarividência inexcedfveis.
d
(iuilherme Lilienfeld, chegan o ao Brasil
muito jovem, iniciou a sua promissora carreira
prkneinunente em funções modestas, até aiçar-se ao cargo que passou a ocupar nas duas
últimas décadas, revelando qualidades excepcionais de liderança e competênda.
Identificado com a sociedade cearense, tornau-se dirigente do dube Náutico Atlético,
integrando, ainda agora, o seu conselho de
administração; da Associação Comercial, do
Uons Oube, de c~o Distrito L-15 foi governador dos mais dinâmicos; do Cube dos [)jre-

de um Jjder dassista. um homem _ JSlmo,
trabalhador, competente, antigo tuncionário
de uma das empresas mais sótidas deste Pais,
a empresa. Lundgrene Cia. Uda., a famosa
Casas Pem8mbucanas. De forma que, tendo
convivido sempre com Guilherme ülienfeld
nas lutas dassistas. onde sempre demonstrou
o seu aprumo, o seu respeito, a sua compreenMo, o seu espírito público, desejo associar-me
a. esse registro e dizer que homens como Guilhenne Lilienfeld m~ dos cearenses e,
por que não dizer, dos brasileiros a maior Gd:miração, porque engrandecem e enaltecem
os meios 5Óek)o.econômicos do País.
O SR, MAORO BENEVIDES - Muito
grato a V. Ex', nobre Senador Afonso Sancho,

que, sendo, também, um dos líderes empresariais mais destacados do Estado do _Ceará
- presidente que foi clll, União das Casses
Produtoras da Facic. dirigente da Federação
do Comércio do Estado do Ceará - , convivendo ~o de perto com Guilherme Lilienfeld,
pode oferecer ao Senado e à opinião pública
brasileira a manifestação deste reconheci· mento que, neste momento, desejo registrai'
nos Anais do Senado de. República. valendo
como uma homenagem àquele cidadAo que,
em 50 anos de atividades produtivas, tudo fez
para merecer o apreço e o reconhecimento
dos brasileiros.
Portanto, Sr. Presidente, estes 50 anos de
lides empresariais de Guilherme Ulienfeld rrie-

reciam 0 registro que Ol"êêl faço- agora, com
a solidariedade do nobre Senador Afonso Sancho -. para que toda a sua vitalidade e expe~
riência continuem à disposição da noSSêll comunidade, em iniciativa de Jãrgo alcance, inspirada no seu dinamismo e na visão realista.
das questões econômicas e sociais.
A Guilherme Lilienfeld rendo, pois, o tributo
do reconhecimento dos meus coestaduanos
à sua fecunda atuação em meio século de
incessante luta, inspirada em objetivos tito nobres e elevados.
Era 0 que tinha a dizer, Sr. Presidente. (MuJto

tores Lojistas e de outras instituições de igual
relevo. às quais vem prestando a sua colaboração lúcida e valiosa.
Num reconhecimento aos serviços com
que brindou, durante tão apreciável lapso de
tempo, a comunidade do meu estado. Gyilherme ülienfeld foi galardoado com o titulo honobeml Polmas.)
rffico de "Cidadão Cearense", através de projeto de lei por mim apresentado, em 1972, •
OSR.PRESIDENTE(l.ourembergNunes
à Assembléia Legislativa, aprovado por consa- Rocha) _ Esgotado o tempo destinado ao
gradara unanimidade.
· _
__ expediente:
A solenidade de outorga da honraria foi das
passa-se à
mais concorridas, representando-se entidades
de classe, clubes de serviço e outros órgãos
oficiais e privados, numa estimulante adesão
ORDEM DO DIA
àquela manifestação de justificado apreço ao
ilustre homem de negócio.
Outros troféus de relevância assemelhada .
Não há quorum para votação. Erri censeforam-lhe também atribuídos, valendo como
testemunho de gratidão à sua dedicada contri- qÇlênda, os itens constantes da pauta de hoje,
buição ao desenvolvimento econômico e so- todos em fase de votação, ficam adiados para
a pró1âma sessão ordinária.
cial do Nordeste e Norte brasileiros.
São os seguintes os itens adiados:
Votação, em turno único, do Projeto
O Sr. Afonso Sancho - Permite-me V.
Ex' wn aparte?
- ·- ·
de Lei da Câmara n~ 17, de 1986 (n'
· -6.692185, na Casa de origem), que dispõe
OSR.MAOROBEl'IEVIDES-C:Omprasobre as unidades orgânicas das indúszer, nobre Senador Afonso Sancho.
trias 'gráficas na administração federal e
dá outras providências, tendo
·
O Sr. Afonso Sancho - O registro que
PARECER, 51>b 11' 1.023, de 1986, da .
V. Ex' está fazendo do cidadão Guilherme UComissão:
~
lienfeld é o mais justo possível, por tratarwse

-.

---

--
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- tk. serviço PúbliO? ÇMl_f~rável,
com emenda que apresenta de n~ 1 CSPC.
.. . .
2
Votação, em tumo únic:o, do Projeto
de Lei do Senado n9 164, de 1982 Complementar, de autoria do Senador
Itamar Franco, que assegura ao contribuinte .:fo imposto sobre a renda o direito
de abater a integralidade das despesas
com a saúde, educação, hllbitaçâo ejurosprovenitntes de dívidas pessoais, tendo
PARECERES, sob 11' s 487 e 488, de
1985, das Comissões:
de ConstitulçOO e Justiça, pela constitucionalidade e jurldiddade e, no mérito,
favorável; e
-de Fmanças. favorável, com emenda
que apresenta de n~" 1-CF:

3
Votação, em· turno único, do Projeto
de Resolução n~" 6, de 1969, que autoriza
o Governo do Estado do Rio de Janeiro
· a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas a substituir 131.344.704 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na fonna da Lei n' 7.730,
de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário.

4
Votaçlto, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 7, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerols (I.Fr -MO), destinadas a substituir 171.946.935 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serilo extintas na forma da lei n' 7.730, de
31 dejaneiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
·

5
Votação, em turno único, -do Projeto
de Resolução n'? 8, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado do Espírito Santo
a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado do Espirito Santo (LfTES), destinadas a substituir 3.033.526 Obrigações

do TesourO. daquele Estado, que serão
extintas na fonn• da lei n• H30, de 31
de janeirO de 1989, rendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em .

plenário.

6
Votação, em b.Uno único; do RequerimentO nt20, de 1989, de autoria do Senador Carlos Alberto, solicitando, nos termos do ~· 75, a, e 76 do· regimento
Interno, a criação de comissão especial,
.composta de onze membros, para no prazo de 30 dias, estudar a questão das perdas salariais dos trabalhadores e servidores PúbHcos, ocorridas nos últimos dez

-··-~----
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anos. por força das diversas metodologias e polfticas ele reajustes salariaiss,
adotadas. (Dependendo de p_arecer da
Comissão de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (l..ouremberg
Nunes Rocha) - Volta-se à lista de oradores.
_ _ _ _____ _
Conó::do- a Palavra ao nobre Senador
Edison Lobão, por cessão do ilustre Se-.
nador João MenezesL
OSR.EDISON LOBÃO (PFl.-MA. Pro·
nunda o seguinte_discurso. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, fui distinguido por
V. EX' com a honrosa missão de relatar, em
Plenário, o projeto_ de lei da Câmara, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que

dispõe sobre _o ouro, ativo financeiro e sobre
seu tratamento tributário.
Esse_ projeto busca regulamentar a comercialização dç ouro no Brasil. PenS<.? até que
foi uma íniciativa tardia, que já devena ter sido
proposta ao Cohgress'o. Nadoni;d há mu~to
mais tempo, tal a importância dessa questão,
hoje em exame.
Há alguns dias, neste Plenário, procuram9s
dar urgência para a votação do p~ojeto, nao
foi possível E como tenho, Sr. Pres1dente, que
me ausentar do Pafs, horirado com a missão
de chefiar a delegação brasileira que comparecerá á reuniãO da União lnter-parlamentar,
em Budapeste, vejo-me compelido a devolver
à Mesa do Senado essa prõpositura, para que
V. Ex"' possa indiCar Uin noVo Relator, que,
em 5Ubstituição a este modesto Senador, pronuncWá o seU parecer.
· Todavia, juJgo do meu dever pronunciar algumas palavras a respeito_ desse projeto.
Entendo-o constitudonal, jurídico e, quanto
ao m~rito, sem dúvida alguma proc;:edente.
.Algumas objeções que ouço a respeito do pro--jeto, para mim não resistem a um exame menos superflclal. Uma das objeções é a de que
a alíquota proposta de 1% é muito _red~da
e deveria ser aumentada. Ora, a Constituição
da República estabelece uma alíquota a partir
de 1%, que é o mínimo. Mas: na medd1a <i!fil
que aumentássemos esta aliquota para um
piso maior, ocorreria precisamente aquilo ~e
agora se_ procura evitar, ou seja, a evas~ âo
ouro, que ao longo dos anos, anos e ano~
a fio,_ tem saído para países vizinhos e dah,
- reexp~-~-~9muitas
vezes -,. ironicamente
para-o-·nosso_P&S..
___ ---- --------------

O SR. EDJSON LOBÃO-- Com muito

pmzer, Senador .Jutahy Mag~aes.
O Sr. Jutahy Magalhies-Sou daqueles
que têm procwado mostrar~ nec:ssi&:de de
um exame maior nesta questão, nao m&s pro-

l~ngado, mas um maior exame de~e ~roble
ma, a respeitO- da votação dessa le1. Nao me
-confomio, nobre Senador, que esses assunt?s
venham para o Senado com a determinaç~
de não podermos emendar nada - de nao
PoderiilOS aQui passar de um poder homologatóriO das decisões da ~mara ---::-· qll<!"~
somos uma câmara reVIsora._ Então, nao e
possível querer culpar o Senado porque o
_ mercado do 'ouro está parado, porque não
votamos- eSta matéria. Como V. EX"' disse, de
passagem, essa matéria já deve~a ter sido encaminhada ao Congreso há muito tempo _antes. porque já havia a detern:_linação a respeito
da questão tributária, que entraria _em exec~
çâo no dia }9 de- março. O Executivo devena
ter previsto o prazo necessário para remeter
essa mCnsagem ao Congresso Nacional. O
Executivo ret_arda _a remessa, a Câmara utJ1iza
menos do que o prazo que tem para fazer
a sua manifesta_ção e, no entanto, nós temos,
aqui, de votar "a toque de caixa" sem o direito
de emendar, quando a lei necessita, realmen--te, .de emendas. E, se a matéria passou na
Câmara por voto de liderança, po~ acordo ~e
Uderança não é possível que se diga que nao
há tempo de se retomar à Câmara para serem
aprovadas as _emendas que apresentarmos
_aqui. V. Ex' fala em um equivoco apenas. Há
um equivoco nesta lei, quando V. ~ fala, na
__ questão do território como há tam~é~ eqwv~
cos de conjunção, quando s: d1z o _mun!;
dpio", _quando, na realidª'de, é .-~ munic1pios ..
Que não pode ser uma alternativa, é uma obngação pagar aos municípios 70% que a Cons- tituiçáo determina. Çomo h~ tambéiT! ~em
diga, quein declare que a redaçáo do art. 5 9
não está perfeita, que ela_dá margem a que
se chegue a wna interpretação equivocada
da intenção da lei. São estas coisas que gosta~
ria qUe discutíssemos aqui. Sou _a favor de
uma votação imediata desta lei. O pior de tu~o
I! não haver uma legislação a respeito do a_s- sunto. Não podemos ser responsabilizados.
por qualquer atraso, como_Já manifestar~
ue o Senado tinha a obrigaçoo de votar, s~o
o Senado seria responsável pelo problema que
viesse a existir no mercado do ouro. O Senado

não ê responsável, po!s est..á

den~ro

do seu

prazo de votação. Se há responsabilidade nisso esta sim é do Executivo, que atrasou a
re~es~ da ;,ensagem. Esta a objeção que
faço a essa pre~sa de vo!-3r _em regime ~e
-urgência urgentíssima, sem a cHscussão, nao
que não devêssemos votar logo, mas s~~ a
discussão devida da ma~ri~. e sem o d!I'e~
de -o ser\ado effiendá-la.

A outra objeção é no sentido de que o parágrafoúnicodoart.l1 nãocontemplouosTerrit6rios com a -distribuição dos tributos. Diria
que, neste caso, howe apen~ um equívoco,
mas a lei que agora se procura votar, e estabelece a distribuição para municípios e estados,
refere-se ao art 153 da Constituição, que ê
expresso quando atribui ao Estados ao Distrito
Federal e aos Território _o produto desse tribu·
O SR. EDISON LOBÃO- Eminente Seto. E uma lei não pode, jamais, alterar a Consti-nadar Jutahy Magalhães, ao agradeçer a V.
tuição; ela reguJament2). mas não altera.
· Ex" 0 aparte, devo, em princípio, concordar
em que não podemos ser uma Casa homolo-O Sr. Jutahy Magalhães - Permita·me - gatóría daquilo _que se decide na Câmara. Estou inteiramente de acordo com V. Ex' Mas
V. Ex' um apMte?
·
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isto não nos deve impelir a alterar tudo quanto
vem da Câniara. Se o que a Câmara nos envia
está perfeito ou é aceitável, acho que não há
por que alterar, pelo simples fato de sennos
un1a Casa. com poderes semelhantes aos da
-Câmara dos Deputados. _ ___
Esta lei, obviamente, não é Perfeita. Ela tem
seus defeitos. seus equívocos, todos sanáveis
_e todos - diria até - poderiam esperar para
urila nova oportunidade. Os _defeitos que tem
alei não impedem que ela cumpra os objetivos
·para oS ·quais se destina.
O problema dos territórios, por exemplo.
O que se dá é que não temos mais territórios,
portanto, não há o que distribuir a território.
E_dare que poderemos vir a tê-los no futuro,
mas hoje não dispomos mais de nenhum território. Tanto assim, que o art. 159 da Consti~
tuição - no que diz respeito à distribuição
do Fundo de Participação, refere-se a 21,1 O%
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal, e 22,10% do Fundo de Participação dos Municípios - não se refere mais
aos territórios. Não os temos mais, eJes desa~
pareceram por força do art. 14 das Disposições Transitórias. Ainda assim, o art:.. I 53
da Constituição faz uma menção aos territórios, que a lei não obstrui. A lei que regulamenta um dispositivo constitucional não pode
impedir que a Constituição seja praticada em
si mesma. E a lei proposta, a mensagem do
Governo, que agora nos vem como __substitutivo da Câmara. menciona expressamente
o art. 153, portanto. também os territórios.
O Sr. Ronan Tito- Permite
aparte?

V,~

um

O SR. EDISOI'I LOBÃO- Ouço, can
milito prazer, _o eminente Líder ~-<?nan Tito.

O Sr. Ronan Tito- Senador Edison l..oobão, neste momento estamos discutindo bastante sobre o assunto do ouro, pois temos
razão de o estar discutindo. É um assunto
bastante polêmico, que tem a maior importância e. realmente, muitas pessoas não tiveram ·a oportunidade de estudá-lo. Penitenciome diante dos meus liderados. porque, quando so_ube que o projeto caiu na Câmara dos
Deputados, entrei em c_on~ co~- o Líder
lbsen Pinheiro, ·coloquei à dLSpOSIÇao de S.
EX' três assessores do Senado Federal, que
destrincharam a fuatéria da maneira que era
~el no mom_eiJb?t~~p~ryis_joiJ.~~-~
diSCUsSão;·oUViffios todos os Jobbies- todos
os Iobbies, preste atenção, não tenho preconceitos. Tem gente que diz assim: "Eu não ?u~
multinacional. Eu não ouço _os banqueirOs .
Ouvimos todos os lobbies. Quero dizer que
este projeto tem três emenda~ fom~cidas ~
los garimpeiros. O portad~, mclUSJve, qu~
subscreveu as emendas fo1 o Deputado Gabriel Guerreiro. Não é uma_ lei perfeita. Aliás.
_- não conheço nenhuma. A únfc~ lei perfeita
que conheço é a lei de Deus, que é aquela
que Jesus Cristo trouxe: .:Amai-~ un~ _aos
outros, como- eu vos ameJ . É a única let perfeita. Mas o_ que _eu queria dizer era o segwnte:
-temos que criar normas para a questão do
ouro. É obrigação nossa e dela não~

Março de 1989

DIARJO DO CONGRESSO NAOONAL (S~çáo 11)

ma paixão por banco ou por banqueiros. Te-.
nho alguns amigos, entre eles, o Senador
um precioso metal, como é conhecido, por-· Afonso Sancho, que está aqui e a quem prezo
que ele tem um valor extraordinário, ele regula
muito. A minha amizade a alguns banqueiros
os mercados internacionais, ele seave de lasnão s•gnifica, em nenhum rriornento, obscutro, como serviu nos Estados Unidos, e até
recer o meu _ciYismo e o meu patriotismo,
1954, era o lastro da moeda Só se emitia A obrigação que tenho para com o meu País
moeda baseado no ouro. O Brasil, durante _é_de fazer as leisde gue ele precisa. Não nos
muito tempo, produziu mais de 100 ~aneladas . podemos omitir da nossa função báSica, que
de ouro por ano, e nunca apareceu como .exé legislar. A partir do dia_19 de março para
portador de ouro. O ouro não apareceu no
cá o mercado está a descoberto. Se_quisermos
Brasil, sabem por quê? Por que o Uruguai,
buscar _a culpa - sei quem é o culpado. O
o Paraguai e o Peru eram os grandes exportaOovemo teve 90 dias para mandar o projeto
dores de nosso ouro contrabandeado. Temos
e enviou:-o dia 1!l_d~ feverf!!iro. Tudo_ beml
que criar algumas normas. 1Jguns dizem: Já arranjei o culpado. A partir do dia 15 para"mas é um absurdo que se dê aos bancos
cá, temos que fazer uma lei perfeita. Não co-o privilégio de comerciar o Quro".- Mas por
nheço nenhuma lei perfeita, repito, mas faça~
que é absurdo? Se alguém acha que ganha
mos uma lei. Vamos dar cobertura à comercia~
muito e que há uma reserva de mercado, monlização do ouro. Se entendermos que o ouro
não é ativo financeiro, contrariaremos a dou~
te um banco, pois que acabamos, em nossa
Constituição, com as cartas patentes. Qualtrina de todos os pafses desenvolvidos do
quer cidadão, que tenha idorieidâde, pode
mundo, mas eu aceito! Vamos discutir. Colo-montar seu banco; se ele tem credibilidade
quem idéias, pelo amor de Deusl Vamos ela~
para captar, isto é outra _coi~. N_6s_.,_c;ab~mos,
borar um. projeto, mas que não s~ inquine
na Constituição, com a carta patente. Precisade falta de responsabilidade OSenado Federal
mos cí parar de ver assombração e falar, clarapor deixar que o ouro do Brasil continue sendo
mente, o que estamos sentindo. Agora. o que
exportado pelo Uruguai e pelo Paraguai. E nós,
não pode é o mercado brasileiro estar desçoum dos grandes produtores de ouro do rnun ...
berto de lei, porque desde o dia primeiro cadudo, passamos aí por um insípido participante
cou o nosso Código Tributário. Então, pelas
do mercado. Este era o aparte de desabafo
normas atuais, o ouro seria tributado em 17%.
que eu queria dar a V. EX' e dizer que eu
Ora, meu Deus do céu! Quem não está sabenestou aberto, não s6 aos meus companheiros,
do que explicar 17% no ouro, o ouro some?
mas a todas as pessoas que queiram honesta..
QJem não sabe disso? Se ele fica no ativo
mente dissecar e discutir o assunto. E tem
financeiro, há o impo-sto de 1%, 70% deste
mais: há assessores que estão estudando a
imposto vai para o município, aonde ele é
matéria _desde o dia 15 de fevereiro; dia e noite,
e que estão à disposição de V. Ex" Há três
arrecadado; 30% fica para o Estado. Ora, alguns acham pouco. Mas tributar ouro, no meu
aqui do Senadó, e a hora qUe quiserem estão
entendimento, é igual segurar passarinho na
à disposição de V. E# Agradeço a V. Ex' a
mão: se apertar demais, mata; se abrir a mão,
generosidade do aparte. que se transformou
voa. Foi o consensO de todos os assessores,
tm1 discurso e peço-lhe desculpas por eSsa
de todos os Parlamentares que trabalharam
delonga.
no assunto, que estudaram o assunto. Quero
O Sr. Itamar Franco - Permita-me V.
dizer que não aceito, de maneira nenhuma,
Ex' um ap_~. _
a pecha de leviandade quando tratamos o assunto. Estudei-o em profundidade. Ouvi a AsO SR. EDISON LOBAO- Agradeço ao
sessoria. Um Senador disse, assün, brincando:
eminente_5enador Ronan Tito a contribuição
"Não tenho ouro". Tenho ouro na boca, por- valiosíssima que traz a esta manifestação que
que foi um dentista que o colocou,_ sem me
faço em relação ao projeto. Devo dizer que
pedir licença.
o assunto~ secundando o que acaba de decla~
rar S. Ex', tem sido profundamente estudado
O Sr. Edlson Lobão. - Eu o tenho no
à nível de GOVerno também. No Gabinete Mili~
dedo.
tar esse assunto foi tratado longamente; no
O Sr. Ronan.nto- Também o tenho
Banco Central também; no Ministério da Fano dedo; tenho a minha aliança, é o ouro que
l.encJa e também aqui os garimpeiros, corno
possuo. Não está em jogo aqui quem tem
diz V. EX', foram ouvidos. Tenho tido, pessoalouro, quem não o tem. O que está em jogo
mente, c6ntatciS peirnãnenfes tainbérri com
os garimpeiros. E se· há alguém aqui neste
aqui é o nosso Pais. A obrigação do Congresso
Nacional é de criar normaS. Se não temos
Senado - é peço· desculpas para dizer isto
competência, se não temos condição, vamos _ -~~que madrugou na luta ao lado dos garimrenunciar aO nosso mandato. O que não podepeiros, eu sou um .deles! Fui a Serra Pelada
dez vezes para lutar pelos interesses dos gamos é ficar vendo sombra, como Gary Cooper
em "Matar e Morrer". Qualquer papel que voa,
rimpeiros. Eu se~ portanto, onde está o intenaquele momento, parece um bandido sacanresse dos garimpeiros, Sr. Senador Ronan TIdo um revólver. São os bancos que devem
to, e nós temos que cumprir a nossa parte.
controlar-e vejam bem -os bancos controA_ Câmara estudou o projeto, emendou.a, e
lados pelo Banco Central, é a única maneira
o emendou bem. Conversei com o Deputadoo
que achamos. Se existe maneira mais honesta,
Francisco Domelles, que foi o Relator desse
mais séria, mais correta, coloquem-na sobre
projeto, e verifiquei as dificuldades que teve;
a mesa, por amor de Deus! Não tenho nenhu~
afinal estariios aqui em condições, penso que,
desertar. nem a Câmara nem o Senado Fede-

ral. Temos que criar leis, principaJmente para .
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de emitir o nosso ponto de vista, o nosso pensamento.

O Sr. Itamar Franco um aparte?

Permite V. ~.

O SR. EDISON LOBÃO- Ouvirei V. EX'
dentro de instantes.
O mercado está paralisado. Acho qu_e poderiamos ter acelerado um pouco a votação desse nosso projeto e, lamentavelmente, não foi
possível até o momento.
Ouço -o aparte do_ nobre Senador ltamar
Franco.

O Sr. Itamar Franco .:.... Senãdor Edisém
Lobão, o Senador Ronan Tito-, Uder do PMDB,
disse que queria fazer um desabafo. Eu não
quero fazer nenhum desabafo, mas quero
mostrar que este projeto que aí está não pode
ser discutido em urgência urgentíssima pelo
Senado da Repú6lica. Seria um absurdo Um
projeto de tamanha importâJ:tcia ser disc:utldo
pelo Senado em regime de urgência urgentíssima. Este projeto precisa e -deve ser analisado
por uma comissão técnica. E aqui vai aminha
homenagef!l a V. Ex": O projeto ·pode e deve
ser estudado. Mas esse projeto está eivado
de inconstitucionalidade; ele não corresponde
exatamerite àquilo que deseja a Nação, e, ao
contrário do que disse o Senador Ronan Tito,
não vai resolver nada, pois é o próprio Banco
Çerltral_que_ diz, hoje, que a liberação do ouro
demora seis meses. Ninguém desconhece
que o ouro trabalha com o dólar, não trabalha
com -~ ci'uzado:_ Não é_ possível s_e dar, por
exemplo - e a COnstituiçãO não pennitiria
· isso -poderes ao Banco Central dO _Brasil,
na forma e condições autorizadas, como- diz
o art 19 Isso é inconstftudonal. O GOverno
terá Que regUlamentar ou através de lei, ou
através de decreto do Senhor Presidente da
República. E o que é mais graVe, Senador
Edison Lobão, quando se fala na ordem social
deste País, quando o Governo diz que está
voltado para o problema social do Brasil, o
que é gravíssimo, e nós todos ternos conheciw
menta disso, não se pode adotar o Sistema
Tributário Brasileiro para beneficiar a especulação. Esse projeto, como está. ~ para especular, é um ativo financeiro especulativo. O
Código Tributário Nacional deve, sim, seletiva~
mente, ser utilizado para os meios de .produ~
ção que interessem a toda a sociedade brasileira, não apenas a parte dela. É mUlto pequena a parte que negocia com ouro neste País,
Senador Edison "Lobão; e nem se diga que
o Governo não tem condições de fisca1izar
o problema do ouro no Brasil. Tem cc:mdiçõesl
Ninguém é contra os garimpeiros, ao centrá·
rio, n6s aqu~ também, já os defendemos muito. O projeto não visa nada contra os garimpeiros. que na primeira operação não pagam
impostos. O -que não se pode permitir, Senador Edison Lobão, é· que se vá utilizar num
ativo financeiro especulativo, repito, a aliquota
mínima prevista pela Constituição, que é de
1%. Ora, como é que nós vamos beneficiar
wn setor especulativo com uma alíquota; mínima de 1%? Isso não é passiVei, Senador Edison Lobão! V. Ex', como relator, deve ter verifi·
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cada e acredito que tenha verificado, pois o
art 5 9 deste projeto não diz nada. além de

não ser constitucional. V. Ex•, melhor do que
eu, sabe os aspectos constitucionais. O art
5' diz:

Art. 5~ É o Banco Central do Brasil
competente para considerar como operaÇões financelras sujeitas única e exclusivarnente ao imposto sobre operações de

crédito, câmbio e seguro, ou relativas a
títulos ou valores mobiliários, as operações com ouro, praticadas até a vigência
desta lei... isso não é possível!
OSR.EDISONLOBÃ0-'1. &-poderia

ler o final dO artigo?

·
O Sr. Itamar Franco- "Vedada qualquer

tipo de restrição". Não importa Senador! "Ve. dada qualquer tipo de restrição... " Aqui diz que
isso caberá ao Banco CentraL Coiri que crité-

rios o Banco Central vai estabelecer isso? Nem
esses critérios são estabelecidos aqui! Veja V.
EX' o art. 12. Senador Edison Lobão, eu podia

continuar com uma· série de argumel)taçóes
mas devo encerrar este aparte, que já foi por
demais extensivo. Eu só não eritendo uma
coisa, permita-me V. Ex': V. Ex"' qUerem discu-·
tir o projeto. Então pOr que discutir o projeto
em regime de urgência urgentísslina? Por que
esse projeto não pode ser discutido no Senado
da República de uma maneira mais apurada?
Diz a autoridade brasileira, na exposição de
motivos ao Congresso Nacional, "que quer
o mínimo". Não sou eu quem o diz, mas _o
próprio Ministro do Gabinete Civil, através da
palavra do Ministro da Fazenda: "Para tanto
é necessário um mínimo de controle.. :' por
que um mínimo de controle? Por que não
o máximo de controle do ouro? Por quê?
O Sr. Ronan Tito -Porque n!o têm nem
o mínimo!

O Sr. Itamar Franco- Não, Senador Ronan Tito! Eu ouvi V. fr com rilaior atenção,
com o'maior respeito. V. ~ sabe do carinho
e da amizade que me liga ao nobre líder. Mas
se V. Ex' quer normas, n6s também as queremos, mas não queremos normas aprova.das
num regime de urgência urgentíssima, em
que cada senador tem três ou quatro minutos
para debater o assunto. Eu tive que apresentar,
Senador Edison Lobão, três ou quatro emendas às pressas, porqUe fui swpreendido com
a notícia de que este projeto ia entrar em regime de urgência. O que nós deSejainos? lmpedir a circulação do ouro? QUeremOSifupedir
o contrabando? Sim! Mas por' que o Senado
.da República não pode perder dez,. quinze,
vinte dias, e, se for o caso, trinta dias, e apresentar um projeto altamente condizente com
suas condições de Câmara Alta? Por que nós
devemos aprovar o projeto vindo da Câmara
dos Deputados? Vou encerrar, Senador Ed.ison Lobão, não quero atrapalhar o discurso
de V. Exo

a

o·sR. EDISON LOBÃO- Mas não otra·

palha. V. Ex' s6 me dá prazer com_o'Seu apa_rte.
E também me dá opOrtunidade -de prosseguir
nos debates com V. EJcl'

OSr.ltamar Franco- Não há argumento
que me convença. tecnicamente, de que este
projeto é correto. Este projeto vai beneficiar
os especuladores que estão guardando o ouro
para fazer a lavagem quando se estabelecer
a a1íquota de 1%. Ai sim, esta gente será beneficiada, não a população brasileira. O que eu
preconizo, o que desejo é que o nobre Uder
Ronan Tito, que representa a maior bancada
partidária nesta Casa, juntamente com outros
partidos, reti~ o regime de urgência: vamos
debater com a maior tranqüílidade, o projeto,
chamando assessores, chamando os represen~ntes do Governo; chamando os homens
que conhecem profundamente o assunto, para que o Senado da República dê o exemplo
de que se pode fazer uma lei adequada ao
País.
·
O SR. EDISON LOBÃO -

Senador lta·

mar Franco, eu quase sempre concordo com
as posições de V. Er, mas lamento não podér
fazê-lo agora. Não acho que o ouro nos termos
em que e~ o projeto, se tome instrumento
especulativo. Não há nada rriais fecundo na
economia do mundo do que a Bolsa de Valores. E o ouro está sendo vendido. negociado
legitimamente, limpamente, à luz do dia, na
Bolsa de Valores.· E sabe V. Ex', qual é um
dos principais negociadores do ouro hoje na
Bolsa de Valores? E daí vou explicar o art
59 Essa empresa extraordinária, da qual todos
nós nos orgulhamos: a Vale do Rio Doce._A
Vale do Rio Doce! Será que ela está especulando com ow-o na Bolsa de Valores? Não,
EX', a Vale do Rio Doce está vendendo ouro
que ainda não tem - e daí o art. 59 - para
cumprir compromissos seus. Com Carajás,
ela está _exportando minério de ferro. E tem
também outras iniciatiVas extraordinárias.

O Sr.Itamar Franco- Ninguém está impedindo este País de _crescer, Elr, pelo amor
de Deusl Não faça istol Não cometa esta injustiça com a Conlpanhia Vale do Rio Doce, porque ela, inclusive, estaria cometendo um crime de alta responsabilidade se estivesse negociando o ouro· que não tem. DeSculpe-me V.
Ex' por esta intervenção, mas não podemos
aceitar esta afumativa de V. EX'
O SR. EDISON LOBÃO -

Muito bem.

Respondo a V. Ex' dizendo que falei ontem,
pelo telefone, com ...
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- É mercado a termo.
O SR. EDSON LOBÃO - É claro!. É
mercado a termo! Chama-se "futuro" V. ~
acha ,que estou mentindo?"'

.0. Sr. Itamar ·Franco -

EX'_Não é verdade!

Não é verdade,
Desculpe-me, V. Ex' está

mal informado.

O Sr. Ronam Tito- Permite V. EX' um
aparte, nobre Senador Ed!son Lobão?
O SR. EDISON LOBÃO- Nobre Sena-

dor Ronan Tito; peço que aguarde apenas um
minuto. .
NAo _e~ mal informado, Senador Itamar
Fr8nc:c?.' Ontem tive o cuidado de telefonar
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- e espero que V. Ex" faça o mesmo -para
confirmar, e não ter, nem de mim, nem do
Presidente da Vale do Rfo Doce essa impres-

são.

O Sr. Itamar Francõ -

Duvido que ele

confirme isso.

O Sr. Ronan Tito- Ele deu 1Otoneladas.
OSR.EDISONLOBÃO-üguei,ontem.

para o presidente da Vale do Ri_o Doce, que
me disse o seguinte,- e vou repetir a V. Ex':
disse-me que a Vale fez a OperaçãO Futuro;
começou no passado, e essa operção se completa no futuro. Muito bem. Ela vendeu mais
do que isso, Senador Ronan Tito; já vendeu
cerca de 15 toneladas de ouro, e está esperando ouro da Mina de Serrinha, na Bahia,
e de outras. no Pará, além de outras ainda.
Esse ouro vendido, 15 toneladas, será entregue em seguida. Por isto é que a Vale do
Rio Doce pediu este art.S~', que não é inconstitucional. Ele não é inconstitucional na medida
em que estabele<:e aqui: ''vedado qualquer tipo de restituição".
Então, este artigo visa apenas convalidar
as operações feitas pela Vale do Rio Doce~
Nem eu gostaria, nem o Presidente da"Vale
do Rio Doce.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Eu
gostaria de apartear V. Ext logo mais sobre
esse assunto.
O SR. EDISON LOBÃO -

Antes vou

conceder o aparte que o Senador Ronan Trto
havia solicitado.

O Sr. Ronan Tito - Senador Edison Lobão, creio que para discutirmos esse projeto,
teríamos que ter um pouquinho de conhecimento sobre esse mercado. Existe o que se
chama de "merçado a termo", ''mercado de
futuro", em que se vende soja, que ainda está
para ser colhida. Vende-se soja que ainda está
lia vagem, ainda não secou...
O Sr. Cid Sabóla de CaiVlllho caso do penhor agrícola, por exemplo.

É o

O Sr. Ronan Tito- Sim, do penhor agrícola; é o mercado a termo do ouro; é o mercado a termo de futuro. A Vale tem uma jazida
que foi cubicada. Foram feitos levantamentos.
Sabe-se que o potencial da mina, cientificamente, é de tantas toneladas por tanto tempo,
e ela pode chegar num mercado qualquer do
mundo_ e vender no mercado a termo, 10,
15, -2ô toneladas, sem ter aÚlda extraído o
· ouro, e sem que isso signifique ~alquer safadeza ou qualquer malandragem. Ê importante
que se_ conheça um pouquinho de mercado,
um mínimo de mercaJo, para depois, então,
fazer essas críticas que foram feitas. O projeto,
como· disse V. Ex', não é perfeito, mas vou
defender agora a urgência. Por que a urgência? Para que o Brasil não fiq'ue como determinados países que não têm normas para coisas
da importância. do ouro. Tem imperfeições
graves? Precisa de uma lei muito melhor? Va. mos elaborá-la com calma, mas que neste
momento não fique a descoberto. Enquanto
isso, no mercado nervoso. como é o mercado
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do ouro. vamos assistir, sem dúvida. assistir
não, vamos depois ver o'contrabando que vai
acontecer! E qu~m tania o prejuízo? É o Brasil.

Estamos pedindo urgência urgentíssima, para
que se dote o mercado de uma lei. Amanhã,
se se entender que, 1% é pouco, elabora-se

wna lei e vamos discutir os 99%. Vamos debater com calma. O que não se pode, neste
momento, é deixar o País sem nenhuma lei,
ou melhor, com uma lei draconiana, porque
temos o ICM em cima_ do_ ouro. Ora, com
17% em' cima do ouro não vamos ter nenhu-

ma venda aparente, o mercado vai continuar

existindo e os contrabandos vão ser agilizados
como foram no passado. O Uruguai teve época que não produziu um grama de oUro, e
exportava 40,60 toneladas por ano. OurO
oriundo, evidentemente, do Brasil. Era só isto
o que queri~ acrescentar.
O SR. EDil;ION LOBÃO - Sua partici·
pação neste debate é fundamental. Precisamos esclarecer definitivamente esse problema
para que Jlão se tenha a impressão que estamos aqui a defender quaisquer interesses que
não sejam os mais legítimos interesses brasileiros.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Gos·
tari8. de apartear V. Ex"

O SR. EDISON LOBÃO -A obstrução
nos Parlame.ntos, sobretudo neste, é algo absolutamente r~imental, e todos nós temos
o cireito de fazê-la.
O regime de urgência é também regimental.
Por isso é que se pediu urgência e se lutou
tmto por ela, para atender ao objetivo maior,
que é o de apressar a votação de uma lei
que consideramos necessária, indispensável
e inacllávol para o Poís. Ouço V. Ex'

O Sr. Cid 8abóia de Carvalho- Sena·
dor Edison Lobão, estou ouvindo atentamente
a sua fala, esta manhã, no Senado Federal,
e me chama a atenção o art s~ do Projeto
de Lei da Câmara n~ 2, de 1989. Confesso
que logo de início estranhei esse art. 5~, exatamente pelo seu aspecto dejuridicidade e constitudonalldade, porque essa competência. que
aqui' se atribui ao Banco Central, não é -muito
consoante com aquela parte da Constituição
Federal que trata do Sistema Financeiro Nacional. Presidi a Subcomissão que elaborou
o Sistema· .Fmanceiro Nacional, mas nota-se
perfeitamente ,que esse art. 511 é uma espécie
de disposição meramente transit6ria dentro
desta lei. Essa lei tem um caráter perpétuo,
porque não é uma lei temporária, e esse art.
5" é, no entanto, wn dispositivo meramente
transit6rio. Diz que:
"É o Banco Central do Br~sil competente para considerar como operações fi.
nanceiras, sujeitas única e exclusivamen~
"te ao ·Imposto Sobre Operaçõe.s de CréditO e Seguro, ou ·relativas a títulos ·_ou
~ores mobiliáriQs, as operações com
oUro, praticadas até a vigência desta Le~

vedada. qualquer tipo de restittJiÇão.''

evJdeo,te que vamos atribuir uma com~
tladll., Banco Central que, na ~ c::a.-,

t

beria ao Legislador; porque considerar o Banco ser apto a .transformar a natweza de algo
para aplicar a lei, é realmente uma medida
: de muita força e de uma certa extravagância
constitucional. É ilegal! I:: indiscutível! Agora,
sob o ponto de vista da operação bem explicada, como V. EX' está explicando, isto é, houve um contrato de compra e venda para fomecimento gradativ"õ de ouro, fomedmento no
futuro, isso não é ilklto, é plenamente razoável.
1'-\as isso, com o advento da nova lei, da lei
que existirá, cria uma possibilidade de bitrlbutação para com a Companhia Vale do Rio Doce, porque o que ela fez passa a ter uma natureza dúplice e poderia sofrer dois impostos;
um e outro, e a Companhia quer se defender
disto. Daí por que pede ao Legislador que
cometa ao Banco Central ·a possibilidade de
considerar uma operação como outra, para
efeito, única e exclusivamente, de um tipo de
tributação. Parece-me justo. Mas eu achava
preferível o legislador dizer: - As operações
tais da Companhia Vale do Rio Doce sofrerão
apenas o imposto tal em face de tal circunstância. Quer dizer, deixar a coisa bem clara
pêlo próprio Legislativo, para fuginnoS do vie ainda o é, é um v1cio muito costumeiro,
de cometer ao Banco Central as possiblidades
de se tomar um ditador dentro do Sistema
Financeiro Nacional. Fizemos um esforço
muito grande para darmos aqueles princípios
· gerais do Sistema F01anceiro Nacional, da futura lei do Sistema Financeiro Nacional, de
tal sorte a fugirmos de ·um critério imperial
de funcionamento do Banco Central. Entáo,
concordo com V. Ex" sobre a urgência, Até
estou disposto a não emendar,· mas o que
quero, tal qual o Senador por Minas, Senador
Itamar Francó, é não parecer que o Senado
é inocente nesta história; que não estamos
compreendendo, que não sabemos o que é
isso. Sabemos sim! Podemos até concordar
com a passagem rápida para, comO diz o Uder
Ronan Tito, amanhã produzirmos outra lei
com algumas disposições complementares
- esta -aqui é transitória, wna medida muito
rápida, não vai ter nenhuma consistência forte;
a projeção juridica dela é muito rápida, é muito
peqUena também, não tem caráter perpétuo,
é meramente transitório. Podemos concordar
para o equilfbrio nacional nesse mercadoL É
inegável; mas o Senado precisa fixar sua posição. Precisa ficar nos Anais que sabemos o
que é isso que discutiriiós; que isso não passou aqui como um relâmpago, que os olhos
senatoriais não puderam ver. Não! Estamos
vendo. Sabemos que estamos com um pouco
de retrocesso aqui, querlt sabe ferindo um
tanto quanto a Constituição. Mas em face des-sa urgência ur9entíssima, para o r11ercado dOouro, podemos até concordar para salvar a
Cor_npanhia Vale do Rio Doce, porque isso
é de uma gravidade muito grande. Também
conversei com ó Deputado FrancisCo DomeUes, fui a S. Ext e pedi satisfações sobre Isso.
Eu disse assim; Domelles, o que você fez?
Que art. 5 9 é_ ess.e?_ O .que significa isso? E
S. Ex.t então disse-me: -Não, isso não é do
meu B!J'Ddo, também. Isso não é do meu agrado! Como Wnbém n!o ê do agrado de V.
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Ex!', nem do Senador' Itamar Franco, nem do
Senador Ronan Tito, muito menos meu, que
fui o Presidente da Subcomissão. Digamos,
não é do agrado de ninguém, mas é uma
medida que tem wn caráter patriótico e como
é transitória nós podemos ter uma consideração toda especial. De tal fOrma que aparteio
V. Ex' para dizer que estou louvando o sentido
do seu cfiscurso: estou com V. Ex' e pretendo
não emendar essa lei; pretendo cooperar para
que saia daqui o mais depressa passivei. Porque recebi muita gente interessada nesse asSl.Jirto, pessoas do Banco do Brasil, e tenho
o maior respeito pelo Banco do Brasil. Este
banco me mandou uma delegação para explicar isso. Então, eu o respeito muito, mas quero
ter o direito, também, de registrar nos Anais
a minha posição, inclusive a posição daquele
que foi o Presidente da Subcomissão do Sistema Financeiro Nacional, onde tentamos banir
operações desse tipo. Fica! o meu aparte a
V. Ex', a minha solidariedade nos altos intentos
patrióticos da sua fa1a. Na verdade, todos nós
aqui, muito embora divergindo de quando em
quando, estamos somando no ponto fina], estamos com o comportamento cívico de defesa
do Senado e de defesa do País.··
O SR. EDISON LOBÃO - Todos nós,
nobre Senador Cid Sabóia de Caivalho, desejamos os mesmos objetivos de interesse naclonai.
No início do ffieu discurso, eu dizia que
considerava que a lei não era perfeita, que
o prOjeto ilão estava perfeito, e o emine..Uder Senador Ronan Tito ainda acrescentou
que a única lei perfeita que S. Ex' cOnhece
é a lei de Deus. Então, podemos nós, a qualquer instante- e- até_ devemos fazê-lo- cOr-rigir aquilo que, a nosso ver, não esteja nas
melhores condições; mas pior do que uma
lei impeifeita é nenhwna lei nessas circunstâncias, porque, aí, sim, o mercado não terá
nenhum regulamento, e 'O que prevalecerá é:
aquilo que vem acontecendo ao longo dos
anos. ou seja, Um mom.nnental contrabando
que estiola as reservas nacionais, ao tempo
em que enriquece e estimula o contrabando.
O Sr. Jutafay_ Magalhães -

Permite-me

V. E:ic' um aParte?
O SR. EDISON LOBÃO- Poís não. Ou·
ço, com muito prazer, o aparte de V. Ex'
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senadar, concordo com os arQumentos expendldos por_ V~ Ex'!' e, agora, pelo nobre Senador
Cid Sab6Jci de Carvalho. Eu me coni:Jrat:ulo
com o meu ilustre colega. do Ceará, porque
costumo brincar com S. Ext, dizendo que o
juridicismo de S. Ex', muitas vezes, impede
que se chegue a detenninadas conseqüências ·
de ªções parlamentares, wna vez que, agora,
S. EX" já considerei que não é nada grave uma
lei que fere a CoristltüíÇã6 -, mas como eSsa
medida é aperiãtffrariSitória, então, isso_ n6o
tem Importância. MaS já iiéo preocupado-,
pois o juridicismo de S. Ex' está sendo eSquecido muito rapid~ente.
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O Sr. Cid Sabóla d~ Carva1ho- Depois,
explicarei a V. Ex", com a perinissão do nobre
Seilador Edison Lobão.

OSR.EDISONLOBÃO-SenadorJutahy fllagalhães, entendo que a imperfeição po.de ser muitas vezes ...

O Sr. Jutahy Magalhães- V. ~mesmo
declara, nobre Senador Edison Lobão, que
a lei não é perfeita ...

O SR. PRESIDENTE (Lourernberg NuO tempo de V. EX" está ence-rrando.
O SR. EDISON LOBÃO- Vou concluir,
Sr. Presidente. •·
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite-me V. ~ um ;;~parte, antes de encerrar,
para dar uma explicação que reputo necessária?

O SR. EDISON LOBÃO -

Com um

acréscimo de que nenhuma lei é perfeita.
O Sr. Jutahy Magalhães- Se nós achamos que a lei não está_ perfeita, por que n6s

não podemos emendá-la? Por que não pode-.
mos aperfeiçoá-la? Será que não há tempo
da Câmara rever aquilo qUe nós emendaiinOs
aqui? Porque o argumento que me deram e tenho sido procurado também no meu gabi-

nete, sobre este assunto -

é o de que não

podíamos emendar, porque não dava tempo
para voltar à Câmara. Isso não é verdade! A
Câmara pode aprovar em 48 horas aquilo que
for resolvido aqui, porque lá o voto é simbólico.
OSR. EDISON LOBÃO-Aqui também

oê.
O Sr. Jutahy Magalhães- Exato, aqui
também o é. Não queremos impedir a votação, mas se todos que discutiram, aqui, acharam que a lei pode ser aperfeiçoada, por que
não podemos fazê-lo? Este o pOnto que discuto. E a prova de que podíamos e devemos
discutir essa questão, Com mais profundidade,
é o que estamos fazendo hoje. Se tivéssemos
aprovado a urgência urgentíssima, naquela
hora, não estaríamos nem discutindo hoje e.:~
sa questão. Aqui estão aparecendo argwnentos a favor e contra. Agora, o que não é possível
é aceitarmos essa teoria, essa tes_e no sentido
de que não podemos emendar. Mas todos,
sem exceção, que discutiram essa matéria,
diss_eram que a lei pode_ ser aperfeiçoarla, que
a lei está incorreta em alguns pontos. Então,
se a lei pode ser aperfeiçoada, eu diria que
deve sim ser aperfeiçoada. E a Câmara que
cumpra também, como sei que cumprirá a
obrigação de aprovar de imediato, porque,
concordo plenamente, tem que haver uma legislação a respeito da matéria, de imediato.
Temos que votar isso i:le imediato. Mas corri
a discussão da questão, aperfeiçoando essa
lei naquilo que deva ser aperfeiçoado. Então,
este é o problema ao qual me refiro. Não é
querer dizer que estamos aqui votando açodadamente para beneficiar ou não. Por que discutir só a Vale do Rio Doce? Não é s6 a Vale
do Rio Doce, são outras empresas também.
Não é apenas a Vale do Rfo. Doce que vai
ser beneficiada, mas também outras empresas, nacionais ou não. Estamos discutindo
apenas a Vale do Rio Doce, mas não é s6
ela, não! Teríamos que ver isso; Senador. Não
se trata de querer evitar uma legislação a respeito do assunto, pelo contrário, é aperfeiçoar
aquilo que, por acaso, acharmos que não está
adequadamente colocado no projeto. Porque

chamou- a -aren-çâo -a -atitude do--senado-r Câ
Sabáia. de Carvalho que fOi verificar, e V. EX'
também declara que a lei não está dentro daquilo que poderia ser o parâmetro melhor da
questão. Então, por que não aperfeiçoá-la?
Por que não discuti-la?

ne~s}-

-0 SR. EDISON LOBÃO - Entendo que
a imperfeição, em alguns projetes, pode ser
insanável, pode .!,>ef uma imperfeição tolerável,
e pode ser uma imperfeição menor. Acredito
que, neste caso, a imperfeição da lei é muito
menor do que a urgência em resolver o problema. E como temos, ainda, a racuJdade de corrigir essa imperfeição, no futuro, penso que
não deveríamos retardar o exame dessa matéria.
Quanto ao aparte do eminente Senador Cid
Sabóia de Carvalho, ao qual não pude ainda
me deter, sabe S. Er que, no mundo moderno, não é apenas o Poder Legislativo que legisla. É preciso pressa, agilidade. O Governo também legisla. No nosso-_çaSQ, o G_o~mo legisla,
também, por medidas provisórias, por decretos, etc. O Conselho Monetário legisla, e o
Banco Central, -por igu~. legtsla, cada qual
no seu patamar.
O Banco Central, que é uma instituição séria _
do País, e que tem cumprido com rigor os
seus deveres, as suas atribuições, as suas prerrogativas, o Banco Central jamais - penso
eu - faria qualquer interferência em urna
questão como esta que não fosse no bom
sentido. E naquilo em que o Banco Central,
eventualmente, sempre se excedesse, nós poderíamos rever a sua posição.
Portanto, estamos diante - penso eu de uma questão que nãO nos deve assustar.
Nós estamos concedendo ao Banco Central
a capacidade de legislar, superficialmente, so- bre um problema determinado. Naquilo em
que o Banco Central não for capaz de Cumprir
com rigor a sua atribuição, agora delegada,
nós teremos sempre a possibilidade constitucional de rever sua _po~_ç:ão._

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex'

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Quero
explicar melhor ao Senador_Jutahy Magalhães,
a quem tanto c~nsidero, mas que parece não
ter entendido a minha participação. O art 192
da Constituiçaó diz:
"Art. 192. O- sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover
o desenvolvimento equilibrado do País e
a seiVir aos interesses da coletividade. será: ·regulado em lei "Complementar, Que
disporá, inclusive, sobre:..."
E mais adiante fala, perfeitamente, sobre
o Banco Central, -a lei complementar dirá o
que compete ·ao Banco Central.
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"IIf- as condições para a participação
do capital estrangeiro...
a) os interesses nacionais;
b} os acordos internacionais.
IV- a cx:ganização, o funcionamento
-e as atnbuições do Banco Central e dem?is insti:~íÇões financeiras públicas e
pnvadas;...

Isso será determinado em lei complementar. É o que determina a organização do sis~
méi- financeiro. Essa lei aqui não é uma lei
complementar.
O SR. EDISON LOBÃO - Mas jã existe
uma lei complementar nesse sentido. Uma
nova lei complementar trará ou retirará aque~
les poderes que o banco já tem ou poderia
ampliá-los.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Uma
coisa é a impropriedade de mérito, o conflito
de mérito com a Constituição. Outra coisa
é urria questão de mais profundidade para
sabermos o momento em que o legislador
se Utiliza de um instrumento e se ele é adequado para cumprir o preceito Constituc:-Jonal
preexistente. Então, eu não disse que a matéria
aqui é inconstitucional. O que eu falei foi de
uma harmonia mais perfeita, mais incontestável, pois se fosse inconstitucional de logo
eu _daria o meu posicionamentO que é absolutamente contrã~ nãO iria- ter9iversar,- Oão irianegacear, eu náo iria deixar de emendai' se
a matéria fosse- flagrantemente inconstitucional. Permite no entanto esse exame, nós estamos conferindo uma atribuição ao Banco
Central através de uma lei ordinária, quando
a Constituição prevê na verdade uma lei complementar. Agora;- esse detalhe transcende a
wn juízo formal teleol6gico absolutamente finalístico que nos leve a impugnar uma disposição de urgência e de caráter meramente
transitório, é aí que o Senador Jutahy Magalhães tem que me entender. Essa medida tran·
sit6ria não confere uma competência definitiva ao Banco Central, e sim um modo de
operar momentâneo em um determinado instante do sistema financeiro nacional. Daí a
minha conduta de não me tomar irredutível
numa determinada posição, porque_ sei o
quanto é antipático quando um jurista chega
no Senado e fica numa atitude inamovível,
irremovível, isso até perturba os companheiros, e não é uma boa medida dentro de wna
Casa que, na verdade, é uma Casa pofftica.
Então, de quando em quando, ternos que ceder um pouquinho num conc_eito mais ferrenho, menos inamovível. Temos que ceder para flexionar o Senado. ~muito mais uma questão política, do que propriamente uma questão
julidica, uma questão de projeção da lei já·
produzindo um novo direíto. Não vai produzir
um novo direito, porque essa função que se
confere ao Banco CE:ntral não é daquelas fun~
ções definitivas desse 6rgão, as quais serão
dadas em lei complementar. É somente isso.
Agora, num purismo constitucional, refutariamos a isso e a muitas coisas que já passãram
por aqui.
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O SR. PRESIDENre (Louremberg Nunes
Rocha - fazendo soar a campainha} - O
tempo de V. Ex!' está encerrado.
O SR. EDISON LOBÃO- Concluo, Sr.
Presidente, dizendo que se tivesse que emitir
meu parecer-lamentavelmente, não vou poder mais fazê-lo, pelas razões_ q~:~e expus no
início - o emitiria no sentido da constitucionalidade, da juridicidade e. sobretudo, da urgência da matéria.
·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, outro assunto me traz à tribuna.
Foi inaugurado o primeiro trecho da ferrovia
Morte-Sul, com uma operação experimental
que se realizou entre Imperatriz e o Porto de
Itaqui, no Jlr'\aranhão, cobrindo percurso um
pouco superior a 600 quilómetros, quando

foram transportadas 1.500 toneladas de milho, utilizando-se 17 vagões puxados pela lo-

comotiva número 332, da Companhia Vale
do Rio Doce.
Convém assjna1ar que, desse trecho, foram
construídos os primeiros 100 quilómetros, li-

este t:r~ental empreendimento convém
a toda a Federação, porque corrigirá graves
diferenças de ordem sóc!o-econômfca ao in-

terpretar-se que o Norte não pode mals ser
wna sob-geografia, submissa a caprichos im-

patrl6ticos nutridos por forças _políticas negativas que se fartam em áreas mals desenvolvidas da Nação.
Não me arrependo de estar, ou ter estado
na vanguarda desta luta, porque o importante
é dedutir que a história contemporânea não
estará orrUssa diante do gigantesco esforço
do Governo do Presidente José Sarney, e dar~
lhe-á seguramente o beneplácito favorável. E
o que se espera é que o próximo mandatário
do pais dê desdobramento à obra, como imPerativo de complementação do notável proje~
to, tão essencial ao Norte e também ao Sul,
porque fará cessar o atuW ritmo das distorções
regionais existentes, ensejando a vigência de
um estado de harmonia sódo-econômica lntema.
Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

COMPARECEM M1JS OS SRS SENADOImperatriz, compreendendo o investimento RES:
Mário Maia ~ Aluízio Bezerra - Nabor Júinidal a quantia de 150 milhões de dólares.
Assinale--se que tJ próxima etapa se refere à nior --Áureo Mello - Ronaldo Aragão construção de mais I 00 ·quiJômetros, fazendo . João Menezes - Almir Gabriel -João Casa ligação de lmpemtriz a Estreito, no sul do telo -Alexandre Costa -João Lobo - Cid
Maranhão, e que beneficiará 35 municípios, Sabóia de Carvalho - Humberto Lucena 21 no estado maranhense e 14 no de Tocan- Raimundo Ura- Ney Maranhão-Teotônio
Vdela Fdho- Lourivai Baptista -Jutahy Matins, parques produtores de grãos, prevendose a sua conclusão no final do atual Governo. galhães - Ruy Bacelar - Gerson Camata
-João Calmon- Ronan Tito- Severo Gomes - Mário Covas - Mauricio Corrêa Venho abordar o tema com peculiar entusiasmo, quando percebo que o Governo do Meira Filho - Mendes Canale -Jorge BorPresidente José Samey diSpôs-se a dar corpo - nhausen -Dirceu Camelro -Nelson Wedekin - <:arlos Chiarelli -José Paulo Bisai a wn arrojado projeto de alcance nacional,
José Fogaça
porque em primeiro plano procura-se cumprir
um ponto programático diretamente ligado à
O SR. PRESJDENre (Louremberg Nunes
integraç!o s6cicreconômica do pafs.
Rocha) - O requerimento de V. Ext., para
O trajeto completo- expresso em 1.570
a substituição, será decidido oportunamente
quilômetros, estendendo-se de Açailândia a
por esta Presidência.
Anápolis, em Goiás -~custará 2,44 bilhões
Concedo a palavra ao nobre Senador AJuizio
de dólares, com a _conclusão prevista para Bezerra
1992. E mesmo que a obra possa apresentar
OSR.AUDZIO BEZERRA(PMOB-AC.
conotações fantásticas, bem se vê que a sua
construção vem expHcitar uma necessidade Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
de Estado, a tratar..se de um empreendimento do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
de extensào Virtualmente continentaJ, o que as estruturas estão um pouco falhas, mas não
implicará numa atitude marcante do atua1 Go- é apenas privilégio do Senado, é da estrutura
também de outros órgãos neste P2iís.
v~o. preocupado em instaurar novo ciclo
Estamos hoje verificando um comentário
para a civilização brasileira.
A visão de estadfsta do Presidente José Sar- na imprensa, em todos os jornais, sobre as
ney já está comprovada, ao entender-se que declarações prestadas por um dos assessores
a presença da grande ferrovia na geografia para assuntos internacionais, do .Ministério da
do país predispõe uma era de progresso recla- Fazenda, no que diz respeito ao problema da
mada por toda a Nação. Ora, a Ferrovia Norte- divida externa.
Ora, Sr. Presidente, trata-se de uma questão
Sul não se identifica como obra de engenharia
simplória. quando pessoas ou grupos desa- que estamos discutindo há muito tempo: nostentos, alheios à sensibilidade do futuro, ousa- sa posição com relação à dívida externa, nossa
posição critica com relação à negociação que
ram e ainda ousam subeverter a significação
real de um projeto que preconiza sobretudo foi organizada desenvolvida e firmada pelo
nosso Ministro Mailson da Nóbrega. Hoje ve~
a consolidação da comunhão nacional.
A longa tradição de marginalida.de econô- mos, de um dos seus assessores para assun~
mka do setentrião brasileiro chegou a nfveis tos intemádonais, parece uma declaração diride saturação, e a Ferrovia Norte-Sul vem repa~ gida ao~ assuntos internos, dizendo que os
rar esta injustiça b;stórica, estabelecendo o es- juros altos prejudicam o País. Dá a entender
que se ti-ata dos juros no. plano interno. Na
pirllo de unidade do Pais. E vaie nol4r que

gando a Ferrovia Carajás, em Açailândia, a
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realidade, trata-se dos juros altos dentro do
governo norte-americano, que, apoiando-se
também na elevação dos juros como instru~
mento de combate à inflação, traz. como resultado para todos os pafses, da periferia, ou seja,
países que têm uma política dependente do
sistema financeira norte-americano, situações
das mais diffcels. E toma-se, a partir daí, um
problema sério para a dMda externa.
Em outra oportunidade, desta tribuna, atra~
vés de pronunciamento que denominamos "A
Rebelião da Dívida", analisávamos em detalhe
esta questão.
O centro, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que queremos tirar não é no sentido de avan~
çar nos detalhes, e sim das conclusões práticas dessa elevação dos juros, na politica norteamericana, com solução para os seus problemas inflacionários e como conseqUência a
ampliação do endividamento, como acontece
agora.
Anoitecemos com uma dívida e amanhecemos devendo um bilhão e meio de dólares
a mais. Todo o esfofço da população brasi·
feira, todo o esforço da classe trabalhadora.
todo o esforço empresarial, todo o esforço
deste País vai abaixo. Não é só no Brasil. Trata-Se de todos os países latino-americanos,
todos os países em via de desenvolvimento.
Portanto, trata-se de uma questão muito séria
e a conclusão maior à que chegamos é que
essa dívida é impagável. Como esses países
em via de desenvolvimento poderão pagar
uma dívida, quando estão presos por um contrato de empréstimo aos países credores, peJos quais estes têm amplo direito de subir as
taxas através da prime rate, ou outra denomi~
nação mais sofisticada, que lhes dão o direito
de elevar as taxas ·de juros, sem que seja asse~
gurado ao país devedor o cHreito de contestá~las ou de recusar o pagamento dos acréscimos advindes dessa elevação das taxas de
juros?
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores. daí resulta a conclusão de que essa dívida é impagável. Basta observar, em estudos mais deta-

lhados que desenvoM, lendo e apreciando os
especialistas na questão da dívida externa, como Kucinski e outros que se 'têm dedicado
a este problema, não há como os países em
desenvolvimento, a tirar pelo Brasil, dentro do _
contexto latino-americano, que tem maior potencialidade, maior capacidade econômica e
mciior capacidade industrial, não há como esses países pagar essa dívida, É importante,
sem uma solução para os problemas da dívida
não há wna solução econômica para o resto
dos problemas nacionais.
Não há dúvida, também de que temos ama
conexão estreita entre a questão da dívida ex~
tema e outros pontos do subdesenvolvimento,
Úlclusive uma questão multo atual: o problema
da defesa, da conservação e da preseiVação
do meio ambiente.
Ora, como que lá chegamos?
··c..

Neste instante, os ecologistas de Wa/1 Street.

ou seja, os banqueiros internacionais, que se
cOnverteram em ecologistas de ocasião, estão
a exigir e a defender a internacionalização da
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Amazônia, alegando que o Brasil. adota uma
po!Jtica predatória e de devastação.

Também condenamos a postura, a açllo
devastadora de todo projeto de desenvolvimento que conduza a prejudicar, um trabalho
predatório em relação ao meio ambiente.
É de se admirar, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, que justamente os banqueiros internacio-

nais, ou seja, os nossos· c-r-edores - portanto,
aqueles que detêm as finanças internacionais
- em períodos ânteriores vinham impondo

dos Estados Unidos com o nome de ~ma
-empresa para operar no Mundo,, a Universe
Thank Ship. Essa empresa entra no Brasil com
o. nome de Entre Rios e s6 no Brasil essa
empresa tem 14 grandes empresas, entre elas
7. grandes ":Jineradoras.

slt como se fosse oficial ~ devastação da~
Zônia, que não uma atividade indiscriminada,
indeterminada e 'criininosa, inclusive de pes-soas e empresas do.exterior. [SSQ é indi~utívell
O estrangeiro, se quer preservar a Amazônia.
é âgora!.Antes nós não sabíamos disto.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permi-

O SR. ALWZIO
Agrad~
a V. Ex" e incorporo ao meu pronunciamento
o seu brilhante _aparte.
Justamente, nobre Senador Od Sabóia de
Carvalho, esse quadro atual é extremamente
imPortante para as conclusões e conexões
que tiramos.
Como é hoje? Hoje aqueles que nos impõem o regime de desenvolvimento predatório - predatório porque a preservação do
meio ambiente não ·_está ~penas na Amazônia,
está no meio_ urbano, está na indústria qufrnlca, e justamente a indústria química, os grandes setores industriais em nosso Pafs são das
multinacionais - , são empresas dos países
ricos que poluem nosso espaço aéreo, os rios,
as terras, através dos agrotóxicos, como muito
bem disse V._ Ex' Neste sentido, chegam.a
pontos extremos, como ao que estamos assistindo agOra, quando o_ Presidente de uma
grande potência como os Estados Unidos vai
a um encontro interriacional, ocorrido no Japão, envolve o Presidente da República do
nosso País, presente ao encontro, num total
desrespeito, e atua no sentido de impedir, em
nome da defesa da ecologia, que investimentos regionais no nosso País sejam concretizados.

te-me V. Ex!' um aparte?

ósiLALwzloBEZERRA-Com muito

prazer, ouço o aparte do nobre Senador Cid
aos paises da periferia um sistema de desen- __ Sabóia de Caryalho.
volvimento de submissão, um sistema de _deO Sr. Cid Sabóia de CaJ:valho- Nobre
senvolvimento que não permitia realmente Senador_ Aluizio Bezerra, o -que V. Ex' fala é
aos países se desenvolverem, transformando
da maior profundidade, 13inda m~s que essa
esses países pobres em exportadores de capi- consideração_ que faz nos chega através de
tais, como agora há pouco faJava o Senhor uma pessoa de muita responsabilidade, que
Presidente José Samey, dizendo que o Brasil,
compreende muito bem a região e que reprena medida em que está fazendo pagando mais
senta um dos Estados nela encrava,do. Ora,
de um bilhão e quinhentos milhões de dólares,
na verdade o desejo de chegar à Amazônia
não está recebendo sequer esta importância
é muito grande e muito bem nutrido por grando Banco Mundial.
des potências. No momento- em que estranOra, conhecemos essa política, não é apegeiros se instalam na: Amazônia, fazem-no
nas um privilégio do Brasil, é para todos os
sem- o mencs--r-cü.idado ecológico, e até_ com
países latino-americanos. e mais ainda para
certo sentido de ocupação, de princípio, uma
todos os países em via de desenvolvimento.
ocupação industrial. Mas nunca se soube no
É justamente essa política, impoSta pelos cre- eXterior qual é a preocupàçãõ dos estrangeiros
dores, pelos países ricos, pelos que_ detêm o
,que vieràm aqui, para o Brasil, para a Amazôniã, como o sistema ecológico, com a defesa
sistema financeiro internacional, que impõe
o regime de empobrecimento, um regime pe-d~ flora, com a defesa da fauna. O que o
exterior manifEiSta:;-agora, através de roqueiros,
lo qual nunca. se poderá atingir o processo
de desenvolvimento. Através desse empobreatravés cle políticos, até deputados e senadores norte-americanos, é um mero improviso,
cimento, não há condiçôes de se empreender
no concerto de irresponsabilidades externas
uma política desenvolvimentista que nos pospara com a Amazônia. A denúncia de V. Ex!'
sa trazer recursos necessários, e levar um trabalho de conservação também do meio amé mais do que bem fundada. lndusive o Probiente, porque justamente nesses países em
jeto Jari, que, se não estou enganado, nesta
via de desenvolvimento quem atua corno prehora, visa implantar uma monocultura: derrudador são as empresas multinacionais.
..bar a floresta Amazôniça em grande extensão
e plantar apenas um tipo de árvore para produNo caso do Brasil- refiro-me ao pronunzir papel. Não é este_o sistema?
ciamento, feito ontem pelo nobre Líder Jarbas
Passarinho, por quem tenho a maior admiraO SR. ALUIZIO BEZERRA - Perfeitação e apreço, quando se expressou de mamente, nobre_ senador Cid "Sabóia de Carvaneira inteligente e brilhãiite, e lamento cf-aulho. Os duzentos inil hectareS foram ocupados
sência de S. Ex", - o Senador Jarbas Passacom Melina arbOrea e Pinus caribe. Portanto,
rinho apontava o Projeto Jari Florestal, a emfoi a derrubada- de uma floresta heter6Qênea
presa do Sr. Daniel LudWig, que devastava na
e colocadas dentro do eeossisterna duas espéAmazônia, pela primeiva
àque1a época,
cies homogéneas. Confere com o que V. Er
200 mil hectares; depois a Volkswagen doBra- está fazendo referência,
sil, quando, através de um projeto de pecuária
de grande porte, queimava, num só dia, tamO Sr. Cid Sabôi_a de Carvalho - Inclubém na Amazônia, 12 mil hectareS, detectado
sive, Para complementar o meu aparte a' V.
pelo sistema de satélites como-sendo a maior Ex', devo dizer que um dos desequilíbrios do
fogueira de vegetal do ~~d<?_· _
Brasil, dos mais -gáiveS,-é a ni.Oriocultura, pOrSó para _citai estes dois exemplOS ,de duas
qUe a natUreza não ·atua de modo uno. Ela
empresas muJtínadonais _i:tmilido na Amazôé diversificada por sua própria rãzão, pois visa
a produzir o equilíbrio. No momento em que
nia, numa política extremamente devastadora.
E digO isto não por ter ouvido, pois, corria
desmatamos, tiramos várias espécies e implantamoS uma só, vem o desequilíbrio não
deputado, lá estive àquela época; em 197_9,
na qualidade de presidente: da Comissão sobre
só da flora coinO o 'desequilíbrio da fauna,
a Devastação· da AmaZônia. Pude compreen- que alí se supfiã.- e ·não mã:Is se vai suprir.
Um dos grandes atentados à Amazônia tam~
der melhor o que_ era a Jari Florestal, saber
de onde vinha essa empresa, se era norte-abém, como fedo' mundo Sabe, é o uso do
agrotôxico, nãó apenas na _Amazônia, mas· no
mericana, qual a sua origein. Fiz um estudo
Brasil .inteiro, De tal' sorte, Senador Aluizio Beaprofundado, naquela época, juntamente com
outros Pàrlamentares, como, por _exemplo, o . zerra~ que o cjUe-desejó dizer é que assistimos
nobre Deputado Modesto da Silveira. Pude vecom muita passividade a todos esses atentarificarqueaJari Aorestal é parte de uffi-grande
dos sobre e contra a Amazônia. Hoje, muitas
grupo económico norte-americano que sai
forçaS do exterior se maniféstãm contra oBra-

vez.
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ara, trata-se de pessoas, trata-se de homens
públicos que, quando falam, têm o odor de
napa1m, porque foram justamente esses pá·
ses que, em determinado momento, como
é o caso dos Estados Unidos, quando em jogo
seus inter~ses esttatégicos, fizeram a liquidação da flora do _mundó asiático, do Vietni especificamente, onde foram despejadas milha·
res e milhares de toneladas <_le bomPas. de
napalm, que acabaram com a flora e a f21l1118
e calcinaram o solo.
Este é justamente o exemplo histórico que
temos para mostrar que, quando estão em
jogo ·os intereses vitais dessas grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo,
não há qualquer preocupação com a e_cologia.
Ora, por que, então, que estão preocupados·
os Estados Unidos com a constr:ução de uma
estrada ligando, por exemplo, Rio Branco àfronteira .com o Peru, a BR-364, continuação
da Cuiabá-Porto· Velho e__da Porto Velho-Rio
Branco? ~ claro que .estamos desconfiados
do porquê não construirmos essa estrada, em
nome da preservação do meio ambiente.
Temos a reSposta e podemos até anteCipá-la. É claro que não houve protesto quando
se construiu a Belérn--Brâsilia, em nome da
.ecologia; não houve Protesto quando se construiu a Cuiabá--Porto Velho, em nome da ecologia; não houve protesto ip.lãrido da construção da Porto Velho-Rio E!ranco, em_ nome
da ecologia; não houve, também protesto pela
construção d.a estrada Pprto Velho--Manaus,
em nome da ecologi~, não houve Protesto
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em nome da construção da estrada ligando
Manaus a Boa Vista, como está operando. Por

que, agora, há o protesto violento, em nome
da ecologia, contra a construção da ligação
da estrada Rio Branco-Porto Velho? Oarol

Na realidade, os Estados Unidos não estão
defendendo a ecologia, estão, isto sim, tentando impedir que haja uma saida do Brasil para
o Pacífico, e, mais do que isto, haja a integração latino-americana, via sistema rodoviário,
com os países vizinhos, com o Peru, com a

Bolívia, com o Equador, com a Colômbia, através da ação combinada e da conexão com
a rodovia Pan-Americana, que vai da Argentina
até a Venezuela e atinge os países circundan-

tes.

.

Ora, é issol Mas há um detalhe, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Há algo que está sendo pesquisado pelos nossos cientistas e deve
ser do conhecimento, pouco a pouco, da população brasileira: conheceqnos o que significa ser o maiOr banCCS' de gennoplasma do
Mundo que a Amazônia hoje representa, que
a Amazônia encerra. Significa também dizer
que os países ricos não detêm, ainda hoje,
o controle da reprodução genética desse mais
precioso e rico banco de gennoplasma do

Mundo.
Trã.ta-se de questão que merece investigações mais aprofundadas, e hoje grande parte
já é do conhecimento e. está em pesquisa pelo
JNPA - Instituto de Pesquisas da Amazônia
-já. com o domínio considerável pela Funtac,
uma Fundação do Estado do Acre, importante
pelas pesquisas científicas que desenvolve
atualmente sobre questões da fauna, da flora,
portanto, do meio ambiente na Amazônia.
Esses recursos poderão traduzir-Se em benefício do desenvolvimento econômlco, em
beneficio da elevação das condições de vida
do povo brasileiro.
Só para termos uma pequena idéia, além
das inúmeras espécies de vegetais, há mãis
de trezentas eSpécies de mamíferos, cerca de
duas mil espécies de peixes, e número incalculável de espécies de árvores sem 'contar a riqueza do solo e do subsolo.·
Portanto, no que diz respeito ao lado biológico, o banco de gennoplasma amazónico é,
sem dúvida alguma, uma das preocupações
dos paises ricos. Infelizmente, não puderam
avançar mais, porque não detêm o controle
genético desse potencial extraordinário que
pode éontribuir fundamentalmente para o desenvolvimento do nosso Pais.
Este Sr. Presidente e Srs. Senadores, o registro que queríamos hoje, quando apreciamos, nas declarações dos Jornais, a questão
da dívida e estabelecemos a conexão direta
com asstmto muito atual, porque, justamente
ao concluir, vemos que aqueles que nos impõem o regime de empobrecimento e, ao
mesmo tempo, o regime polftico de desenvolvimento de caro:cteristicas predatórias, são os
mesmos que vêm cobrar de nós, hoje, a defesa
da ecologia e impedir o nosso próprio desenvolvimento.
Queremos a harmonia do desenvolvimento
da Amazônia, harmonia de desenvqlvimento

com a preservação do meio aritbiente, com
a proteção da ecologia, mas sem ceder um
mOímeto em ch,as questões _básicas a não-ingerência nos assuntos internos e o ,respeito
à autodeterminação do nosso povo.
Essas queStões -interiias sãO deddidãs ao
nfvel da soberania do povo brasileiro e jamais
poderemos aceitar que essas questões sejam
decididas entre nós por determinações internacionais, como acenou, o Presidente dos Estados Unidos, George Bush, na última estada
no Ja:j:)ão, como vêm divulgando, pela in1prensa internacional, seus porta-vozes, conforme é do conhecimento de todos, por todos
os jornais que circu1am em nosso País.
Estas, Sr. Presidente, as considerações a
respeito de questão tão importante e que ocupa as páginas de jornais, os debates em todo

e

o Pais. (Muito bem!)

OSR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) -Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Borges. {Pausa)
S. Ex' não está presente.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. (Pausa)
S. Exf não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite

Chaves.
O

Sr. Leite Chaves pronuncia discurso

que, entregue a revisão do orador. será

publicado posteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Antes de conceder a palavra ao
nobre Senador Ruy Bacelar, e como Parlamentar, quero lavrar o meu protesto contra
a ronna de o nobre Senador Leite Chaves se
reférir à denominação do Estado do Mato
Grosso. Como representante deste estado, insisto na_ denominação tradicional e histórica
· âe Mato Grosso, e não Mato Grosso do Norte,
até porque a evolução futura poderá conduzir,
como já se delineia no estado, a uma eventual
nova divisão, que congregue em si, na verdade, os paranaenses, os paulistas, os gaúchos
e os catarinenses.
Em razão disto, deixo registrado, como Parlamentar de Mato Grosso, a manutençãq da
denominação pela qual o estado é historica~
mente reconhecido. (Pausa.)
ConcedO a palavra ao nobre Senador Ruy

Bacelar.

·

O SR. RUY BACELAR (PMDB :__ BA. Pro·
nuncia o seguinte discurso,) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a criação do primeiro Tribunal
de Justiça do Brasil se deu em 1609, e-roi
no Estado da Bahia.
O referido Tribunal, criado há 380 anos,
por iniciativa do Governador-Geral Diogo Botelho, foi instalado tendO conlo sede a Bahia
e foi formado, naquela época, eminente Senador Leite Chaves, por dez desembargadores.
A Bahia está comemorando esta data importante para ~Justiç8 do Brasil, com a realização de um seminárip, o "Fórum lntemadonal
de Direito Penal Comparado"; com a durarão
de três dias. Deverá surgir dessé Fórum, desse
Seminório • "Carta da Bahiil", que, por certo,

Sábado 11

509

será enviada a esta Casa e a tOdos os Poderes
constituídos do Brasil. Assinalando este aconw
tecimento, faço inserir neste pronunciamento

matéria publicada no "Diário Oficial" do Esta·
do da Bahia.

Era esta, Sr. Presidente, a razão -da--minha
presença na tribuna, no sentido de registrar
esta data importan,te para a história jurídica
do Brasil. (Multo bem! Palmas,)

DOC(fl>fE!ffOA Q(fE SE REFERE O

SR. RUY BACELN? EM SEU PRONUNCIAMENTO:
.
Diárfo Oficial do Estado da Bahia
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHlA
COMEÇOU EM MARÇO DE 1609
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
o mais antigo das Américas, completa, hoje,
380 anos de instalado. Para marcar· a data,
está programado o "Fórum Internacional de
Direito Penal Comparado", que reunirá. durante três dias - de 8 a 1O no Othon Palace
Hotel, professores.de Direito dO Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Itá1ia, Espanhá, Holanda, Bolívia, Estados Unidos e Portugal.
"Não será uma resta pomposa, mas por certo
marcará época", assegura o próprio presidente do Tribunal, desembargador Gérson Pereira
dos Santos, orgulhoso por poder contar'com
a participação de expressões mundiais do Direito, como o alemão Peter Hunerfeld, os itar~a
nos Francesco Palazzo, Emílio Dolcini e Fernando Mantovani, o argentino Eugenio Raul
Zaffaroni e o espanhol F. Mlmiz Conde.
A hlst6ria do Tribunal, criado em 1609

com o nome de Relação do Estado do Brasil,
é rica em detalhes. Tmha a função de "ouvir"
e "relatar" ao rei o que ocorria longe de Usboa.
Vinte e um ános antes, com o Brasil ainda
Colônia e Portugal sob o domínio da Espanha,

o rei Felipe U, ao reformar o sistema judidário
português, projetou um' Tribunal de Justiça
para o Brasil, que acabou não sendo instalado
devido a questões financeiras e_ políticas enfrentadas pela Espanha. Somente no dia 7
de março de 1609, porJniciativa do governador-gera] Diogo Bótelho, foi irista:lado o Tribunal, com o nome de Relação do Brasil e fonnaw
do por 1O desembargadores, nomeados pelo
rei.
Alguns anos antes, quando o rei de Portu·
gal enviou para Salvador o primeiro governador-geral, em 1549, a situação soda! reinante
ainda era de completo desequilíbrio, reflexo
do período ·que perduraram os poderes dos
donatários das capitanias (1532-1549), quan-

do as decisões judiciárias estavam distantes
de qualquer preceito de direito aplicado na
metrópole. Os desentendimentos entre moradores da Cidade do Salvador, trabalhadores

dos engenhos, em todo o Recôncavo, eram
flagrantes.
Mas, a Corte somente veio em 1609. Funcionou durante: 16 anos na parte alta da cidade, onde ho)e está localizado o El~dor Lacerda, até que a Invasão Holandesa a Salvador
obrig9u os desembargadores a ·fecharem as
pçrtas ·d?t C~. Foi um recesso de 36 ·anos.
Em 1652, cilm o Brasil livre dós holandeses

e: Portugal dos espanhóis. o rei Dom João

reabriu o Tribunal, ainda com o nome de Rel~
çio do Brasil, uma denominação que perdurou até 1957, quando passou a ser Tribunal

de JuStiça do Estado.
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Com wna missa em ação de Qtaças, celebrada pelo Monsenhor Gilberto L~a. log9
mais às 9 horas, na Catedral Baslllca, o Tribunal de Justiça do Estado dá in!cio, hoje; a
programação de comemoração dos 380 anos
da sua instalação, ocorrida em 1609. O pro-

grama · ~ue. ainda hoje, com IJ!M sess6o magno, às 20 horas, no Salão Nobre do

Fórum Ruy Barbosa, com • presença do Ministro do Supremo Tribunal F,deral, Rafael
Mayer, do Governador do Estado, Waldir Pires,
do Presidente do Tribunal de Justiça, Desem'
bargador Gérson Pereka dos Saptos, além de
convidados estrangeiros, como os professores

portugueses GeláSI:o Rocha e Jorge de Figuei-

redo Dias, e representantes do)u~ciário baiano.
O Presidente do Tribunal de Justiça suspendeu o expe<!iente forense no dia de hoje para
que os funcionários possam assistir aos festejos comemorativos dos 380 anos do Poder
Judiciário. Também os juízes das comarcas
do interior do estado foram autorizados pela

presidência do Tribunal a se ausentarem de
suas cidades durante os dias das comemoIaçôeS, que vão até esta sexta-feiro, quando
ocorrerá uma outra sessão solene, no Fórum
Ruy Baibosa. Na ocasião estará presente, dentre outras autoridades, o Ministro da Justiça,
Oscar Dias Corrêa.
·
O Governador Waldir Pkes fará • saudação,
na abertura dos tmbalhos comemorativos, hoje, ás 20 horas . Também falarão o Desern. bargador Gelásio e o Professor Figueiredo,
ambos de Portugal. Na sexta-felra, será !onçado o selo comemorativo dos 380 anos do
Tribunal de Justiça, pela Empn:sa Brosileka

dos Correios e Tel~os.
O SR- PRESIDENTE (Louremberg Nunes

Rocha) -Concedo a peiavro ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRMICISCO ROLLEI'JBERG
(PMDB-SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, em 18
de outubro próximo passado, no Rio de J'ánélro, o Prof. Jorge Sa:rilpaio de Marsilla~
foi distinguido com o honroso titulo de "Médico do Ano".
Conheço çle muito o Prof. .Jorge Marsillac,
-há ml,Jito também o conhece o povo de meu
Estado, a. quem tantos serviços prestou, quer
no seu campo especifico de cancerologista,
quer no relacionamento afetivo qué sempre
dispensou à nossa gente.

A ele, deve Sergipe a formação dos PI--lOiros médicos, voltados para a especialdllde,
até então relegado a poucos que, como cari~
dacle aos cancerosos, prestawm sua assistên~
da. Recém~fonnado, convivi ainda com triste-

mentes chamadas antecâmaras da morte. on~

de eram colocados cancerosos finais para
uma mera sedação.
Foi sua piesença. sua amabilidade, sua bondade, sua paciência infinita e vontade de servir
que pennftiram ao meu Estado ter hoje a cancerologia como especialidade e, colocado
Sergipe no nível nacional de atendimento
àqueles doentes. Levou mêdicos sergipanos
para o INCA, transformou-os em radioterapeutas, quimioterapeutás, cirurgiões especializados, cancerologistas; estimulou a formação médica e a melhoria da fina1idade da medicina sergipana.
Gi'ãçà$ SóS seus Constantes estrmuios; fo-mos n6s o primeiro sergipano a adentrar o
Colégio Brasileiro de Orurgiões, mediante
concurso, sendo o seu único titular por longo
tempo, em meu estado, ao lado do eminente
médico Dr. Augusto l.,.eite, a quem foi concedido o títu1o de emérito, pelos grandes serviços
prestados à cirurgia sergipana. Desejei há muito ver Ser,gipe homenageá-lo, não somente
com o titulo de cidadão sergipano, mas dando-lhe· Seu nome a um hospital de câncer.
~ ';.Jnda não perdi essa esperança Vejo, contudo, com certo ciúme, que o Ceará agora, ao
consbuir o seu hospital de câncer, lhe dá o
nome do querido mestre, concretizando, assim, a homenagem do Nordeste, onde ele resplandeceu sempre como figura maior.
Desconheço quem Com ele conviva não o
estime, não o admire.
Para que se posSCl âvaJiaro longo e merltório
caminho profiSsional percorrido pelo Prof.
/'o\arsillac, impõe-se fazer um sumário de sua
· biografia.
Brasileiro, hascido em D. Pedrito, Rio Grande do Sul, fÍiho de Ami!nclo de Marsillac Motta,
médico, e de D. Tereza Sampaio" de Marsillac,
fez o curso primário na 5• Escola Mista do
& Distrito, Vila Isabel, antigo Distrito FederaL
O curso Seciuidário, realizou-o no Colégio Pedro n e concluiu o curso médico pela antiga
Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, no
Rio de Janeiro, exatamente no dia 2 de dezembro de 1933. LogO após, teve Sua forinação
médico-cirúrgica iniciada com os Drs. Heleno
Brandão e Demócrito Unhares - este sergipano ...:.., possuidores da vasta clínica no bairro
de Vila Isabel e vizinhanças.
Há cinco anos está viúvo de sua inesquecível
companheira, Dona Hel_tüa Brandão de Marsillac, com quem teve dois filhos: o Dr. Jayme
Brandão de Marsillac, também médico, e a
fillla Ana Maria Brandão de Marsillac.
Em 1938, a cOnvite do aCadêmico Prof. Má.rio Kroeff, toffiou-se um dos doze fundadores
do primitivo Centro de cancerologia, doantiQo
Ministério da EdUcação e Saúde, berço do
atuallnstituto Nacional de Câncer, na Praça
Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro..
Foi chefe de clínica e, poSteriormente, Diretor do Instituto Nadona1 de Câncer do Rio
de Janeiro.
Foi também chefe da Seção de Organização e Controle do Serviço Nacional de Câncer
e organizador das grandes campanhas educativas contra a doen~. durante muitos anos.
Essas-campãilhas, realizadas sempre no~

de maio, consistiam na II'!Xibição de grandes
exposições públicas, enviadãs a todas as ~pi·
tais brasileiras, além de numerosos programas
educativos pelo rádio, indusive em "A Voz do

BraSil".
Pelos relevantes serviços. prestados à Campanha Nacional de Combate ao Câncer, recebeu do-" GoVerrio Federál os seguintes títulos:
Ordem do Mérito Médico, Mérito do Trabalho
e Mérito Naval.
É membro titular da Academia Nacional de
Medicina, na qual recebeu em 20-9-1988, o
Prémio "Aifred Juruzykowaki" por seus notáveis serviços à caricerolõQia brasileira, e já
exerceu as funções de Secretário-Geral e de
Presidente da Seção de cirurgia da nobre instituição.

Membro titular da Academia Brasileira de
· Medicina Militar e do Colêgio Brasileiro de Q~
rurgiões, do qual foi Presidente.
Foi um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da Sociedade
Brasileira de Mastologia, da Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, das quais ocupou
a Presidência. Vice-Presidente da Associação
Médica Brasileira, membro titular da ~
dade de Medicina e Cirurgia, do Rio de Janeiro.
e um dos membros rundadores da Legião Feminina de Educação e Combál:e ao Câncer.
Presidente de Honra da Associação dos Graduados da DisCiplina de Pós·Graduação da
Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Pontifícia
Universidade Católica, rl.o Rio de Janeiro.
Paraninfo e Patrono de várias turmas da Fa~
culdade Souza Marques, e de vários cursos
rea1izados pelas diversas sociedades especia~
lizadas.

Ainda em 1988 recebeu pela Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, Rio .Grande do Sul,
sua terra natal, o título de pedritense ilustre.
Em março de 1989, em Guaraparl, Esp!rito
Santo, teve seu nome para ser "Prêmio Jorge
de Marsillac" a ser concedido ao vencedor
sobre Temas de Mastologia, no Congresso
que será realizado naquela cidade, pela Sociedade Brasileira- de. Mastologia.
Para compreensão do perfil desse devotado
e eminente médico permitam-nos transcrever
parte do discurso de homenagem pronunciado pelo Dr. Mário Jorge Rosa de Noronha
por ocasião do recebimento do titulo de Médico do Ano de 1988:
"CancerologJsta, Cirurgião-Geral, Cirurgião de Cabeça e Pescoço e detentor
de inúmeros outros títulos qUe adiante
enumeraremos, Jorge Marsillac, eu definiria, como homem doce, de fala mansa,
paciente, acostumado a ouvir e amigo
dos mais necessitados, simples para com
os humildes. mais enérgico com os prepotentes. Nunca levou insulto para casa,
enfrentando com ga1hardia as situações
mais diffcies. Provou, inúmeras vezes. nos
momentos de malar glórià e IÍas advel-sidades, ser possuidor de intennirláveis sêquitas de amigos. Talvez seja esta a mar~
ca registrada de sua personalidade - a
facilidade de fazer eternos amigos. Sem-
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previ em Marsillac duas qua1idades, hoje

tão escassas: a fraternidade e_a galanteria.
Sempre enfrentou os momentos difíceis

encerrar' a presente sessão, designando para
a ordinária de segunda-feira a seguinte

com extrema dignidade e nunca tripudioti
sobre os vencldos. Politicamente defino
Marsillac como liberal, com amigos que

ORDEM DO DIA

E.st.ado, que serão extintas na forma da -Lei
n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo

PARECER FAVORÁVEL, proferido e!JI pie,~
nário.

6

transítam nos mals diversos setores da
vida pública com as mais diferentes ideologias. Em 64/65, no auge da repressão,
fui testemunha, o quanto Marsillac se arriscou para defender ~eus amigos de
ideologia marxista. Quando da prisão de

nosso antigo Secretário-Geral Almir Outom, Marsillac foi dos primeiros a visitá-lo

na prisão.
Em 1969, corri "a

mesma

coerência,
enfrenta o ignominioso Ministro da Saúde

da época, na tentativa de entregar o Instituto Nacional de Câncer a uma Escola

~1

Votação, em turno úni~o; do Requerfmento
Íl9 20, de 1989; de autoria dei Seriador ·carias
VotaçaO~b.ilnO-imiCo; dO-ProjetO -de Lei
da Câmara n? 17, de 1986 (n? 6.692/85, na- Alberto, solicitando, nos tempos do art. 75,
a, e 76 do Regimento Interno, a criação de
Casa de origem), que dispõe sobre as unidacomissão especial, composta de onze memdes..,orgânicas das indústrias gráficas na admibros, para no prazo de 30 dias, estudar a quesnistração federal e dá outras providências, tentão das perdas salariais dos trabalhadores e
do
PARECER sob n• 1.023; de I 986, da Co- servidores públicos, ocorridos nos últimos dez
·anos, por força das diversas metodologias e
missão:
políticas de reajustes salariais adotadas. (De-de Serviço Público CMI, favorável, com
pendendo de parecer da Comissão de Constiemenda que apresenta de n? I - CSPC.
tuição e J_ustiça.)

em

de MecUcina. Marsillac deixou então o car-

go de Diretor do INCA. confrontando o
Ministro com as arrnas, quafs sempre lutou - a sua palavra, a sua honradez e
bravura moral. Mas de tudo o que fez
e que disse, para nós seus discípulos, o
que mais nos sensibilizou por estes anos
afora, foi o sentimento da caridade.
Faço aqui um parênteses, para reverenciar a memória de Heloisa de Mersillac,
personagem inesquecível ligada à luta
contra o câncer. Incansável companheira
nos embates médicos de seu marido, foi
durante muitos anos a Presidente da Legião Feminina de Educação e combate
ao CânCer. Durante a permanência de seu
marido como médico bolsista do Memorial Câncer, de N. York, em 1943, em plena Guerra Mundial, foi homenageada por
seus serviços como voluntária dessa tradicional instituição de câncer, tendo o seu
nome assjnalado no quadro de honra do
hospitaL
Falar da história e da evolução da cancerologia no Brasil é falar de Jorge Marsilla.c ( .••)
Este Jorge Marsillac, é um resumo de
sua vida. É também uma parte da nossa,
de todos os seus amigos, de seus disdpulos e de seus padentes.
Como costumam dizer Julio Sanderson e José Assad:
"O homem deve ser protagonista de
seu tempo e de sua história."
Jorge MarsiUac ajudou a fazer a História."

Mediante os dados biográficos sinteticamente aqui perfiladoS, mediante o depoimento insuspeito de seus pares profissionais, acredito ter dado uma pálida idéia da competênda,
da dedicação e do valor da vida profissional
do Dr. Marsillac. O s_eu exemplo de vida deve
servir de paradigma a nossos jovens médicos,
que se. iniciam nesta luta tão árdua quanto
gratificante.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENlE (Louremberg Nunes
Rocha) - Nada mais havendo a tratar, vou

2
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado n~ 164, de 1982- Complementar,
de .autoria do Senador Itamar Franco, que assegura ao contribuinte do ImpOsto sobre a
Renda o direito de abater a integralidade das
despesas com a saúde, educação, habitação
e juros provenientes de dívidas pessoais, tendo
PARECERES, sob n" 487 e 488, de 1985,
das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constltucionalidãde e juridicidade e, no mérito, favorá-

e
-de Finanças, favorável, com emenda que

7
Votação, em turno único, do Requerimento
n 9 23, de 1989, ae aytoria do SenadorJutcihy
Magalhães, solicitando, nos termos do art 76
do Regimento Interno, a criação de comissão
especial, composta de sete membros, para
nb prazo de binta dias, apresentar pt'oposfção
legislativa regulando a competência privativa
do Senado, disposta no art. 52, incisos V, VIl,
Vlll e IX da Constil:uíção Federal. (Deperlde"ndo
de parecer da Comissão de Constituição e
Justiça)

Vel;

apre-sentaae n? 1-CF.

3

O SR. PaESIDENTE (l.ouremberg Nunes
Rocha) - Está enceitada a sessão.
(Levanta-se a sessáo lis 12 horas e 10
minutos.)

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n? 6, de 1989, que autoriza o Governo
EX'IRATO DE CONTRATO
do Estado do Rio de Janeiro a emitir letras
Espéde:
Contrato n• 027/89.
financeiras do Tesouro do Estado do Rio de
Contratada: Oineco - Centro Oínico e
Janeiro (LF-TRJ), destinadas a substituir
Ecocardiográfico de Brasília Ltda.
131.344.704 Obrigações do Tesouro daquele
Contratante: Senado Federal.
Estado, que serão extintas na forma da Lei
Objeto: Prestação de serviços, compreenn9 7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple- - dendo exames médícos complementares de~~~tico e tratamento no âmbito das espenário.
oahzaçoes da Contratada, a SenadoreS, servidores do Senado e seus dependentes.
4
Udtaçáo: Credenciamento com base do
Votação, em turno único, do Projeto de Re- Ato n9 40/88, da Comfssã_O Diretora.
solução n"' 7, de 1989, que autoriza o Governo · Crédito pelo qual correrá a despesa: A
do Estado de Minas_Gerais a emitir letras fUlan- conta do Programa de Trabalho
celras do Tesouro-do Estado de Minas Gerais 0101428.2004/761, H~_tureza- da Despesa
.
. . .
(LFT-MG), destinadas a substituir 3132-01 0912;
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
171.946.935 Obrigações do TeSoUro-àaquele
Estado, que serão extintas _na forma da Lei n• 00051/5, de 23-1-89.
Valor Contratual: Estimado e-m NCz$
ri' 7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo
_ PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple- 6.500,00 (seis mil e quinhentos cruzados novos.)
nário.
VIgência: 13-2-89 a 31-12-89
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr.José
5
Passos Pôrto. Pela Contratada: Dr. Oscar Fran-- Votação, em turfto único, do Projeto de Re- cisco 5ané:hes Oseila. solução no 8, de 1989, que autoriza o GOVerno
Amawy Gonçlllves Martins
do Estado do Espírito Santo _a_ emitir letras
Diretor da Subsecretaria de
fmanceiras do T escuro do Estado do Espírito
Administração de Materiol
Santo (LFT -ES), deStina-da a substituir
e Patrim6nio
3,033.526 Obrigações do Tesouro daquele
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Espécie: Primeiro Tennó Aditivo ao Convênio n' 004/88.
Convenlada: Central de MedicamentosCerne
Convenente: Senado Federal
Objeto: Prorrogação, por 1 (um) ano, do
Convênio n11 004/88.
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Vlg~da: 1'-1-89 a 31'12-89.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À
Signatários: Pelo Senado Federal: Sr. José
conta do Programa de Trabalho
0101428.2004n61, Natureza da Despesa Passos Pôrto. Pela Conveniada: Dr. Ronei Edmar Ribeiro.
3132-0700/4.

Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
n• 00124/4, de 23·1·89.

Valor Contratual: Estimado em NCz$
15.000,00 (quinze mil cruzados novos).

Amaury Gonçalves Martins

Diretor da Subsecretaria de
Administração de MateriaJ
e Património

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
l-ATA DA 16• SESSÃO, EM 13
DE MARÇO DE 1989
l.l -A6ERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1-Parecer
- N9 1/89, da CFC, sobre a Proposta
de Fiscalização e Controle n 9 1/85, que
"propõe fiscaliZação das atividades do

Conselho Nacional do Petróleo".

1.2.2 -Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n"' 32/89,
de autoria do Senador Antônio Luiz Maya,
que autoriza o Poder Executivo a instituir

a Fundação Universidade Federal do Tocantins e dá outras providências.

1.2.3- Requerimentos
- N" 28/89, de autoria do Senador Ronan Tito, de informações ao Ministério da

Fé!Zenda a respeito de autorização concedida ao Grupo Sílvio Santos para operar

o chamado "Baú da FeUcidade".
- N9 29/89, de autoria do Senador Luiz
Viana e outros, solicitando homenagens
de pesar, pele faledmento do ex-Senador
Efr\ani do Amarat Peixoto. Aprovado, após
usarem da palavra os Srs. Mauro Bene~
vides e JOão Menezes, havendo o Sr. Presi~
dente se asso(. :ado, em nome da Mesa,
às homenagens •restadas.
·

1.2,4 -Discurso do Expediente
SENADORJABAS PASSÁI//NHO, como
Uder -Homenagem ao ex-senador Ama~
ral Peixoto.

1.2.5- Comluúcação
-Do üder do· PMDB, designando os
Senadores Jutahy Magalhães e Leopoldo
Peres para comporem a CCJ.
13--, ORDEM DO biA

Projeto de Lei da Câmara n...- 17, de 1986
(n1> 6.692185, na Casa de origem), que dis-;
põe so~re as unidades orgânicas das indústrias gráficas na administração federal
e dá outras providências, Aprovado, com
emenda. À Comissão de Redação. ·
Projeto_ de Lei do_ Senado n9 164, de
1982 - Complementar, de autoria do Senador Itamar Franco, que.assegura ao con- ·
tribuinte do Imposto sobre. a Renda o direito de abater a integralidade das despesas
com a saúde, educação, habitação e juros
provenientes de dívidas pessoais, Retirado
para ser anexado ao PLS n9 277/86 por
tratar-se aematéría Correlata.
Projeto de Res9lução n1> 6, de I 989, que
autoriza O Governo do Estado do Rio de.
Janeiro a ~mitir Letras F'manceiras__do_Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(LFTRJ), destfnadas a substituir
131.344.704 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na forma
da Lei n9 7.730; de31 de janeiro de 1989,

.Aprovadq.

·

Redação final do Projeto de ResOlução
no;> 6/89. Aprávãda. À promulgação.
Projeto de Res~ução r1' 7, de 1989, que
autoriza o Governo do Estado de Minas
Gerais a emitir LetraS fina"nceiras do Tesouro do Eslado de Mina$. Gerais (L.FfMG), destinadas a substituir 171.946.935
. Obrigações do TeSouro daquele Estado, .
que, serão extintas na forma da Lei n~ 7. 730,
de 31 de janeiro de 1989,Aprova&:>.
Redação fina] do Projeto de ResoluçãO·
n9 7/89. .Aprovada. A prOmulgação.
PrOjéto de Resolução n~ 8, de 1989,
que autoriza o Governo do Estaâo dq Espirita Santo a emitir Letras Financeiras do
Tesouo do Estado do Espírito Santo (L.FfTES), destinadas a substituir 3.033.526
Obrigações do Tesouro daquele Estado
que serão extintas na fonna da Lei f19 7.730,
de 31 cte janejro de 1989, Aprovado.
Redação final do Projeto. de Resolução
n9 8/89, Aprovada. À prornu!gação.
Requerimento n'~ 20, de 1989, de autoria
do Senador Carlos Alberto, solicitando, nos
termos do art. 75, a, e 76 do Regimento
lnterrio, a criação- de comissão ~peeial,
composta de onze membros, para no pra·zo de 30 dias, estudar a questão das Perdas
salariais dos trabalhadores~ servidores pú..
blicos;oconidas nos últimos dez anos, por
força das diversas metodologias e poJíticas
de reajustes salariais adotadas. Aprovado,
após parecer dO' Senador Cid. Sabóia de
Carvalho.
. Requerimento n~ 23, de 1989, de autoria
do Senador ~utahy Magalhães, solicitando,

514

Terça-feira 14

DIÁRIO DO CONORESSO NACIONAL (Seção 11)

Março de 1989

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

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

ASSINATURAS

Semestral

NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................•.. NCz$ 0,06

Oiretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

nos termos do art. 76 do Regimento Interno, a criação de comissão especial, composta de sete membros, para no prazo de
trinta dias, apresentar proposição legislativa regulando a competência privativa do

Senado disposta no art 52, incisos V, VIl,
Vlll e lX da Constituição Federal. Aprovado,
após parecer do Senador Mauro Benevides, tendo usado da palavra os Senadores

João Menez.es, Jutahy
ricio Corrêa.
-

Magalh~es

e_ Mau-

1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR CIDS<\BÓL<I DE CARVAI.JfO
- Legislação complementar à Constituição. Projeto de Regimento Interno do Senado Federal.

Trragem; 2.200-ex.emPiares.

SENADOR ANTÓNIO LC1!Z MAYA - ·
Prorriulgação da I• Lei pela Assembléia
Constituinte Estadual do Tocantins. Criação da Companhia de Eletricidade de To__cangns. Loteamento para ª-construção de
casas populares em Tocantins.
SENADOR RONALDO ARAGÃO Controle da malária.
SENADOR Af..FTIEDO CAMPOS- Pro-

-Do Sr. Senador Leite Chã.ves, profe·
rido na sessão de-3-3-89.
-Do Sr. Senador Cid Sab6ia de Carvalho, proferidos nas sessões de 7 e 8-3-89.
- bo Sr. Senador LeiÍe Chaves, proferido na sessão de 10-3-89.
3 -ATA DE COMISSÃO

teção ao pat:rimônio-cultural brasileiro.

1.3.2 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

fA- ENCERRA('\E:NTO
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

16~ S~ssão, em 13 de
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da

Ata da

4 - MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LÚ>ERES DE
PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMANENTES

março de 1989
48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Iram Saraiva e Áureo Mello
ÀS 14 HORAS E 30 M!NàtOs, ACHÁM-SE

PRESENTES OS SR$.-SENADOREs:
Aluízio Bezerra- Nabor Júnior- LeoJX>ldo
Peres - Odacir SOãres - Ronaldo Aragão
-MoisésAbrão-Anton.io LuizMaya -João
Castelo -Alexandre CoSta -João LoboOla:gas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho
- Mauro Benevides - Humberto Lucena Ney Maranhão - Francisco_ Rollemberg Gerson Camatta- João CaJmOn - rram Sa~
raiva - Jrapuan Costa Júnior - Pompeu de
Sousa -Mendes Canal e - Rachid Saldanha
Derzi- Leite Chaves -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A

E uqO Q Segui~t~

EXPEDIENTE
PARECER
.. PARECER N• I, DE 1989

Da Comissão de Fiscalização e
Conb'ole, sobre proposta de AscaHzação 'e Colttrole n~ 01185, que "pro·
põe fiscalização das atividades do
Conselho NadonaJ do Petróleo".

Relator: Senador Affonso Cam.argo

Usta de presença acusa o comparecimento

Em agosto de 1985, o então Senador Bene-

de 29 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. I• Secretário procederá à leitura do
Elcpediente.

dito Ferreira apresentou, nos termos da Lei
n~ 7.295, de 19 de dezembro de 1984, Proposta de Fiscalização das Atividades do Conselho Nacional do Petróleo (CNP}, que tramitou em conformidade com ·o disposto na Re-solução n9 79, de 1985, do Senado Fedenll.

No decorrer dos trabalhos, durante o ano
de 1985, foram colhidos depoimentos de sete
ilustres personaJidades, que 8bordaram temas
diversos, porém de caráter eminentemente
técnico e sem maior profundidade, "tratando,
em muitos casos. de matéria de conhedmen- to público", como salientou o então Senador
Jorge Kalume, ilustre Relator, em longa e mi·
nucio.sa peça, firmada em 5 de dezembro de
1986. Ao fmal âe Seu relatóilo, o Senador Kalume formulou oito recomendações (fls. 34 a
37), sendo uma delas a submissão, ao Senado
Federal, de_ projeto de lei de autoria do eminente Senador Roberto Campos, datado de
22 de maio ·cle 1986, estabelecendo normas
para o cálculo do imposto único sobre lubrificantE:s e combustíveis líquidos e gasosos (fls.
40.a56):
Não tendo sido, aquele relatório, apreciado
pela douta comissão, a proposta nos ê agora
~para

reexame e parecer.

Preliminarmente, há que se considerar o
tempo decorrido desde a sua apresentação,
até o momento desta nova legislatura, da qual

não participam nem o proponente nem o felaM
tor, e onde as drcunstânc:ias políticas são ouM
tras, como outras são as prioridades econô-

mlcas e financeiras nacionais.

Sala das Comissões, 24 de novembro_ de
198a- _Carlos ChlareUi, Presidente -Affon~
R~Iator Se_vero Gomes- Nelson
Alfonso Sancho - Mário Maia
-Diva/do Suruagy- José Agriplno -José
Paulo Biso!.

so Camargo,
Wedekin -

_

Com efeito, as recomendações contidas no
relatório foram formuladas à luz de uma legis-

O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Expediente lido vai à pub/icaçao. (Pausa.)

O

lação que, pela dinâmica brasileira de produ-

ção legislativa, certamente compo-rtará alterações, muitas delas fundamentais, como as decorrentes do sistema tributário aprovado na
votação do primeiro turno da nova Consti-

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo
sr. 1~Secretário.

tuição. No novo texto, foi suprimida a competênda federal para instituir os imPostos únicos,
entre eles o relativo aos lubrificantes e com-

PROJETODE LEI DO SENADO

bustíveis líquidos e gasosos, que passarão a
ser objeto do novo imposto estadual sobre
operações relativas à circulação de mercadorias (arl 184, ll) ou do novo imposto municipal
sobre vendas de combustíveis líquidos e gasosos a varejo (art, 185, Jll).
Dos sete itens propostos à comissão, somente quatro foram avaliados, justamente os
de natureza essencialmente técnica (n.,s 1 a
4), deixando de ser analizados os relativos à
condução da política energética do País (n'?"
5 a 7), a nosso ver os mais importantes, por
mais de perto dizerem respeito às atividades
do Conselho Nacional de Petróleo,
Ressalte-s_e que os teores dos depoimentos
colhidos não se encontram apensos ao processado; e frise-se que os trabalhos não chegaram a ser examinados pela comissão.
Considere-se ainda que o relatório se fixa
num p'rojeto de lei de. autoria do presidente
da comissão, o insigne SenaaOr ROberto Campos, o qual "não introduz modificações propriamente dítas" e cujo "principal mérito está
em consolidar a legislação sobre o Imposto
Único que incide nos preços dos lubrificantes
e combustíveis líquidos e gasosos", cb~o se
lê em sua justificação. Esse objetivo, como
se infere, estaria prejudicado em vista das alterações desenhadas na Carta in fier/.
Os claros apontados, longe de comprometerem o trabalho realizado, evidenciam a necessidade do acompanhamento, pelo Congresso Nadonal, das atividades do Conselho
Nacional de Petróleo.
Deve salientar-se o_ excelente repert6rio_ de
informações_ e considerações que constituem
o relatório e o projeto de lei apresentados,
consubstanciando valiosos subsídios para esse objetivo.
__
Todavia, não nos é Iídto ignorar a defasaM
gem, no tempo, daqueles documentos, mormente considerando-se a evolução das condições políticas e económicas, desde então, e
as modificações na legislação especifica, além
das projetadas r1a nova Carta.
Esse quadro imporia a reabertura de tod()
um processo investigat6rlo, com a eventual
retomada do depoimento de algumas autoriM
dades ou personalidades ouvidas e de outras
que deveriam ser chamadas a manifestarem-

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação ()Diversidade FedeICJ)_ do Tocantins e dá outras provfdêndas.

se.
Em face do exposto, opinamos peJo
vamento d4 presente proposta.
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É lido_() seguinte.
N• 32, DE l 989

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"'

Ftca o Poder Executivo autorizado
a instituir a fundâÇão Universidade Federal
do Tocantins.
Art. 2~ A Fundação Universidade Federal
do Tocantins, com sede- e -rora õa capital do
estado do Tocantins, vinculada ao Ministério
da Educação, reger·se-á por estafuto e regimento geral a serem aprovados na forma da
legislação em vigor, no prazo máximo de doze
meses, e terá P'or objetivo ministrar o ensino
superior e desenvolver a pesquisa, as ciências,
as letras e as artes.
Art. 3? o Presidente da república disig~
nZ~rá o representante da 1,mjão nos atos_ de
instituiçõ~ da Fundação. _ __
_
Art. 4? Constituem âtos de instituição da
Fundação Universidade Federa1 do Tocantins,
entre outros, eis que se fizer~m- necessários
à integração do patrimôniq, dos bens e direitos
referidos -no ·art. 59 desta lei, e a respoctiva
avaliação.
·
Par~gr_afo único.- A Fundação adquirirá
personalidade jurídica a partir da inscrição de
. seu ato constitutivo no registro civil daS pessoas jurídicas, do qual será parte integrante
o Estatúto legalmente aprovado.
Art. ~" OPatrimôniodaFundaçãoUniversídade Fed-Eiral do Tocantins seirá constituído:
1- pelos bens e direitos que a Fundação
vier a adquirir ou lhe venham a ser doados
pela União, eStados, (Ilunicípios e por entidades públicas e particulares;
n- pelos saldos de exercícios financeiros
anteriores.
§ 1"' Os bens e direitos da Fundação serão utilizados ou aplicados _exdusívamente para a consecução de s_eus objetivos.
§ 29 No caso de extinguir-se_ a Fundação,
seus bens e direitos serão incorporados ao
Patrimõ_nlo da União. _
Art. 6, Os recurs_o_s financeiros da Fundação UniVersidade Federal do Tocantins serão
provenientes de~
1- dotação consignada anualmente no Orçamento da União;
doações, awa1ios e subvenções que lhe
venham a ser feitos ou concedidos pela Uni6o,
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estados, municípios e por quaisquer entidades
públicas ou particulares;
lU- remuneração por serviços prestados a
entidades públicas ou particulares, mediante
convênios ou contratos específicos;
IY -taxas, anuidades e emolumentos que
forem cobrados pela prestação dos serviços
educactonais, com observância das normas
legais vigentes;
V-resUltado de__operações de créditos e
juros bancários;
VT- receitas eventuais.
Parágrafo único. O orçamento próprio da
Fundação será submetida à aprovação do Ministério da Educação, observada a mesma sistemática do Orçamento da União e a competência do Órgãq Central dos Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal.
Art. 7? Fica assegurada à Fundação Universidade federal do Tocantins a imunidade
prevista noart. 15?, inciso VI, alínea c, da Cons· .
tituição.
.
Arl ao A administração superior da Fundação Universidade Federal do Tocantins será
exercida pelo Reitor, pelo Conselho Diretor e
pelo Conselho Universitário, no âmbito de
suas respctivas competências, a serem defmidas no Estatuto.
§ 1? O Reitor, nomeado na forma prevista
na legislação vigente, dirigirá e coordenará todas as atividades da Fundação e presidirá os
Conselhos Diretor e Universjtário.
§ 2~ O Conselho Diretor será constituído
de cinco membros, além do Reitor, nomeados
em comissão pelo presidente da República.
§ 39 O ConSelho Universitário será consti~
tufdo na forma que dispuser o Estatuto.
Arl ~ A F_undação Universidade Federal
do Tocantins terá Quadro e pessoal regido pela
legislação trabalhísta, a ser aprovado, com o
respectivo nível salarial, na forma do art 19
da Lei n9 6.182, de 11 de dezembro de 1974.
Art 1O. Para atender aos encargos decor~
rentes e a aplicação desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir, no corrente exer·
cído, crédito especial em favor da Fundação
Universidade Federal do Tacantins, devendo
a despesa ser compensada com anulação de
dotação orçamentária de igUal _valor, consignada na Lei de Orçamento.
Art. 11. Esta lei" entra em vigor na data
de sua publicaçao.
Art. 12. Revogam-se as disposições_ em
contrária.

Justificação

Em consonância com os objetivos

estabe~

le<:idos quando da reivindicaçâo da criação
do ToCantins, a população deste Estado alme..
ja, agora, a criação da sua Universidade.
A mais jovem unidade da Federação brasi~
!eira apressa-se em igualar-se a suas congêneres; na instalação dos diversos órgãos fed~
rais e das agências final)ceiras e de desenvolvimento nacionais e estrangeiras. Apressa-se,
também como é natural e conseqüente, na
realização das medidas de alcance universi-
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Boa parte da juventude tocantinense, possuidora de estudos de 2Q Grau, emigra, buscando, em outros lugares, a formação universitária que lhe dê enséjo a· umâ profissionalização superior. Ao instituir-se a Fundação

UniveJ;Sidade Federal do Tocantins, tal emigração desaparecerá._ Haverá, então, uma resposta aos anseios daqueles jovens, uma vez que
lhes será assegurada a oportunidade de se
tomarem profissionais altamente qualificados
e de melhor servirem_ -~o Estado, à Região
e ao Brasil. Haverá uma preucupação da Uni-

versidade em se voltar para os interesses das
áreas específicas.
Uma instituição de ensino superior na Capi~
tal do Estado de Toc.antins incentivará, ainda
mais, o progresso que já se anuncia: por seu

intermédio, os tocantinenses poderão dispor
de recursos superiores de especialização que
propiciarão o desenvolvimento merecido.
Após ter sido instalado, Tocantins viu crescer sua população: brasileiros de outras regiões. atraídos pelo novo estado, impulsionados peta mesmo espírito de pionerisrno que
norteou os povoadores do Distrito Federal, e
certos de ali encontrarem novas oportunidades em todos os ramos de atividades, vêm-se
instaJando na nova Unidade Federada.
Há necessidade de equi1íbrio entre o auspicioso aspecto da economia tocantina- cZ~lca
da na agropecuária. - e o esperado aspecto
educaciona1 superior. Fir_madQ n~stas duas pilastras, o potenc!al do estacto do tocantins se
propagará harmónica e integra1mente.
Federalisamos a Univer,sldade Federal do
Tocantins a ser implantada nos moldes da
UNESP - Univerdidade Estadual P.a.ulista:
modema, desçentralizada._ e_ que reflita as necessidades das microregiões.
A sua sede, naturalmente será instalada na
futura capítal do Estado. Mas os seus Cursos
e departamentos, a serem definidos no seu
Regulamento Geral, serãq criados e inste!lados
como conseqüência das necessidades económicas e sociais de cada mlcrorregião. Assim,
os seus Institutos e Departamentos serão !oca·
Jlzados em várias cid~des, sem prejuízo de
uma estratégia integral, consubstanciando as
políticas de educação do novo estado.
Universidade aberta às influências sócios
económicas locais e influgnciando decisivamente o seu_ processo de desenvolvimento:
eis o nosso objetivo.
Sala das Sessões, 13 d~ março de 1989.
-Senador Antônio Luiz Maya, (PDC- TO)
Às Comissões de Constituição e Justi~
ça, de Educação e Cultura e de FinançaS.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
projeto lido será publicado e remetido _às .comissões_ competentes.
O SR. PRESIDENTE ([ram Saraiva) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. }9 Secretário.
É lido o seguinte
REQCIERIMEI'ITO N• 28, DE 1989
Nos termos do art. 239, inCfs0--1,- allnec:if-b,
do Regimento Interno requeiro à Mesa sejam

solicitados ao Poder ~ecutivo (Ministério da
Fazenda) esc\arecim_~ntçs sobre a ~utorização
concedida ~o Grupo Sílv:io Santos para operar,
no Pais, o chamado "Baú da Felicidade", bem
conib infol1lJ.ações sobre a fiscalização governá.rrieritãl das operações do referido grupo
empresariaJ.
Justificação
O chamado "Baú da Felicidade" consiste
num sistema de captação de poupança popular específico.
No exercício da função fiscalizadora,. entendemos que o senado Federal deve examinar
as condições de captação e de retomo dessa
poupança aos aplicadores, bem como a ação
fiscaliiadora das autoridades monetárias sobre o assunto (no caso, o Banco Central e
o Ministério da Fazenda), na área de competência, portanto, do referido -Ministério.
safa das Sessões, em 1O de março-de 1989.
---:- Sei;tador Ronan Tito.
O :SR. P~IDENTE (Iram Saraiva) Em atendimento ao_ que dispõe o art 50, §
z~, da Constituição, a proposição vai ao exame
da Mesa.
OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-So·
bre a Mesa, requerimento _que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.

t lido o segÜinte.
REQCIERJMEI'ITO N• 29, DE 1989
Requeremos, na forma regimental, e de
acordo com as tradições da Casa., as seguintes
homenagens pelo falecimento do ex-Senador
Emani do Amaral Peixoto.
a) inserção em ata de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolências à família
e ao Es@.do do Rio de Janeiro.
Sala das Sessões, em 13 de março de 1989.
- Luiz Wana- Jo5o Cafmon -Jarbils Passarinho -_Antônio- Luiz Maya -Iram Saraiva
- Mauro Benevides - L~poldo Peres João CaStelO.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
requerimento lido depende de votação, em
cujo encaminhamento poderão fazer uso da
palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
(Pausa)
O 8~. Mauro BeneVJdes- Sr. Presidente.
peço a palavra para encaminhar -a votaÇão. O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) C_cmcedo a palavra ao nobre Senador Mauro·
Benevides.
O SR. MACRO BENEVIDES (PMDB CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs. senadores: a noite de ontein, quando se encerravam os trabalhos da ConvençiXl
do meu Partido - Partido do MovimentO Democrático Brasi1eiro 7'""chegava-nos a infausta
notíCia-do desaparecimento, no Rio de Janei~
ro, do extraordinário homem público que foi
o Almirante Emani do Amaral Peixoto, queexerceu as mais destacadas funções na vida
públlça do País, tendo, inclusive, honrado o
Senado Federal com uma atuação das mais
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proficientes, das mais dedicadas,_ a_s~[lillada,_
sobretUdo, -por sua preocUpação -de Corresponder à expectativa do povo brasileiro, de
cuja confiança era lídimo detentor.
Muito jovem, nomeadÓ interventor do Rio
de Janeiro pelo então Presidente da República,
Dr. Getúlio Vargas, Amaral Peixoto começava
a sua bri1hante trajetória, seqüenciada, depois,
por um mandato de Deputado à Assembléia
Nacional Constituinte, em 1945, quando o
Pais reingressava, após o Estado Novo, na suafase de redemocratização.
,
Posteriormente, Amaral Peixoto ocupou ou·
tras funçOes de relevo: Ministro da V'~ação e
Obras Públicas, Embaixador do Pais em Washington e, enfim, vários cargos que o projeta~
ram, destacadamente, em razão dos seus méritos íil.cõn~Veis - a- sua clarividência, o seu
descortino, a sua competência, o seu talento
e a sua vocaçâo para a vida pública.
Tive o prM1égio, Sr. Presidente lram Saraiva,
de conhecer o nobre Senador Amaral Peixoto,
atravê~ de um outro líder político da maior
expressão, a quem segui durante tanto tempo
na minha vida pública, o saudoso Deputado
Martins Rodrigues, que compunha com o ex·
tinto, na_quela época, a agremiação a que nós
pertencíamos - o Partido Social Dem_ocrático
-Amaral, Presidente do PSD, e Martins Rodrigues, Secretário daquela facção, extintª em
1965, por força do Ato Institucional n9 2.
Nesta Casa, ao chegar, em 1975, para desempenhar o meu primeiro mandato senat:orial, aqui já pontificava. como uma das figuras
luminares do Parlamento brasi1eiro, o nobre
Senador Amaral Peixoto que exerc:era, irt~
aquele momento, a Liderança do pequenino
MDB, que foi o centro da resistênci_a democrática no Pais.
E todos nós, recéJ'!l·Chegados a esta Cada
do Congresso, buscávamos em !\rnaral Peixe)- _
to apreender .,_s suas lições sapi(mtissimas, ··
que S. Ex!' nos ministrava com carinho, com
boa -Voritade, com dedicação, ensinando-nos.
sobretudo, a raciOçinar no âmbito da conjuntura política, ec,enômica e social, dentro de
uma linha de equilíbrio, de aprumo e de sen~
satez.
Recordo-me, Sr. Presidente e Srs. Senado-res, que nos reuníamos, nós, os 16 representantes eleitos em 1974, corri Amaral Peixoto,no Gabinete de S. Ex', na área nobre do Senado Federãl. -Naquele primeiro monieritO, nós
nos conscieOtiZávamos, convencíamo-nos
mesmo de que estávamos diante de um lKr
mem de inteligência fulgurante, de espirita
realmente privilegiado, que nos legava, naquele primeiro contanto, toda uma experiência,
todo um tirocínio, toda.. uma clarividência que
deixara à mostra durante a sua atuação no
cenário politico-parlamentar do País.
Pois bem, Sr. Presidente, foi esse homem
que, com incoinPãrável digfiidade, represen~
tau o novo do Rio de Janeiro nesta CaSa; é
esse homem que, com nome honrando aveni~
das monumentais no seu Estado, nós reverenciamos pelo que lhe foi possível fazer em favor
do País, em prol da comunidade nacionaL É;.
esse cidadão probo e digno que o Pais perdeu
à noite de ontem e cuja personalidade mar-
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cante será homenageada pela palavra de outros oradores, inclusive, na condição de Uder,

por seu antigo .:-ompanheiro nesta Casa, o
Senador Jarbas Passarinho.
-

Sr. Presidente, se convivi com Amaral Peixoto na grandiosidade e imponência deste plená-

rio, também o fiz no círculo mais restrito da

Mesa Diretora, então presidida pelo -inoJVid_ável
Senador Petrônlo Portella. Naqu_eTa época,
Amaral e eu, representantes do MDB, dentro
daquela proporcionalidade recomendada pelo

Regimento,passávamos a compor a Mesa, e,
ali, durante nossas decisões administrativas,
a voz de Amaral Peixoto era sempre ouvida,

era sempre acatada, e servia, naturalmente,
como diretriz para as decisões assentadas na-

quele _colegiado. Portanto, Sr: Pr:esidente e Srs.
Senadores, foi uma irreyarável perda para a
Nação brasileira.
Neste instante, desejo expressar o meu pesar, o meu sentimento pelo desaparecimento
de Amaral Peixoto, e. através da manifestação
de apoio a ess,! requeritylento..levar à sua viúva
Alzira Vargas do Amaral Peixoto, ao seu genro,
GovemadorWellingtonMoreira Franco e à sua
filha Celina do Amarai Peixoto Moreira Franco
a manifestação da nossa solidariedade, nesse
momento doloroso de mágoa e de pesar pela
perda do preclaro brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Joãô
Menezes para encaminhar a votação.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores. o nosso colega Senador Jarbas
Passarinho Irá falar, dentro de poucos minutos, em nome dos Uderes nesta Casa. Mas,
queremos deíxar erri nome do GóveriiO, O nosso profundo pesar pelo desap8fedmemo do
Comandante Amaral Peixoto, que foi uiTi'a'-fi..
gura ímpar da nOSSI. política. Tinha uma caracterlstlca própria, que era aquela de cumprir
a sua palavra. Amaral Peixoto era um homem
· com quem se podia combinar qualquer assunto referente à politica e se ele disesse que
daqui a três meses, no dia tal, iria resolver
aquele assunto, podia-se estl!lr certo que naquela data ele o resolveria ou daria uma reg..
posta procurando atender ao problema.
Amaral Peixoto pertenc~u a-um-grupo-que
podemos chamar de universidade política
neste País. Ele foi o grande reitor desta univer~
sidade politica, foi um homem de qualidades
excepcionais. Homem que vindo da revolução,
velo do Governo GetUlio VarQ-as e se firmou
em todos os quadrantes, e até os últimos mo~
mentes de sua vida foi reverenciado.
Pelos idos de 1956 ele foi para Washington
como Embaixador do Brasil, e o Partido SociaJ
Democrático atravessava uma fase wn pouco
complicada ou mesmo dificil. Tivemos oportunidade de encontrá~lo em Washington. Conversamos e eu lhe clisse: "Comandante, está
na hora de o_Senhor voltar ao Brasil e assumir
o comando do Partido Social Democrático."
Ele, sempre, naquela fidalguia natural e na~
quela maneira muito franca de falar, respon.4eu: --"Eu estou aguardando, aqui, com~

pletar uns pequenos trabalhos iniciados e estou pronto a voltar_ao nosso P~s;_ continuando
a luta em nosso PSD, para continuar a nossa
caminhada política." Particularmente sempre
tivemos em Amaral Peixoto nosso grande
guia, nosso grande mestre. Fomos levados
a_ sua presença pelo nosso pai, Senador Álvaro
Adolfo da_ Silveira.__paí em di;mte passamos
a ter a honra e a felicidade de freqüentar amiudamente as conversações com Amaral Peixoto._
Amaral Peixoto já aqui em Brasília era nosso
companheiro de almoços que fazíamos duas
ou três vezes por semana, nos quais comparecia em companhia de Nelson Carneiro, Ulysses Guimarães e Tancredo Neves . .Nmoç~
que íamos duas, três vezes por semãna e ou~
víamos a experiência e a palavra de Amaral
p~~
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nado Federal no fWleral do ex-senador Emani
do Amaral Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraíva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passadnho, como Uder do PDS.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-

PA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpro o doloroso
dever de falar nesta. sessão a respeito de um
homem que aprendi a admirar nesta Casa.
Ainda me recordo da Convenção do meu
Partido no ano passado, exatamente aqui, no
plenário do Senado Federal, quando o Senador Amaral Peixoto velo até nós, já -com algu~
ma dificuldade -- não digo de locomoção,
mas dificuldade de sair do Rio de Janeiro e
chegar até aqui - participou da Conveitção
do Partido e foi aclamado Presidente de Honra
do Partido Democrático Social, partido no qual
ele ingressou exatamente na hora da maré
vazante e não da maré enchente.
O ilustre Senador Mauro Ben~des e o não
menos ilustre Senador João Menezes falaram
a respeito do ilustre morto e cada um tocando
num aspecto da vida de Amaral Peixoto. Eu
pleiteei, corno Líder, a oportunidade de falar
sobre Amaral Peixoto porque não queria que
ficasse apenas no encaminhamento da votação do requerimento a palavra de quem obs. curamente sucedeu _a ele na Presidência do

Isso se passou aqui em Brasília e ele depois
cotínuou sua caminhada política. Foi um homem extremamente respeitado como político.
Quando comandava um partido, esse partido
realmente funcionava em todos os sentidos,
em todas as maneiras, dentro do_ respeito e
da moralidade.
O Brasil perdeu um grande homem e a
classe política deve estar em luto em todo
o Pais porque, realmente, ele durante 50 anos
desempenhou com fida1guia, com sinceridade, com coragem, com capacidade, as fun~
ções política a que foi guindado.
PDS.
Exerceu as mais vã.ilã:da5 luiiÇOés na vida
Como disse a V. ~. Sr. Presidente, Srs.
pública. Deixou marcada a sua passagem. Foi
Senadores, passei a admirar Amaral Peixoto
e voltou a ser o comandante do Estado do
aqui nesta Casa porque venho de wna1Jera~
Rio- de Janeiro pelas sueis qualidãdes, e não
ção que foi muito inbigada a respeito do Dr.
há JÍaquele EStado quem não reverencie a sua
Getúlio Vargas e de seus auxiliares imediatos.
memória e a sua passagem.
Entre eles figurava,· exatamente, o então CoHoje, talvez, a rodovia mais importante_ damandante Amaral Peixoto, e a maledicência
quela i-egí.3õ,- cõmá preito -de- gratidão, tem
é- uma das moedas que correm com muita
o seu nome e todos sabem quando passam
facilidade na vida pública. De modo que se
por ela, que é a reverência ao homem público, - tentava atingir esse homem, primeiro na_ caao políti_co, ao chefe de famllia~ ao pai, enfim,·
racterização da genrocracía, não aparecia ele
ao grande braSileiro, que tão grandes e relecomo tendo mérito próprio e, sim, através do
vantes serviços prestou ao Rio de Janeiro.
liame _do casamento. Depois, inventou-se soCom essas--rápidas palavras de solidariebre ele que era um oficial de Marinha que
dade, o nosso pesar e, até, a grande emoção
pouco conhecia de navios e, sobretudo, do
de não.ter podido, por circunstâncias indepenmar. Eu me permito fazer esta referência, por~
dentes da nossa vontade, comparecer à sua
que me parece que ela nllo é absurda. Quando
caminhada final no Rio de Janeiro.
se comemorou a promoção do Comandante
Os nossos pêsames à família e a oa Alzira,
Amaral Peixoto a Almirante, então um vigoaqUela-companheira heróica, à companheira
roso jornalista, que na época comandava a
brava em todos os tempos._ A nossa palavra,
oposição no Brasil, o apelidou de "almirante
não de consolo, ma;; d.e solidariedade e ami~
em sec_o", porque não teria feito comando
zade a quem teve a felicidade de ter como
de belonaves, nem na guerra, nem na paz
marido um grande brasileir:o e um exemplar - pq~ muito _tempo.
polítiCO.
.
Eu, nesta altura, era Capitão, ou pouco depois Major, ainda não__ f~ia política a não ser
O SR. PRESIDENTE (lrom Saraiva) estudantil na Es_cola Militar. Lia muito o mais
Em votação o requerimento.
vigoroso dos oposicionistas na época e a cada
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
artigo mais se sedimentava em mim tm1a pre~
permanecer sentados. (Pausa)
venção violenta oon_tra o antigo PSD, porgue
Aprovado.
ali figuravam sempre nas palavras daquele ta~
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Jentoso jornalista as pessoas qualificadas, na
Mesa associa-se às homenagens e fará cumgíria política, como as grandes raposas nacioprir a dellberaçao da Casa.
.
nais, aquela_s que ficariam configurando, mui_A Presidência designa os Srs. Senadores
to mais do que _os próprios mineiros, a minei~
Nelson Carneiro, Jamil Haddad, Afonso Arirlce. Aqui eu tive a oportunidade de travar connos, Albano Franco e Roberto Campos para
tato com homens dessa qualidade: AmaraJ
integrarem a Comissão que representará o SePeixoto, Gustavo Capanema e fui mudando
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a minha visão anterior_ a respeito deles. EnCon~
trei o Almirante Amaral Peixoto (e sempre o

ri'iulher e pelas ligações que acabamos fazendo neste campa da afetividade.
Pesou-me muito ter g!Je substituir, no PDS,
chamava de Ministro) na reduzida Bancada
a figura de Amaral Peixoto. Quando terminado_
do PMDB, a que se referiu o Senador Mauro
o seu último mandato, disse-me que não mais
Benevides. Rec-ordo-me bem, quando cheguei
poderia ficar na liderança do partido, porque
a esta Casa, vindo do Ministério da Ed,yça.c;ãq,
deveria_._ na sua opinião, ser um Parlamentar
no segundo governo ao qual pertenci, que
que execntasse essa função.
eram apenas sete senadores oposicionitas. E
_To-mado de súbito pela noticia, porque não
quando eu fiz o primeiro disc-urso me defensoube Oittem, apenas hoje ao ler o jomãl, tive
dendo de uma acusação, por sinal realmente
a idéia 9e trazer para o Senado Federal essas
injusta, a respeito do Ministério da Educação,
o- meu líder me chamou e me disse: "oJha, . _p~ayras de saudade, centrando o meu discurso n~- última entrevista q-Ue Amaral Pe_ixoto
não faça isso nem se defenda -porque eles
conc.ede._u em vida, que foi d~da a Villas-Bôas
preciso deixar que falem, mesmo quando faCoiiêã e Que foi publicada pelo Jornal doBrazem injustiças". Eu nãi:i1iC:bªv-ª--que 9 saudoso
sil. no dia 13 de setembro de 1987.
Petrôn!o Portela tive$_e. r~ãg_ nisso. Foi de
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, eSsa- entre=
algum modo um conselho desastroso porque
vista: lida agora - repito - foi dada no dia
eu estava chegando ao fim d_o meu primeiro
1;3-__ ç[e setembro de 1987, e é a1guma coisa
mandato, que tinha consumido ~~te_ anos no
que prova que aquele grande homem tinha
Poder Ex__ecutivo, e exatamente em 1974,
quando fiZemos as eleições o MDB ganholP uma extrao'tC!inária visão prospectiva. Ele não
era __ apenas responsável pel9 que tinha feitQ
16 cadeiras aqui e nós apenas seis, graças
11 este conceito de não nos defender sequer
no passado, pelo apoio que tinha dado ao
daquilo que era injusto. Pouco depois, vi o
Presidente Getúlio Vargas, ainda há pouco ci~do pelo nobre Senador Maufo Benevides coSenador Amaral PeixotO lideranâo a Bancada
mo interventor do Estado do Rio, nomeado
do MDB. E a conduta que ele_ teve me inspirou
pelo seu sogro.
para depois, eu mesmo, como Uder de OposiEram-essas as cOisas, esSas ·coincidências,
ção, repeti-la tanto quanto possível. Era a mesessaS aparências que levaram às acusaçOes
ma conduta que quando Ta_nçredo Neves fundou o PP, fez. a suª_ definição de Oposição.
im~~~id~ 913~-~~-~ recebia.
Era Uma opOsiçãO resporisáve1 e confiável. Era
Q.Sr. Leopoldo Peres- Permite-me V.
confiável na medida em que não atacava as
Ex' U:m aparte, nobre Senador?
diretrizes e os fundamentos do regime demo-·-O SR. JARBAS PASSARINHO- Ouço
crático, ao contrário, tinha uma lealdade sisteo apãrte do _nobre Senador.
mática ao regime democrático. E era responsável na medida exatamente ~m que as açu~
O Sr. Leopoldo Peres- Nobre Senador
ções não se faziam sem fundamentação. En- Jarbas Passarinho, V. Ex' dá um eloqüente
tão, era c_onfiável e responsável- ponho semtestemunho do homem público_que foi Amapre "responsáveJ" na:-frehle, porque i'16s,-norrai PeiXoto. E V. Ex" aqui o conheceu liderando
tistas. temos a mania c;le abrandar as vog~s,
um parlido de_ oposição. Permita-me, tamficando confiável e responsável parecendo irbém, dar o testemunho de um membro do
responsável, ao contrário do que se pretende
Partido Social Democrático, ail}!=fa jovem, lá
dizer.S. Ex" atuou aqui de maneira que traçava
da sua província, que o conheceu e depois,
um paradigma para o modo de f.:J_zer_oposiçáo.
Como Deputado Federal, privou com Ernani
Aos pucos fui me afeiÇoando àquele grande
do Amaral Peixoto. Conheci-o Ministro da Viahomem e verificando o quanto eu tinha errado,
ção do GovernO de Juscelino Kubitschek, .AIpor acreditar nas críticas qu_e se lhe _tinham
rpirante Am_a{al Peixoto a.q_uem este País ain®
feito com_ tanta veemência e, às vezes, com
nao lei justiça~- e graçaS à perSonalide solar,
tanta contundência no passado. A serenidade,
eu diria, do Presidente da República de então,
compostura, sensatez. lucidez chegaram a tal
o_ Brasil esqueceu a presença do Ministro da
ponto que, quando presidi a Casa, quiz fazer
Viação, na elaboraçào dÕ plano de instalação
- e apenas fiquei no início dessa experiência
da Indústria Automobilística Brasileira, na con- a memória política brasileira, aproveitando
CepçãO da Belém-Brasília e da Brasília-Acre.
os Senadores presentes aqui. Ainda conse- Há uma certa injustiça nesse esquecimento.
guimos editar um Uvro com as mernó"rias de
Foi obra do Governo de Juscelino sim, mas
Daniel Krieger e me dirigi ao Comandante
com a presença também de-Amara! Peixoto.
Amaral Peixoto, c_omo era chamado, pergunDigo a V. Ex' e o faço com profundo respeito
tando se ele poderia ser também um daqueles
e saudade que a figura de Amaral Peixoto meque ditasse as suas m~mórias para os joma- rece de todos nós. Poucas vezes um homem,
Ustas que o Seriado_ havia contratado para ess_e -- procurando mui_tas vezes ~gir na sombra, hontraba1ho. Ele, então, me deu a explicação de
rou tanto e dignificou tanto a vida republicana
que já não podia fazê-lo, porque estava comdeste País.
prometido com a Fundação Getúlio Vg~rgas,
O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito
com Aspasia Catnargo a·quem--ele fez-sucessivos depoimentos que se traduziram depois obrigado a V. Ex'
Da entrevista, Sr. Presidente, quero apenas
num magnífico livro de memórias.
-Sãlientar alguns tópicos.
Tenho, também, por D. Alzira Vargas o mesO SR.-PRESIDENTE (iram Saraiva)- A
mo sentimento de respeito, profundo, atê aumentado, sem dúvida, do ponto de vista afeti- Mesa comunica a V. EX' que V. EX' tem ainda
10 minutos.
vo, pela forma pela qual ela tratava a minha
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O SR. JARBAS PASSARINHO -Agro·
deço a V. Ex", porque-fiquei preocupado com
a razpidez com que fll,liu o tempo de que eu
dispunha e fui avisado pela ópticã do Senado,
de que estaria na hora de recolher o discurso.,_
Agradeço a V. Ex~
-Vejamos o que ele fala,
resposta ao jornalista em 1987, em pleno período da Constituinte: - um t;Wisódio esquecido e oportuno
pelas suas conclusões:

em

"Foi quando entrei para o_PDS; no Governo do Presidente João Figueiredo. Ao
sair do gabinete do presidente, concedi
uma entrevista, confirmando a_ necessidade da anistia e da Constituinte. Falei
com tal convicção que o então presidente
do partido, o saudoso Petrônio Portella,
sentiu-se obrigado a explicar que nem
tudo que eu afirmava era Q_que ele pensava." "O Brasil viveu._mult<;>s anos na expectativa da Constituinte. Passou a enxergar
na-·constituição ~ -~lução milagrosa para
lodos os seus problemas. Agora receam?,_s por-uma decep~ão nacional"_
Outra previsão- feita põr eJe. Todos nós
achamos que muitas pessoas, ou milhões de
pessoas no- Brasil, achavam que a partir da
convocação da Constituinte e da promulgação
da Constituição todos os problemas temáticos
do Brasil estartam resolvidos.
Então, eJe, com experiência, chama a aten·
-ção para esta decepção qUe se aproxima.
Sobre o trabalho da Constituinte, S. Ex' diz:
- ·•Era visível que os grupos de pressão iriram atu.ar _no sentido de .s~us interesses, que nem sempre representam ou
coincidem con:t os do povo. Brasma favorece_ esse tipo de pressão porque isola
os homens. Cní:icam muitO-aS passagehs
aéreas_ pagas pelo Congresso aos Parla·
mentares para que viajem regUlarmente
aos seus Estados. PoiS é uma_ necessi~
dade absoluta. Agora, que estoU longe,
posso ver, à distância, como Brasília Segrega os políticos, que perdem o cantata
com a realidade"...0 natural é que a
ConstltuiÍlte começa,sse por compor uma
única comissão para elaborar o anteprojetQ que s_ervisse_como roteiro."
Reilozi]o-me ein ler novarriente essã deaãração de Amaral Peixoto. porque foi uma das
teses que defendi, embora vencfdç a"qui sistematicamente. Eu achava certo o que o PMD_B•.
sendo o partido maior, desejava fazer naquela
ocas_iiio, pela decisão do Dr. Ulysses Guimarães: uma comissão, Apresentamos um projeto para, a partir dele, fazermos, a exe.mplo
do que tinha ocorrido no Brasil anteriormente,
uma Constituição. O resultado é que trab_alhamos vinte meses para poder chegar ao final
de nosSos tJ:abalhos. ___ , _.
__ _ _
S. ~ diz também, e é muito_ importante
pensar nas palavras de um hoinem que j& .
estava com 84 anos, q~e viveu inten~amente
a vida política do País, a_ respeito das Forças
Armadas.

-"Uma das coisas que me preocupa
é a campanha para reduzir as atribuiç6es
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das Forças Armadas e o mandato do Pre~
sidente da República. Em primeiro lugar,

é claro que as Forças Armadas nunca
precisaram de dispositivos constitucionais para fazer prevalecer o que consi-

deram necessário. Essa é á realidade aqui
e em todo o mundo. O que é preciso
é não dar pretexto. Se as Forças Annadas
fossem contidas por limitações_ constitucionais, não teria havido a República nem

as demais revoluções de 30 e 32.
A Constituinte foi conduzida para discutir os pontos sobre os quais ela sofreu

presão, como o regime, duração do mandato, reformã agrária, estatização". E esqueceu o resto.
Daí a falta de uniformidade das versões do
substitutivo do Relator. E ele aí faz uma expres.s&o dos seus desejos, para que o Relator conseguisse dar unidade ao texto.
Depois condena, claramente, o que se falava naquela ocasião, que alguns colegas nossos pretendiam submeter ao texto da Constituição, uma vez promulgada, um plebiscito.
Ele se volta violentamente contra isso; violentamente em termos de argumento, não de
palavras. Ele diz:
Trata-se de erro grave, o plebiscito. Os
Constituintes estão investidos de mandato po~
pular expresSo.
Quando participei da Constituinte de 46
sempre me consfderei titular de um mandto
explídto conferido pelo eleitorado do meu Estado- eu e todps os Constituintes. O referendum encerra seus perigos. E. se depois da
Constituição pronta o plebiscito apresentar resultado negativo, com a rejeição popuJar?_Como proceder? A mesma tonstituinte será incumbida de elaborar outra Constituição! Notese o alcance desse radocínio.
Se outra Constituinte tivess_e que ser eleita,
de ser eleita, enfrentaremoS Qrave crise pOJíti~
ca. Quem governará até a promulgação da
ConstituiçãO? Querri dissolve a Constituinte?
Perguntas admiráveis de um homem extraordinariamente lúcido.
Vejo que se apresta, para honrar-me com
um aparte, o nobre Uder Leite Chaves. Prefiro
interromper e ouvir V. EJcl', se quiser apartearmeagora.

. O Sr. Leite Chaves- Muito obrigado a
V. Ex!', SenadorJarbas Passarinho, por permitir
a minha intercessão em seu discurso. Ontem,
estávamos reunidos, o Presidente Ulysses Guimarães, diverSos governadores, Senadores e
parlamentares. Compúnhamos a chapa, discutíamos a chapa da nossa Executiva. A certa
altura, entrou o Senador Nelson Carneiro e
fui dizendo: senador, já tomou conhecimento
do falecimento de Amaral Peixoto'? E o Sênador Nelson Carneiro, obtida cOrlJil-rTiação,
tremeu e parou. Vi naquele gesto o recordar
prévio de toda uma vida_ de amizade que eles
mantiveram. Em seguida, quãndo a collversa
se reinldou, veio-me à lembrança um episódio
com Bertrand Russel. Aos novenm e poucos
anos. sendo entrevistado sobre temas filosóficos. sobre alguns possíveis erros da Lei de
Relatividade, muito aborrecido disse aos j6ma-

a

listas: "o que eu quero mesmo é rever amigo
de infância". Na medida em que vão morrendo
os amigos de infância, de juventude, de vida
politica, vamos ficando sós_. Vi o Senador Nelson Carneiro, naquele instante. mais_ _só, embora cercado de outros grandes amigos de
vida partidária. Conheci o Senador Amaral Peixoto quando cheguei aqui. EJe era nosso líder.
O que mais me impressionava nele era a sua
capacidade de ouvir. Eu vivi aqui no Senado
e conheci uma série de pessoas que ouviarJl.
Eu ficava surpreso. Nós éramos mais jovens
e faziam questão" de nos ouvir. Assim era ele
e Gustavo Capanema, entre outros. Ficou-me,
a crença de que existe um estágio de comportamento, além do lógico e do intelectivo que
é o estágio de sabedoria que se adquire após
umii longa vida pública. Sucessivas vitórias
e derrotas, elogios e humilhações, ovações
e ofensas em constante alternar, levam muitos
políticos Vocacionados a viver num estágio de
sabedoria, mais no mundo da intuição do que
da inteligência normal e convencional. Acho
que com a morte do Almirante Amaral Peixoto
passa-se mais uma página na era Getuliana.
Getúlio fora seu sogro•. mas ele se referia ao
-presideii.te como Dr. Getúlio, não em uma
identificação de parentesco afim, mas em uma
identificação de admiração política e respeito
histórico. Não era o parente, o pai de sua esposa que estava pres~nte quando ele ~e~ referia
a Getúlio, mas era cornQ se fosse um tipo
admirasse sempre a clarividência política.
Ele_ foi nosso líder em época muito difíCil e
o fato de ser ele o fronteiriço entre o militar,
que muitos diziam não ter navegado, e o politico que testemunhOl! intensamente os fatos ...

eie

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu
preferia que V. EX' Chamasse de anfíbio, o
que tamb~ sou, pois fronteiriço soa m~l.

--o

Sr. Leite Chaves -Digo fronteiriço
porque está no limite. Não é o fronteiriço da
lo~cura; é o fronteiriço_ da razão, aquele_ que
está entre dois campos sendo capaz de participar dos dois, de ser participe das duas realidades,- sem nunca confundi-las pelo fato de
ser ele também miUtar e PQlítico no regime
de exCeção, foi capaz de manter a respeitabilidade em ambos os campos. AssoCio-me
a V. EJcl' na hornenagem, e acreditO que também todo o mundo político brasileiro. O País
deYe muito ao ilustre Embaixador. Ele foi diplomata,' politico, militar. A última vez que o
vi foi quando lançou o seu livro, aqui, livro
de memórias; todos os amigos o prestigiaram.
Ele _estava alegre, com aquele mesmo· rfso
que lhe e~a ca!açterí;rti_co. Ainda não li o livro
-mas talvez depois da sua morte ele venha
a ser reafualiiãâO Cõri'lO fonte--de infOiinação
que ajUdará a História Com certeza esse livro
deve encerrar muita"sabedoria, muito exemplo
para nós, pois ele foi um decidido obseiVador
9e fatos. Sabia _ouVir melhor do que ninguém.
De forma que me congratulo com V.~ mando a IY Alzira Vargas os meus sentimentos.
O Senado estará muito bem representado em
sua despedida, eis que o nosso Presidente Nelson Carneiro ali se encontra. Vamos, cada vez
mais pensando como Bertrand Russel, que
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qs que partem vão-nos ~eixando sempre uma
sensação de vazio, de solidão rnaior. Esta Casa
perde um pouco com a sua partida. Muito
obrigad_o a V. Ex"
O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra·
deço a V. EX as palavras tão expressivas e
as frases tão antológicas cOmo as que V. Exusou ainda há pouco a esse respeito, especialmente quando lembrou - eu não conhecia
~ a e}Cpressão de Bertrand Russel. De fato,
à proporção que vivemos mais, Começamos
a buscar em nossas lembranças o espaço perdido pela ausência dos antigos. E V. Ex" salientou isto muito bem. Ainda há pouco,_ o Senador João Menezes falou também sobre o seu
encontro com o Ministro Amaral Peixoto no
Exterior.
- Vou saltar pontos da entrevista, Sr. Presidente. Pediria a V. Ex'. que a considerasse depois como lida, para ser incorporada ao discurso, porque o tempo urge. Eu selecionaria
apenas, a meu critério, alguns outros pontos
importantes dessa entrevista, que mostra, como eu disse, a capacidade de julgamento e
de previsão do Senador Amaral Peixoto.
Sobre as prerrogativas do Congresso, ele
era inteiramente favorável a que _elas se restaurassem, mas dizia:
"...e também indispensável assegurar
condições para que eJas possam ser efidentemente utilizadas. Presidi, no Senado, a Comissãó ES-p&ial do OrÇamento
e constatei que o Congreso rtão está aparelhado para exercer as suas funções."
Veja V. Ex' exatamente esta_ passagem.
_Quem votou há pouco tempo o Orçamento
np Congresso Nacional verificou a mesma coisa__ que o Senador Amaral Peixoto constatou,
Cruando presidiu a COmissão do Orçamento:
a falta de aparelhagem do Legislativo em relação ao Executivo.
Há mais uma passagem que é preciso entender; não ao pé da letra, mas que me parece
extremamente importante. Ele diz:
"Em Brasília (é Um dos pontos altos
da entrevista) o brasileiro perdeu o respeito pelo dinheiro, o que é pior, pelo
dinheiro público, o Erário. Mudou completmente a mentalidade do brasileiro.
Quando, nos começos de Brasília, eu era
Ministro, morava num apartamento do JAPETEC e pagava aluguel. No mesmo prédio morava o Marechal Odylio Denys, Ministro do Exército. Era a fase da conso6dação da nova Capital. Dispunha apenas
de automóvel e motorista. Outra falta de
respeito pelo dinheiro público se evidencia na construção de verdadeiros paládos,_ mais luxuosos do que em qualquer
parte do mundo. Os bancos oficiais. em
Washing1:on, funcionam em prédios velhos e modestos, nada qué se compare
ao palácio do Banco Central.
A caixa-forte do Banco Central mereceu de um jornalista americano a observação ferina de que é proporcional~ nosM
sa clvida externa. A máquina administrativa cresceu espontaneamente."
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O Sr. Lulz VIana -
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Permite-me V. Ext

--0 Sr. Lulz Vlana - Que foi difundida: e
qUe cQrre\,1 munc;l_o, ~à9 há dúvida nenhwna.

OSR. JARBAS PASSARINHO -Ouço

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agra·
deço multo a V. Ex!
- Sr. Presidente, vou conc:luir. Farei apenaS
referênciaS, não mais lerei, algumas das pala~
vras que Amaral Peixoto Utilizou na ocasião
em ·que dava essa' entrevista. S. Ex' falava,
- por exemplo, sobre a defesa necessária das
estatais, mas só de algumas estatais. Eu dizia
daramefite, por exemplo, que a Petrobrás, a
Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do
Rio Doce e muitas outras deveriam ser mantidas como tal. Mas terminava dizendo que
"a verdade é que passaram para o Governó
maus-negócios; empresas irrecuperáveis". E
que "todo o_povo paga aJtos salários de fund(}o
nárfos que nada fazem, porque nada têm que
fazer". Opinou, na ocasião, quando govt:mante, "que deveria ser reduúdo firmemente o
déficit público e diminuído o número exagerado de estatais, através da venda". Falou também sobre o problema da reforma agrária,
preocupado em mostrar que não era do modo
pelo qual na Constituinte se estava tentando
resolver a questão, tradic:ional, histórica no
Brasil, que se teria êxito. Palou sobre as suas
apreensões sobre o futuro, '1á atravessamos
- dizia ele - situações diffceis e, bem ou
rriãl conseguimos atravessá-las". Ele cita, nu~
ma parte da entrevista, que em Paris disse
áó deposto Presidente João Goulart que ele
fora o cu1pado, em grande parte, pela sUa deposição, porque se tivesse aceito continuar
no-parlamentarismo, teria governado até o fim
e, provavelmente, feito várias das suas reformas. Mas, como destruíu o parlamentarismo
e passo_u à _exigênc::ia do presidencialismo,
houven o inevitável choque que o levou à de~
poSição.
Termino para referir uma palavra de S. Ex_f,
na Ocasião, que me parece muito atual. especialmente o que ocorreu no Brasil nos dias
_anteriores ao de hoje, no sábado e domingo,
com a convenção do PMDB. Ele dizia:

um aparte?

o nobre Seflador Luiz Viana.
O Sr. Luiz VIana - Agradeço a V. EX'
a concessão do aparte, porque eu quero trazer
à Casa um peq!J.eno depoimento sobre o nos-

so saudoso Senador Amaral Peixoto. Quando

na Constituinte de 1946, todos- n6s da UDN,
ou da Oposição a Getúlio Vargas, fazíamos

as maiores restrições a Amaral Peixoto, embo-

ra o conhecêssemos ___de longe, apenas-. Mas
fazíamos restrições pela sua condição de genro do ditador. Mas como é _comUm, O Parlamento nos aproxima, nos toma conhecidos
e, assim, nós nos aprOXimamos de Amaral
Peixoto. Então, a ima,gem que pass~C?S a
ter dele não somente. na Corisütuinte, mas
depois da Cónstfftiinte, quandO ele iiitegrou
a ComfssãO d~ I:inanças - da qual eu também fiZ parte- presidida por Arthur de Souza
Costa, foi que nós pudemos, realmente, sentir
o grande Aomem, repito, o grande homem,
o grande político e o grande cidadão que era
Amaral Peixoto. Não havia ninguém mais aten~
to ao interesse público, mais atento aos problemas do País, sobretudo aos problemas do
seu Estado, o Rio de Janeiro, do que Amaral
Peixoto. Realmente, S. Ext era, Sob esse pOnto;
além de outros, \.l.IJ"' homem admirável. S. Ex'
era um homem realmente voltado para a sua
atividade pública. Acredit9 ,que não pensava
em outra coisa que não fosse na vida pública,
nos interesses do Estado do Rio e nos interesses políticos dos seu:?___amigos. Mas fazia isso
com uma correçào, com uma altitude que
a todos nós, devq dizer, surpreendia-pelojuízo
errado que tínhamos, anteriOrffiente, de Amaral Peixoto. E asSini tOdos ná$ nos tol"!'lam~
não somente amigos de Amaral Peixoto_nias,
sobretudo, admirad9res de_ ~ar~. Peixoto.
Essa condiç:ão, ao longo de tantos anos, d,e_<::ênios, s6 fez crescer. O tempo tomou Amãral
Peixoto,- no nosso convívio, na vida pública
brasileira, sempre maior para se tomar, realmente, o grande expoente que S. EX' foi na
vida pública brasileira,
·
1

OSR. JARBAS PASSARINHO- Muito
obrigado a V. Ex", ·nobre Senador Luiz Viana.
No inlcío destas minhas despretenciosas palavras, eu falava algo parecido não com o brilho
de V. Ex" e muitO- menos c::om·o- respaldo de
toda a sua vivência, de um brasileiro tão ilustre
como-é- V. f:Xf. Exatãnie!fltêtpara· salientar isso
era no Exército que eu estava. E lá, também
nós, graças à influência de üm famoso, brilhantíssimo jornalista, tínhamos sobre Amaral
Peixoto a pior das impressões. Erã- o genror
- Não fugia, inclusive, das expressões mais
duras.
O Sr. Luiz Viana --Como aquela expressão do "Alzirãq~'.

O SR. JARBAS PASSARINHO- Essa
eu ainda não tinha dito. Falei no "Almirante
em seco" mas o ''AlZ\i-ão" também, que era
esse ponto a _que V. Ex.. se refere, era o Qenro.
A negação da que ele era, a genrocrada.

__ "As_responsabilidades do PMDS são
_muito grandes. Ele representa a maioria
na Constituinte. Mas não tem unidade,
o que é alarmante.
E ontem, parece que as palavras de
1987 foram confirmadas.
As opinões dentro do partido, diariamerite registradas, mostram divergências
_profundas. Daí a perplexidade. a apreensão do país, que não sabe o dia de amanhã. Isso está prejudicando muito a nossa
economia. Os homens do trabalho, da
indústria, do meio rural, hesitam não sa~
bem se ·devem ou _não faz_er aplicações.
Muitos il).vestimen~ que deveriam ter sido realizados, for<)Jll- postergados. coor~
deno, na Sociedade Nacional de Agricul- tur11., _um grupo de trabalho que reúne
grandes orQanizações agrícolas do Estado: cafeicultores, plantado_re_s, fazendeiros, criadores de- gado. i:: ~norme_ a
apreensâo com que todos_enc:aram o futuro; nãO só quanto ao probleffia dO raflan~
c;:l'!"entC?, ~~o ~-a reforma a_grária. Nin~

gúem é contra a reforma agrária, As terras
do governo e as grandes_ propriedades
improdutivas devem ser desapropriadas
para serem dadas aos homens do campo,
. aos sem terra.
Mas, ínfeffzmente, não é isso que vem
sendo feito."
Depois de chamar a atenção ·sobre a importância do_ PMDB corria o mais poderoso partido no 6rasü, S. ~ encerra a sua" entrevista
dada ao jornalista Vl.nas-Bôéls, mosti'andb o
quanto estava preoçupado com o futuro imediato do Brasil. S. Ex• tinha suas razões e,
hoje", ao c:Oiiduir eSSas palaVras
relação
ao meu cori'eligionário, 'hle dá multa honra
que S. ~ tenha sido o presidente do meu
partido, do qual disse que só sairia com a
extinção do próprio partido, o que a_inda não
se_deu.
Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, que ouvindo o que ac:abo de ouvir, l~ndo o que acabo
de Jer, eu me lembro e me reporto a uma
passagem de Rui Barbosa quando dizia: A
morte não extingue; renova". E, de fato Amaral
Peixoto, há um ano, um ano e pouca estava
praticamente em silêncio. A sua morte nos
faz, a todos n_ós, meditar sobre a sua vida.
E meditar sobre a sua vida ê, exatamente, ter
renovada a confiança nos destinos do Brasil.
(Muito bem! Palmas prolongadas.)

em

DOCCIMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JARBAS PASSARINHO EM SEQ
PRONGNClAft!ENTO:

Jomal do Brasi/13·9-67
Entrevista/Amara/ Peixoto
ACABOU O RESPEITO
PELO DINHEIRO PÚBU<:O •

Não há partido que r~sisia à tentaç&o do
poder, ao desenvolvimento pelo presidente da
Repúblíca, governadores, prefeitos - a afit.
mação do ex-senador Ama_ral Peíxoto cJesta..
ca-se na frase com a força de uma sentença,
pousada OUfYla das mais longas e c:omp1etãs
experiências na vida pública na história do
país.
·
A sensibili_dade temperada pela sabedoria,
pela longa Vida vivida por entre crises e tensões, justifica c:onversão ao parlamentarismo
com aparente paradoxo: exatamente ero 61,
quando da breve experiênc:ia do c:omeço do
governo de Jango Goulart, depois de ultrapassado o risco de ~ r_ev_ol_yÇão com a inexplicada renúnc:ia de Jânio Quadros. PorqUe, a
seu ver, "deu certo".
1VJs 84 anos, atento e inforrm3do, À.maral
.Pe_ixoto ac:ompanhado o desenvoMmento do
processo de transição, n9 percurso final da
Coristituihte, Com qmfessadas apreensões e
cuidados. Na tranqüilidade .de u~ii lOnga c:onversa em sua casa na Gáv~a. por tod&- um_a
manhã, analisoU o governo, o de.sempenhõ
do Presidente José Sanl.ey, as dificuldades da
CofistifWrite, o co_rnponamento das Forças Armadas, as aperturas do endividamento externO e intemo,_o desrespeitado do brasileiro pcira
com o dinheirO público, com a_ isenção de
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quem se afastou da militância política mas
a ela permanece ligado por laços que não

Sempre pl'eVClleceu o que as Forças Alma-

das

se desfazem.

acharam necessário

Não é, portanto, o depoimento saudosista

de um aposentado. Mas a sensata paJavra de
advertência de quem exibe as credenciais da
autoridade. De quem já foi quase tudo: duas
vezes governador do Estado do Rio de Janeiro,

deputado federal, senador, ministro, embaixador nos Estados Unidos, presidente do PSD
por 13 anos, presidente do PDS. De quem,
sem travas na língua, resolve dizer o que pensa, com a mais descontraída franqueza. E que
fa1a com a voz do bom senso. (Entrevista a
Villas-Bôas Corrêa)

Eu- me gabo de ter sido o Primeiro a falar
na necessidade da convocação da Assembléia
Nacional Constituinte dentro do Palácio do
Planalto.
A recordação puxa o fio da memória e con-

duz Amaral Peixoto a contar eplsódio esquecido e oportuno pelas suas conclusões;
- F:oi quando entrei para o PDS, no governo do Presidente João Figueiredo. Ao sair do
gabinete do Presidente, concedi uma entrevista afirmando a necessidade da anistia e da
Constituinte. Falei com tal convicção que o
então presidente do partidO, o saudoso Petrôrúo Portella, sentiu-se obrigado a explicar que
nem tudo que_eu aflfll1ava·era o que ele pen-

sava.
A conversa chega à realidade da

crise~

-O Brasil viveu muitos anos na expectativa
da Constituinte. Passou a enxergar na Nova
Constituição a solução milagrosa para todos
os seus problemas. Agora, receamos por uma
decepção nacional. A1gumas das dificuldades
que estão embaraçando a Constituinte, previ
antes _de ela instalar-se e _conversei a respeito
com o deputado Ulysses Guimarães.
Exemplifica:
-Era visível que os grupos de pressão
iriam atuar no sentido dos seus interesses,
que nem sempre representam ou coincidem
com o do povo. Brasília favorece esse- tipo
de pressão porque isola os homens. CritJcam
muito as passagens aéreas pagas pelo Congresso aos parlamentares para que viajem regularmente aos seus estados. Pois é uma necessidade absoluta. Agora, que estou longe,
posso ver, à distância, como Brasilia-segrega
os políticos, que perdem o contato com a realidade.
Há outros erros a assinalar.
-O natural é que a Constituinte começaSse por compor uma única comissão para elaborar o anteprojeto que selVisse como roteiro.
Em Vez de aproveitar a experiência, inovaram
com a criação de 24 subcomissões depois
mais oito comissões temáticas e entreQaram
ao relator o material para que ele compussesse o quebra-cabeça. Só que O quebra-cabeça é desenhado numa folha ónica, depois
recortado e recomposto. Na Constituinte, rião.
Cada qual apresentou a sua sugestão. EStá
dando no que estamos assistindo. Há cerca
de dois meses, cheguei a escrever sobre isso
num artigo para o Jornal do BrasD e, depois,
preferi não publicar para não-parecer que estava jogando lenha na fogueira, .atiçando o fogo.

Amaral Peixoto emenda outra crítica:
-Orna das coisas que me_ preocupa é a
campanha para reduzir as atribuições das For-

ças
Armadas e o mandato do presidente da República. Em primeiro lugar, é claro que as
Forças Armadas nunca precisaram de dispositivoS constitucionais para fazer prevalecer o
que consideram necessário. Essa é a realidade
aqui e em todo mundo. O _que é preciso é
não dar pretexto. Se as Forças Armadas fo~
sem contidas por limitações constitucionaís,
não teria havido a República nem as demais
revoluç_Qes. Porque revoluções populares, só
as de 30 e 32, realmente feitas com apoio
do povo e de parte das Forçãs Armadas.
O prematu_ro_ debate sobre o mandato do
Presidente Samey caracteriza outro erro:
-Outra coisa que achei absurda foi a tentativa de ftXaçào do mandato presidencial antes
de definir o regime político que deveria ser
a primeirã das deciSÕes çla Constituinte. Ora.
a Assembléia, que então se julgava soberana,
poderia adotar o sistema colegiado, como no
Uruguai. E até, para raciocinar com o absurdo,
restabelecer a monarquia, Então, como definir
o mandato do presidente $em antes fiXar a
forma de governo? O roteiro lógico da Constituinte teria--que prindpiar pela definição do
sistema de governo, djreítOs e g~rantias individuais, a Federação, papel dos estados e municípios,- a distribuição de renda entre eles.
Pergunto se a falta de um anteprojeto não
empurrou a Constituinte para a politizaç_ão exclusiva ·dos debates, relegando-se o _mais a
um plano seCundáriO.
A resposta é dura como uma denúncia: _
-Digo mais: a Constituinte foi conduzida
para discutir os pontos sobre os quais ela sofreu pressão, como o regime, duração do_
mandato, reforma agrária, estatização. E esqueceu o resto. Daí a falta de uniformidade
das versões do .substitutivo do relator. Não
sei se o Deputado Bernardo Cabral fará o milagre de dar unidade ao texto final.
A proPosta de submeter a Constituição a
um plebiscito merece uma severa advertência:
-Trata-se de erro grave. Os constituintes
estão investidos de um mandato popular expiesso. Quando participei dã Constituinte de
46, sempre me considerei titular de um mandato explícito conferido pelo eleitorado do
meu estado. Eu e todos os constituintes. O
referendo encerra os seus perigos. Vimos no
último domingo-o exemplo do plebiscito no
Estado do Rio. Talvez Mesquita disponha de
melhores condições para se transformar em
mUnicípio, e ali o qu6rum não foi alcançado.
Os distritos que não sei se reúnem condições
para se transformarem em município decidiram emancipar-se. Voltando à Constituinte. E
se depois da Constituição pronta o plebiscito
apresentar resultado negativo, com a rejeição
popula~ Como Procede"r? A mesma Constituinte será incumbida de elaborar outra Cons-
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tituição? Se oUtra Constituinte tiver que ser
eleita, enfrentaremos- grave c-rise política,
Quem governará até a promulgação da Constituição? Quem dissolve a Constituinte?
-Sou favorável ao parlamentarismo_;,·defme-se Amaral Peixoto. Converti-me em 61,
quando o parlamentarismo foi mal feito e mal
executado, porque o presidente Jango Goulart
queria o presidencialismo. Apesar disso, deu
resultado. Aí eu me convenci. FIZeram tudo
para derrubar o Ministro da Agricultura, Armando MOnteiro, e não conseguiram. E a crise
do parlamentarismo, em 61, foi provocada pela renúncia do primeiro-ministro Tancredo
Neves. Os que o sucederam não tiveram tranqüilidade para governar. Ora, Tancredo renunciou, para desincompatibilizar-se e disputar
manda~ parlamentar, por um incidente provocado. Ele e outros Ministros. Não há necessidade, no parlamentarismo, de os Ministros
se desincompatibilizarem. Como presidente
do PSD,' diante da inquietação da bancada,
decidi promover uma consulta sigilosa. Convoquei uma consulta no voto secreto. Quando
cerca de 60 por cento, pequena maioria, haviam votado, abriram as umas e apuraram
os votos. O resultado foi pela desincompati-'
bilização. Tancredo Neves, chocado, renunciou imediatamente._ Na verdade, o resultado
foi induzido pelas bancadas do Nordeste, especialmente a do Ceará, inconformadas com
a ahlação de um ilustre udenista, o Senador
VU'QíliO Távora, n1:1 Ministério da Viação. Temiase peJa sua influência eleitoral, controlando
ministério poderoso. Portanto, um incidente.
Daí por diante, nenhum primeiro-ministro se
sustentou. Anos mais tarde, em Paris, disse
a Jango e ele concordou, que cometera um
erro fatal derrubando o parlamentarismo, através do plebiscito. Ele teria governado até o
fun com o parlamentarismo e realizado algumas de suas reformas.
A defesa do parlamentarismo é abrangente:

No presidendalismo, qualquer partido cai
na tentação do poder
-Um dos argumentos mais freqüentes
contra a adoção do parla~entarismo é a fragilidade dos partidos, a falta de partidos organizados. Ora. isso é culpa do presidencialismo,.
porque não há partido que resista à tentaç-ão
do poder, ao envolvimento do Presidente da
República, Governadores, Prefeitos. Sobretu,do num presidencialismo imperial como o
nosso, com toda a força concentrada no ExeM
CJ.rtjvo. Uns s_ão contra o parlamentarismo por
convicção, e a esses respeito. Como o Dr.
Raul Pilfa era-parlamentarista. Outros, porque
não examinaram o problema, pensam que
parlamentarismo é desordem. Mas, como?
Então a ltália,_a Inglaterra, a Alemanha, a França, o Japão ·vivem sem ordem? ü terceiro
grupo é formado pelos que se julgam, às vezes
sem nenhum fundamento. com possibilidades presidenciáveis e não querem a diminuição dos s_eus ambictonados poderes.
Amaral Peixoto invoca o recente exemplo
âa Argentina:
-A expressão é muito conhecida: na crise
com o parlamentarismo· cai o gabinete mas
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não cai o regime. Veja-se o atual caso argen-

tino. Indiscutivelmente, o presidente Rau1 Alfonsín revelou-se um líder de grande valor,
conseguindo realizar uma transição quase
perfeita. Assisti à sua posse e, no Palácio do
Legislativo, havia um único militar•. que era
o seu ajudante-de-ordenS. Foi uma cois?l que
me impressionou. Realiza-_se a.J~lelção, e ele

perde a maioria rio Congresso ~-os govemps
das principais províncias, inclusive Buenos Aires. Sua_ situação ficou difícil. Ele encontrará,
dentro da Constitl!iç~.- meios de governar o
país? Espero que os constituintes brasileiros

pensem bem ao faxarem as linhas-mestras da
futura Constituição, que Vai presidir a nossa
organização politica. Fala-se multo em nacionalismo, estatismo e nas reformas. Eu prefiro

falar somente em patriotismo. É preciso que
se pense no Brasil e no seu povo.
O exame das prerrogativas parlamentares
conduz Amaral Peixoto a novas recordações:
-.Sem dúvida, é preciso reforçar as prerrogativas do Congresso; mas é também indispensável assegurar condições para que elas
possam ser eficientemente ublizadas. Presidi,
no Senado, a comissãO especial do orçamento
e constatei que o Corfgresso não está aparelhado para exercer as suas funções. Não dis-púnhamos de têcnicos especializados, nem
computadores. O então presidente Magalhães
Pinto conseguiu verbas para comprar equipamentos, e formamos técnicos na Fundação
Getúlio Vargas. Cieio que a ·situação continua
a mesma porque outros órgãos de controle,
criados depois, não conseguiram grande coisa.. O dado positivo é a ação do Tribun_al de
Contas da União que atua a posterioli denunciando o mal emprego do dinheiro público.
A Constituinte deve fortalecer O TCO, prestigiando a sua atuação. Sobre essa questão do
mal emprego dos dinheiros públicos, quero
ressalvar que sou favorável a Brasma, reconhecendo a sua importância, em especial na ocupação do interior. Mas ela tem aspectos negativos. Em Brasília, o brasileiro perdeu o respeito pelo dinheiro, o que é -piôr, peJo dinheiro
público, do erário. Mudou completamente a
mentalidade do brasileiro. Quando, nos começos de Brasília, eu era Ministro, morava num
apartamento do lapetec e pagava aluguel. No
mesmo prédiO, morava o Marechal Od.J1io Denys, Ministro do Exército. Era a fase da consolidação da nova capital. Dispunha apenas de
automóvel e motorista. Outra falta de respeito
pelo dinheiro público se evidencia na construção de verdadeiros palácios, mais luxuosos
do que em qualquer parte do mundo. Os ban~
cos oficiais, em Washihgton, funcionam em
prédios velhos e modestOs, nada que se compare ao palácio do Banco Central.
A caixa~forte do Banco Central mereceu de
um jornalismo americano a observação feri na
de que é proporcionar à nossa dívida externa.
A máquina administrativa cresceu espantosamente. Com elas as irregularidades, como a
majoração abusiva dos vencimentos, promovidos praticamente por iniciativa própria.
Sempre há lugar para uma pilhéria:
-Em relação à dívid~ externa, pela primeira vez concordo com Lula: Mo pagamos por

afirmaçãb de soberania ou gesto de rebeldia,
porque não tínhamos e não temos dinheiro.
Essa é- a· realidade que deve ser dita e assumida.
A conversa alarga-se em amplo painel. Chega a vez de analisar o problema_ das e5!Btais:
-Compreendo que se defendam as estatais necessárias ao Pafs como a Petrobrás, a
eompanhia Siderúrgica Nacional, a Vale doRio Doce e muitas outras. A verdade é que
passaiam para o governo maus negócios, empresaS" h:recuperáveis e que em nada intere's-sam à ecónomia do País. Todo o povo paga
altos salários de funciôháriós que nada fãzem
porque não têm nada que fazer. Logo no início
do gove_mo, estive com o _presidente José Sarney e opinei que deveria ser reduzido firmemente o déficit público -e diminuído o número
exagerado de estatais, através da venda. O
Presidente me disse que não havia quem quise~ comprá~las. Então é caso· de fechá-las,
indenizando os furicionártos. Não é posSível
que a Nação inteira seja sacrificada para sustentar er'npres"as imProdutivas, inúteis, onero~
sas. Preocupa-me a alegação de que o déficit
interno não causa inflação.. É um verdadeiro-absurdo,_ Primciro. porque grande parte da
despesa autorizada não é utilizada. Verifiquei
isso quando Ministro do Tribunal de Contas.
E, depois, porque grande parte da despesa
realizada não é autorizada, o que caracteriza
uma- COmj)leia desordem --na administração.
A verba para o pagamento do funcionalismo
nunca é exata. Nela são previstas despesas
com a contratação de pessoal, gratificações,
vantagens, mordomias. Tudo isso corre por
fora.

Pelo Pais. Samey deve ter prestigio e
força. E usá-loS
Nas voltas da Conversa, Amaral Peixoto retoma _aq__t~a_ da Constituinte, agora provocado para a análise da advertência do Ministro
do Exército, General Leónidas Pires Gonçalves, sobre o patrulhameriio da maioria coriservadora pela minoria esquerdista.
-Realmente, a Constituinte tem que ser
soberana dentro dos reais anseios populares
e das nossas tradições. A Constituinte pOderia
fazer uma opção pelo s_ocialismo desde que
contasse _com respaldo popular. Sobre a famosa reunião_minis~rial, não sei se o Ministro
do Exército falou autorizado oa até estimulado
pelo PreSidente: Se foi -autorizado Ou estimu~
lado, foi um erro. Quem êieveria falar era o
próprio Presidente, que é o maior líder político
do País. Tentei muito convencer o Presidente
Figueiredo a agir como líder e em consonância com os partidos. Qualquer Ministro, civil
ou militar, pode dar a_ ~ua opinião, mas sempre
em caráter pessoal. Não a opinião das Forças
Armadas. Por elas tàmbém deve falar o Presidente da República. No interess_e do País, o
Presidente Samey precisa ser prestigiado, precisa ter força. Mas deve usar a força e o prestígio.
Indago se o Presidente não se está eJCROndo
a uma crise grave ao abandonar a p~stura
de magistrodo pora lutar pela manutençõo do
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presidencialismo. E se for derrotado na Cons- _
tituinte?
-As responsabilidades do PMDB são muito grandes. Ele representa a maioria na Constituinte. Mas não tem unidade, o que é alarmante. As opiniões dentro do partito, diariamente
registradas, mostram divergências profundas.
Daí a perplexidade, a apreensão do País, que
não sabe o dia de amanhã. Isso está prejudicando muito a nossa economia._ Os homens
do trabalho, da iildústria, do meio rural, hésitam, não sabem se devem ou não fazer aplicações. Muitos investimentos que deveriam ter _
sido realizados, foram postergados. Coordeno,
na Sociedade Nacional de Agricultura, um
grupo de trabalho que reúne grandes organizaçPes agrícolas do Estado: cafeicultores,
plantadores, fazendeiros, criadores de_ gado.
I:: enorme a apreensão com que todos encaram o futuro, não só quanto ao problema do
financiamento, c_omo da reforma agrária. Ninguém é contra a reforma agrária. As terras
do governo e as grandes propriedades improdutivas devem ser desapropriadas para serem
dadas aos homens do campo, aos sem-terra.
Mas, infelizmente, não é isso que vem sendo
feito. Fazendas em plena produção foram desapropriadas sem que seus proprietários fossem consultados para que se soubesse se estavam produzindo ou não. O Ministro Marcos
Freire, a quem rendo um preito de saudade.
tomou uma providência tranqüilizadora para
os fazendeiros, determinando que as vistorias
fossem feitas com prévio aviso a eles para
que estivessem presentes e pudessem ser ouvidos. Não adianta deslocar para o ·campo
guem não esteja adaptado ao trabalho rural
E inútil desalojar homens da cidade deseju,_.
tados ao meio rural. Eles devastam as matas,
vendem a lenha e abandonam a terra.

A revolução destruiu os líderes e
não os substituiu

quaM

- ci -Estado do Rio- continua Amaral Pel~
xoto, explorando Um assunto da_sua obsessão
-tem menos de 18% (9ezoito) por cento
de sua área ainda com florestas. O resto está
completamente devastado. Ora, a defesa dos
n_os~os recur~ naturais merece proteção. Há
uma diferença brutal entre o estado que governei há 50 anos e o de hoje. As floresta_s desapareceram, os rios estão poluídos, não há mais
pesca na Baía de Guanabara. Lembro-me de
que, nas travessias da baíª' _era comum se
passar por cardumes, por tartarugas imensas,
por botos. Agora é ~ desolação imunda do
mar morto. Poucos países têm pela natureza
o desrespeito do Brasil. E este é um tem_a
que 'deveria merecer especial atenção dos
constituintes.
Já espinhada, a entrevista vai chegando ao
fim. Amaral Peixoto aceita a provocação de
tentar uma antevisão do futuro:
-A situação é de apreensões. Já atraVessamos situações difíceis e, bem ou mal, conseguimos atravessá-las. O Congresso assinala
u_ma _grande e, até certo ponto benéfica, renovação. t preciso que _esses homens ajam.com
patriotismo, colocando as suas aspirações

partidárias, suas ambições e interl"!sses

Terça'feira 14 523

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOON/IL (Seçao 11)

Março de 1989

pes~

soais abaixo dos 'interesses nacionais. São esses que devem prevalecer. Quanto ao Presi-

dente José Samey, espero, como disse, que
desempenhe o seu papel com eficiência e

energia. Dele só tenho recebido gentilezas.
Mas não posso deixar de me preocupar com
o presente e o futuro do Pafs. Acho que ele
precisa dar mais unidade ao Gove'!lo: cada
ministro diz uma coisa. Dentro do Governo,
o presidente deve impor a suà vontade.
Observo que a arrancada do futuro reclama

lideranças. E delas anda o País carente. Con-

corda:
-A revoluçáo destruiu grande parte_ das

lideranças do País e só as substituiu muito
escassamente. Um Petrônio Portella foi um
caso raro, uma exceçao. EsPero que da revooda dos novos políticos surjam no"a_s lideranças. O País está precisando delas. Estão fazendo muita falta à Constituinte. Não sei se o
Deputado Ulysses Guimarães se lembra que,
ao fmal do ano passado, insisti mi neCessidade_
da escolha, entre os constituintes eleitos, de
um grupo qualificado para traçar o plano de
elaboração da ConstituiçãO. Parece que não
foi possível aceitar a sugestão. Não é só na
Constituinte, mas na Vida dã Pafs que faltam
lideranças.
__
_
__ _
Fim da conversa. A despedida, Amaral Peixoto manda um recado a mais à Constituinte,
como um pós-escrito:
-Acompanho com enorme preocupação
o debate na Constituinte sobre propostas de
mudanças das atribuições do_Supremo Tribunal Federal. Ora, o STF vem cumprindo a
sua missão, talvez com algumas omissões.
Devemos ter por ele o mesmo respeito que
os americanos devotam à Suprema Corte.

COMPARECEJ:f MAIS OS SRS. SENADORES'
Aureo MeUo -João Menez.es - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho-- Hugo Napoleão
- Lavoisier Maia - Teotonio Vilela Filho Severo Gomes - Mauro Borges - Maurício
Corrêa - Meira Filho - Lourenberg Nunes
Rocha - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos Chlarelli
-José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, expediente que será _lido pelo Sr.
1" Secretário.
- -

É lido o segutnte
Brasfiia (DF), 1O de março de 1989
Senhor Presidente
Nos termos regimentais designo os Senadores Jutahy Magalhães e Leopoldo Peres para comporem a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade, para renovar a
V. Ex~ minhas expressôes de elevado apreço
e consideraçáo. - Senador Ronan Tito, üder
do PMDB no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivo) expediente lido vai a publicação.

O

O SR- PRESIDE;I'ITE (Iram San>iva)- Está terminado o peiiodo destinado ao Expediente._. .
_
.
. ,
EStao PresenteS nã Casa 46 Srs. Senadores.,
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
--- VotaçãO, ém -tUrno único, do Projeto
de Lei da Câmara n<? 17, de 1986 (N~
6.692/85, mi Casa de ortgeiit), quê dispõe
sobre as unia~des orgânicas das indústrias gráficas na administraÇão federal e
dá outras prOVidências, tendo
PARECER sob n• 1.023, de 1986, da
Comissão:
-de Serviço Público CIVil, favorável,,
com emenda que apresenta de n~ 1 -

CSPC.

-

-

·A díscussão da matéiia foi encerrada na
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido
adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
_Aprovado".
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
- 1'1•17, DE 1986
(1'1• 6.692/85, na Casa de origem)

Dispõe sobre as unidades orgãnlcas das Indústrias Gráficas na Administração Federal e dá outras providências.
O COng-resSO-Nacional decreta:
Art. 1~ A partir- da publicação desta lei os
. órg_ãos e entidadeS competentes da Administração Fede:ral ficam. proibidos de constituir
unidades orgânicas de indústrias gráficas sem
autorização legal e_spec:íficas.
§ J9 Fica proibido ã ampliação das unidades existentes.
_§ 29 A reposiçao de equipamento~ nas
unídad_es gráficas atenderá apenas às nescessidades referentes à: renovação tecnológica.
Art. 29 As disposições desta lei não se
aplicam à Casa da Moeda, ao Departamento
de Imprensa Nacional, ao_ Centro Gráfica do
&nado _Federal, ao B-anco do Brasil, ao do
Instituto Brasileiro de Gerografia e Estatística
...:..... IBGE, aos Tribunals Superiores, ao Conselho de Segurança Nacional, ao Estado Maior
das Forças Armadas, aos Ministérios da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Educação
e às Universidades.
Art. -3o Esta lei er\tra- effi vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em vótação-a eme-nda-:
Os Sr_s.__Senadores que aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
.Aprovados o projeto e a emenda, a m.Méria
vai ~ Comissio de Redação.

,

É a seguinte a emenda aprovada:
EMEI'IDA 1'1•1-CSPC

Dê-se ao art 29 a seguinte redação:
"Art. 29 As disposições desta Lei não
se aplicam à Casa da Moeda, ao Departamento de Imprensa Nacional, ao Banco
do Brasil, ao Instituto Brasileiro de Gerografia e EstatíStica -IBGE, aos Tribunais
Superiores, ao Conselho de Segurança
Nacional, ao Estado-Maior das Forças Armadas, aos Ministérios da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da Educação, às
Universidades e ao Serviço Nacional de
Informações- SNI."

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado n9 164, de 1982 Complemantar, de autoria do Senador
Itamar Franco, que assegura ao contribuinte do Imposto sobrei3 Renda o direito
de abater a integralidade das despesas
com a saúde, educação, habitação e juros
provenientes de dívidas pessoais, tendo.
PARECERES, sob
487 e 488, de
1985, das Comissões:
-de Cosntítuiçào eJu$tíçã,pela constitucionaltdade e juridicidade e, no mérito,
favorável; e
-de Finanças, favorável, Coin em emda que apresenta de_ no 1-CF:

n•

Em atendimento ao que dispõe o art. 387,
inciso II, do Regimento Interno, a Presidência
determina a anexação desta proposição" ao
Projeto de Lei_ Complementar do ~ena~o n9
277, de 1986, que inStitui o Código Tributário
Nacional, por envolver matéría relacionada
com a deste projeto.

··O SR.' PREsiDENTE (lran Saraiva) ltem3:
Votação, em turno único, do Porjeto
de Resolução n9 6, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado do Rio de Janeiro
a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), destinadas a substituir 131.344.704 Obrigações do T escuro daquele Estado, que serão extintas na forma da Lei n~ 7. 730,
de 31 de janeiro de 19B97 ferido

PAREcER FAVORÁVEL, proferido em
plenário.
---A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior, tendo _a votação sido
adiada por faltil di quorum.
Ein votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores qüe o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
t.provado:
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, redação final que será lida pelo
Sr. J9 secretário.
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É lida a seguinte

A discussão da

ma!~ria

foi encerrada na

sessão ordinária anterior, tendo a votaçãO sido
adiada por falta de quorum.

Redação final do Projeto de Resolução
n" 6, de 1989. ·

· Em votação o projeto, em turno únic:o.

O Relator apresenta a redação final do Pro~

, 0s Srs. Senadores que o aprovam queiram
jeto de Resolução n9 6, de 1989, que autoriza -pem1anecer sentados. (Pausa.)
o Governo do Estado do Rio de Janeiro a

Aprovado.

emitir Letras Finaii.c"eiras do Tesouro do Estàdo do RiL- de Janeiro_ (LfTRJ)_em s@_stituição

L

de 131.344.704_ Obrigações do Tesouro do

Estado do Rio de Janeiro__{OTRJ}.

_

Sala das Sess&s, 13 de março de 1989,
-MánO Maia, Relator.

·

ANEXO AO PARECER
Redaçbo final do Projeto de Reso{uçiío

n' 6, de 1989.
Faço saber que o S~nado Federal aprovou,
nos termos do artigo 52, incíso IX, da Constituição Federal, e eu,
,Presidente,
promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO N'

, DE !989

Autoriza o Governo do Estado do
Rio de JaDelro a emitir Letras Anancelras do Tesouro do Estado do Rlo
de Janeiro (LFTRJ), em substituição
de 131-344-704 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
(OTRJ),

•

OSR.PRESIDEJ:'ITE(IramSaraJva)-Sobre a mesa,_ redação final que será lida pelo
~ _S~~ 19 Secretário.

É lida a ~eguinte
Redação final do Projeto de Resolução n~ 7. de 1969.
O Relator apresenta a redação final do Pro~
jeto de_Resolução n~ 7, de: 1989, que autoriza
o Governo do Estado de Minas Gera_is a emitir
Letras F'manceiras do Tesouro dO Estado de
Minas Ger_ais (l.Ff- MO), em substituição
de 171.946:935 Obrigações do Tesouro do
Estado de Minas Oerais (OTM).
Sala das Sessões, 13 <;te março de 1989.
-Itamar Franco, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução
11' 7, de 1989.
·
·

Faço--saber que o Senado Federal aprovou,
nos termos do_artigo 52, inciso IX, da Consti, Presidente, protuição Federal, ~ eu,
mulgo a segu_inte_

O Senado Federal re_solve:
Art. 19 1:: o Governo do Estado do Rio de
Janeiro autorizado a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeirãs
RESOL(JÇÃO
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro
N'
, DE 1989
(LFfRJ), com base nas disposições do_ artigo
49 da Resolução n9 6_2, de 28 de outubro de
AutonZa o Governo do Estado de Minss
I 975, do Senado Federal, emissão essa d~sti
.. Gerais a emitir Letras Financeiias do Te~
nada a possibilitar a sub.stituição de
souro do Estado de ftYnas Gerais (LFT
13 I .344. 704 Obrigações do Tesouro do Esta'-MG), em substituição de 17!-946.935
do do Rio de Janeiro (OTRJ), que serão extinObrjgações do Tesouro do Estado de .Mitas em isonomia com o tratamento a ser dado
n/JS Gerais (OT./11).
aos títulos federais da espécie, na foirna do
O senado Federal r~lve: .
que prescreve a Lei no 7.730, de 31 de janeiro
Art 1~ E o Governo do Estado de Minas
de 1989.
: · ·
.
.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na ·GeraiS aUtorizado-a emitir, mediante registro
·-fio Banco Central do Brasil, Letras Fmanceiras
data de sua publicação.
âo T escuro do Estado de MinaS Gerais (LFT
O SR- PREsiDENTE (Iram Saraiva) - MG), com base nas disposições do artigo
Em discussão a redação final. (Pausa.)
4 9 Q_a Resolução n" 62, de 28 de outubro de
Não havendo quem peça. a palavra, encerro
1975, do Senado Federal, emissão esta destia discussão.
nada a possibilitar a substituição de
Encerrada a discussão, a matéria é dada - 171.946.935 Obrigações do Tesouro do EStacomo definitivamente aprovada, independendo de Minas Gerais (OTM), que serão extintas
te de votação, nos termos regimentais.
em isonOmia- c'onf o tratamento a ser dado
A matéria vai à promu1gação. ·
aos títulos federais da espécie, na forma do
que prescreve a Lei n~ 7.730, de 31 de janeiro
O SR- PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -

Item 4:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n" 7, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado ae- Minas Gel:'ais
a emitir letras financeiras do Tesouro do
Estado de Minas Gerais (LFT -MG), destinadas a substituir 171.946:935 Obrigações do T escuro daquele Estado, que serão extintas na forma da Lei n" 7.730,:
de _3 I de janeiro cie I 989, tendo paree.er
favorável, proferido em plenário.

-de 1989.
Art. 2 9 Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, ~ncerro
a discussão.
Encerrada a disç~o. a matéria é p,ada
como definitivamente aprovada, nos termos
regiment.ajs.
A matéria vai à promu1gação.

Março de 1989

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem5: ·
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n~ 8, de 1989, que autoriza
o GovernO do Estado do Espírito Santo
a emitir letras financeiras do T escuro do
Estado do Espírito Santo (LFfES), desti·
nadas a substituir 3.033.'526 Obrigações
do Tesouro daquele Estado, que serão
extintas na forma da Lei n 9 7.730, de 31
de jarieiro de 1989, terido
PARECER FAVORÁVEL.- proferido em
plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido
adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, em turno úhkO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Paus~,)
Aprova"do.
··
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, redação final da matéria que será
lida pelo Sr. 1~ secretário.
.

É Jida a se9uinte
Redaçi.o final do Projeto de ResoJU:ç_ão n~ 8, de 1989.
O Relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 8, de 1989, que autoriza
o Go~mo do Estado do Espírito Santo a emi·
tir Letras do Tescuro do Estado do Espírito
Santo (LFTES), em substituição de 3.033.526
Obrigações do Tesouro do Estado do Espírito
Santo (OTES).
Sala das Sessões, 13 de março de 1989.
-NeyMaranhão, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Reso.luçio

n'8, de 1989.
Faço saber que o Senad.o Federal aprovou,
nos termos do artigo 52, inciso IX. da Constituição Federal, e eu,
, Presidente,
pr_omulgo a seguintE:
N•

RESOWÇÃO
, DE 1989

AutoriziJ o Oovemo do Estado do Esplrito Santo a emitir Letras do Tesouro do
Estado do Espirita Santo {LFTES), em
substituição de 3.033.526 Obrigações do
Tesouro do Estado do Espírito Santo
(OTES).

O Senado federal resolve:
Art. I~ É o Governo do Estado do Espírito
Santo aufõrizado a emitir~ _mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), com base nas disposições do artigo 4~
da Resolução no 62, de 28 de outubro de 1975,
do Senado Federal, emissão essa destinada
a possibilitar a substituição de 3.033.526 Obrigações do T escuro do Estado_do Espírito Santo (OTES), que serão_extintas~__e.rn isonomia
com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, na forma do que prescreve
alei n? 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
-
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Março de 1989

Art. ~· Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
---

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)
Em discussão a redação final. {Pausa.)

~

Não havendo quem peça a pa1avra, encerro
a discussão.

Encerrada a discussão, a matéria

e dada

como definitivamente aprovada, independente de votação, nos termos regimentais.
O projeto vai à promu1gação.

Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica criada a Comissão Especial Interna.
Os_Sr$. Líderes deverão encaminhar, por
escrlto, à Presldência, de acordo com a proporcionalidade partidária, a indicação dos Srs.
Senadores que iráo compor a referida Comissão:
O SR. PRESJDEI'ITE (Iram Saraiva) -

Item 7:
Votação, em tumd único, do Requerimento n9 23, de 1989, de autoria do Sena- _ dor Jutahy MagaJhães, solicitando, nos
termos do arl 76 do Regimento Interno,
a criação de comissão especiaJ, composta de sete membros, para no prazo de
trinta dias, apresentar, proposição legislativa regulando a competência privativa
do Senado disposta no art. 52, -incisos
V, VII, VIII e IX da Constituíção Federal.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -

ltem6:
Votação, em turno único, do Requerimenton?2Q,de 1989,deautoriadoSenador Carlos Alberto, solicitando, nos ter-

mos dos arts. 75, a e 76 dO Regimento
Interno, a criação de comissão especial,

composta de onze membros, para no prazo de .:30 dias, estudar a questão das perdas salariais dos trabalhadores e servidores públfco-s-, ocorridas nos últimos dez

anos, por força das diversas metodolo-

gias e políticas de reajustes salariais ado-tadas. (Dependendo_ de parecer da Comissão de Constituição e Justiç.ã.)
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho para proferir parecer sobre
o Requerimento n" 2-0, de 1989.

-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALtK'>
(PMDB- CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, propõe o eminente
Senador carlos Alberto, através do Requerimento em exame, a constituição de Comissão
Especial para que, no pr~o de 30 dfas, promova os estudos necessários à solução da questão das perdas salariais dos trabalhadores,
ocorridas em função das políticas de reajustes
até aqui adotadas pelo Governo Federal
A proposta formulada nos termos dos artigos 75, "a", e 76 do Regfrnento Interno do
Senado Federal não cóntém qualquer óbice
de natureza jurfdicQoiconstitudonal ou de técnica Jegis]ativa que impeça seu acolhimento
por esta Casa.
·
' Quanto ao mérito, desnecessário frisar a importância da matéria, sendo inadmissível que
o Senado Federal se omita do seu exame exa~ente no momento em que trabalhadores,
entpi"esários e órgãos governamentais vêm
envidando esforços no sentido de traçar políticas eficazes e justas com vistas à solução de
tão grave problema social.
Nestas condições e _considerando que a Comissão, coerentemente _com a urgência que
o assunto requer, ~fct. Ltm prazo d~ 30 dias
para a condusão dctseus' trabalhos, opinamos
pela aprovaçãoldo Requerimento em exame.
O parecer é avorâvel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Soraiva) - O
parecer é favorável.
COmpletada a instrução da matéria, passa-se à votação do requerimento, em turno
único.
--Os Srs. Senadores que O aprovaln queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides para proferir parecer ~obre o Requerimento n9 23, de 1989.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente,
StS. Senadores, o Senador Jutahy Magalhães
requer; nos- termos do art. 76 do Reg[mento
Interno do Senado Federal, a constituição de
uma comissão especial de 7 membros para,
no prazo de 30 dias, apresentar proposição
legislativa regulando a competência privativa
dO Senado prevista nos incisos V, VIl, VIII e
IX d~ _art. 52 da Co~uiç_ão._
· Os -dispositivos a que se refere o requerimento tratam, respectivamente:
a) da autorização para a realização de operações de crédito externo, de interesse das
pessoas jurfdlcas de Direito Público interno
(art 52. V); ··
b) do estabelecimento de limites globais e
coildlções para a realização de tais operações
-pelas mesmas entidades e por autarquias ou
demais entidades contratados pelo poder público federal (art 52, Vil);
- c) dps limites e condições para a c_oncessão da garantia da União a operaçóes de crédito interno e externo (art 52, VIl); e
d) dos limites globais e concliçóes para o
montante da dívida mobiliária dos estados, do
Distrito Federal e dos munícíplos (arl 52, IX).
O requerimento confonna-se ao previsto
nos arts. 75 e. 76 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, e obedece às prescrições legais e regimentais aplicáveis.
No mérito, parece-nos de extrema importância a disciplina destas competências - algumas, a exemplo das contidas nos incisos
V e vn. renoVadoras.
_Assim, opinamos favoravelmente ao requerido, no que tange aos aspectos de constitudonalidade e jurid!cidade.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) - O
parecer favoráVel.
completada a instrução da matéria, passa-se à votação do requerimento.

e
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O Sr. João Menezes -

Sr.
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Pr~sidente,

peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, para encaminhar a votação.
O SR. JOÃO MENEZES PRON(JNCIA
DISCURSO Q(JE_ ENTREGUE À REWSÃODo ORA150R, SERÁ PUBUCIDO
POSTERIORMENTE.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidenw
te, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães. para encaminhar a votação.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, vou resumir,
4~endo que não é nada do que o Senador
João Menezes falou, n!o lem nada a ver em
estabelecer para que o Estado tal tem de ser
de determinada maneira. Se S. Ex? prestasse
atenção às mensagens do Executivo, veria que
em todas elas vêm assim: "Como o Senado
até agora não ,iôde regulamentar- as questões
de empréstimos _de dívida externa, temos que
fazer de tal e taJ maneira ... "
Te mos que fegülallientãi. A ConStituição
nos obriga a regulamentar. Mas não vamos
·dizer que o Estado de São Paulo tem que
fazer de certa manelra, ou que o Estado da
Bahia tem que fazer- daQuela maneil-a. Não
é nada disso, SenadOi João Menezes! V. EX"
fiqUe sabe_~do ql}~ n~o ~ fsso.
O Sr. João Menezes- Mas é exatamente
o que desejo saber.·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Resumindo, digo que o Senador João Menezes
equivocou-se, interpretou mal o requerimento.
A idéia é fazer aquilo que a Constituição d~ter
mina, o Senado tem que reguJamentar, tem
que fazer, qual o problema dã dívida externa,
o limite que podemos votar, até quanto podemos votar. Tudo isto temos que estabelecer
aqui.
~a o- que tinhã_a dizer, Sr: Presidente.

O Sr. Mauricio Corre-a- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre S-enador Mauricio
Correa, para encarilinhar a votásão.
O SR. MAURICIO CORREA (PDT -DF.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. Senadores, uso da palavra
para manifestar-me totalmente favorável à
proposição do Senador J_utahy Magalhães. Na
verdade, não temos competência, e é primário
dizer isso, para alterar dispositiVO constitucional.
A proposta do Senador Jutahy Magalhães

fala em proposição legislativa, o que vale dizer
-suprimento de -natureza legal.
Nós - e volto aqui à presença do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, eminente jurista estamos atravessando por momentos de per-

526 Terça-feira 14

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

plexidade na Comissão _de Constituição e Justiça

criado exatamente pela Constituição Federal,
a nova -constituição brasileira, 01jo Governo
Já apreciamos ~lgumas indicações feitaS foi implantado há apenas 70 dias.
_
pela Presidência da República aos Tribunais
No final desta semana, nóS, Senadores do
Superiores. A questão levantada, suscitada Tocãtttins, fomos çonv·~ados pelo Sr. Goveraqui, por exemplo, no que tange ao efetivo nador do Estado, Siqueira Campos, ex-Deexercício profissionaJ - no caso, indic?!ção putado Federal durante longos períodos, para
de advogados para os Superiores Tribunais
participar de uma solenidade. Na Capital Provi-,tem gerado um entendimento confuso, ou·
sória do Estado_ do _Tocantins. A solenidade
melhor, um não-entendimento.
era histórica: naquele dia, quinta-feira passada,
É preciso que coloquemos na lei a forma foi promulgada a primeira lei que saiu da Asdo processo estabelecido na Comissão __ de _ sembléia Constituinte Estadual, a Lei de n9
Constituição e Justiça. Por quê? O que é efeti001189, criando a Celtins, a Companhia que
vo ao exercício profissional? Vai-se facultar à vai gerir os destinos da energia elétrica do
parte o direito de apresentar certidões; vai-se Estado, as Centrais Elétrica do Tocantins.
possibilitar àquele que foi indicado o direito,
Nessa mesma oportunidade, o Sr. Goverinclusive, de levar ps seus documentos para
nador do Estado criou e_instalou a_ Novatins,
a formação do seu processo. Tudo isto está uma Comissão que irá gerir todas as provia recomendar a extrema necessidade de se dências indispensáveis à construção da nova
regulamentar o dispositivo do art 52.
Capital do Estado do Toc:ant1i1s.
Portanto, no meu modo de entender, tem
Como registramos aqui, em sessão anterior,
absoluta procedência a preocupação do Sena- .essa Capital será implantada à margem direita
dor Jutahy Magalhães.
do rio Tocantins, num lugar hoje totalmente
Sr. Presidente, minha posição é inteiramenermo.
te favorável a esta Proposição Legislativa, pois
Sua pedra fundamental será lançada em
é preciso que essa Comissão seja criada, para
pleno cerrado.
que votemos futuramente.
Está marcada para o próximo mês de maio
o começo da construção da nova Capital.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-VoEsses dois fatos. para ri.ós, representam
tllç® do requerimento, em turno único.
marcos basilares na construção do Estado
Os Srs. SenadoteS que o aprovam queiram
que nasceu do anseio de _um povo que nele
permanecer sentados. (Pausa.)
espera encontrar a solução dos seus grandes
Aprovado.
problemas.
Aprovado o requerimento, fica criada a CoNa mesma oportunidade, em companhia
missão Especial Interna.
do Sr. Governador, fiZemos visita à maior cidaOs Srs. Udere_s deverão encaminhar, por
de do Estado.' Araguaína, na qual o Goverescrito, à Presidência, de acordo com a pronador tomou as_ primeiras providências para
porcionalldade partidária, a indicação dos sea implantação da Zona de Process-~!_Tlef!tO de
nadores que irão compor a referida comtssão.
Exportação, que será criada e implantada naquela cidade no dia 16 deste mês.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- EsSerá motivo de_ regozijo para todo o povo
tá esgotada a matéria constante da Ordem
tocantinense, porque os nossos produtos sedo Dia.
rão industrializados e canalizados para os merHá oradores inscritos.
cados interno e externo, trazendo não só Uri·la·
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
solução para a economia estadual como tamChaves. (Pausa.)
bém para o uso de mão-de-obra que está soS. Ex' não está presente.
brando no _Estado. É uma necessid~de sod!õ!l.
Concedo a palavfa ao nobre Senador Cid
Sabóla de Carvalho~~
Nessa mesma oportunidade, o Sr. Governador tomou providências no sentido de adO S(?. OD SABÓL-1 DE 0\RVALHO
PRO/'IUNC!A DISCURSO Q(JE, ENTRE- quirir um loteamento que pudesse servir para
GUE À REV!SÁO DO ORADOR, SERÁ a construção de 1.500 CasaS populares.
São fatos que merecem registro, porque faFaBUCADO POSTERIORMENTE.
zem a história do Es~do do Tocantins, devido,
Durante o discurso do Sr. Sen. Cid Sasobretudo, à necessidade urgente de dar atenb6ia de CaniiilhOO Sr. Sen. Iram Saraiva,
dimento· à urna população marginalizada nas
1"' Vice-Pfesidehtt! âtifui-a-·cadeira da Pre- nossas cidades, que não são tão grandes cosidl!ncia que é ocupada pelo Sr. s(mlldor
mo ãSCiâades do Sul, mas que, para nós,
Aureo Me/lo, suplente de secretário.
representam todo o esforço de recuperação
O SR. PRESIDENTE (Áureo MeUo) .:._
social. O serviço de implantação de saneaConsedo a palavra ao nobre Senador Ant6nio
mento básico em Araguaína também foi iniLuiz Maya.
ciado, e há um prazo de 30- dias para a sua
conclusão.
O SR. ANTÓNIO LWZ MAYA (PDCrePitO ....:.:.-ratos'rmportantes na históTO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem reviria do Tocantins.
são do orador) -Sr. Presidente, $rs. Senadoo"Sr. Governador Si(iu~iia CampOs preme~
res, pequenos fatos que fazem história são
grandes pela sua importância. Hoje,eu gosta- teu construir anéis viários, para que seja retiraria que fosse registrado, nos Anais desta Casa, do do centro da nossa cid_ade o tráfego de
um pequeno fato que acabamos de presenciar caminhões de _carga pesada, como também
no Estado do Tocantins, um Estado que foi PrOmeteu a perfuração de poços artesianos
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nas cidades importantes do Estado do Tocaritins, COiTio POrto N&cionaJ~ Ourupi.
Providências desta natureza representam
muito para nós, fazem história, razão pela qual,
sr. Presidente e Srs. Senadores, registro estes
fatos nos Anais desta Casa, à qual tanto deve
o Estado do Tocantins, porque daqui saiu a
sua criação. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.

O SR. ROI'IALDO ARAGÃO (PMDB RO) - Pronuncia o seguinte discurso:) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, as ações de con- traJe da malária têm sido citadas como prioritárias em todÓS os docUme~tos governamentais nos últirilos-15_anos, mas não têm, na
· práticii;-recebido os_iec"ursos necessários para
instrumentalizá-las no nível requerido pela po_pulação dependente desse prograina.
A população residente em á_rea malárica no
País é ~superior a 60 milhõeS de habitantes.
SegUndo dados no Ministério da Saúde, em
1987 fo_ram registrados' 488.233 casos na
Amazõnia L~al, dentre os 508.864 casos re-gistrados en1 todo o País, o que -equivale a
dizer que a nossa região contribuiu com 96%
dos casos de malária em â_rnbito nacional.
Nesse total_o__Estado de Rondônia participou
com a cifra nada animadora de 228.866 casos,
o que corresponde a 45% do total de casos
ocorridos no Brasil e 47% do total de casos
da região Amazónica.
A situação em 1988 não melhorou, pois
ocorreram-278.589 casos de malária em Rondônia, para um total de 565.484 em todo o
Território Nacional.
-As condições de ocupação da Amazônia
são .;tS determinantes que respondem, de modo muito acentuado, pela problemática da
malária.
O aumento da trarisinissão _da do~nça é
fnotivada por um conjunto de fatores adVersos
que podem ser assim resumidos;
-os espaços geográficos da Amazônia têm
sido ocupados, quase em sua tota'lidade, por
colonos e garimpeiros pobres, sem a devida
atenção dos governos federal, estadual e municipal.
-- nas áreas de ocupação- da Amazônia,
onde _há carências· acentuadas de moradia,
água, assistêncía médica, comunicações e
energia, a Sucãri'f - Superiritendência de
Campanhas d~ Saúde Pública - é praticamente o único órgão governamental compre-sença regular.
- a grande velocidade de deslocamento
de colonos e garimpeiros e a dificuldade de
acesso a áreas recém-desmatadas vêm representando graves dificuldades para a operação
da Su-cam- nestas regiões.
- os fatores ligados ao homem-vetar-parasito têm dificuhado grandemente a quebra
da cadeia epidemióligica da do_ença, provocados por migrações constantes em áreas de
alto risco, pela possível mudança de hábitos
dos vetares e pela resistência do parasita a
drogas antimaláricas usuais.
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Em ~alo de I 988, pressionada pelos indidesfavoráveis, a Sucam organizou o
"Plano Emergendal de COntrole da Malária
em áreas de elevada incidência da Amazônia".
Tal plano, Sr. Presidente, previa a aplicação
cador~

de medidas integradas de ataque, de modo

a estabilizar e reduzir a transmissão _da malária
em áreas críticas de sete estados da região.
O Estado de Rondônia foi contemplado
com o planejamento de a'tividades em áreas
selecionadas dos Municípios de Porto Velho,
Ariquemes e Jaru, compreendendo 1.564 localidades, 105.948 casas e uma -popUlação
de 596.263 hab1lantes.
Cumpre observar, Srs. Senadores, que Somente o Município de Ariquernes notificou
75.000 casos em 1987 e pode ter em futuro
próximo o mesmo nómero total de doentes
de malária de todo o Estado do Pará.
O Plano de Emergência previa, para o Estaelo de Rondônia, '\ aquisiçã9 de •meios de
transporte, de inseticidas de uso complementar. de equipamentos e de medicamentos especificas, no "hióntanfe_ de Tz$
225.000.000,00 (duzentos e vinte cinco mi116esde cruzados), a preços de maio de 1988.
Embora parecesse oneroso á primeira vista,
a implementação do plano significaria o estabelecimento de medidas emergenciais e duradouras para o controle da situação explosiva
que Já se verifica em nosso estado.
Documentos oficiais do Governo federal re-conhecem que "a malária vem apresentando,
desde 1970, um rápido crescimento, saindo
de um registro de51.818 casos em 1970para
.508.864 em 1987 (...).Se forerri mantidas as
condições vigentes e os cortes existentes nos
recursos do programa, atingir-se~ um montante de 938.736 casos em 1990".
·
Ora, Srs. Senadores, não é posSNel mais
que o Governo federal continue se omitindo
e negando Qs recursos necessários à SUcam
para o controle da malária.
Apesar dos incansáveis esforços do pessoal
da Sucam, os doentes mais graves recaem
sobre a rede de serviços de saúde do estado,
elevando enormemente os custos operacionais de seus hospitais. '
A Sucam cuida das operações de campo,
das ações- sobre o vetar e o meio ambiente,
bem como trata os doentes de malária em
sua fase aguda.
Quando esses casos se agravam, cabe aos
serviços do estado arcar com os gastos relativos a atenção hospitalar oU ambulatorial.
Apesar de todos esses fatores complicadores, que tornam o quadro nosológico do Estado de Rondônia bastante grave, causou-nos
surpresa tomar conhecimento de que o Plano
Emergencial não foi implementado por falta
de recursos financeiros, cumprindo a SuCam
apenas uma pequena parcela do planejamento inicial.
O resultado dessa falta de iniciativa no campo operacional se refletiu nos indicadores da
malária: 228.866 casos em !987 e278.589
casos_ em 198a
Ora, Sr. Presidente e nobres senadores, não
podemos mais aceitar passivamente que medidas protelatórias ou ações fragmentadas ve-

e

nham a retardar indçfiniti~ente o sofrin1ento__ de grandes contingentes da população brasJleira.
Já é sobejamente conhecido no 'meio técnico--científico que um conjunto de medidas
operacionais quando aplicadas oportuna e. simultaneamente são altamente eficazes para
a redução do número de casos de malária
Basta que se adotem ações integradas, nas
três esferas de governo, envolvendo a Sucam,
os órgãos estaduais e municipais, com apoio
de outras instituições federais atuantes na reg~o.

~

Aborrifa!;ãO com os inseticidas adequados,
o tratamento dos doentes, a vigilância epidemiológica, () estudo aprofundado dos vetares
e as açóes sobre o meio ambiente são capazes
de controlar a malária quando aplicados através de fartes mecanismos de articulação intergovemamental.
Senhores Senadores, é chegada a hora de
evitarmos que nosso País atinja seu milionésimo caso de malária em um ano. I:: hora
de investir na saúde do-povo de Rondônia.
t hora de. o Governo federai cÕmeçar a
agir; é hora, Sr. Presidente, de o Governo federal sair do casulo, de passar da promessa à
realidade. O povo da região Amazônica está
cansado de esperar a ação do Governo, porque saúde pública neste País é uma ação polítlca, é uma açáa do Governo federal. É preciso,
urgentemente, que o Governo desta Nação
cumpra com a região Amazónica aquilo que
foi prometido, aquilo que é da sua responsabilidade. Não podemos esperar mais; o Governo federal tem que cumprir com a sua responsabilidade, o_ que até hoje não tem feito.
_Muito Q_bJigado, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.]
.. O SR. PRESIDENTE tAureo Mello) concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
CampÕs.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -$r.
Presidente, Srs..Senadores, a cultura não Se
herda, ela se conquista, disse Malraux. Mas
nenhvma geração conquistará a cultura se
não preservar os frutos da cultura de outras
épocas.
O meu estado natal orgulha-se do patrimônio histórico-cultural que abriga em seu
território. Em contrapartida, porém, envergonha-se por -deter, provavelmente, o recorde
nacional em di!apidaçáo desse mesmo patrimónlo. E um tão triste fato ocorre quando
não são evitados os constantes roubos de objetos sacros, quando não são criadas condições para impedir as tragédias que podem
destruir o nosso acervo.
Em 18 de setembro de 1986, encaminhei
o Projeto de Lel do Senado n~' 213, em que
instituía o Dia da PreseJVação da Memória Nacianal. Buscava, com essa providência, tentar
"incutir na consciêné-ia do povo brasileiro a
necessidade de se auxiliar o poder público
na fiSCal_ização e na salvaguarda do bem cultu~
ral, _com() parte integrante de sua realidade
histórica".
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Naquele projeto de lei havia ainda proposta
que o Dia da Preservação da Memória Nacional fosse comemorado em dois de setembro,
de triste memória para o País, por recordar
os fatos ocorridos em 1-973, quando 18 peças
originais foram roubadas da igreja do Pi1ar,
em OUro Preto. Dessa Matriz, disse Waldemar
de Almeida Barbosa, em seu livro "História
de Minas", que "é um monu'mento de esplendor e de arte'', Dela também foi dito ser "um
exemplar único no acervo artístico brasileiro".
E esse patrimônio mineiro e brasilelio foi violentado por mãos criminosas, que subtraíram
peças de um valor que não pode ser caJcuJado
apenas em seu aspecto material, mas em tudo
o que carrega em si da história, do sangue,
do talento, da vida de nosso povo.
Não foi essa,' porém, a primeira vez, Sr. Presidente e Srs. Senadores. E. infelizmente, não
foi também a última. Quantas vezes nós nos
estarrecemos, diante de jornais ou de aparelhos de televisão, ao tomarmos conhecimento
de fatos semelhantes, ocorridos nas seculares
igrejas de meu estado natal?
Em 1985, através de pronunciamento em
que denunciava tantos saques havidos em ddades como OurO Preto, Sabará, Congonhas,
Mariana, Diamantina e São João dei Rei, J'
demonstrava minha preocupação com a dila·
pidação de nosso patrimônio artístico. Naquela data, fora a cidade de Ouro Preto a vitima.
mais recente dos roubos de objetos sacros.
Pois, da igreja de São José haviam sido furta·
das 17 peças. entre elas uma imagem executada por discípulos do Aleijadinho.
Agora, senhores, há poucas semanas,. Ma-riana toma-se alvo da ambição dos ladr6es
de igrejas antigas. E dela, mais uma vez. sio
.subtrãidas peças preciosas da arte religiosa
barroca.
--Mas, paralelamente à nossa- preocupaçio
com os furtos de peças artístic~ é necessário
que nos dediquemos, também, à conservação
dos monumentos históricos de Minas Gerais.
Mariana, no presente momento, lança para
o Brasil seu brado de socorro, visando a sensibilizar empresários nacionais que queiram arcar com a responsabilidade de recuperaç-ão
das suas igrejas de São Francisco, N. S• do
Carmo, N. S• do Rosário e N. S•. da Conceiçeio,
todas elas com seu acervo histórico-cultura],
datado do final do século XVID, ameaçado pela
-· falta de conservação. E ~empresários que
.se aliarem na luta pela salvação dos seculares
monumentos mineiros poderão se beneficiar
com os incentivos da Lei Sarney, oferecidos
aos que se dedicarem à "reconstrução daquilo
que a mão do homem e o tempo ajudaram
a destruir".
__ Segundo informações do presidente da Casa de Ctdtura de Mariana, Roque Camêllo Neme, "todos os trinta monumentos de Mariana
e disbitos, tombados pelo Património Hlst6rico, estão em situação de precariedade". Não
poderia ser mais oportuna, portanto, a o_casião
para a assinatura da Carta de Mariana, dirigida
aos industriais, em busca do auxilio necessário
para salvar o património histórico da ddade.
Perante os signatários da Carta, o represen-
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tante das indústrias mineiras, José Alencar Gomes, comprometeu-se a enViai o documento
para a COnfederação Naciona) das Indústrias,
em busca de uma ajuda de âmbito nacional
para a causa de Mariana.
No entanto, não é apenas com o roubO de
peças ou com a recuperação dos monumentos que nos devemos preocupar. No presente

momento, temos de concentrar nossa atenção tambêm no grande perigo de incêndio
que ameaça a cidade de Ouro Preto. o--19
GruparTiento de Incêncio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, encarregado do Destacamento de Bombeiros de Ouro Preto, em levantamento feito naquela cidade "compro-

vou o precaríssimo estado das instalações elétrícas de Ouro Preto, nas áreas residenda!s
e de seiVi.ços públicos. Estas Instalações são

potenciais agentes ca.u~dores de incênd!os."
No relatório apresentado ao Consclho Estadual de Turismo, o 19 Grupamento de Incêndio
chama ainda a atenç:àÔ~para "a falta crónica
de água na cidade e a existência de apenas
três hidrômetros em todo o perímetro urbano
da mais importante cidade históric;a do Pais",
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tivemos,
no ano próximo passado, um lastimável exemplo das conseqüências furiestas de um incêndio dessas proporções, quando todo o bairro
do Chiado, em üsboa, de tão grande importancia para a memória de Portugal, foi devastado, irremediavelmente, pelo fogo. Quanto
se perdeu, ali, da cultura de um povo tão rico
em sua história!
A situação é muito grave em Oul'9 Preto,

senhores, é considerada "alarmante para a segurança da cidade", Dos 541oca.is vistoriados,
51 foram considerados reprovados, ou seja,
foram inseridos dentro da faixa de "risco de
incêncdlo iminente". Entretanto, sõlu'ções_
existem, e o relatório solicitado peJo Conselho
de Turismo de Minas Gerais "adverte que a
primeira providência a ser tomada é a criação
de uma legislação preventiva contra incêndio".
Mas informa, ta_mbém, o que é considerado
fraco quanto à segurança, destacando a necessidade de melhor se· equipar o corpo de
bombeiros da'ddade, de serem instalados hidrantes, de ser criada uma taxa de prevençã'o
contra incêndios.
Em um momén_lo como esse_ que vive Ouro
Preto, é preciso qUe o Brasil se mobilize para
impedir, não apenas a perda das vidas humanas que certamente sucumbirão por entre as
chamas de uma· catástrofe de tal morita, mas
também a destruição de um precioso painmônJo da cultura naç:ional.
,
-Há aproximadamente dois sécu1os já dizia
Pestalozzi que "o gênero humano não pode
ficar socialmente 1,mido sem uma força ordenadora. A força da cultura une as pesSoas
como individuas em independência e liberdade, através do direito e da !'lrte. A força de
uma civilização sem cultura une-os sem consideração de ind~pendência, liberdade, direito
e arte, como uma massa, pela violência." Le·
vantemos nossas vcnes, Sr. Presidente e SrS.
Senadores, na defesa da cultura brasileil:a,
desse bem que s6 poderemos conquistar, no

futuro, se aprendermos a pre.ervaro que, dele,
receoemos-do passado.
EJ:-a o que tinha a dizer, s~: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - A
Presidência lembra aos Srs. Senadores que
no próximo dia 15 do corrente, -~s 14 horas
e 30 minutos, será realizada Sess~o Especial
do Senado, destinada a homenagear 6 líder
sindical e ecologista -Francisco Alves Mendes
Filho, de acordo com deliberação anterior do
Plenário, ao aprovar requerimento de autoria
do Senador Aluízio Bezerra e outros Srs. Se!l8dores.

O SR. PRESIDEI"'TE (Áureo Mello) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, d~gnando para a ordinária
de amanhã a seguinte.

5
Ofício n 9 S/5, de 1989, relativo à proposta
para que seja autorizado o Govefno-dõ EStado
de São ~aulo a contratar operação de crédito
externo no va1or de até US$ 2,000,000;000.00
(dois bilhões_ de dólares americanos). (Dependendo de pan:cer.)
' ~-

6
Mensagem n9 60,- de 1989 (n9 98/89, na
origem), relativa à propo$ para que seja autorizada a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
e elevar, em caráter excepcionaJ, o limite de
endividamente daquele municq)io, a fim de
que Possa emitir 2.600.000,00 Obrigações do
T escuro do Municipio do Rio de Ja_neiro
(OTM·RJ), equivalente a NCz$ 6219356,00
(seis milhões, duzentos _e dezenove mil, tre~
tos e cinqüenta e seis cruzados -novos). (De·
pendendo do par~cer.)
-7

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n 9 36, de 1985 (n9 1371ns,
na Casa de origem), que estabelece obrigatoriedade de qualidade art'IStica para os cartazes
publicitários localizados ao longo das rodovias
e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n' 565 e 566, de 1986,
das Comissões:
·
--de Transportes; Comilnicaç6es e Ob"ras

Públicas, contrário; e
-de Educação e Cultura, favorável com
emendas que apresenta de n?s 1 e 2-CEC.

2

MATÉRIA A SER DEClARADA
PREJUDICADA

Proj~to .de Lei~~ Sen_.,do n9

4, de_1~79,

de autoria do Senador Ne!sop ~ ~ro, que:
estende aos depósitos judiciais em dinheírQ,

ordenados por outras autoridades judiei~
a correção monetária previs~ para os ordenados por Juízes federais.
O SR. PRESIDENTE (Aureo MeDo)- Es-

tá encerrada a sessão.
- (Levanta-se a_ sesSiio às 1 '7 hi.ii-aS e-2!;

mm~}

~

~cg:J?:sRJ:~tff'3?J:9

E QUE, ENTREGUE À REVT$ÃO DO
ORADOR, SERIA P(JBUCADO POISTE;"QisCu~São, em furriO ·.-anrco dó Projeto de
RlORMEIYTE:.
-[ej da CâmÇJ.ra n9 113, de 1985 (n9 378/83,
na-casa de: origem), que autortzã o Poder Exe-OSR. LEITE CHAVES (PMDB..:...PR. Pro'
t;UtivÕ a instituir a Fundação Universidade
nuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
do Vale do Jacui, em Ca"Choélfã do Su1, EstãâO - Srs. Senadores, em -sessão recente, no Ínído
do Rio Oi'ande âo Su1, tendo
-desta semana, V. &i' pedia ao Plenário si1êncro,
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n~ 276 ~ para que se ouvisse o belo disçurso de despedida de um Senadór de Pernambuco. Hoje,
277, de 1986, das Comissões;
- a sessão não é buliçosa, é trã.nqüila, e careço
=âe Educação e Cultura; e
multo deste silêncio, porque vou falar da Chi-de Finanças.
na, do Japão e dos quatro tigres asiáticos.
Estivemos ali em missão oficial e çonfessQ,
3
Sr. Presid~nte, Srs. Senadores, que o progresMensagem n9 42", de 1989 (n9 52/89, na
so dos próximos 50 anos se dará na área do
origem), relativa à proposta para que seja a\.lto- Oceano Pa_cífico. Para o Brasil, o Atlântico Já
rizada a Companhia Vale do Rio Doce~ CVRD
era. Deve reservar-se à pesca de sardinhas
a contratar operação de crédito 'externo, no e a algumas praias que aindã não ·estejam
valor equivalente a até CL$RDA 2.721.600,00
poluídas.
para os fins que especific:a. (Dependendo de
- A noVa realidade, o progresso virão do
parecer.)
Oriente, sobretudo da China, país com 1 bi4
lhão e 100 ·milhõe~ de pessoas, que resolveu
Meitsagem n 9 51, de--1989 (ri9 84/89, na seus problemas fundamentais e que, agora,
origem), relativa à proposta para qüe seja auto- tomou uma decisão: ser uma potência indusrizado o Governo do Estado da Paraíba a emitir trial e produzir em grande escala, COm des·-letriiif-ffiiãnceiras do Tesouro do Estado da cente eXpressão rla qualidade. •
Pã-râiDa-(LFTPB),- d-eStinãdas a- substituir
Porém, a China hão repetiU o Japão. O Ja3.8.5.0.000-0brigações dO Tesourei daquele es- pão, isolado, teve que fotografar o Mundo, cotãdÇI, que serão extintaS na forma da Lei n9
piar os seus produtos, para chegar ao 'ãlto
1. 73o, de 31 ~de
de 989. (Dependendo nivel técnico em que se encontra. A ChinCI,
de parecer.)
não. ~onVenceu-se de que deve produzir com

janeiro -r
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qua1Idade. Que procedimento adotou? O da
permanente indagação: o que eu faço neste
setor é de qualidade? Se o é, vaínos melhorar.

Se alguém faz melhor, juntemo-nos a ele, para
que os nossos produtos sejam os melhores.
E assim é que uma cervejaria de Pe<~uim, em
dúvida sobre a qualidade, fez umjolnt~venture

com a Heineken, para que a cervejaf:ia chinesa
fosse a de melhor qualidade do Mundo. Então,
o Know-how é transferido de homem para
homem e a qlfa.lidade alcançada em um setor
será. depois, espalhada por toda a China. Os
chineses descobriram que o Japão, num setor
do aço, estava mais avançado. Um entenWmento com o Japão e o [esultado foi a elevação dos níveis de qualidade ao máximo, para

que a China pudesse_ derivar por _todo o seu
Continente, naquele setor, qualidade excepcional.
A China passou por mutações profundas,
todos sabem. Agora passa por uma mutação
maior. Não destruiu o seu passado. E, muitas
vezes, num leque ou em um cardápio, enCon·
tra-se mais arte do que em toda a civilização
do Ocidente. As lideranças novas falam sobre
tudo, conhecem tudo.' A China não tem mais
segredos, embora, por mais que se indague
sobre a China, continua-se a tê-la em ponto
de mistério. A China se abriu ao Mundo. Todos
os capitais do Ocidente são bem-vindos para
os setores que os chineses julgarem conve·
nientes. Os capitais que se alinharem ãos capi·
tais chineses não são tributados. Os lucros
repatriados sem pagamento de royalties ou
sem taxações internas. Novas cidadeS estão
surgindo. De quatro, nós conhecemos Shenzhen, perto de Hong-Kong, cidade modema,
tanto quanto as mais lindas cidades americanas do oeste. A Olina, nesta parte, reproQuz.
o perfil do Ocidente, mas com detalhes que
fazem dessas cidades centros encantadores.
Ali, com essas cidades, não s6 atraem capitais,
tecnologia, como estimulam a convivência
com os chineses de Formosa. Parece-me que
com cidades dessa natureza que a China irá
adquirir Know-how suficiente para administrar
Hong-Kong, a partir de 1997, sem maiores
dificuldades, mantendo-a nos padrões de
identificação com o Ocidente.
A China forma 250 mil engenheiros civis
por ano, mais engenheiros dvis que quase
todo o Mundo Oddental. Mantivemos contato
com toda a liderança chinesa: Presidente, Pri·
meiro-Ministro, Presidente da Assembléia Po·
pular. E, a nível das cidades visftadas, além
de Pequim, as lideranças administrativas de
Xangai, Cantão e Shenzhen.
A China é disciplinada, como de resto o
Oriente. Sr. Presidente, impressiona-nos en·
trar em uma fábrica de milhareS de empregados e, a despeito de todo o ruido, ninguém
ser capaz de levantar. a cabeça. A disciplina
funcional é incomum, o que se chama concentratlon, que só os patses civilizados conseguem.
Esta é ainda a nossa imaturidade.
O Japão está realizando os seus trabalhos
tecnológicos de televisão e gravadores na China. Mas a China não se limita a juntar pe~as.

Faz e dá a marca japonesa. E faz da melhor
qualidade.
O Japão já se está preparando para outra
etapa a meu ver a dos supercondutores e dos
superrnateriais.
O mesmo progreSso-· Vê-se na Corêia, um
pais esmagado, onde hoje ehcontram-se até
partidos organizados lutando pela reintegra·
ção do paJs. Creio mesmo que esse sentimento de reintegração da Coréia é promissor
para o Mundo: para nós é de grande conveniência, eis que já estamos vendo o Pacífico
como a nossa grande saída económica.
Há fatos que merecem ser rel~tados para
reflexão, ainda que tratados a nível de diálogo
entre Senadores brasileiros, Parlamentares
brasileiros e representantes chineses.
Um dos administradores de Cantão, de aparênCiiil JTIOÇ.a, com mais de 40 anos. participou
da guerra, conversava comigo. E surpreendia-me que pudesse haver ainda divergência
de entendimento ~ntre países comunistas,
quando a norma comunista é de que a paz
existirá sempre entre nações que adotam
aquele mesmo regime. E_ eu falava sobre a
grande 'qualificação dos guerrilheiros do Vr.etnã, inclusive no choque com a China, e_ da
estratégia de Gia"p, um _dos maiores estrategos
dos últimos tempos. E o chinês, cultó e versátil, mas reservado e modesto, quebrou essa
reserva e disse: "mas ele aprendeu aqui conosco essa eStratégia _e essa tática".
_
E terminamos vendo que a China e o Oriente são um conglomerado.
O JapãÓ, corri toda a técnica e eficiêncía,
não concorre com a China nem com a Càféia.
Produz:ia antes na Coréia e agora, na China.
Transfere a sua tecnologia. Eles não conc_orrem nem procui-am destruir-se comercial. mente. A China tem essa consciência.
Estão construindo no Porto de Shenshen,
um cais para navios de cem mil ton~ladas
e, no futuro, para 300 mil toneladas. O Japáo,
segundo umas das últimas edições do Tl/1'1e,
acab9._ de_ construir um navio que está em operação, com mil toneladas, de peql;le~o porte
ainda, mais que faz 65 milhas por hora, ou
seja, cem quilómetros. E já existe navio programado que fará o percurso de Tóquio e
São Francisco em 3 dias.
Sr: Presidente, a China vê o Brasil com grand~_ioteresse. Abre~se ao comércio internacional e a toda fonna superior de relacionamento.
Há anos tenho defendido aqui a nossa safda
para o Pacífico. Tenho ~ito aqui, muitas vezes,
que São Paulo, Paraná, Minas Gerais ·e Rio
de Janeiro são um começo de Brasil, uma
oficina apenas, porque o grande Brasil_, o Brasil
que impressiona e estremece é o Brasil do
oeste, este Brasil da Amazônia.
Esta próxfma década será a década do ocidente do Pafs. Se quisermos ser uma grande
nação, como de rato somos em potencial, te-remos que sair para o Pacífico. Somente lá
encontraremOS mercados para colocar nessa
grande produção. Quando o Acre,_onde existe
as melhores terras férteis do País, depois do
Paraná, e em maior quantidade, estiver produzindo; quando Rondônia estiver produzjndo;
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quando ~~uela parte da Amazônia estiver pro·
duz:indo; qua~do Mato Grosso de cima estiver
produzjndo, Sr. Presidente, essa produção não
poderá ser colocada no Atlântico. O atrito econômico é tão grande que o custo de transporte
Será 3 ou 4 -vezeS superior ao da cã"rga, ao
seu valor efetivo de comércio. Então, a nossa
saída é pelos Andes. O Brasil terá que negociar, e já está fazendo, postos de passagem
no Peru, no Chile, na Bolívia, porque, a partir
dq instante em que tivermos essas saídas, já
estarão operando naVios com mais de 300
mil toneladas ou mais e a nossa saída será
para o Japão, para a China, para Taiwan, para
o Coréia, para a Uniào Soviética,- ciue agora,
abaixo do Kantchática, está criando '-!flla grande região de exportação, livre. Essa saída ensejará também comércio maior com os Estados
Unidos, na parte ocidental, e também para
o Canadá. Quando isso ocorrer, seremos imbatíveis. As nossas matérias-primas poderão
ser colocadas a preços mais competitivos, e,
posso dizer a V. ~, reside exatamente nisso
toda celeuma que se está fazendo acerca da
Amazônia. Se os próprios Estados Unidos procuram estagnar o avanço da Amazônia, sob
a alegação da incompatibilidade do ecossistema, por que a sua resistência agora à criação
de uma passagem brasileira para o Pacífico,
através do Peru?
Existe aqui um Manifesto feito à Nação pelo
Governador do Acre. O próprio Acre já está
-vendo que a sua sobreviVência de Estado agr!cola está na saída para o Pacífico.
O Sr. Ruy Bacelar - Permite v_. Ex" um
aparte,- nobre Senador Leite Chaves?
O SR. LEITE CHAVES- Com todo o
prazer, nobre Senador Ruy Bacelar, ouvirei V.
~ logo que concluir o meu raciocínio.
O ltamaraty já tem posições a respesito.
O P~esidente da República fez muito bem
cancelando a viagem à Holanda, onde Sua
Excelência iria ser argüido em posição menor.
O próprio Exército brasileiro acaba de tomar
posição. Não uma posiçao hostil, nem uma
posição provocadora, mas uma posição do
seu dever. Aqui, vejo, em O Esiado de S. Paulo
do dia 1-3-89, a declaração do Ministro do
Exército, Leónidas Pires Gonçalves, onde S.
Ex". a cefb?_ pontq,_ declara:
"O Exército sempre esteve presente na
conquista e mamiienção dessa porção
do nosso território e por ela derramaremos suor e sangue."
· ~
Parece que estamos em guerra, Sr. Presidente. Mas é importante que tudo isso seja
ditO, porque os interesses contrários aos inte·
resses nacionais nunca foram tantos como
riesta questão da Amazônia.
A Amazônia é poliforme, a Amazônia é multívía, a Amazônia é o Mundo. A Amazônia tem
que ser explorada convenientemente com a
participação da ciência. A Amazônia não é
urna unidade, eJa é uma diversidade que se
une. Como disse recentemente, ela é leopár·
dica, exibe a imgaem de uma onça pintada,
com manchas que reclamam conveniente ex-
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ploração, sem quebra do ecossistema. Temos
que criar mu_itas ci®,_Q.es n9 Amazônia, rriuitas
regiões de desenvolvimento, sem quebra do
ecossistema qu~ o Brasil, em primeiro lugar,
tem o dever e a_ obrigação de pres_ervar. Ne-

Continentes, para que, com o nosso trabalho,

n6s, brasileirOs, nós. da América do Sul, possa-
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Depois perguntei aos chineses por que dia
tanta ênfase à indústria Responderam-me:
"modernizar a agricu1tura". A China milenar,
no campo e em toda t~~ica, _entende que,
para fazer uma agricultura revoluciOnária, terá
que chegar às excelências no setor industrial.

mOs _ábastecer, pfb;::ipalmente com alimento,
aquele grande ce~Jillfllgente humano que existe
no adente. Por i$$o, o discurso de V. Ex" é
nhuma outra nação __cl_o Mundo, nem os Esta- fmpOitã.Tite:-rmportante nesta hora em que se
dos Unidos da América, que nos acusam, foi -- fala da possível, 6bvia ·ou sonhadora utopia
O Sr. Francisco RoUemberg - V. Ex'
capaz de manter_ reServas tão ~mplas, tão ex- _d.e interferência de outros países na nossa Hime concede um aparte, Senador Leite Chapressivas por tanto tempo e de forma tão intoléia Amazónica. Devemos, assim, condiar a
ves?
cável. Se tivéssemos penetrado a Amazônia preservação dã nOS:Sa floresta tropical, da ecoO SR. LEITE CHAVES - Ainda neste
no passado, tê~la~íamos çlestruído. Agora telogia, com 6 nosso desenvolvimento. Conci~
mos mais consciência d~ buscar na ciência
liação e, ão mesmo tempo, consqn_ã_nda entre relato, vi situações ·inte_ressantes: proprietãiios
de dois ou trêS hectares transformaram a terra
meios de explorâ~la convenientemente. Então,
a ecoiOQia, o de5en'Volvimento e, conseqüenem tanques de criação de peixe, porque o
começará a partir de 1990 a d_écacla da Ama~
temente, o mais importante, o bem-estar do
zônia, inclusive com as hidrelétricas, no que
povo· braslleiro. Daí considerar o discurso de peixe produz mais do que a terra. Ali eles conV. Ex" de importância fundamental, porque vis- sorciaram tudo. F'IZ milhares de perguntas.
concordo com o ilus~ Senador qu~ me antecedeu na t::liOuna.
lumbra o futuro, não· só do Brasil, como, -se- - Nunca li tanto sobre a China.
Para mim, ela continua a ser um mistério.
Nobre Senador_Rw Bacelar darei a_ palavra
bretUdo, o fUturo do Mundo. ContinJJo a. ouvir,
Dou um pequeno depofmento do que vi,
a V. Ex' e ao final transcreverei o no_me dos
com _muita atenção, o brilhante discurso de
mas falo mais por inspiração e por intuição.
integrantes da Delegação Parlamentar que viV. EX.
Perguntei muito, esclareci-me muito. A réssitou aqueles Países, sob a chefia do Sen_aqor
peito de tudo, a China continua a ser mistério.
Humberto Lucena, Presidente do Senado.
O SR. LEITE CHAVES -Agradeço a V. Romântica mistério,_ exótico mistério.
posso dizer qu~ essa Delegação trouxe valia~
Ex" o aparte. Fico muito feliz em ver que possasos subsídios para enriquecer os debates par- mos ter pontos de vista muito comuns, pois
Com todo o prazer, dou o aparte a V. Ex',
nobre_Senador Francisco Rolle.mberg.
lamentares sobre as perspectivas económicas, vimos realidades as mais plúrimas, as mais
sociais e cu1turais brasileiras.
diversas, as mais singulares; povos de origens
O Sr. Francisco Rollemberg - Nobre
Concedo o aparte ao nobre Senador R1,1y
diferentes, línguas diferentes,_ comportamenSenador Leite Chaves, não ten}lo tido oportuBacelar.
tos diferentes, e somos capazes de ver os intenidade de manusear os seus escritos. Se V.
O Sr. Ruy Bacelar- Eminente Senador .. resses nacion;;~is centrados em pontos coEx" escreve tão bem quanto fala V. &-, nio
Leite Cháves, ouço tom muita atenção o coo- _muns. no meiO de tanta heterogeneidade.
tenho dúvida poderia ser o cronista do Senack>
v. Ex~ visitou__-um· país com um bilhão e Federal. V. ~ sabe traduzir em palavras o
substancioso discurso de V. Ex' a respeito de
cem milhões_ de habítantes ou mais do que
países que tivemos a honra de visitar oficialque observa cpm muita acuidade. Ao ouvi-lo,
isso. Acho que· V. Ex" está com a :razão,_ mas
mente, a convite de seus governos: China e
tem-se a impressão de ver, V. Ex' é um orador
prefiro ficar com um número menor; Povo
Coréia do Sul V. Ex" narra~ cgm muRa proprieprlmoroso. Daí por que vacilei muito em interalimentado, simples, sem preocupação· com pelá-lo. Tenho também esta experiência que
dade, o que significa para o Mundo aqueles
a guerra, porque ninguêin predsa temer que
países do Oriente. V. Ex" fala, com muita deterV. Ex" alcançou embora a minha tenha sido
minação, da China do presente,. a China que .. á China se levante. A China não precisa levanum pouco mais antiga - visitei a China há
~r-se. O mundo é que jamais se levantará
investiu na educação, no seu maior potencial,
qUatro anos, a cqnvite do govenlo chinês. Fique é o recurso humano; na CtJin<l_ da disct- · contra a China. Não me esqueç"o d~ narratiVas
quei impressionado pelo paralelismo do antide pessoas que participaram dà Guerra da
plina; na China, sobretudo, do trabalho, que
go com o moderno, do tradicional com a_ conCoréia, sobre as avalanches humanas que proconsequiu conscientizar o seu povo de que
quista cientffica. Visitei os campos da china.
pOSitadamente el.e_s jogavam na frente de luta.
o seu grande aliado é o trabalho, daí o proConfesso· que me impressionava rodar 80, l 00
Os êOreanos dO sul chegaram à conclusão Km por estradas cercadas de arrpz, de linho,
gressO qu.e presenciamos e vislumbramos pade que as armas do mundo, muito menos
ra o século XXI naquele grande e importante
de verduras as mais diversas. É um país imenas da Coréia, jamais seriam sUficientes para
so, que não perde um pedaço do seu território,
país do Mundo atual. V. Ex• também diz que
contei tantos chineses. ·
a China abriu as suas fronteiras ao capital intertudo aproveitado na produção de alimentos.
Cultura, qualificação, civilização mi1ehar Sutpreendeu-me, ao lado da tecnologia, ennacional, entretanto, capital esse subordinado
aos interessses nacionais daquele país. V. Ex'
contrar arados de madeira, puxado por búfaamadurecida, que agora parte para o segundo
d~afio, que é um _desafto seu, interno, é prolos, seguros pelas mãos humanas. Assiti a pesdiz também que presenciou o progresso na
duzir com qualidade. Visitei em Xangai fábriCoréia do Sul, em Hong Kong e em tantas
soas que pisavam quaSe qUe num nlmo de
cas de ventnadores, que exportam para a Ale- dança para fazer o que chamamos de "!eiras",
outras partes do Oriente, e diz, com muita
manha, parei a Inglaterra e para a França. V.
para plantar as suas verduras. Fiquei imprespropriedade, não só V. Ex' como também ouEX"" sabem o que é exportar venb1ador para
vimos Já de analistas, de pesquisadores, de
sionado. Ao lado da tradldonal adubação ~r
a Alemanha, para um paíS que sempre primou
que o próximo século será o século çlo Pacígãruca, já adentravam na tecnologia modema
Pela qualidade? Todos conhecem o lema da
fico, será o sécu_lQ_ da Ásia, do Oriente, será
dos adubos químicos, proporcionando à ChiMercedes- ·aenz, que é, de resto, de muitas
na utna altí~ima produtividade. Perguntei a
o século daquelas grandes populações que
firmas alemãs: "The best ar nothing". A particium dos meus guias por que a l:hina, que
vivem naquela grande região. Eminente Senador Leite Chaves, são quase, só na China, um ... pação da mão-de-obra no produto chinês. é dispõe de tanta tecnologia, permitia que alguns tivessem um trabalho tão sofrido no
bilhão ,e duzentos milhões de habitantes, e -de"J%. Eles, além da qualidade, usam a arte
e detalhe artístiCo. Aquela experiência milenar
campo. Eles, então, respondeu-me:·- a nossa
aqueles outros países, acredito, perfazem quaé colocada às vezes num simples desenho.
população- equiva1e a 114 da do Mundo, temos
se que 40%, ou Pouco mais, da população
E aquilo torna o produto diferente e aceitável.
üm bilhão e duzentos e cinqüenta milhões
mundial, que deve ser de qutro bilhões e pouAs indústrias estão indo para o interior. Ao
de héibitantes. Se mecanizarmOs o campo; não
cos milhões de habitantes. Daí ser de imporlongo das estradas de ferro, ao longo das esteremos como absorver essa mão-de-obra, e
tância fundamental a ligação da Amérlc<Í do
tradas de rodagem, vemos lagos ·coni Peixe,
Sul, a ligação do Brasil, via rodovia ou ferrovia
temos que empregar a todos, te mós que pagar
com pato; com marrecó, cante[ros de verdura
a todos. \li~tei as suas vilas e fazendas na
transandiana, que atravesse as Cordilheiras
e plantações de laranja. As gerações saudádos Andes, ligando o centro do Brasil e, por
área rural Posso testemunhar a boa qualidade
veis,_ que trabalham nas fábricas, continuam de vida desfrutada pelo chinês no campo. Posque não dizer, o próprio Atlântico ao Pacifico,
morando no campo.
·
diminuindo, assim, o caminho entre esses dois
so testemUnhar a relativa qualidade de vida
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no setor habitadonal nas grandes cidades, devido ao alto índice populacional. Realmente,
as casas são superocupadas. As residências,
multidomiciliares, têm uma população imen-

s suas riquezas. Não tfnhamos os satélites capazes-de fazer a radiografia das potencialidades mineralógicas da Região. Não tínhamos
sequer noção da sua potencia1idade hídrica.
sa, mas todos se alimentam bem, todos se Então, como dizia, a Amazônia foi a mulher
vestem bem, todos têm direito a lazer. Assisti -ifmãda.- Ea não foi violentada por nós, está
na Cidade Imperial, na Cidade Proibida, à che- sendo conqUistada paulatinamente para que
gada de caravanas e mais caravanas de ido- se incorpore- e dê ao Brasil o que ela tem,
sos, de pessoas envelhecidadas, a quem o
para que se iricorpore -e dê ao Brasil o que
governo chinês propiciava lazer, mandando
ela tem, para podermos sair, um dia, dessa
buscá-Ias nas diversas províncias da China,
estagnação e sermos realmente uma grande
para que elas, na sua velhice, conhecessem Nação, a Nação desenvolvida do Hemisfério
a Capital da China, conhecessem a Cidade SiJ_I. Parabenizo-o, SenadOr Leite Chaves, pelo
Imperial, visitassem_e fize_s_S_enl turismo inter-- -~eu pronunciamento desta manhã.
no.
Isto deixou-me muito emociOnado, porque
O SR. LEITE. CHAVES -Agradeço a V.
era uma preocupação governamental com Ex" a gentileza, inclusive, de sugerir que eu
aqueles que já deram a sua moddade, o me- seja assim Uma espécie de cronista do Senalhor de sua existência em prol do desenvoldo. Não sou cronista e não o seria, mas sou
vimento do seu país. Visitei hospitais. Ao lado
testemunha da atenção com que estou sendo
da cirurgia da mais alta tecnologia, assistir à- --OUVído nesta manhã. Cronista está sendo V.
aplicação da acupuntura, mocsa etc. Para miEx" a níVeJ maior, porque, cOmo médico, obnha surpresa, encontrei, numa clínica oftalmoservou ·a Cfiiili::a pãf ângulo superior à nossa
lógica, uma quantidade razoável de rapazes
quaJificaÇâõ rieste- Pa~CU!ar._
que estavam fazendo acupuntura. Eu lhes perAfirmo a V. Ex" que, quando sai daqui, preo-guntava o por quê da acupuntura em oftalmocupava-me _saber o que os chineses usavam
logia.
para contenção da miopia ocular. Eu sabia
Eles diziam a· seguinte: com a população
que faziam determinada massagem. No pasque temos e com o chinês, ·que, p·or caracte- sado, as fotografias de chineses eram característica biológka, tem um achatamento no glo- rizadas pelos óculos. Primeiro viam-se os ócubo ocular, tomando-o geneticamente miope,
los, para depois se ver o chinês. Hoje, o percennão temos condições de produzir, entregar tual é signifiCativamente baixo.
e estar mudando a todo instante óculo para
FIZ indagações, e eles me inrormaram que,
essa população, mas estamos conseguindo
realmente, nas escolas, as crianças, até à faixa
reduzir até 6, 2 de optrias, quando o menino
de 16 anos, fazem massagem diária, para que
chega a esta casa antes dos 16 anos. Fiquei
seja Côfltiaa a miopia e outras doenças de
chocado e emocionando, porque, ao lado da olhos, a ponto de o chinês pouco-usar óculos,
medicina da maior qualidade, estavámos as- quando, no passado, foi o povo que mais os
sistindo a um tratamento ahe_mativo, tra.d_icious_ou e até se caracterizou por isto. Nobre Sena1, milenar, da China. A China é tudo isso. - na.dor Francisco Rollen1berg, esta nova realiV. Ex• depois sai de suas descrições -sobre dade deve ser vista com muito cuidado por
a China e se volta para a nossa Amazónia. n65. -os Andes nos separaram do Pacífico. A
Eu diria que a Amazônia é a nossa mulher colonização, embora avançasse muito, impeamada. a mulher amada que nunca violenta- diu-nos de chegar até o Pacífico. Mas poderemos, mas que procuramos conquistar. Se ti- mos ter com- essés povos vizinhos e anligos
véssemos violentado a Amazônia, _como vio- - ürifintercâmbio suficiente, para que tenhamos
lentou as suas pradarias, os seus búfalos, os portos, no nosso benefk:io e no deles. Nós
seus índios, a nossa nação irmã, os Estados mesmos, no Brasil, demos, a despeito do regiUnidos, é possível que fôssemos 'hoje uma me do Paraguai, uma saída para esse País.
grande nação, mas estaríamos pagando o pre- O Paraguai exporta e importa tudo através do
ço que pagam os Estados Unidos de ver o Paraná. Não nos seria difícil obter, com esses
seu grande rio Mississipi apresentando secas países vizinhos nossos, portos dessa natureza.
periódicas, com navios en~lba_ó_os. sem água, Somos o País que tem o maior número de
sem possibilidade de usá-lo como hidra-via. vizinhos no Mundo: dez. Ninguém tem mais
AAmazônia é uma região singular, diria singu- vizinhos, mais fronteiras do que o Brasil. E
larissima. Primeiro, porque tem uma patologia não temos divergência com ninguém. Tenho
geográfica ainda não bem determinada e estu- certeza de que para Õ Chile, para o Peru e
dada. Houvéssemos nós, sem a tecnologia de para a COlômbia, esses- portos Serão fundahoje e a que haveremos conquistar, ocupado mentais, e essa saída para o Pacífico é multo
21 Amazônia, por c_erto teríamos feito um genoimportante, é extremamente importante para
cídio involuntário, mas teríamos feito. Não se nós.
controlava ainda a febre amarela as águas viroEstive receil.temente em Israel, onde, pesas, a lepra que lá é endêmica, a leishmaniose rante sua Corte. Suprema de Justiça, defindi
e uma série de doenças que compõem a pato- Bruna, a criança raptada do Paraná. Depofs,
logia tropical, que não tínhamos condições fiz uma ligeir.a visita aos países do Oriente
de controlar e não ternos ainda, como muito preocupados cOm essa situação do Brasil. O
bem diz o Senador Mário Maia, médico e co- nosso óleo de soja nãõ ·está sendo mais vennhecedor da patologia geográfica da Região. _dido para a fndia corçto ántes; os frangos, que
Não tínhamos condições de transportar da em grande quantidade são abatidos no ParaAmazônia para o centro do Brasil, para o cora- ná, para os mulçumanos, já não estão sendo
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exportados com a facilidade de antes. O Mercado Comum Europeu nos está fechando espaço naquela região. A sociedade comercial
e política feita entre ·canadá_ e Estados Unidos
nos está criando dificuldades também nessa
direção. Resta-nos o Pacífico. Será ele a grande saída. E a exploração consciente, lógica
e patriótica da Amazônia está condicionada
~saída para o Pacífico. Nunca teríamos condições de explorar convenientemente a Amazônia, aquele grande potencia], a não ser comaberturas para o Pacífico. É por isto que digo
que esta próxima década será a década da
Amazônia e do Pacífico. Sem a saída para
o Pacífico, não- teremos condições de abrir
convenientemente a Amazônia.
Quero referir-me ao potencia] hidrelétrlco.
Falei recentemente sobre Guafra, a última
grande hidrelétrica que está projetada. Mostrei
que se fez haipu sem lógica, precipítadamente,
sem estudo e com grandes erros. Foi um erro
consti:uir-se ltaipu como se construiu, mas erro maior será deixar de fazer Ilha Grande, onde
não haverá quebras da ecologia e os interesses
nacionais, sob diversos ângu]os, são os maiores. Mesmo que se explorem todos os grandes.
potenciais do rio Paraná, do rio lguaçu, do
.rio São Francisco, toda essa energia será iriS:ignificante para as nossas necessidades dentro
de algum tempo. Restará a Amazônia, O potenCial energético constatado e levantado ~
de 21 O milhões de quilowatts. A dific_uldade
consistia na condução da energia. Agora, os
supercondutores abrem caminho neste setor,
possibilitando o transporte de energia a gandes distâncias sem grandes perdas. A Amazô..
nia, em grande parte, é água. Uma barragem
na Amazônia pouco significa dentro da sua
extensão.
Quando grupos externos dão aos nossos
índios argumentos contráflos à construção de
hidrelétricas, não estão sendo corretos. Não
nos devemos impressionar. Vamos fazer levantamentos. Ninguém está melhor defendido
na Constituição do que as tribos indígenas.
Há Capítulos nesta Constitulção fantásticos.
Anteontem eu conversava com Seabra Fagundes a este respeitO, durante_ uma viagem,
quando vínhamos do Paraná. Há Capltulos
perfeitos, um deles é o do meio ambiente,
Protegemos as tribos indígenas de forma
apropriada. Também no Brasil ficai"ãm b(' )
defendidos todos nosso~ interesses intr
e-:::~-.:-__ .., •.,...,...,w .........ual:i!.ltU!Çao. ~·UlO, do1
vente, não deve haver pruridos naciona!ist.
qnanto a este particular. A Constituição os pro
tege e nós a cumpriremos. O Brasil deve, ag·
ra, fazer como a .China, ou seja, abrir O ·se
m ~mdo e, como diz_ o Senador Ruy Bece!a
aceitar capitais, mas mantidos e respeitado
os interesses brasileiros.

O Sr. Dirceu Carneiro -

Permite-me \

Bc~.ap~e?

O ~~R. LErrE CHAVES- Com muito prazer
t) Sr. Dirceu CameJro - Cumprimente
V.. ~-~ Senador Leite Chaves, pelü_ seu pro
nuridamento, ressaltando esta drCi.trist.&'lcia
ím1 •ar de o país mais populoso do Mundo
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neiro, me estimulo depois de ouvir 'a intervenção de V. &., como tambérri as dos Sena-concepção própria, sem seguir o modt:.:O japo- dores Francisco Rollernberg, Ruy Bacelar e
de diverSos outros Srs. SenadoreS. que, sei,
nês. de fotografar,decopiar as patentes. Trou~
têM esse entendimento, e me levam a tomar
xe da experiência de outros povos um argudepois a iniciativa de fazennos um grupo aqui!
mento e uma rorma de desenvolvimento o
no Senado, para estudar, pesquisar e começa.t
~u próprio modelo. A China, com bem reSsai·
a· agir e1'n tomo do que dlz respeito à explotou V. "Ext., teve outro caminho para chegar
ração consciente da Amazônia e de nossa saíaonde está. Neste depoimento que faz V. Ex".,
da para o Padfico. Amazônia e Pacffico estãç
ressalto e enfatizo o reladonamento que a China vem mantendo com o .Brasil, através de· unidos.
O caso da China é diferente mesmo, porque
convênios na área tecnológica. A China domia sua RevolUção não destruiu o passado. Tudo
na o setor de satéJites, mas não domina um
o que velo de bom a ele se ~corporou. ~
setor importante para o implemento da tecnoriência válida, sem preconceito, esta da Onna.
logia do satélite, a eletrônica. O Brasil, nesta
Passou a era Mao Tsé:-tung, mas o que foi
Parte da eletrônica, tem uma tecnologia basválido de Mao Tsé-tung permanece. Não vi
tante razoável. Pa1ses identificados como do
apenas chineses, conversei muito com brasiTerceiro Mundo fizeram um convênio entre
leiros no exterior. Inclusive o nosso Adjunto
si e estão trocando essa tecnologia, com proMilitar na Embaixada da China, um coronel
veito para todos el~ Temo, com essas alteradelicado, muito aberto, prestativo, multo preoções-julgo-as equivocadas- do Executivo
cupado também com a China, fazia-me uma
Federal, em relação ao assunto da tecnologia
revelação: "Senador, estou aqui há seis meses,
do Brasil, possam ser prejudicados os convêe não entendo esse povo. Às vezes um general,
nios internacionais e os entendimentos que
do último posto, entra em brincadeira de rua,
essa área vinha mantendo com outros pafses.
com estudantes e operários. Atiram flocos de
isarfamos estimu1ar nem conservar o Minisneve uns contra os outros,·atrac;am-Se dentro
tério da Indústria e do Comércio uma vez que
da maior harmonia".
.
já temos uma razoável consolidação industrial,
e talvez fosse muito mais oportuno extinguir
É a aplicação do princípio de Mao, em que
o Ministério da Indústria e do Comércio e enfao militar e o povo, na China, têm que ser como
tizar, criar e estimular o Ministério da Ciência
o peixe na água. ~ovo e militar são a mesma
e Tecnologia, porque é a tecnologia hoje a
coisa. É este o ponto de dúvida do nosso coropalavra de ordem do Mundo, é o produto mais
nel, por que, na realidade, nos exércitos ociimportante, é o caminho que vai levar as nadentais, os militares são orientados de tal sorte
ções à sua autonomia. Este é um entendia não se misturarem tanto, para que não haja
mento universal, e ninguém- parece-me--:perda de respeito e hierarquia. Lá não há perda
discorda desta questão. Neste aspecto, enfade respeito nem de hierarquia. Antes, ela se
tizo a necessidade de o nosso Pais resguardar
fortalece nessa convivência popular. Então, a
e intensificar esses entendimentos. A China China é também diferente nisso.
é um dos melhores exemplos do Mundo para
E notO que há uma semelhança entre a
nos relacionar, trocar experiências, intensificar
civilização chinesa e a própria Muralha que
relações comerciais, que só vêm trazer proveivisitamos. Impressionava-me como fora 'feita
tos para o povo brasileiro, como também, te- a Muralha. Depois descobri que a Muralha foi
nho certeza, para o povo chin~. O relato que
Construida em partes, para defesa de populafaz V. EX., depois de realizar uma viagem ao
ções, de grupos, de Estados e de países, ao
Sudeste asiático, particularmente à China, en-. longo dos anos, que ali existiram. Depois, s6
fatizo como uma das coisas majs importantes
depois nas dinastias Ming e seguintes, foi feita
desta Câmara Alta do Pais, até pela sua resa ligação entre elas. Com a cultura diversa
ponsabilidade e pelas suas prerrogativas consocorre a mesma coisa: unificam os pontos
tttudonais de tratar de questões de política
mais positivos alcançados nas diversas fases
externa, de endividamente e coisas deste gêde sua milenar civilizaç.&o. Tudo o que é pron~. En{atizo igualmente a necessidade de
veitoso. tudo o que constituihigh-Jight da dvill·
o n,osso País intensificar esse reJacionamento,
zação chinesa, ligou-se, conservou-se, ao lonpara que possamos realmente, em uma troca
go da História. A China ~ vai trrmsfonnando,
de interesses, construir também o nosso camie agora parte para a abertura econõmica e
nho, sem precisar imitar, sem precisar impora industrialização de qualidade. Grande quatar soluções apropriadas a outras nações e
6dade.
talvez impróprias ao nosso próprio País. A seMas a China não vem apressada; vem tranguranç~e precisamos ter de que o nosso . qüila, firme, detennínada. Não há preocupacaminho vai-nos levar a esse objetivó é multo
ção evidente que óutros povos a sigam ou
importante. A China, que já trilhou um camiimitem. Que cada wn procure o seu caminho.
nho próprio e está cheganc;to aos seus obje~
E acho que neste contexto o Padfico é a nossa
vos, é um bom exemplo para nós. Cumpngrande salda.
mento V. Ex' por seu pronunciamento, que
é muito importante para os debates desta Casa
O Sr. M6rlo Mola - Permite-me V. Ex'
e para o nosso País.
um aparte? · · ·
ter conseguido equacionar' as suas questões
económicas, soe !ais e politicas, dentro de uma

O SR. LEJlE CHAVES- Eu é que agrac
deço a V. Ex'., porque -o meu discurso ficará
mais enriquecido. E eu, Senador Dirceu Car-

O SR. LEJlE CHAVES - Tem o aparte
o nobre Senador Mário Maia.

Março de 1989

O Sr. Múlo. Mala - . Com. a pe!'TTlissao
da Mesa, se...
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de So\lza)
- NObre Senador Leite" Chaves, é realmente
com profunda lástima que este Presid~nte
evenblal adverte a V. Ex!' que o seu tempo
está esgotado. Digo que é com pfofunda lástl-:
ma porque estamos ouvindo, encantados, ~
belo e sumarento discurso de V. Ex', repleto
de conteúdo, tantO de informação q~nto de
reftexão no domin!O geoeconômico e' geopolítico, enriquecido pelos magníficos apartes
dos Senadores RUy Bacelar, FranciSco Ronemberg e Dirceu Carneiro.
.
O Sr. Mário Mala daMesa. .

E com a perniís~

O SR. PRESJDENIE (Pompeu de Souza)
- E, agOra, a ponto de ser enriquecido com
belo aparte amazónico do Senador Mário
Maia. Mas o meu receio, justamente, é ~
os amazônidas costumam ser amazónicos. v~
Ex', embora não seja amazônida, é um par,naense da Paraíba e também um tanto amazônfco, Advirto V. Ex' para o tempo, por que
há outro orador inscrito.
·
O Sr. Mário Mala -

Procurarei ser breve

no meu aparte, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sooza)

- E esperamos que o Senador Ruy Bacelar,
que está inscrito, possa proferir seu dis~.
De fonna, que pediria a V. Ex', Senador
Leite Chaves. abreviasse - com lástima para
mim e para todos nós - as considerações
do seu àtSCurso, e pediria ao Senador M6rio
Maia...

O Sr. M6rlo Mola - Sr. Presidente, forei
um esforço para ser breve.

O SR. PRESIDENIE (Pompeu de Sooza)
- ... fosse um pouco menos amaiônico; sejà
um pouco cearense, como este Presidente.

O SR. LEJlE CHAVES - Sr. Presidente.
logo depois de ouvir o nobre Senador Mário
Maia, encerrarei o meu discurso.
O Sr. Mário~- Agradecendo b Mesa
a con<iescedência,· participo deste brilhante,
discurso que V. Ex' faz, nobre Senador Leite
Chaves, fazendo uma comparação entre suas
obsr 1ções sobre sua recente visita àqueh~
pafs ) Oriente com a importância do momento que vivemos, dos cuidados que noS
assaltam neste instante com referência à Amazônia. QuerO participar do seu discurso apenas
no ponto em que enfatiza a necessidade da
nossa ligação mais Última, usando a larga extensão aquàtlca do Pacifico para nos aproximar, ou diminuindo essa extensão para nos
aproximai- não s6 da China, como do Japão
e dos países do sudeste asiático, prindpalmente daqueles que têm um clima. semelhante aO nosso, como a Malásia, a Birm3nia, a
fnclia, que vivem a natUreza tropical que vfve..
IneS foram assaltados no século passado.
violentamente, pelos grandes grupos internacionais, que dizimaram as suas florestas, tanto
no sudeste da Ásia quanto na África tropiCl!l,
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e agora se voi'Ulm para a Amazônia, e hiPocri-

empréStimos que possibilitam a concretização
somos obrigados a acompanhar os acontecidessa rodovia no ocidente brasüeiro. AD conM
mentos em outros países, a marcha da_história
trário de ser um elemento que facilitará de- . que se_ forro~;~ cotn9, por exemplo,- ria Veneno mundo inteiro se preocupam com a preserpredação na Amazônia, a aR-364 será um
zuela.
vação da natureza, não apenas da Amazônia.
elemento de conservacionismo, porque meOra, Srs. SenadoreS, riós varrloS verifi_c::ar
não apenas também do aspecto florestal, ccr
lhorará ~ condições de comunicação daqueque, em outros países, o drama n~C? _c!lfer_e
mo a preservação da fauna, da j]ora, dos rios,
las populações que estão isoladas ao longo
do nosso: há s_~mpre o problema da dMda
dos mares, corribatendo a poluição atmos- . dos rios que cOitam em perpendicular o terri- externa, há sempre o problema de como at~
tório do Estado do_ Acre, proporcionando, asférica, enfim, todos aqueles fatores que iricidermos aos credores. Mas, uma verdade de
dem na desqualificação ou na má qualidade
sim, maior assistência médic::a. odontológica,
logo ressalta: menos importante é aos credode vida na face do globo terrestre. A imporeducacional, enfim, assistênc::ia de toda natures r~eber o crédito, do que aoS deve~
tânda disso tudo, e_sse cuidado exagerado que
reza. e também ley-,ando o acesso à intimidade pagar aquüo que é devido internacionalmente.
estão demonstrando, nos coloca de _o_relha em
da_·floresta, para se estudá-la mais profundaSe não pagássemos o que devem~. pelo mepé, porque a concretização da nossa ligação
mente, através o estímu1o de nosso mundo
nos de determinado momento, n!o seria tiJo
com os países da Ásia, via Pacífico, está ençocienblico, a fun que realize um levantamento,
doloroso para os credores, como dolorosO o
modando muito os países da Europa e, princium arrazoado, um inventário de toda a Aoé para Os povos o pagamento da dívida_ expalmente, os Estados Unidos. Por que os· Esta- · resta Amazónica, para podermos usá-la de
teif.a.
_
maneira objetiva e úb1 para o Brasil e para:
dos Unidos estão tão preocupados com essa
Isso
es1á
rmJ!to
bem
demonstrado, es1á mullo
nossa pequena ligação? Porque os Estados
a humanidade. ~ muito oportuno o cUscurso
daro, pelos acontecimentos que tomaram conta
Unidos têm o beneficio de usufruir das duas
c;le..Y. Ex'-e âesculpe, Senador Leite Chaves; da
Venezuela. A divida externa é, sem
costas oceânicas d_o Atlântico e· do Pacífico.
o meu aparte amazónico.
dúvida alguma, um modo de escravizar os
Eles se comunicam livremente através da cosO_ SR. LEITE CHAVE8- Muito_ obrigado.
povos dos países devedores. A nosSa-econo.
ta pacifica do seu território com .a. Ásia, negp~
O Acre-será um grande beneficiário cUsto. Essa
mia não tem coino se estabelecer bem- ãpre..
cíani. com o Japão, com a China e ainda têm
saída para o Pacífico será um instante dos
sentar bons resultados, enq&anto não tivertambém a ahemativa, sua costa leste, de se
mais expressivos ein sua economia.
mos uma solução, não ostenWmos uma decicomunicar através do canal do Panamá. Nós,
são, para podermos conviver com o Crédito
Sr.- Presidtmte, peço qué- 0~ -m~u discllrsó
latino-americanos do su1, se quisermos nos
do exterior, paro o débito do nosso País.
comunicar com o Pacífico, estamos na depenseja acrescido dos nomes dos Parlamentares
Os juros,. as despesas financeiras que oBradência do americano para, ou usar o Canal
que integraram a Delegação chefiada pelo exsil paga, tudo Isso é capaz de inviabilizar quaJdo Panamá ou dar a volta pelo- Estreito de
Presidente Senador Humberto Lucena.
.
quer economia, em qualquer pais do Mundo.
Magalhães, no su1 do Continente su1-ameriÉ significativo que e:>te mOdesto discurs9
Falta - e é preciso que se diga - diZer ao
cano. Então, é uma necessid~de a BR~3_64;
seja proferido nesta m.anJ:1ã. É a primeira sespovo brasileiro que não há Plano V~rão capaz
é uma necessidade não apenas do Brasil, cosão do Senaqo depois da ~ração regimental
de enfrentar a dívida externa. É preciso rião
mo de todos Qs países andinos se comunide ontem, estabelecemOs· que as sessões da
enganar a nação brasileira, é preciso fal_ar muicarem com o Leste (Atlântico), e de nos comusexta-feira se realizem na parte matinal. É sigto claro para os ouvidos do próprio País. de
nicarmos c__om 'o Oeste (Pacífico), através de
nificativo, porque o Japão, a Coréia e a Oúna
que não é possível estabelecer nada satisfadois países vizinhos nossos, a Bolivia e o Peru.
são países do Sol Nascente, e PC?SSO dizer que
cuja estrada, a BR-364, se ramificará nessesa Amazônia e o Pacífico são a grande saída, tório em ec:onon'lia, quando todos os r~
se esvaem para pagamento a ser realizado
dois países. Há uma ramificação agora da
parte de nosso amanhã:._
no exterior.
BR-317, que passa fronteiriça nas três bandeiMuito obrigado a V. ~.• Sr. Presidente.
Fundo Monetário IntemacionaJ (FMI}: esta
ras: Brasil, Bolívia e Peru, e entra pelo território
(Muito bem.! Palmas) ..
sigla já é, sufic::it:nte para gerar o _terror em
peruano. Outra alternativa é a BR-364 que,
-DOCUMENTO A QCJE SE REFERE O todas as pessoas que façam uma análise mais
após chegar a Rio Branco, alcançar Cruzeiro
SR. LEITE CHI! VES EM 5E(J DISCURSO: profunda da questão brasileira. Quando che-doSuJ, irá à fronteira do Peru, Pucalpa, atravesgam aqui agentes do FMI, o fazem cheio de
-~·DELEGAÇÃO BRASIL,EIRA
sará os Andes, e alcançará o Porto de Callao,
arrogâncla _e de aptidões intervencionistas.
no Peru, passando, de agora em diante, a ter
SENADORES: Humberto Lucena -- ~UY. Chegam até a macular a soberania nacional.
acesso direto, a ter escoamento para a costa
Bacelar-Oiavo Pires- Leite Chaves--João Tenho ouvido, aqui, no Senado da República.
do Pacífico_ esse manancial, esse potencial da
Lobo.
.
os muitos discursos que /oram proferidos,
produção da região. Quando acordamos · DEPUTADOS!-José Carlos Vasconcelos- sempre com o máximo de sapiência; ae eXpea partir da trágica morte de um seringueiro
Albérico Cordeiro-Jorge Medauar-Amau- riência._ Ouvi, aqui, muitas expressões a resnas florestas da Amazônia, por coincidência
ry Müller- Expedito Machado -Manoel Cas- peito da Amazônia brasileira. Ouvi oS prOtestos
oconida no meu estado - para o despertar
tro.
que aqui foram feitos Contra parlamentares
da Amazônia, o despertar do Cent{o-Oeste do
DISCGRSO PRONUNCJADO.PELO SR. norte-americanos que, no auge da ignorâitcia,
Brasü ocidental para as suas riquezas, cjue haCID S<\BÓM DE CARVALHO NA SES- prõriletiam projetas, nos Estados Unídos, ati..
verão de sér exploradas, agora, com os recu.S.ÍO DE 07103189 E QCJE, ENJ1?EGQE nentes à região Amãzônica. Ora, isso é tão-sosas da tecnologia, dos conhecimentos cientíAREVJ.S.ÍO DO ORADOR, SERM PUBU- mente um reflexo Cla dívida extwna.
ficos modernos, hão de ser realmente _exploOIDO POSmRIORMENTE
rados de maneira racionaL Colocaremos agoO Sr. Al_ulzlo Bezena-:--:- Perinite-m~ V.
f".xi' um -aparte?"
·
ra um basta a essa exploração desordenada
O SR. CID sABóiJI:DE CARVALHO
que se fazia até o presente. De agora por diante
O
SR.
CID
SABÓIA
DE
CARVALHO(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte cUscurso.)
exploraremos a Amazônia através da metodoPois não, Com muito prazer.
logia de técnicas científicas. No ent8nto, preci- - Sr. Presidente Srs. Senadores,- Venho à
tribuna do Senado, nesta tarde, para abordar
o sr. Alulzlo
Nobre Senador
samos de portos para a ampliação do nosso
aJgllns assuntos que reputo- importantei-Od .SaPóia de Carvalho~ v. Ex" levanta um
mercado, e a ahernativa segura para a defesa
Muito se tem falado, aqui, no Senado, sobre
ponto muito interessante. néste
em
nacional, o enriquecimento e o- crescimento
a-Amalôilia, -sObre o-PlanO Veião, _sobre a· di~
que todos nós levantamos a questáq da Amado Brasi1 é, por certo, a saída para o Pacifico,
da externa- conseqüentemente, sobre.a eco-. zônia, que passou a- centralizar as discussões
através da BR-364. Por isso, estranhamos pronomia nacional, a economia brasüeira. AtJ
não somente com rela~;:ão ~ r~gíão Amazónica
fundamente que o Governo dos Estados Unimesmo _tempo em que aqui estamos deba- como em relação aos problemas nacionais,
dos, valendo-se agora dos funerais_ do_jrnpetendo esses assuntos da maior importância,
e preencheu as páginas dos jornais de maior
rador do Japã.o, vá interferir, obStruindo os

tamente se colocam n~s~_ posição, vaJendose do protesto justo daquelas pessoas que

a

1

e

e
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ddades_~do

mundo. E

q gue há é

um ensaio para um atentado

um ponto importante, cpmo V. Ex' mencionou

à soberania brasileira, no que se refere ao s_olo

muito bem, é que, de repente, parlamentaresnorte-americanos chegam aqui, vão à Amazô-

amazónico~

nia, passam em

Mana~.

vão _a_ Rio_ Branco,

no meu estado, e, após três horas de permanência na capital do estado saem para emitir
opiniões, como se domínio tivessem sobre a
região, firnladas, em critérios técnicos e cientí-

ficos, para, a partir dãf,- Orientar õ- seu t:>resi-

dente George Bush a tomar posição definitiva
acerc_a_da política externa norte-americana, ao
ponto de fazer pressão sobre outra_ potência
como o Japão, para que não financie o Brasil
numa obra que considero a obra do século
para o Bras~: a Transcontinental - que é como estamos chamando a BR-364-. fazendo
a interconexão entre o sistema rodoviário bra-

sileiro e_o sistema rodoviário peruano, perinitindo a ligação do Atlântico com o Pacifico
, integração latino-americana na área da região Amazónica. Uma estrada dessa envergadura, nobre Senador Cid Sa_bóia de Carvalho,
passa a ser objeto da preocupação do presidente norte-americano, desta maneira rompendo com princípios consagrados no Direito
Internacional da não-intervenção e da não-ingerência nos assuntos internos. Mas, de: repente, os ecologistas de Wall Street, que são
os banqueiros internacionais convertidos em
ecologistas, passaram a defender a ecologia
e colocar, em nome da preservação do
meio ambiente na Amazônia, veto a um projeto
de grande envergadura no plano social, visto
que na Amazônia não existem somente florestas; a Amazônia é habitada, com uma população de cerca de 8 milhões e 500 mil habitantes - população- que compõe os estados
que constituem a região Amazônica hoje, Se
não se corta uma estrada, coloca-se a população no isolamento, na pobreza e em grandes
dificuldades em nome de uma política preservacionista baseada em falsos dados. Deste
modo, parabenizo V. Ex" pelo pronunciamento
que faz com sabedoria, para juntar, mais uma
vez, a nossa opinião em defesa da política
brasileira voltada para o desenvolvimento harmonioso· Ua Amazônia, em sintonia com o
seu desenvolvimento e com a preservação do
meio ambiente, sobretudó"gararitiiidO os pfincípios consagrados no Direito lnteinacional,
que assegura a não-intervenção e a não-ingerênciâ nos assuntos internos de um Pais soberano, como pretende o presidente norte-americano Geàrge Bush.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOObrigado, Senador Aluizio Bezerra. Suas_ pala~
vras são d~ grande importância e as acolho
em meu discurso com o máximo de prazer.
Nem é preciso dizer que a arrogância norteamericana, neste episódio, se baseia fundamentalmente na divld.;:~ externa brasileira. Eles
temem o progresso da Amazônia, porque há
planos mirabolantes sqbre_ ela, planos disfar:.
çados com a estória de "Pulmão çlp, Mundo"
e, miseravelmente, com o modo desvtrtuante
de se utilizar a tese de:_ defesa ei::;ológica, e
visando, na verdade, um atentado à soberania
nacional.

Se os norte-americanos tivessem
intereSse -na preservação da natureza, teriam,
pelo menos, preservado a vida do índio norteamericano, o que não foi possível fazer.
A maior devastação _é a dos Estados Unidos
da América do Norte, phis onde, hoje, o progresso técilíco, a grande indústria, a indústria
pesada, o homem-máquina até, tudo substituiu a· ecOlogia, tudo substituiu o equilíbrio
ecológíco. o equilíbrio ecológico perdido nos
Estados Unidos não há de ser encontrado no
Brasil, de modo_ algum. Isso é impossível e
já foi demonstrado, inclusive, aqui, nesta tribuna. Já foi demonstrado que a tese de que
a .Amazônia é o "Pulmão do Mundo" é urna
poesia mirabolante para atender aos interesses noite-americanoS; isto não é verdade cien~
tífica, é .umaJmagem poética, uma mera imagem poética sem nenhuma fundamentação
técnica, sem nenkuma verdade científica.
O Sr. Aureo MeUo - Permite V. Ex~ um
aparte, nobr~ SeiJador Od Sal:?óia de Carvalho_.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo o prazer, nobre Senador Aureo MeDo.
O Sr. Aureo .Mello- Diria que é uma
imagem POr sinal ahtipoéfiCa, -porque de poesia não tem nada; uma inverdade que esconde
uma intençãO predatória, uma intenção puramerite econômico-fin-ancei_ra- de país"es~ que,
há muito, estãOOs Olhos voltados para
aquela regmo. _o livro fundamental, o verdadeiro catecismo dos assuntos amazónicos, é
o liViO que dtei ainda há pouco, do Professor
Artur César Ferreíra Reis, santo-em cujo altar
pplltico - sêmpre tenho dito - não acendo
os meus círios votivos, mas que, inegavelmente, é_ um profundo conhecedor do problema
amazônico; que realmente estudou, desde
1959, esse assunto com grande profundidade.
Era eu deputado estadual, juntamente com
Plínio Coelho, com Leopoldo Peres, que foi
sempre um rapaz interessado nos assuntos
-amazônicos, e fomos os primeiros a gritai contra a tentativa, daquela época, que era o Tnstituto--'da- Hil-élà Amazônica. E o nosso- grito
ecoou e repercutiu na Câmara dos Deputados
Federais e acabou chegando aos ouvidos de
Arthur Bernardes, que comandou, por assim
dizer, o_ grande movimento nacionalista, que
expeliu esSas tentativas. OuViildo a palavra de
V. Ex!' e pela sua tradição de fúho _de Jáder
de Carvalho, tão bem confirmada pela sua
brilhante atuação neste ParlarJ!~nto, quer na
Constituinte,-quer através do est:J.lo justiceiro,
equânime e edético dos s~us pronundarnen·
tos e das suas manifestações dentro desta Ca~
sa, e_u me sinto assim c9mo um cidadão que
~stivesse Perdido nõ me_iç d_e-Urn~ deserto, sem
água, sem pão, tendo a vida, se tanto - e_
esse sentimento é idêntico ao dos meus ·conterrâneos e de todos aqueles amazônidas
_abando pelo Brasil-, que, de repente, vislunib(asse uro socorro chegar, através de um
i\lvião que apareceu, de uma caravana que surgiu, de um automóvel que conseguiu chegar
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até lá e de outros qué trouxeram água e pão
para ai;rueles que estavam abandonados no
mero do deserto- ou no âmago da selva. Isso
para nôs, amazônidas, é justamente o que nós
sentimos quando brasileiros como V. EJr e
os demais brasileiros que aqui se têm pronunciado, anunciam o socorro, -e'ddenci_am que
estão atentos e, fmalmente, despertos para recuperar e ihcorporar aquela região ao resto
do Brasil economicamente; porque a Amazônia é antes de tudo uma_ oferta que nós
afnazôni}!as ternos mantido para entregar a
este País em nome do progresso e da sua
própria evolução. Muito obrigado a V. Ex!'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSenadq_r Aureo Mello.
Concordo que a imagem de que a Ama-ZÔnia é o "Pulmão do Mundo" não é uma
imagem muito poética. Mas deve ser de algum
poeta, porque há bons e maus poetas - apareceu esse mau poeta para fazer essa imagem
de um sentido tão discutível, como é este que
enfocamos neste _momento. Acolho o aparte
de V. Ex~. também, com o máximo de prazer
no meu pronunciamento.
-·
Muito_~obrigado,

Mas, o que estou querendo é que o povo
brasileiro saiba, mas saiba na verdade, saiba
com exatidã:o que o que autoriza o atrevimento
parlamentar norte-ame-ricano ou de quem
quer que seja, é a dívi_da externa. A mesma
dívida q!Je desequilibra a nossa economia, que
inviabiliza a administração pública do Bras.il;
rodo o problema se reduz na dívida externa.
Então, temos queencontrar um modo de administrar esSa dívida exteina. Está provado pelo que está acontec-endo em outros países.
Os acontecimentos da Venezuela, por exem·
pio, não podem ser esquecidos, os problemas
venezuelanos não podem ser esquecidos aqui
no Brasil. Não podemos deixar de acompanhar o que acontece naquele País; a miséria
está batendo nos lares, está batendo de cheio
na felicidade do brasileiro, estb esmagando
lá e cá. E, em qualquer país com a nossa
situação, o quadro é exatamente o mesmo:
Se lá a situação Já estourou socialmente, com
uma rebelião com aspectos físicos dos mais
graves, estamos às vésperas de um acontecimento dessa natureza aqui, no Brasil, a situação há de se agravar a cada dia, a cada instante.Nossos recursos todos se transformam em
Juros, em despesas financeiras. O que sobra
para a economia interna, para o equilíbrio interno do País~ é quase nada. Mas até que ponto
é justo sacrificarmos toda uma geração pela
dívida externa?

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex- um
.1parte, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo prazer, Senador José Fogaça.

O Sr.José Fogaça - Nobre Senador_Cid
Sabóia de Carvalho, _creio que o fulcro do pro~
nunciamento de V. Ex~ é exatarnente a dívida
externa do BrasiL

o SR. ciD SABÓIA DE CARVALHO
- Com toda certeza!
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O Sr. José Fogaça- V. Ex' analisa com
competência e com seriedade oS problemas
colaterais que são conseqüência deste que
é hoje o eixo das maz~las, dos m:ales ~- Q_as
contradições nacionais; é o problema de um
bruta] processo de endividamento _que tem
comprometido em parcelas propordonais a
-soberania do nosso País.
0 SR. CID SABÓIA DE CARVAUIO-

É exatamente isso.
O Sr. José Fogaça - V. Ex' acaba de
mencionar o efeito Caracas. Aquilo que acabamos de registrar através da imprensa, através
do noticiário internacional, ocorreu na capital
da Venezuela. lá ficou patenteada a violência
que significa essa intervenção branca, essa
intervenção externa, indireta, que se dá pela
via da cobrança da dívida, pela via do pro-gra-

ma econômico ortodoxo do Fundo Monetário
lntemaclonal. O efeito Caracas está, hoje, a
cobrar de nós uma interpretação séria e res-

ponsável. Ele deixa bem claro um ensinamento. Em primeiro lugar, ó ensinamento _de _que
os países democráticos, os países que irão
viver, principalmente agora no ano de 1989,
mudanças nos seú.s governos, deverão ter, por
parte das suas elites políticas, dos seus repreaentantes, das suas lideranças. uma enorme
atib.lde de responsabilidade. Veja V. Ex!', o Presidente Carlos Andrés Pérez foi eleito no bojo
de uma grande expectativa de prosperidade,
foi eleito na perspectiva de que reproduziria,
no governo, o mesmo período que viveu a
Venezuela quando Carlos Andrés_ Pérez, pela
primeira vez, exerceu a Presidênda da República. Naqueles momentos, tudo era favorável.
O preço do petróleo, a correlação de forças
que a Venezuela vivia e gozava diante do mercado intemacjonal. Parece-me que, invertida
a mão, invertida a situação, tudo se volta contra este país sul-americano. Eli não sei se _esta
lição não deve ser aproveitada por nós, brasileiros. E não deve ser aproveitada, responsavelmente, pelos partidos políticos e pelos candidatos à Presidência da República. Pergunto-me, hoje, se é possível que alguém se proponha a presidir o Brasil, se proponha a comandar esta grande Nação, dizendo ao povo
brasileiro que, uma vez assentado na cadeira
presidencial, conduzirá este povo a dias de
prosperidade, de alegria, de crescimento económico, de riqueza e de felicidade geral abso·
luta e lrrestrita. Parece-me que, se alguém supõe, se alguém pensa ou imagina que, uma
vez o novo presidente, assentado na cadeira
de presJdente apenas com credibilidade política, apenas com isso, será capaz de reorganizar
a economia brasileira e re<:olo~ar o País diante
das suas questões fundamentais, está muito
enganado. Esta campanha irá exigir multa se-riedade, muita transparência e muita coragem
dos candidatos. Inclusive para dizer ao povo
que tipo e que grau de sacrifício deverá ser
exigido do povo brasileiro para que possamos
reconquistar um mínimo de _liberdade e de
independência econômica, para crescer e pa·
ra nos desenvolver. Não me parece que outra
lição maior possamos tirar do efeito Caracas.
A Ução de que a transparência, a dignidade

e a verdade precisam ser o objeto primacial
de uma campailha política, de 1.1ma campanha
presidencial. E -ã outra liçâO (iue- me permito
tirar - perdoe-me V. EX' - é realmente a
faiériêTâ -do reQI"rne presidencialista. A Venezuela, até aqui, era o último bastião de wn
pre~idencialismo estável-democrático na
América Latina. Era o último bastião, uma Vez
-que conta com dois grandes Partidos e certo
eqtíilíbrlO' instituCional. Mas a próva,-·agora, se
- -evedenc_iou. Um presidente não pode ter wn
programa de campanha e outro programa de
governo _completamente oposto ou diferenw
ciado em 180 graus. No reQime parlamentarista isto é impossível de acontecer. O primeiro~ministro, o chefe do governo s6 assume .
mediante aprovação do seu programa real.
Aquele programa que ele expõe diante do Par~
lamento e com o qual ele assume os sacrifí~
.cios.J a.s dores, as alegrias, as conquistas, as
tristezas e as vitórias. Mas O regime presídendalista irá levar-nos a isso. Alguns candidatos,
quando perguntados qual é o seu programa,
já dizem: "Meu programa ê acabar com a fome
do povo". É a promessa do paraíso sem luta
e sem organização. Vamos ver o que vai ocorrer Com o nosso País. Espero que o efeito
Caracas tenha conseguido produzir alguns en·
sinamentos de maior maturidade ~olítica para
as bossas lideranças, para_ as nossas elites.
Obrigado a V._ EX' _
O SR. CID SABÓIA DE CARVAUIOObrigado, Senador· José Fogaça, pela inteli~
gênciã de sua participação no meu discurso.
Antigamente, ouvíamos falar em dívida ex·
tema__ E;. parecia uma coisa distante_. Era wn
problema muito afastado da questa.O popular,
das raízes da problemática da família nacional.
Mas, agora, aqui, como na Venezuela e em
qutJ:o~ países pareciçios com o nosso, a dívida
~ema chega_ ao lar brasileiro corria_ chega
ao lar do venezuelano. A divida extern-a está
perto, está próxima, está incomodando, bate
na porta do miserável, c;hega aos lares, sejam
eles de qualquer categoria soc::ial. Todos esta·
mos sofr:endo o desequilibrio da ctivida externa_, pelO descontrole intemo que ela está a
produzir. O País está num de-sequilíbrio que
já I)_~O de~nde da A9ministração Pública, do
caráter do Presfdente_nem_ de s1,1.a competêricia. Depende de um fato internacional maior
que todos nós, maior _que o povo brasileiro,
maior que todos os anseios, maior que a alma
nacional, maior que o sentimento de brasilidade, e maior que a própri_a soberania.
L~mbro-me, Senador _José Fogaça, dos
meus tempos de advocacia. Houve wna época
_em qu(:_ conheci determinados colegas que
dgiam que cobravam com exçelente competência~ e rapidez. Esses escritórios não eram
propriamente escritórios de advocacia. Eram
escritórios de coação.
.. No Rio de Jan~iro, havia W11 cidadão que
advogava e vestia funcionários de vermelho,
para que fizessem <:.obr;:mças, as mais estapa~
fúrdias, as mais escandalosas, pregando vergonha diante das pessoas que estavam a clever._Er-ª-ym método de advocacia que eu não
chamo de advocacia, e sim um método de
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não fazer advocacia. m&S- de aplicar a violência
a tí:tulo de advogar. Havia um escritóri9 que
funcionava por etapas: primeiro, incomodava
pelo telefone da própria casa; depois, passava
a telefonar para os vizinhos; em seguida, enviava um cobrador vestido de vermelhÇ>; por fim,
apresentava~se uma pessoa forte, capaz de
agredir e de praticar a violência fisica.
ái-a, o homem de vermelho está aqui nO
Brasil. O homem de vermelho da nossa dívida
externa é ·o que está acontecendo à Amazônia.
A ousadia com referência à Amazônia é o homem de vermelho, cobrando a nossa dívida,
adVertindo-nos para os juros, pãra as despesas
fmanceiras, assim como quem avisa que não
podemos fugir, porque, se o fizermos, haverá
um atentado e esse está desenhado claramente, isto é, sobre a Amazônia. É a tese da ecole>gia absolutamente desvirtuada. É o zelo pela
natureza que, na verdade, é apenas um caminho para o atentado à soberania nacional. Isso
é o que se está tentando em termos internacionais contra o Brasil. É exatamente o que
está acontecendo.
·
Um dia, nos meus primeirO~ ~m_pos de Senador e de Constituinte, fui chamado para um
almoço com deputados e senadores norte-a~
mericanos que estavam no Brasil. Lembro-me
perfeitamente que, além de mim, havia o Senador Fernando Henriqq.e Cardoso, havia o
Deputado Fernando G~sparian e, se não me
engano, também estava presente o Senador
Severo GOmeS. Orgariiióu-s-e a rriesa de tal
sorte que ao lado de um parlamentar norte-a~
mericano estivesse um parlamentar brasileiro.
Fiquei ao lado de um parlamentar norte--americano qi.Je falava o inglês muito cheio das
marcas regionalistas, que não me permitia o
perfeito entendimento; ele também não me
podia entender claramente; predsamos, as-sim, de um intérprete_, um cidadão que esbMI.
perto de nós e qUe- iã rios esclarecendo a reJopeito un1 do que falava o outro. Num detenni~
nado momento, Q deputado norte~americ:ano
me fez uma indagação sobre o Banco Central
e eu pensei que ele quisesse informações sobre os mecanismos do Banco_ Central, porque
eu iria fesponder que o-Banco Centrãl brasi~
leiro já é uma imitação dos bancos centrais
norte~americanos; já ia dizer mais ou menoS
isso, nãquela mecânica etc.; mas não, ele esta~
va impreSsionado com o atrevimento âa cons~
trução do prédiÕ do Banco Central em Brãsília.
Por que tanta riqueza, por que tanto estilo,
p·or q!Je tanto" ~nheiro gasto naquele prédio,
naquele edificio, rilini País cheio de proble~
mas?
Os parlamentares nolte-am~tcanOS qUase
que nos fiscalizavam a_té nos nossOs hábitos,
no· nosso comportamento arqui~tônico, ·na
execução destã- cidade, nas grandezas nado~
nais produzidas pelo próprio homem, porque
queriam aqui encontrar a miséria perfeitamen~
te estabelecida, para ter wna correspondência
exata com a nossa dívida externa.
Era o cobrador de vermelho olhando os
nossos méritos e perguntando a razão de ter~
mos direito de progredir assim se estamos
devendo. Por que, com aquele dinheiro,_ não
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pagamos um pouco da dívida externa? Por
que fiZemos um prédio como o do Banco
Central e deixamos de pagar a bancos internaM

o povo brasileiro, a dívida externa e a Amazônia. Todos sabemos que o maior responsável
peta "beco sem saída" do nosso desenvolcionals? Quase que havia uma--indagação
vimento é esta dívida externa. Antigamente,
há muitos anos,_esses mesmos países coloniamais clara a este respeito.
Quando falávamos sobre o Nordeste, ele
lisías exploravam os mais pobres do Terceiro
entendeu que o Nordeste era bfblico, que
'Mundo de outra maneira. Agora é através desaquela verdade que estava d[zendo sobre o
ses juros escorchantes e principalmente da
di.visão dos devedores, de acordo com o tamaNordeste só existia nas páginas da "Bíblia",
contando outras misérias de outros tempos
nho da_ dívida, oferecendo vantagens a uns
e até com sentidos informatiVos para que se
_e a outros para não se unificarem, a fim de,
formasse uma fé do horilem em torno- do JUii.tõS, ilegociarem essa dívida. Está na hora,
no meu entender, de tirarmos um pouco _essas
Deus que está presetvado nas páginas da "BíM
pessoas, esses_ tecnocratas que são frios, cétiblia". E, não acreditando muito no drama nordestino, fazia compaiações do Nordeste com
cos e distantes em relação à negociação dessa
nossa dívida, não somente do Brasil como
a arquitetura de Brasilia!
Ora, esses homens nos humilham e o povo
dos povos da América Latina. Temos, na Aménão pode estar enganado quanto a isto. O
rica Latina, a liberdade, a democracia hoje de
''vento em popa", inclusive no Cone Sul desta
povo não pode ser enganado. É predso que
Améri_ca. _Faz-se necessário que o Seriado da
se diga que o Plano Verão é um modo de
República do_ Brasil, o Senado de todos os
acomodar os nossos próprios problemas internos ante à existência obrigacional do Brasil,
países da América Latina•. composto de hono campo internacional, para pagar o que dew
mens profundos conhecedores dos probleve. É a exigência desumana, não importa que
mas dos seus países, como nós, Senadores,
se pague com sangue, com suor, com lágrique temos uma experiência muito grande não
mas, com miséria, com destruição, com consomente no que se refere à dívida externa como a outros problemas importantes do Brasil,
wlsão social, o importante é que se pague
cOmO oS Senadores da Argentina, do (.lruguai,
a-divida externa.
enfim, de toda a América Latina; faz-se necesMas eu digo a V. ~ que chegou o momento tão knportante que é preciso -lá na
sário que nós, políticos, que temos o sexto
sentido, que sabemos dialogar com campa~
Venezuela, como aqui no Brasil, em qualquer
parte do mundo onde a situação seja igual
nheiros de Senado de outros países da Amé-- wn comportamento de defesa da soberarica Latina, escolhamos aqui quatro ou cínco
nia. Devendo ou não devendo, o Brasil é sobesenadores e procuremos os Senados dos países da América Latina, e todos, juntos nos
nmo; devendo ou não devendo, a Amazônia
é nossa. Vamos cortar a Amazônia com as conscientizemos para tratar esta dívida politiestradas que quisermos e Vamos preservar a · camente, porque todos sabemos que esta dívida externa do Brasil, do Terceiro Mundo, da
ecologia com os nossos métodos, com as
nossas soluções. Não precisamos de cu rateias
América Latina, já a pagamos em juros mais
do que realmente devfamos. Então, temos que
internacionais para cuidarmos do que é nosso.
tratar esta dívida com a força política que todos
V. Exf, Senador José Fogaça, lembrou, com
temos aqui, na América Latina, no Terceiro
muita propriedade, que as eleições estão a
vir e tenho c_erteza, E>r, de que sua tese será Mundo. Assim, deixo aqui esta sugestão de
que o Senado do Brasil se una aos Senados
escutada pelo nosso PMDB, a fim de que, já
no 'programa do PMDB, já no programa do
dos outros países da América Latina, alguns
nosso candidato ao Governo e, se vitorioso
Senado_res, e, juntos, tratemos desta dívida. Só
formos, já como programa de governo, se es. assim poderemos obter êxito no tratamento
tabeleça muito bem _qual o tratamento sobecom esses credores qu_e _nos tiram as entra~
rano que daremos à divida externa.
nhas, promovendo a miséria nao s6 do povo
brasileiro, como de toda a América Latina e
Vamos dizer não aos cobradores escandado Terceiro Mundo.
losos de vermelho que chegam alvoroçados
em nossa porta, promovendo cenas constranO SR. CID SABÓJA DE CARVALHOgedoras sob o ponto de_vista da contemplação
Muito obrigado a V. Ex~, Senador Ney Marade outros povos do consenso das nações a
nhão.
·
que estamos submetidos neste momento. _
Digo a v.-Ext que não sou um-pes-simista,
Tenho certeza de que povos mais fortes,
no entanto. Como lembrou o Senador José
paises mais robustos e de economias mais
Fogaça, estamos já vivendo um período pré-esadias estão,, neste momento, sofrendo pena
leitoral. Logo estarão nas ruas os candidatos.
do Brasil, tendo dores solidárias por este País
Vamos ter um Presidente da República fma!-"
ante o insulto norte-americano que recebemente legítimo, eleito pelo povo e, portanto,
mos com relação à Amazônia.
mais ligado ao povo, mais filiado às questões
populares e aos anseios populares para poder,
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ex!'
nesta base, gritar soluções sobre a dívida exum aparte?
tema.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOV. Ex' feriu aí um assuntO -importantfssúno.
Coin tOdo prazer, Senador.
Na administração atual do Presidente José
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
Samey há pessoas de _inegável valor. Os seus
Cid Sabóia de CaNalha, V. Er está dissertando
ministérios, por certo, estão bem ocupados,
sobre wn assunto de maior importância para
mas não estão ocupados de modo a preseiVcU'
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a soberania nacional, porque o que dizemos
aqui deveria primordialmente estar sendo _dito
cqm muita clareza pelos ministros e só um
lalou, que foi S. Ex", o Senhor ministro da
Justiça, e que ganhou a minha simpatia naquela hora. Muito embora tenha feito declarações outras com as quais não concorc. .::>, _na
hora em que falou da soberania foi taxa6vo,
foi resoluto, foi claro, foi indiscutível, não dei~
xou margem para nenhum pensamento.
Já o Ministério da Fazenda, este_ é ocupadQ
muito bem dentro do ponto ae vista fazendário, dentro do ponto de vista fiscalista, dentro do ponto de vista do conhecimento de
um funcionário do Banco_ do Brasil. Mas, se
o PMDB fLZer o presidente da República, como
senador deste partido, representando o Ceará,
vou sugerir àquele que se eleger sob a minha
legenda que ocupe o Ministério da Fazenda
como um estadista. EStamõs precisando de
um estadista no Ministério da_Fazenda, um
verdadeiro estadista no Ministério do Planejamento e um superestadista no Ministério das
Relações Exteriores.
Não! Sei que já não existe um Rui e_ um
Nabuco. Todos sabemos que um Barão do
Rio Branco de há muito que se foi. Acredi~
tarrlos que a sociedade brasileira, neste ll'lOmento, não tem essas pessoas. Mas é um ledo
engano. Tem, sim. O Brasil dispõe de pessoas
as mais responsáveis, embora tenham sido
sufocadas por vinte anos naquela luta que o
brasileiro viveu, muito embora perdesse nas
liberdades, perdesse na democracia e perdesse na revelação dos talentos dos cidadãos.
Perdemos muito tempo por vinte anos,
quando avultavam pessoas no cenário -~ado
- na!, algumas Com largos méritos, mas outras
pelos caminhos da bajulação, do agrado, da
concordância com os atos institucionais, do
capachismo ante a lei de exceção, o capachismo ante um "Direito Extiãordinário" que
existia à margem do verdadeiro Dirello bra_sileiro. Nossas lideranças ficaram_sepultadas ali,
J:: por Isso que com muita alegria eu Olho
para o plenário desta_ Casa e distingo colegas
com as mctiores aptidões e com as maiores
qualidades, Eles poderão passar a formar um
Brasil novo,_ousado, diplomático, mas o_usado,
livre para negociar, mas preso a sua soberania.
É isto que está acontecendo no Brasil! Estamos diante de um pleito que se aproxima ceie~
remente, e é preciso que se ergam os compro·
missos C:óm a s-obérãnia naciOnal, os compromissos com a Amazônia, a ousadia para um
novo trato à dívida externa. Necessitamos de
um estadista que vá à ONU, ao FMI, que visite
outros países, e de ministros que tenham,
além da idoneidade técnica e_ moral._ a cívica,
que é a que está faltando a alguns ministros
do Senhor José Samey, no momento_ em que
exerce os úJtimos meses de_ sua administração
à frente do Governo brasileiro.
O Ministério da fazenda não é lugar para
um enteildedor de impostos, não é lugar para
um fiscalista, para um entendido no processo
fiscal. O Ministério da Fazenda, na estrutura
atual, é muitas vezes mais do que isto; ele
se toca com todos os problemas, os mais im-
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portantes problemas internacionais do Brasil.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.

Passam por ali todas as correntes da nossa

GD S48Óú\ DE 0\RVALHO NA SES·
s-IO DE 8-3-89 E OOE EJ'ITREOUE}.
REW.s-10 DO ORADOR. SERM PUBU·

problemática, tudo passa pelo Ministério da

Fazenda . .Não podemos ignorá-lo nas questões sociaís. E tanto não podemos que a Cc1ixa
Económica, como um banco social, está integrando o Ministério da Fazendª, riãm.A Fazenda não é o trabalho alfandegário, não é entrada
e saída de m~rcadorias. Não! I;: muito mais
do que isto! E. ur:na pasta mais política do
que técnica e que está necessitando urgente·mente de um estadista capaz de um linguajar

-0\DO POSTERIORME/YTE.
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Acrescentou, ainda, que, nas obras que se
realizem no setor hldrelétrico, tem o Ministério
da~ Minas e Energia o dever de fazer passagens não só onde haja oportunidade para as
vias férreas como também para as vias terrestres.

Discutiu-se o problema com o Ministro das
Minas_e Energia. Muito atencioso, S. Br rece:beu-nos, até mesmo sem audiência marcada.
Disse-nos, posteriormente, o ministro que não
há nenhuma responsabilidade do seu miriistério sobre o assunto, uma _vez que, através
de convênio, era o Ministério do Trabalho que
mais amplo a ser entendido pelos paredros
tinha aquela responsabilidade, ficando de eninternacionais, os integrantes das potências
viar-me o documento.
às quais devemos e que devem ter um encon~
tro com as nossas razões, com um belo fundaDisse, ainda, que a represa em Guaira, que
mento social.
·- seria a barragem de Dha Grande, não tem wn
Se havemos de ter um conflito diplomático
horizonte definido e não há ainda determicom os Estados Unidos, muito melhor que
nação -·conclusiva sobre a sua construção. .t
o tenhamos do que nos conflitan;nos com_ nós
verdade! Digo is_so ao Senado para se ver o
DISC(]RSO PRONUNGADO PELO SR.
próprios, com o nosso pQV(), com as .camâ&:s
procedimento na administração federal. E es-LEfTECHAVESNASES.s-!ODE 10-3-89
mais humildes, com os famintos brasileiros
ses ministros não têm cu_lpa disso. Há dez
E QUE, El'ITREOUE A REVISÃO DO . anos ali estão dezenas de engenheiros, cente_que se acrescerão à medida em que os planos
ORADOR, SERM PUBUO\DO POSTEgovernamentais não_ derem certo.
nas de operáriOS, num canteiro de obra carísRIORMENTE.
simo, esperando uma decisão. Por dez anos!
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Spusa)
Ali estão desde 1979, para dar inicio a essa
-A Mesa alerta ao orador que o seu tempo
O SR. LEITE CHAVES (PMDB _:PR. Proobra.
está esgotado e que temos ainda um orador
nuncia o seguinte disc_urso.)- Sr. Presidente,
Anteon~m mesmo recebi telefonema da
inscrito e que teremos a ses_são do Congresso
Srs. Senadores, ao assUmir a Presidência da
Presidência da República, informando-me da
Nacional às 18 horas e 30 minutos.
Comissão que tem por escopo defender a ultiaudiência. Mas, como eu ainda nã,o linha a
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOmação da ponte de Guaira, JigandoRa ao Estaposição clara dos dois ministros. pedi a Sua
Encerro o meu discurso, Sr. Presidente, dizendo de_ Mato Grosso pelo Município de Mundo
Excelência, o Presidente, para que depois me
do que torço por todos os planos que sejam
Novo, assumimos diversas posições.
recebesse, quando, de forma clara, colocafeitos ou ~en_ham a_ ser produzidos pelo GoverA primeira delas foi conseguir que a Eletroremos este problema.
no federal, mas gostaria de clamar para a sinsul não retirasse de seu canteiro de obras dezeJá-estot:..-em entendimento com os nossos
ceridade governamental, a fim de que o nosso
nas de engenheiros e centenas de operários,
companheiros aqui do Senado e do Congrespovo fosse esclarecido ante essa pedra no ca- _ no dia_-28 de fevereiro. Este foi um objetivo
So, da Comissão de Orçamento, sensíveis ao .
minho de todas as nossas pretensões de digni- já alcançado.
problema, para que, adequadamente, o comdade. (Muito bem_! Palmas)
A. segunda é que eu daria conhedmento
plementem coin a introdução de verba sufià Casa, através de discurso, daquela delicada
ciente, este ~ano, para continuação das obras
DISCURSO PRQ/'fU{'fCJN)O PELO SR. __ situação da po_nte e do evidente prejuízo para
e, no ano que vem, para sua conclusão. As
GD S48Óú\ DE 0\RVI\L.HO NA SES- ~ interesses regionais e nacionais com o soobras a que me refiro são a conclu_sã_o da
brestamento de obra de tamanha expressão
,s.!o DE 8-3-89 E OOE; ENTREOOE Á
põnte: 13 milhões este ano e 30 milhões o
económica.
REVI.s-10 DO ORADOR, SERM P{]BUano que vem; valores extremamente modes____ A terceira seria -:- e isto foi feito aqui no
0\DO POSTERIORMENTE
tos em relação ao custo total, que chega apeSenado, com a participação e a identificação
nas a 160 milhóes, e 130 milhões já foram
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
da grande maioria dos Senadores com esse
gaStos-na óbra.
problema, o que me impressionou - por en(PMDB - CE. Para encarninhat a votação.)
tre mostrar seu expressivo alcance econômico
Aqui, de minha parte, tudo farei para que
- Sr. Presidente,__Srs. Senadores, chamo a
e social.
atenção para a importância da apreciação desnada nesse Orçamento seja feito sem que se
A segunda etapa foi a obtenção de audiênte veto. No meu modo de entender, é um
leve em consideração, primeiro, este caso.
cia com dois Ministro para tratarmos deste
veto não muito justo, Pi"imejro, porque elimina,
Não é por ser do meu Estado, mas por ser
assunto, com os quais estivemos ontem: o
çle alta relevância nacional. Não há nenhuma
na matéria, a participação do Parlamento. E
obra no País que tenha esSa_ importância, essa
hoje estamos enfrentando, Sr.l?resid.ente e Srs Ministro dos Transportes, José Reinaldo T avaSenadores, exatamente isso; parece que que- res,eo Ministro das Minas e Energia, Dr. VicenurgênCia. Como disse, é Uma estrada muito
te Fialho. A Comissão me acompanhou nesse
longa, que vai do Acre até o Rio Grande do
rem expurgar a participação do Parlamento,
particular.
exatamente naquilo que lhe é peculiar na legisSul, por onde passam cargas valiosas, e que
·Uma pequena perplexidade começou a surtem, naquele trecho apenas, uma interrupção.
lação do País. Evidentemente, este veto não
encontra o respaldo muito lógico. Parece que gir em mim e na Comissão: é que os dois
Se -a :Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao
Ministros. se dão por incompetentes em relaParaguai, ruísse, dinheiro haveria para a sua
a razão do veto é ·haver a inlci~tiva nascido
ção ao fato. Seria, no mundo do Direito, uma
reposição imediata. E essa ponte que nunCa
aqui e não _ali. A iniciativa registrou-se no âmespécie de conflito negativo de_Jurisdição. Ninfoi feita, mas que existe como se tivesse sido
bito do Parlamento nacional e não no âmbito
_Q_resultado de uma ruptura ou de uma ruína,
do Poder Executivo. Então, é preciso que fique guém quer assumir a responsabilidade pela
tem muito mais expressão econômica. Nós
muito claro que o modo de atuar do Parla- c_ondusão.
O Ministro José Reinaldo Tavares diz que
podemos detxá-la ao desçaso, sobretudo
mento é exatamente este, ou seja, criando,
não lhe pertence a responsabilidade, que ali
quando houve gastos expressivos na sua
emendando, e a emenda para crescer para
houve uma intervenç_ão de seu Ministério, atraconstrução, até aqui. A presença da ponte,
suprimir. Não encontro boa fundamentação
'--yés_ dÇ> Departamento Nacional de Estradas
no veto que, neste momento, vai à votação.
em grande parte; sobre o rio, somente acentua
de Rodagem, apenas para que não houvesse,
Por isso, encaminho para que_ votemos, rea indignação dos caminhoneiros de todo o
no paSsado, uma paralisação efetiva.
pelindo o veto a esta matéria._
Brasil, que são __obrigados a passar de balsa
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB- CE: Pela ordem.)- Sr. Presidente,
eu gostaria de fazer uma indagação à Mesa
sobr"e a reunião do Congresso Nacional. Sendo V. Ex!' Presidente do Senado e, cons~qüenR
temente, Presidente do Congresso, pergunto
s-e as providências que estamõs adotando aqui
são as mesmas que estao retardando o início
da sessão -do Congresso Nacional. Reputo que
tanto é importante nossa sessão como a do
~ Congresso Nacional. Faço esta indagação a
V.EX
.
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ao lado da ponte, paralisada, sem uma aceitável justificativa para tanto.-Se, até o final do
mês, não sair a libertação ou essa verba não
for estabelecida ocorrerá ali uma grande greve, como já houve no passado, uma greve
de desespero, com repressão policial. E desta
vez será muito mais forte, porque nós estare-

mos lá também. Para que a greve não fosse
decretada antes, eu assumi o compromisso
de que encotJ:aríamos uma solução a nível
nadonal. Chamo a atenção, assim, novamen-

Sr. President~. durante 1O anos, s6 os salários
desses operádos no periodo dariam para pagar não só essa ponte como também a barragem. Centenas de operários da mais aJta qualificação, diversos engenheiros, profissionais de
todos os níveis, morando ali há 1Oanos, aguardando a retoJTlada, e; mandaram aquele pessoal ali apénas para engordar Guaíra, dizer
que, tudo aquilo seria feito, e, na realidade,
paral(Sa'm a obra, quando 3/4 da ponte já está
realiZado, feito, cumprido.

te, do Senado, que tem sido sensível a este

problema, e do Congresso. Hoje, temos gran-

des poderes e temos que, nessa escala de

O Sr. Wilson Martins um aparte?

Permite V. Ex"

prioridades, afastar construções que não são
O SR. LEITE CHAVES- Ouço com pratão importantes, para que se dê conclusão
zer V. Ext
e finalização a essa ponte. Não discutimos
aqui, agora, a necessidade de se fazer a barraO Sr. Wilson Martins - Quero dizer a
gem ou não. Como falei, insensatez foi fazer-se
V. Ex' ao Senado que terei a maior satisfação
ltaipu sem discussão alguma. Maior insensatez
em somar os ineus esforços e também os
seria não fazer Ilha Grande, porque ela não
es(orç:os dos meus pares da Bancada do Mato
s6 viabiliza, além de mffit; um complexo hidre- Grosso do Sul aos esforços de V. Ex" e dos
ilustres senadores do Paraná, para que não
Iétrico de um milhão e quatrocentos mil kilofaltem recursos para a conclusão das obras
watts, eleváveis para dois mllhões, a passagem
da Estrada de Ferro, Estrada da Produção, da ponte sobre o rio Paraná, que liga o meu
Estado, Mato Grosso do Sul, ao estado de
ligando essa parte meridional do Pafs, como,
além do mais, vai ser a primeira barragem
V. Ex' esta pOnte é de vital importância para
de grande importância na iniQ.,ação, é barraM a economia não apenas dos dois estados vizigem rasa. Enquanto [taipu tem mais de 100m nhos, mas para toda a economia daquela amde altura, Guaíra terá 19m. As águas não com- pla região. Mato Grosso do Sul concluiu, no
prometerão o meio ambiente, porque o rio
me_y__govemo, a pavimentação da estrada que
Paraná, sempre que enche, sempre que alaga,
liga todo o Cone-Sul até o -rio Paraná, C01'T1
cobre essas terras. Então, 80% das terras já o objetivo de transpô·lo e levar toda a nossa
são alagáveis por natureza. Os restantes 20% produção agricola e pecuária para o mercado
paranaense e para o Porto de Paranaguá O
serão protegidos através de c:Uques, "polders",
como dissemos nesta Casa. Vai ser o maior
caminho mais curto é justamente esse que
criatódo para peixes. Por abranger uma gran- liga aquela região do Cone-Sul até o Porto
de área, ela se prestará, de forma valiosa, à de Paranaguá. Louvo os esforços já feitos por
criação de peixes, o que não se tem canseM V. Ex", os contatos mantidos, as porvidêndas
guido em ltaipu, que é barragem profunda, tofna:das, as gestões todas já realizadas, no
que se contém no talvegue do rio Paraná. É sentido de operacionalizar esta a ponte, obra
também uma recompensa para Guafra, que das mais importantes que se reaJizam, neste
perdeu Sete Quedas. Ontem mesmo, eu via
instante, no território brasileiro. V. EX' enfoca
m país para mostrar suas atrações com um
a questão não só do ponto de vista econômico
filete d'água, que caía de 1Om de. altura. Pois comb sob o ponto de vista ecológico, sob
Guaíra era uma das coisas n1ais belas que o ponto de vista das inundações. V. Ex~ lemo Mundo conhecia. Guaíra,sob certo aspecto,
brou da beleza das Sete Quedas, que tive'mos
era mais bela do que 'Foz do lguaçu quedas a ventura de conhecer. Duas, três vezes perrepetidas, qUe constituíam o deslumbramento toiri Sete Quedas. Era uma das coisas mais
do Mundo, sendo uma das fontes turísticas belas que tínhamos no Brasil. A colocação
mais lindas. Seria também para Guafra uma de V. Ex• não é unicamente sua, que Sete
recompensa nesta parte.
Quedas, de certa maneira. e impolgavam mais
E veja V. Ex' a pouca sinceridade do Gov_er- do que as belezas de Iguaçu. Eu senti a mesma
itando as Sete Quedas e, posteriormente, por
no. Não quero falar do Governo do Presidente
duas veies, visitando lguaçu. É lamentável qu~
Samey, porque essa decisão foi anterior. Ontem, levantávamos, nesta Casa, a nossa voz '·nós tenhamos perdido aquelas imagens inesqueclveis. É realmente doloroso para o País.
contra ltaipu, mostrando os desacertos e os
Quanto às inundações, uma conseqüência da
erros, e, mostrávamos, inclusive, que se não
construçao de usinas hidroelétricas. trazem
fosse feita outra barragem, ltaipU seria assoterrível maleficlos aos estados onde essas
reada em 25 anos. Conduíram que, reaJmen·
te, o assoreamento era possível e,.de repente, obras são construídas; maleficios às populamandaram para Guaíra grande contingente ções vizinhas, porque diminuem o nosso território, e geralmente territórios da melhor qua1ide técnicos e _operários, que eStá lá desde
1979, dezenas de engenheiros, por sinal de dade de solo, solo mais f&til precisamente.
quilate proflsslonaJ, centenas, quase um mi- Então, essas obras, quando equacionadas. de~
lhar de empregados, todos lá aguadando, du· vem ser feitas com inteiro conhecimento de
rante 1O anos, a ordem para inkiar a barra- causa, não apenas das autoridades federais,
gem. E vein um Ministro dizer, agora, que mas dos estados onde estio colocadas, para
não há perspectiva, que não há horizonte pró- que as comW'lfdades as discutam da maneira
mais ampla, com total liberdade, fazendo to~o para que ela seja iniciada. Veja V. Exf,

e

as
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das as colocações sob qualquer aspecto que
seja cOnveniente, não apenas à economia como à ec.ologla, à sociologia etc; llustre colega
e companheiro de Senado, neste fim de sessão, com presença tão escassa de campa~
nheiros, deixo embutido no importante pronunciamento de V. Ex' minha palavra modesta. Este assunto tem importância enonne para
o País e para os estados que representamos.
Muito obrigado a V. Ex".
O _SR. LEITE CHAVES --Eu que agradeço, Senador Wilson Martins. V. Ex1' foi-governador, levou a estrada até ali, sabe o quanto
a ponte é vaJiosa. E agora, com a sua participação _·efetiva, vamos_ ter menos dificuldade
·na nossa luta.
O Presidente da República não será insensível ao problema. Foi marcada uma audiên~
cia, mas não tínhamos uma solução ainda
para o caso, não saberíamos como encaminhar, e mandamos dizer a Sua Excelência que
nos reservasse outra oportunidade. E V. EX'
muito fortaleceria a nossa posição, como,
também, o Senador R.ac:hid Saldanha Derzi,
que já -teve intervenção di reta neste caso, atra~
vés de- aparte.
Estamos, realmente, falando numa sessão
silente e parece que Guaíra está condenada
ao silêncio. -Quer dizer, ela viveu sob o sussuro
das Sete Quedas, hoje emudecido, mas a nossa voz, mesmo frágil, haverá de substituir este
silêncio.
Tenho receio de que, se não forem ãtendf..
dos estes reclamos, se as obras não forem
retomadas, o movimento que foi determinado
pela "Carta de Guafra" venha a retornar. Se
isso ocorrer, surgirão mortes, e eu serei o orador das vítinias no Cemitério -de Guaíara e
serei defensor daqueles que, em desespêro,
abaterem os que resistirem. Entáo, a nossa
determinação é _esta.
Vi, com surpresa, anteontem, pela televisio,
que o Vice-Govemador do Paraná, Ari Queiról,.
um homem ponderado, dizia que a barragem
não traria vantagem para o Paraná, só para
Mato Grosso. Não entendo como S. Ex', homem de grande visão, v.iu tão pouco neste
caso, porque há, hoje, uma interligação energética no Pais. Energia de São Francisco pode
ir para o Paraná e vice-versa, é um sistema
de intercomunicação. E eu, Senador, que fui
Membro da Comissão de Divisão do Estado
do Mato Grosso, sei da sua importância, não
me convenço_que 13 milhões de dólares este
ano e 35 milhões de dólares o ano que vem
mantenham Mato Grosso do Sul isolado, dependente.
V. EX conhece aquele potencial, a sua vocação agrícola. É um estado ainda novo, que
precisa firmar-se, que tem um porto ali perto,
que tem que fazer um longo percurso para
chegar ao mar, quando nós, no passado,
quando o Brasil tinha menos força econômlca,
fizemos uma ponte para o Paraguai, demos
o Porto de Paranaguá ao Paraguai e criamos
dificuldades para Mato Grosso do Sul ao isolálo. Interrompemos, então, uma estrada que
vai· do Acre, também isolado, passando por
Rondônia e Mato Grosso, que, ali&;, doravante
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vou passar a chamar de Mato Grosso do Norte.
Nunca me conformei com a vaidade dos habi-

tantes do Mato Gro_sso. Eu era da Comissão,
naquela época, e, então, eles deram mais importância a que ficasse o nome Mato Grosso,

deram mais importância a isso do que a outros
interesses. Doravante, no Senado Federal, vou
passar a chaQ"lar Mato Groso do Norte e vou

apresentar um projeto para ser Mato Grosso
do Norte. Então, sempre haverá perplexidade
e confusão: é Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul; Caroiiml do Norte, Carolina do Sul.
Por que Mato GroSso tão-só? Doravante, pas-

sarei a chamar, sempre, no Senado Federal,
J'.otato Grosso do Norte e Mato Grosso do Sul,
porque, na rea1idade, ambos são Mato Grosso,

desmembramento do grande e encantador
estado. Pois bem, demos tudo para o Paraguai
e deixamos Mato Grosso, de muito maior expressão econômica, de muito mais vocação
econômica, carecendo do_ mar_ para exportação de seus produtos.
Além do mais, devemos estabelecer no Paraná e no Mato Grosso, no local da produção,
rede_ de armazenamento que substitua a dos
portos.
Pois bem,· o nosso Vice-Governador dizia
isso, que beneficiava Mato Gros_so como se
Mato Grosso não fosse Brasil. Aliás, 110u conversar com S. EX, bom amigo, para mostrar
o seu engano. No mome_nto, e$amos lutando
pela ponte. A ponte é uma unidade distinta.
Ela não prejudicará. Pelo contrário, facilitará
a construção da barragem. no futuro. Ela pode
existir autonomamente. O que não se quer
são aquelas longas filas que chegam, às vezes.
a três mil caminhões, dependendo de balsas
que auferem larga vantagem com esse descaso administrativo.

A sua voz, a sua participação é de importância, Senador, pela sua autoridade, pela sua
respeitabilidade, pelo testemunho de ex-Governador do Mato Grosso do Sul.
Aceitei a incumbência de presidir a Comissão, composta do Prefeito de Guaíra e seu
Presidente da Câmara, Prefeito de Mundo Novo e Presidente de sua Câmara de Vereadores.
Outra Comissão existe de arregimentação,
porque Guaíra não admite mais ser esquecida.
marginalizada, humilhada, reduzida a cemitério de ruínas; ruínas artísticas que a natureza
esculpiu através de milênios e, agora, uma
ruína sobre as águas, que é a ponte inacabada.
A revolta de caminhoneiros cansados, obrigados a ficar duas, três, quatro, cinco horas esperando uma balsa, aumenta ao atravessarem
o rio acompanhando a ponte incondusa.
Eraoquetinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml Palmas.)
-
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zerra, reúne-se a Comissão Parlamentar de
Inquérito, destinada a apurar as denúncias sobre a devastação da Hiléia Amazônica e a participação estrangeira nessas denúncias..
De acordo com o preceito regimental, assume a Presidência o Senhor Senador J~rbas
Passarinho.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica
que irá proceder a eleição para presidente e
vice-presidente. Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida os Senhores SenadoJes Áureo Mello e Mário Maia para funcionarem cQmo escrutinadores.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte
resultado:

Para Presidente: Senador Leopoldo Peres
............................................._..................,.....,.. B Votos.
Em branco ............~......................:.......... 1 voto.

Para Vice-Presldente
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

Criada através do Requerimento n'
lO, __ de 1989,_ destinada a apurar as
denúncias sobre a devastação da Hlléla Amazbnlca e a partidpação es~pgeira nessas denúncias.
1 ~ Reunião (Instalação), realb:ada

eril 9 de março de 1989

Aos nove dias do mês de março do ano
de mil novecentos e oitenta e nove, às dezessete horas, na Sala da Comissàq de Finanças,
presentes os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Leopoldo Peres, Nabor Júnior,. Edison
Lobão, Áureo Mello, Mário Maia e Aluizio Be-

Senador Edison Lobão
Em branco

6votos.
1 \lOtO.

São declarados eleitos. respectivamente,
Presidente e Vice-Presidente. os Senhorores
Senadores Leopoldo Peres e Edison Lobão.
Em seguida, o Senhor Senador Leopoldo Peres assume a presidência e agradece a honra
com que foi distingüido, designando o Senhor
Senador Jarbas Passarinho para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi:dente deu por encerrado os trabalhos da comissão às dezoito horas e, _para_ COf!Star, eu,
José Augusto Panisset Santana, Assiste_Ilte da
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e
aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e irá à publicação.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 17• SESSÃO, EM 14
DE MARÇO DE 1989

1.1 -ABERTURA

12-EXPEDJENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Pre~
sidente da Repúblca.
- N• 62189 (ii' I 06/89, na (jrigem), de
agradecimento de comunicação.
-N•61189 (n' 105/89, na origem), refe.
rente a escolha _dp_Doutor José Paulo Se·
púlveda Pertence, para exercer o cargo de

ministro do _Supremo Tribunal Federal na
vaga decorrente da_ aposentadoria do Ministro Oscar Dias Correia.

1.2.2 - Ofício
-

N• 002189, do Chefe do Departa·

mento de Ciência Polítiç;a e R!::l~ões Internacionais da Univerdiade de Brasília, prestando esclarecimentos em relação às re-

portagens publicadas no Jornal do Bras11

Ve;a sobre: "EmpregUisrrio:
Nepotismo no Congresso Nacional".

e na revista

1.2.3 ....... Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado 01> 33/89,
de autoria do Senador Leite Olaves, qu~
dispõe sobr~ a_ s~Wtpensão do pagamento
da divida pública externa brasileira.
-Projeto de Lei do SenadO n' 34/89,
de autoria do Sen~_dor Jorge Bomhausen,
que dispõe sobre o exercício Qas atividades
de posto revendedor de derivados de petróleo e álcool etílico· hidratado combus~
tível e dá outras providências.

1.2.4 - Requerimento
- N9 30/89, de autoria do Senhor Severo Gomes e outros se_naQore.s, solicitando
a realização de sessão especial, para homenagear o ex-Senador Roberto Simonsen, pelo centenário do seu nascimento.

1.2.5- Comunicações da Presldên·
da
-Convocação de sessão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Ordem do Dia que designa.
-Designação de senadores para inteQrarem a Comissão do Distrito Federal.
-"1.2.6- Discursos do Expediente

SENADOR JOÃO CAlJ'tfON- Percentuais InínimoS de investimentos na e_ducação.
SENADOR LEITE CHA J.fS - Suspen·
são do pagamento da divida extéma.
SENADOR MAURfCIO CORRJ!:A- Pos·
se-dos Ministros José Nery da_ Silveira e
Aldir-Passarinho, na presidência e vice-presidênda do Supremo Tribunal Federal. Artigo de Ronaldo Junqueira, inserido na seção "Ponto de Vista", da revista Veja, sob
o título "Os abusos chegam de avião".
SENADOR CHAGAS RODRIGUES Uberação de crédito para o Banco do Esta.do do Piauí.
1~2.7

-Requerimentos

- N9 31/89, de urgência para o Projeto
de L.ei da Câmara n92/89,_que dispõe sobre
o ouro, ativo fmanceiro, e sobre seu tratamento tributário.
----: N9 32/89, de urgência para o Projeto
de .Lei do Senado n9 14/89, que dispõe
sobre a atualização monetária das restitui-

ções_ do Imposto de Renda e a base de
cálculo para incidência do impOsto no caso de aluguel de imóveis.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara _n9 36, de 1985
(n91.371175, na Casa de origem), que estabelece obrigatoriedade de qualidade artística para os cartazes publicitários loca.Jizados ao longo das rodovias_ e dá outras
providênCias, Discussão adidada para o dia
13-4-89, nos termos do Requerimento n9
33/89. tendo USado da palavra o Senador
Od Sabóia de Carvalho.
PrOJetô de Lei da Câmara n9 113, de
~985 (n9 378183_, na_Çasa de- oríQem); que
autoriza_o Poder .Executivo a i"Ostitu_ír a Fundaç_ão Universidade do Vale do Jacuí, em
CachOeira do Sul, Estado do Rio G_rande
do Sul, Discu~o encerra_da, ficando-a votação adiada por trinta dias, nos termos
do RequerimentO n~ 34/89, após usarem
_da, palavra os Senadores Chagas Rodrigues, Cid Sabóiifde Carvalho, Jutahy /Y\agalhães e João CalmOn.
Mensagem n" 42, de 1989 (n9 52/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Companhia Vale do Rio
Doce_-- (CVRD) a contratar operação de
crédito exterho, no valor equivalente a até
CL$RDA 2.721.600,00 pãrã os fins que especifica: ApreCiação sobrestada nos termos dO Requerimento n9 35/89, após.usarem da palavra os Senadores João Menezes e _Jutahy Magalhães.
Mensagem ri"-51, de 1989 (n9 84/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado da
Paralba a emitir Letras Financ_eiras _do Te~

---

----------
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PASSOS PORTO
Diretor·Geral d_o Seilado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE_SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHb MADRUGA
Di reter Adjunto

souro do Estado da Paraíba (LFTPB), destinadas a substituir 3.850.000 Obrigações
do T escuro daquele Estado, que serão ex-

tintas na forma da Lei n? 7. 730, âe 31 de
janeiro de 1989. AproVada, nos termos do
Projeto de Resolução n" 09/89, apresimtado pelo Senador Francisco Rollemberg,
relator designado. Redação fmal do Projeto
de Resolução no 09/89. AjJrovadii.-A promulgação.
Oficio n? S/5, de 1989, relativo à proposta para que seja autorizado _o GoVerno
do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo no valor de até US$
2,000,000,000.00 (dois bilfiôes de dólares
americanos). Apreciação sobrestada nos
termos do Requerimento no 36l89
Mensagem nQ 60, de 1989 (n" 98/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura da cidade do
Rio de Janeiro a eleva.r, em cará_ter excepcional, o limite de endividamento daquele
município, a fim de que pOssa emitir
2.600.000,00 Obrigações do Tescuro do
Município do Río de Janeiro {OTM-RJ),
equivalentes a NCz$ 6.219.356,00 (seis
milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e cinqüenta: é seis cruzados novos).
Aprovada nos termos do Projeto de Resolução n~ 10/89, aprésêiltaOo pelo Senador
Mário Maia, relator designado. Redação final do Projeto de _Resolução no 10/89.
Aprovada. A promulgação.

Impresso sob a responsab•l•dade da Mesa do Senado Federal

ASSINATURAS

Semestral .......... .

NCz$ 9,32
............................. NCz$ 0,06

Exemplar Avulso

T1ragem: "2.200-exemplares.

Projeto de Lei do Senado no 4, de 1979,
de autoria do Senador Nelson Carneiro,
qüe estende_ aos depósitos judiciais em dinheiro, ordenados por outras autoridades
judiciárias, a correção monetária prevista
para os ordenados por jufzes federais. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.

SEIYADOR JORGE BORNHAUSEJY Justifica projeto de lei que 'regula a distribuição de combustfveis automotores.

1.3.1 - Matérias apreciadas após a
Ordem do Dia
Requerimento no 31/89, lido no Expedieilte;-- dê u_rgêOdã ·para o Projeto de
Lei da Câmara nQ 2/89. Prejudicado em
virtude da falta de quorum, após usarem
da palavra os Senadores João Menezes e
Jutahy Magalhães.
.
-Requerimento n.., 32/89, lido no EXpediente, de urgência para o Projeto de Lei
do Senado n~ 14189-.- Prejudicado em virtude da falta de quorum.
-Requerimento no 30/89, lido no Expediente_ da presente sessão. Votação adiada
por falta de quorum.

Relatório anual do- BJD sóbre o_ progresso

_L3.2 Dia

Discursos após a Ordem do
-

SENADOR HUGO NAPOLEÃO- Ges-

tão de S. fr no Ministério da Educação.
SENADOR OÓsAaóú\ DE CARVALHO

- Greve {Jera/. A responsabiJidade· dÓ Senado Federal

SENADOR FRANCISCO ROLLEftl-

BERG -Educação média no Brasil.
SENADORJUTAHY ftV\GilUMES-

económico e sa__cia_l oa América Latina.
1.4- ENCERRAMENTO

2 - DISCURSO PRONUNCIADO
EM SESSÃO ANTERIOR
Do Sr. Senêidor João Menezes, proferido na sessão de 9-3~89

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-

N' s6, dei989

4-ATA DO CONSEliiO DE ADMINISTRAÇÃO
1~ Reunião oi'dinária, em 10-3-89
5 - MESA DIRETORA .
6 ~LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

"-7- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 17'!- Sessão, em 14 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Législatura

Presidência dos Srs Nelson Carneiro, Iram Saraiva,
Louremberg Nunes Rocha, Áureo Mel/o e Antônio Luiz Maya
ÀS 14 HORAS E 30 Mfl'{(JTO$,ACHAI1-SE

PRESEI'iTES OS SRS. SEt!ADOJ?J::S,
-Aiuízio Bezerra- Nabor Júntor- Áureo
Mello - Jarras Passarinho - Moisés Abrão

- Antônio Luiz Maya - joã_o CãS:telo ....:.:. Alexandre Ccistã-- João Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão- Od Sabóia de Carvalho - Lavoisier Maia - Raimundo Lira -

Marco Madel-...:... Ney Mararihão - Divaldq Surüàgy:.:...: Francisco RollemberQ-- Lourivãf
Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy BaCelar
-Gerson_Camata-JoãoCalmon-Severo.
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Gomes - Mário Covas - Iram Saraiva Meira Filho - Louremberg f'iunes Rocha -

Mendes Canale - R;ichid Saldanha Derzi Leite Chaves -Affonso Camargo -Jos_é_Richa -Jorge Bocnhausen - Dirceu CarneirO
- Nelson Wedekin - José Paulo Bis_ol José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo núme-

-

ro regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu_s, iniciariios nossos
traba1hos.
O Sr. 1o Secretário irá pro-ceder à leitUra

do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

De agradecimento de comun/caçáo;
N• 62/89 (n' 106189, na origem), de 14 do
corrente, referente à aprovação das matérias
constantes das Mensagens SM noS 284, 285,
288,301, de 1988 e I de 1989.
Submetendo d deliber~ão do SeniJc;/Q
a esco!hd de nome indicado parll cargo
cujo provimento depende de sua prévia
aquiescêncúi:

MEI'ISAGEM 1'1• 61, DE 1989
(1'1" 105/89, na origem)

Excelentíssimos Senho_ie_s_Membros do Senado Federal:
__
_
Nos termos do artigo 52, inctso llr, alínea,_
' da Constituição Federal, tenho a honra de
submeter à consideração do Senado Fed.eral
o nome do Dout9r José _Paulo Sepúlveda Pertence, para exercer o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente
da aposentadoria do Ministro Oscar Dias Correia.
Os méritos do Senhor Jos.é Paulo Sepúlveda Pertence, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função,
constam do anexo Curriculurri Vttae.
Brasília, 14 de março de 1989. Jost!_Samey.

CORRICGLUM VITAE
JOSt PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE
Dados Pessoais
Nascido em Sabará, Minas Gerais, em_ 21
de novembro de 1_937;
Filho de José Pertence_(engenhe[ro) e Carmen Sepúlveda Pertence, falecidos;
Casado com Suely Castello Branco Pertence;
Três filhos: Pedro Paulo, EvandO- Luís -e
Eduardo José Castello Branco Pertence.

II
Cursos
Cwso secundário (ginasial e clásSico), no
Colégio Estadual de Minas Ger~is, de 1949
a 1955;
~

Bacharel pela Faculdade de Direito .da Universidade Federal de Minãs Gerais, erri-1960.
Curso de mestrado, na Universidade- de Bras Ufa (obtidos-Os cféditos~e aprovado o plano
-da dissertação de mestrado, nao a âPresentou,
em Virtude da demissão).
·
lli
- -Movimenlo estudantil

_Dtirante o- cursn·-secundário e o bacharelado, dedicou-se intensamente ao movimento
estudantil, ocupando postos de representação
·e de direçãO ern diversas entidades secunda-_
ristas e universitárias;
-- Foi PrimeirO Vice-Presidente da ((,INE)__
União Nacional dos EstUdantes (1959/1960).

IV
Premiação universitária

Laureado em 1960 com a- Medalha Rio
Branco, destinada ao melhor estudante de sua
turma ·de bachãrelado, alérTI de diVerSos outros prêmios correspondentes a disCiplinas específica~ do_ curso.

v
Docência universitán"a

__ Foi instrutor e professor auxiliar, na Universidade de Brasília, da abertura dos cursos, em
abril de 1962, até outubro de 1965, quãndo
dispensado; reintegrado, em 1985, por força
da- aniStia, está licenCiado.
De 1962 a 1965, na dniVerSidade dé Brasília, participou, como·auX:iliar' docente, dos cursos de Introdução à Ciência do Direito, dirigido
pelo Professor Hermes Lima e A L Machado
Neto; Direito Constitucional, de responsabilidade dos Professores Victor Nunes Leal e
-Waldir Pires-e-Direito Penal, sób a direção do
Professor Roberto Lyra Filho; quando dispensado, em 1965, rriinistrava, Cômo· resp-onsável,
-O- primeiro cursO de-Teoria Geral do Direito
Público.
'"~~.Em 1973, ledonou Teoria Geral do Processo, no Curso de Direito da UDF (Asso-ciação
de Ensillo Uflificadô do Distrito Fedé[-aJ).
Em 1986, anistiado, foi reintegrado ao corpo ·docente da Universidade -de Brasíliã; na
PoSIÇão
Cía:OO.
__ _de Professor Adfunto; estando licen-
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na inativid_ade, Çt f'rocur~or de Justiça do Dís.:trito Fede'r81); -~secretário jurídico no Sup~iemo Tribunal Federal (gabinet.e do Ministro. ___E\.'and~o Lins e
Silva), de !965-a1967.
~

-o=--=-----

-

--

VIII
Advocacia

Após a prática como solicitador, ® foró
de Belo Horizonte ( 1959/1960); _ ::__ ___ _
iniciou a advocacia, em Brasília, em 1961
(com interrupção de 1963 a 1967);
.em 1999, é fundada, com _o Ministro ViCtor
NufleS Leal, que então fora_aposentado no
Supremo Tribunal Federal, e os advogados
Cláudio Lae,_ombe, José__ Guilherme Vil!ela ..e
Pedro Gorciiihõ, a SOciedade de_ Advogados
Nunes Leal, em Brasilia_; _
de 1969 a 1985, dediça·se íntegralmente
. à advocacia, não apenas em Brasilia, mas também no Rio de Janeiro,. em São Pç:Ju!o e em_
Minas Gerais, nos diversos e:J;lCritórios fundados pelo Miriistro Victor Nunes _Leal.
IX

OAB
Conselheiro da Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção no Distrito FederaL de 1969 a 1975;
membro do Conselho Federal da·OAB, delegado dÕ Distrito Federal, de 19?_7-ã 1~85;
Vice-pl-esidente âa OAB (COnsdho Fedef_al),
de 1979 a 1981. - ~
·
-~
·X

. --Situaçào a tua/
É o procurador-geral da República,_ nomeado em 15 de março de. 1985.
Exerce cumulativamente, nos termos da lei,
as funções de procuador-geral eleitoral e de
membro do Conselho de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana.
XI
Çolé!bo:a~ão à

Constituin!e

MemlJro_ çia CoffiiSSãO PrOvisória- de Estudos_ ConstituCionais (CoffiisSão"Afonso Arlnõs)
e, nela_relator dos textos relativos ao Poder
Judiciário" _e ao Ministério Público e integrante
da comissão de sistematizaçãõ fii:J.al;
·
VI
- nà Assembléia Nacional ConStituinte, coConcursOs
mo COriV:idado; p:restõu depojn_:tento na S!JbAprovado e classificado em primeirO lugar,
Comissão de Gafantías da Constit~iÇã6.
-no concurso público para o Ministério Público -~ '----XII
-do Distrito Federal, em setern_bro de 1963;
BancaS examinadoras ___ _
aassificado em primeiro lugar, em 1969,
nas-provas-escritaS- para Procurador Ajunto
Compôs a banca examinadora, como repredo Tribunal de Contas_ do Distrito Federal, dele
sentante da OAB, dos concursos públicos de
d~istiu, em fazão de sua aposentadoria, funprovas e títUlos para:
_
·
_
~
dada no Ato Institucional n" 5.
-Juiz. Federa·! dos TerritóriOS (1974/1975);
-JUiz Subsfitutó dó-DistrilO Fede-ral
VII
(1978);
Cargos públi~os
-Procurador da Répública -( 197811979);
Assislente Jurídico da Prefeitura do Distrito
-Juiz. Federal, em 1982;
Federal (1961);
-Ju~ Federal, em 1983/!984;
~
membro ·do MiniSiério PúbliCO do Distrito
- Pfe.Staiu, cõffio_ -_PrOcuradClr-gerciC a CoFederal,_ de 1963_a outubrode 1969, quando misSao_ExarrlinadCira dos col}cursos para proaposentado pela Junta Militar,_ com base- no
curador da República, realizados em 1986 e
Ato [nstituciona1 no 5 (ãillSffàdO; fol-proffiovido,
!988.
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XIII
Trabalhos jurídicos publicados

T erh trabalhos publicados, entre os

qua~

-Da Competência na Teoria do Ordenamento_ J.urídico (mimeo;- UNE, 1965);

_:_contribuição à Teoria do Oistrito Feáeral
(Doutrina e Jurisprudência, Rev. do TJDF, no
2/17; e Rev. Forense, 224/365);
--Liberdade e Direito de Asilo (Anais da
vm Conferência Nacioi1al da OAB );
-A OAB e a Anistia (Parecer da OAB, 1979,
em Anistia, Senado Federal, 19-80, 2~ vai.);
-A OAB e a Proposta de EmeilCia-COnstitu-cio na( (Emenda n" 11/84 ), OAB, 1984; •
-Victor Nunes Leal (homenagem póstuma no STF}, (revista de Direito Público,_77/21 );
-A .Crise Institucional Brasileira (painel
com os professores J.J. Calmon dos Passo-s
e ceJso Antonio Bandeira de Mello), OAB-RJ,
!984;
-Princípio da Maioria Absoluta (art. 75 CF).
Seições de Governadores e Prefeitos, parecer,
Cadernos de Direito Constitucionãl e Eleitoral,
v. 1/115;
-Inelegibilidade. Crime contra a_admin!stração pública. Prescrição retroativa, Cadernos
de Direito Constitucional e Eleitoral, v. l/115;
-Propaganda Eleitoral. lsonomia, parecer,
Cãdemos de Direito Constitucional e Eleitoral,
v. 3148;
-Pareceres do Procurador-Qei'al da República (198511987), Ministério da JustiçaDIN, Brasília, 1988, 601 págs.

XIV
G:mferências e j5ã!estras
Contam-se, entre as conferências e palestras proferidas e as intervenções em painéis
e seminários, as seguintes:
-Liberdade e Direito de Asilo (defesa de
tese), VfU Conferência Nacional da OAB, Manaus. 18 a 22-5-1980;
-Estado de DireitO Democrático e Constituinte, Chapec6, Encontro dos Advogados de
Santa Catarina, ago·sto de 1980;-Anistia e Democratização. Centro Acadêmico Hugo Simas - Faculdade de Direito
da Universidade do Paraná, Curitiba, 1979;
-Os Territórios na Estrutura ·constltUcíci-nal Brasileira, Boa Vista, Rorairria, 1980;
-Assembléia COnstttuinte ou RefOrma ·
Constitucional (debate com o Deputado Bonifácio de Andrãda), OAB/GO (Seniaria -_aã
Constituinte).-1982;
·
·
·
-·o ComprbrtlTSSo Político dos Advogados,
Congresso Nehemias Gueiros, OAB/RJ, Rio
1983;
- 0 Problema do ensino jurídico, Centro
Acadêmico Afonso Pena, Faculdade de Direito
da Universidade de Minas Gerais~ Belo HOriZonte, 1983;
-A Crise Institucional Brasileira (painel
com os Professõres JJ. Calmon de Passos
·e Celso AntoniO Bandeira -de Mello), OAB!RJ
1984;
-A Sober"ania Nacional no Coli.téxto Jnternac{on"al. presidência de painel do Congresso
Nacional dos Advogados Pró-ConstitUínte,
OAB, $).0 Paulo, 2-8-1 983;
~~
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- 0 Advogado e a Defesa dos Direitos So- de capitais para magistratura e membros do
Ministério Póblico, patrocinados pela Comisciáis. XU Encontro dos Advogados de Pernam-.
são Nacional das Bolsas de Valores-CNVB,
buco, Recife, 11-11-1983;
Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Hori-AAdyoc:aci~ na Conjuntura da Crise Instizonte, 1985/fQBT;
tucional Brasileira, Faculdade de Direito da
-Judiciário, Ministério Público e AdvocaUniversidade Federal de Alagoas, Mac_eió,
16-3-1984;
. . . ~~ ~
cia, Painel; Serriana da CoiistltuiÇão, oAB/Pi,
Teresina, 21-10-1988.
-O Ministério Público, Esco lã Superior de
Guerra, Rio, :10-5-1985;
-Atualidades e Perspectivas ConstitucioXV
Çonferência [nternacional
naiS do Ministério Público, conferência inaugUfalda Escola Superior de Aperfeiçoamento
-Representação do Brasil no "Convegno
do Ministério Público de Santa Catarina, Floria- "fntemazionale" sobre "L'Awocatura nel princ:i- nópolis, 17~6-1985;
pali ordinamenti contemporanei", patrocinado
-A NOva República, e suas Relações com
pela "Awocatura Generale dello Stato•· da Reos EtnpreSârios, seminário do Encontro de
pública Italiana, em Roma, maio de 1987;
Empresários, Fundação Dom Cabral (Univer-onde apresentou comunicação sobre U
sidade Católica de Minas Gerais), 11-7-1985;
Sistema Brasiliano dei Controllo deUa Costitu-O Bacharel em Direito: fOrmação e pers- zionalità delle Leggi": una Simbiosi lnstituziopectivas profissíonais, Universidade Gama Finale da Presetvare".
lho, Rio, 30-8-1985;
~o MP e a Criminalidade Econômica, FaXVI
culdade de Direito da Universidade Federal
Condecorações
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 6-9-1985;
-Ordem de Rio Branco (Grã-Cruz);
- OAB, Sociedade Civil e- Processo de De....:.... Ordem do _Mérito das -Forçãs Armadas
mocratização, Reunião dos Presidentes da
(Grande Ofidal);
OAB, Maceió, 16-3-1984;
-Ordem do Mérito Aeronáutico (Grande
·-A Advocacia -em Tempo de Crise, 11 EnOficial;
contro _dos Advogados do Estado de São Pau-Medalha da lnconfidênci'a (Grã-Cruz);
lo, OAB/SP, 4-9-1984;
~
-Ordem do Mérito de Brasília (Grã-Cruz);
---.... Constifulção e C6il.stituínte, Escola Su-Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho
perior de Gerra, Rio, 9-6-1986;
(Grã-Cruz).
~Constituinte e Poder Judiciário (painel
José Paulo Sepúlveda Pertence
com o Ministro .Miguel Seabra Fagundes), SeBrasília, fevereiro/1989.
mana da Constituinte. OAB/Paraíba, Campina
(À Comiss§o de Constituição e Justiça)
Grande, 1986;
-A RepreSentação por lnconstitucionalida~
de, Escola Superior de Advocacia da OAB/RS,
OFÍCJO
Porto Alegre, abril de 1986;
DO Chefe do Dejiait8mentõ decJencia Polí--~-A Democratização do Poder Judiciário,
üca e Relações Internacionais da Onlversiáade
Faculdade de Direito da Universidade Federal
de BrasJ7ia, nos seguintes termos;
Ao Rio Grande_do Norte, Natal, 6-4-1987;
-O Cootrole de ConstitUciOnalidade das
OE-REL 002189
leis. Centro _de Estudos da Procuradoria Geral
" Brasília, 1e de março de 19~
do Estado do Rio de Janeiro, Rto, 24-7-1987;
~A Cor1;e Constitucional no Brasil: avanço
Exm~ Sr.
ou :retrocesso, O elo de Estudos do Governo
Senador Nelson Carneiro
da Parruba, João Pessoa, 1987;
DO. Presidente do Senado Federal
~ Pe:rspectivas do controle .de constitucio70160- Si-ãSilia --DF
nalidade no Brasil, Ctclo de Estudos da SecreSenhor Presidente:
taria de Justiça do Estado do Maranhão, Sã:o
Cordiais Saudações,
Luis, 21-11-1987;
- Em relaç~o às reportagens publiçada;; no
-..:...:.;Inovações do Sistema Brasif~iro- de Coil- Jornal do Br4sl'l e na Revista Veja na ~~mana
trõle da Cbnstiiudonalidadé, Semana do _Ad~
passada, sobre o tema: "Empreguísmo: Nepovogado, OAB/MG,_ Belo Horiz:onte, 1-1 ~8-198?;
tismo no Congresso Nacional", comO ~rOfes
....... Em DeféSa do Sistema Misto de Contróle
sor e Chefe do Dept~ de Ciência Pc:>litica e
da Constitucionalidade ilo ·Brasil, Faculdade
Relações Internacionais desta Universidade,
de Direito da Universidade Federal do Paraná
cab_e-me prestar os seguintes esclarecimentos
e Instituto dos Aç[vogados do Paraná, Curitiba,
ao Senado Federal:
~
1988;
1) As citadas reportg~gens, em p~rticular aS
~O Ministério Público, 11 Fórum Juridico
do Jornal do Brasil, fazem referência indevida
Brasileiro, Fundação Dom Cabral (Universiao "fato" da "pesquisadora" Maria Aparecida
dade Católica de Minas Gerais), Belo Horizonde Oliveira sér alunã de pós-graQuaç:i9 em
te, 20-9-1988; ~
~
.. .
Ciência POlítica nesta Universidade, cujos da-O Estado-Membro na Nova Constituição,
dos levantados fazem parte da elaboração da
Cehtro de EstudOs da Procuradoria Geral _do
sua tese.
Estado do Rio de Janeiro, 18-11-1988;
2) Esta senhora não _é_ e nunca foi a1Wla
·-~"A Cõol_inalidade Econômica e Financeide pós-graduação-desta Universidade, e não
-ra·~.- palestra em seminário sobre o mercado
elabora tese de Mestrado em Ciência Politica.

Março de 1989

Quarta-feira 15

DIÁRIO DO CONORESSO NAOONAL (Seçáo 11)

3) Trata-se de uma aluna de graduação na

habilitação em Ciência Política, que ingressou
neste curso em agosto de 1986 e apresenta
um fraco desempenho acadêmico.
4) Aparentemente, a apresentação da "pesquisadora" com o status de aluna de pós-graduação em Ciência P.olítica âa Universidade

de Brasília foi feito pelo jornal para imputar.
uma áurea de maior "legitimidade" à reportagem baseada em "tr®alhos acadêmicos··.
O uso indevido do nome do nosso Departa-

mento e do nosso__Reitor, Prof. Cristóvam

Buarque, nos deixou muito constrangidos,
pois nenhum professor deste Departamento
e nem nosso Reitor orie_ntou, estimulou ou
incentivou (e nem tomou conhecimento prévio) dos trabalhos Qesta senhora.

Me coloco a disposição de V. Exa. e do
Senado Federal para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se julgarem necessários.
Cordialmente, David Verge Fleischer. Chefe
do Departamento de Oência Política e Relações Internacionais - REL.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O Expediente lido vai à publicação,
Sobre a mesa, projetes que vão ser lictos
pelo Sr.. 1~Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 33,
DE 1989
Dispõe sobre a suspensão do pagamenta da divida pública externa brasileira.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1o Fica suspenso, pelo prazo de dez
anos, o pagamento do principal, juros e acessórios da dívida ext~ma da União, dos estados,
dos municípios, das empresas públicas e das
. sociedades de economia mista. ,
Art. 2<' Durante o prazo de SL!Spensão, o
Wllor da d[vida pública externa permanecerá
congelado em seus níveis atuais, não sofreodo
ocréscimos de juros o_u de quaisquer outros
acessórios.
_
Arl 3? Vencido o prazo de _suspensão, o
pagamento da divida pública externa será realizado em parcelas anuais, durante os dez anos__
subseqüentes, amortiZando-se em primeiro
lugar, o principal, e por último, os juros e outros acessórios.
Art. 49 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as ç3isposições em
contrário.

Justl6cação
O pagamento da divida pública externa não
pode significar a imolação do povo brasileiro.
Enquanto não se processa a revisão da formação histórica da díviua.externa, necessária para
selecionar seus componentes legítimos e excluir os ilegítimos, é indispensável a adoção
de medidas imed..Jtas de proteção política,
econômlca e sacia da coletividade, consistentes em (a) suspender o pagamento pelo
prazo de dez anos, (b) congelar o seu valor
global nos níveis atuais e (c.) distribuir os paga-

mefttos ~m p!lrc~las anuais amortizáveis em
dez anos após o término do prazo de suspensão.
A providência constitui imperativo de soberania política para garantir o desenvolvimento
nacional, resguardar a dignidade da pessoa
humana e criar condições de erradicação da
pobreza e da marginalização, dentro dO programa de construção"de uma sociedade democrática, livre e justa. A sustaç:âo da sangria
à economia nadonal produzida pela remessa
de capital líquido para o exterior (em troca
de simples mudança nos registras contábeis
dos credores) provocará a dinamização das
atividades_ produtivas no País, afastando a recessão pela retomada_ dos investimentos; evitará o sucateamento e a obsoletização tecnológica do parque induStria] brasileiro, através
da liberação da importação e do estimulo oficial)~s atividades de pesquisa, essenciais para
elevar a competitividade no mercado internaciorlal;_lib:~rtará as forças produtivas -da camisa-de-força do receituário do FMI, com a reorientação global da economia para atendimento das necessidades internas, e seus reflexos sobre o mercado de trabalho, o custo de
vida, as taxas de inflação; e aínda mais importante: permitiFá o estabelecimento de nqva política salarial, compatível com as necessidades
reais do trabalhador, viabilizada pela superação da compulsão de exportar para conseguir
divisas para pagar a dívida- o círcu1o vtcioso
do subdesenvolvimento e do arrocho salarial.
Finalmente, a suspensão d.o pagamenu; dã
dívida externa é rnedid_a de sabedoria política
para prevenir convulsão social desericadeada
pelo desespero das massas marginalizadas do
processo· de produção e de consumo, e insu~
POrtavelmente opriinidas pela violência estru~
tural e institucional de um capitalismo subversor que deforma e d_estrói a maior riqueza
da naÇãO: o ser humano. Ato de soberania
nacional é, complementar, legítimado pelos
princípios conStitucionais de independência e
dé autodeterminação-faiã.r na situação
de necessidade, diante da qual toda a lei cessa
-, que rejeitam e excluem a -submissão do
País aos apetites egoisticos de credores exterrios~ A legitimidade da decisão manifesta-se
como valor superior ao de meras legalidades
contratua_is, aliás, de origem duvidosa: os cre-acres induziram, levianamente, a formação da
divida, como expediente esperto de repasse
de petrodólares acumulados no mercado fi~.
miDceíro péloS choques do petróleo. Os cre:..:
dores também- e não somente os devedores
- devem participar aos ónus e responsabilidades por uma dívida em parte induzida por
eles mesmos para resolver problemas próprios, e em parte artificial pelos acréscimos
unilaterais ou ligados a fatores imprevisíveis
e incontroláveis. Se o direito privado dos povos
civilizados prevê a pOssibilidade da suspensão
de pagaffientos e reprogramação de compromissos por devedores particulares, atendidos
determinados requisitos e independente de
consentimento dos credores, então o estado,
personalidade jurídica de direito público, pode
SlJSpen~er o pagamento de t;iívidas e reprogramar o cumprimento de obrigações. ®ln

sem
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maiores e mais_justificadas razões. E se o _cr~ _
dor não pode reduzir o devedor privado à fome
ou à misérfa, então a má fé e a leviandade
de instituições financeiraS e de governos al(e:.
nígen~ ilão podem prostrar uma nação soberana, em nome de legalidades duvidosas e
em declarado conflito com critérios de legiti·
midade e de justiça que orientam a criação,
interpretação e aplicação do direito contemporâneo.
· ·
EssaS razões excepcionais just1ficam áSus:~
pensão e o congelamento da divida externa
brasileira pelo prazo de dez anos, assim com
a inversão da ordem de prioridades na retomada dos pagamentos no decênio subse- _
qüente, começando pelo principal e terminan:.
do pelos acessórios (D.T. da Cons_titu_ição,
art.26, §'§ I" e 2•) ..
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.
-Senador Leite Chaves.
LEGISLAÇÃO C!TADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias

Art. 26. No prazo de um ano a contar da
promulgação da Constituição, o Congresso
Nacio,nal promoverá, através de comissã_o
mistá; exãme ariaJítico e pericial dos ates e
fatos geradores do endividamento externo
brasileiro.
§ 19 A comissão terá a força legal de comissão parlamentar de inquérito para os fins
de requisição e convocação, e atuará com o
aUXJ1io do Tnbunal de Contas da União.
§ 29 Apurada irregularidade, o Congresso
Nacional proporá ao Poder Executivo a declaração de nulidade do ato e encaminhará o
processo ao ministério público federª~- que
formalizará, no prazo de sessenta dias, a ação
cabível.

············-·------·-...,.,..-..--·-......---·-...,..,.,_
(Às Comissões de ConstituiçAp _e Justiçll.
Relações Exteriores e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 34. de 1989
Dispõe sobre o exercício das atividades
de Posto Revendedor de derivados do petróleo e álcool etDico hidr~I;Jo combuStível, e dá outras proVidências. · ·
-

O Congresso Nacional decreta:
Posto Revendedor (PR) é o estabelecimento destinado ao comércio varejista de
derivados do petróleo e álcool etílico hidratado
cõinbuStiver (AEHC), para fins automotivos.
Art 2° O Conselho Nadonal do Petróleo
cadastrará como Revendedor o PR de acordo
com as normas estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. A Distribuidora encami·
nhará para o-competente cadastramente junto
ao CNP os documentos seguintes:
1- prova de propriedade ou direito de uso
do im6vel em que pretenda instalar o PR;
Art 1~
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II- alvarâ de construção ou declaração de

autorização da Prefeitura MtmlciPal;
III -licença de acesso fornecida pelo
DNER ou DER quando se tr~taf de PR a ser
lo_calizado em rodovia federal ou estadual, res~

pectivamente;

IV -lfcença da Capitania dos Portos quan-

Nacional ou projetas pioneiros, quando solicitado por órgão governamental ou empresa
estatal.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. e~ RevOgam-:.se as disposições em
contrário.

do se _tratar de PR ribeirinho ou flutuante;

V- planta e croqui da área com escala assina1ada sem redução, indicando a localização

do PR:
VI- atos constitutivos da firma, devidamente arquivados na Junta Comercial, e comprovação do registro no Cadastro_ Gerá! -do
Contribuinte para o exercído da atividade de
revenda de derivados do petróleo _e de AEHC.

Art. 3 9 O Revendedor se obriga a:
1-comercializar somente em seu estabelecimento derivados do petróleo e AEHC esped-

ficados ou registrados no CNP, respeitada a
legislação vigente.
II- comercializar derivados do petróleo e
AEHC aos preços fiXados pelo CNP;
m-manter as bombas medidoras e os tanques de armazenamento de acordo com as
normas do CNP;
lV-armazenar os combustíveis em tanques subterrâneos, salvo em casos especiais
considerados pelo CNP;
V- não exercer atividades de distribuição
ou redistribuição de derivados do petróleo ou
AEHC, podendo, entretanto, vender tais produtos sem limitação de quantidade, através
das bombas medidoras;
Vl- não promover qualquer alteração na
sistemática de abastecimento dos derivados
do petróleo e AEHC;
Vl!- manter devidamente aferidas as bombas medidoras utilizadas para revenda de derivados do petróleo e AEHC devendo, para isso,
possuir a Medida Padrão.

Art. 4~ São direitos do ReVendedor:
1- receber produtos derivados do petróleo
e AEHC, a granel, somente quando transportados em tanques de viaturas especializadas,
devidamente lacrados com selo próprio da
Distribuidora sob cuja bandeira opera;
II-receber da Distribuidora ou da Transportadora ~ ela vinculada, somente produtos
derivados do petróleo e AEHC-aprovados nos
testes recomendados pelo CNP, com os campos das notas fiscais deVidamente preenchidos; e
DI- comercializar no PR óleos, graxas lubrificantes, querosene envasilhado e aditivos registrados no CNP, fornecidos por- qualquer
Distribuidora.
Art. 5? A mudança da Razão Social da firma titular do PR deverá ser comunicada ao

CNP.
Parágrafo único. A Distribuidora· deverá
manter em seus arquivos os documentos
comprobatórios da alteração contratual ou de
cessão de direitos.
Art. 6" A Distribuidora poderá ser autorizada a instalar e operar PR em caráter provisório, por prazo previamente estabelecido nas
regiões' da Amazônia Legal de difícil acesso,
para atendimento a interesse de Segurança

Assim, tem o presente projeto de lei, neste
momento em que se consolidará a transição
democrática, a função de regulamentar a matéria de como o cidadão poderá ter seu posto
revendedor, sob sua própria responsabilidade
e competividade comercial.
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.
--Senador Jorge Bomhausen.

Justificação

O presente projeto- de lei tem por objetivo
básico a simplificação das atuais exigências
estabelecidas em portaria do Conselho Nacional do Petróleo para a concessão de "registro"
de posto revendedor de derivados de petróleoe álcool et.llico hidratado combustível.
Ao propormos novas normas para o exercício das atividades de posto revendedor de
combustíveis e derivados queremos dar um
dire.cionamento mais condizente com as necessidades que a problemática requer, isto levando em conta que a interferência do Estado
na vida ~os cidadãos tem, em muitos casos,
atrapalhado o desenvolvimento económico e
social, sendo portanto necessário que se proceda ao redirecionamento e a redefinição das
funções do Estado, fazendo refluir as tendências centralistas e autoritárias que têm caracterizado suÇ~s formas de intervenção concorrendo Indevidamente com a iniciativa privada,
promovendo a formação _de monopólios e privilégios.
A norma vigente regulamentadora da matéria, .pela burocracia que implanta, impõe um
claro cerceamento à livre iniciativa do_cidadão,
ao estabelecer um rol tamanho de formalidades que .um pedido de instalação de posto
revendedor merece meses de tramitação.
A tendência que existe para que fique com
o CNP a concessão do Registro dos Postos
Revendedores de combustíveis, é a da centralização da máquina burocrática que leva, fataiJ !nte, a um clima favorável aos privilégios
e hostil ao espírito da iniciativa privada, porque,
quando o governo substitui os cidadãos em
suas atribufções para a produção de bens e
serviços, crescem a irresponsabilidade e o
desperdício, a serem pagos por todo o povo.
. Onde a livre iriicii:ifiva é reprimida e o aparelho estatal passa a substituir os produtores
ou prestadores de serviços independentes, é
muito difkil promover o desenvolvimento e
conquistar padrões de vida mais elevados para
a popuJaç:ão e, é claro, a construção de uma
democracia crescente e estável, dando liberdade para todos.

Ma'>.o de 1989

(As Comissões de ConStituição e
Justiça e de Economia.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiror
-Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Ne_lson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. ] 0 Secretário.
É lido o seguinte
REQMERJMENTO
N• 30, de 1989
Nos termos do art. 222 do Regimento JnterM
no, requeremos que em 6 de_ aDril do corrente
ano, seja reaiJ~~da sessão especial para homenagear o ex-Senador Roberto Simonsen, pelo
centenário de seu nascimento, ocorrido no
dia 18 de fevereiro último.
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.
-Severo Gomes -Jutahy !I1<Jgai!Jães- Ra-

chid Saldanha Derzi ~João .Menezes- Luiz
Viana -João Castelo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-De acordo com o· art. 279, -i do Resrmento
Interno, este requerimento será objeto de deliM
be~ação após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência convoca sessão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas _e 30 minutos,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à leitura das Mensagens no• 28 a 34,
de 1989-CN, referentes a vetos presidenciais;
35 e 36, de 1989-CJY. refererites a medidas
provisórias e à apreciação da Mensagem n'
]lO, de 1988-CJY, referente ao Decreto-Lei n"
2.454, de 19 de agosto de 1988.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- De acordo com as indicações das lideranças a presidência designa os seguintes Senadores para integrarem, como titulares e suplentes~ a _Comissão do Distrito Federal:

Titulares

Suplentes
PMDB

Meira FilhÔ
- MaUro BenéViêie~
Saldanha Derzi
ÁureoMello
Márcio Lacerda
Aluízio Bezerra
Francisco Rolleri"lberg
lrapuan Costa Júnior
Leopoldo Peres
Ronaldo Aragão

Almir Gabriel
Wilson Martins
Raimundo Lyra
Mansueto de Lavor
Alfredo Campos
Dirce_u Carneiro

Março de 1989

-DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

ntulares

Suplentes

PFL
João Menezes
Hugo Napoleão

Odacir Soares
Edison Lobão
João L.obo
Lourival Baptista
PSDB

José Paulo Biso!
Chagas Rodrigues

Teotónio Vilela Filho

PEQUENOS PARTIDOS
Maurício Corrêa

JV\auro Borges
Carlos De Carli
Ney Maranhão
Jamil Haddad

Marloh'\aia

Carlos Alberto
Moisés Abrão

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João
Calmon.

-

O SR. JOÃO CALMON (PMDB -

Pronuncia o seguinte discurso.) -

ES.

Sr. Presi-

dente, Srs. Senadores, o Tribunal de Contas
do Estado de-São Paulo acaba de elaborar
um volumoso e pormenorizado dossiê a res-

peito da aplicação, em sua esfera de ação,
do principio constitucional que determina per-

centuais mínimos da receita de impostos para
investimentos na manutenção e desenvolvi-

mento elo ensino. Contém ess_e dossiê aS instruções baixadas pelo Tribunal para o cumprimento desse dispositivo, as respostas a consultas que lhes foram encaminhadas nesse
sentido e, por fim, pareceres a respeito das
contas de municípios que deixaram de atender
às determinações da Carta Magna.
Demonstra assim o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo o zelo com que vem
exigindo o cumprimento da Çonstituição. e,
des.sa forma, beneficiando a educação nacional. O Tribunal já se destacara, há três anos,
pela aprovação de magistral parecer do conselheiro Paulo de Tarso Santos: ex-Ministro da
Educação, fixandO normas para a aplicação
da medida. Extremamente preciso, esse parecer estabelece parâmetros para que o estado
e os municípios paulistas atendam à determinação constitucional. Infelizmente, o Tribunal
de Contas do estado de Sao Paulo constitui
uma exceção. Em diverSos Estados, a vinculação cc.m·stituclonal de recursos ao ensino
vem sendo descumprida de forma aberta o
que, apesar de tudo, permanec-e 1rripune.
Os governos estaduais destinam à educação verbas em montante inferior ãõ- devido
e os municípios, sem qualquer tipo de controle, simplesmente ignoram a determinação.
Não há, como em São Paulo, essa ação saneadora dos Tribunais de Contas.

Há várias décadas a Constituição do nosso
Pais inclui um artigo que determina a intervenção nos municípios que não destinarem o percentual estabelecido na Constituição, para
manutenção e desenvolvimento do ensino.
Não houve, entretanto, na História deste País,
um só caso de intervenção decretada em qualquer muniCípio por es_se motivo:
A própria ·constituição prevê ·essa sanção
severa contra os municípios. Mas. infelit:mente, até hoje, é letra morta. Não se aplicaram
sanções desse gênero nem mesmo no estado
de São Paulo, Estado pioneiro, na indicação
.dos munidpios que descumprem.o que determina a Constituição.
Incorporo a este pronunciamento_a relação
de 187 municípios paulistas, que não destinam â educação o percetual de 25% sobre
a receita de impostos municipais e sobre as
transferências feitas pelo Governo Federal e
pelo GovernO Estadual. Registre-se, aliás, que
o atual governo paulista de Orestes Quércia
vem aplicando rigorosamente_a determinação
constitucional e apoiando o ensino de forma
decidida; exemplo disso é a criação programada para muito breve de uma universidade
tecnológica.
Além disso, o Estado de São Paulo destina
à educação não 25%, corno determina a
Consti'tuiçáo, mas um pouco mais de 32%
da receita de impostos. O Estado de São Paulo
já mantém três universidades de excepcional
qualidade e tem a .maior rede de ensino do
País, quadro que tende a melhorar, graças ao
escrúpuJo com que o atual governador vem
investindo n_o ensino, nele aplicando recursos
em volume até superior ao mínimo previsto
na COnstituição.
Mesmo assim, mesmo com essa dedicação,
não se pode dizer que inexistam graves deficiências no sistema educacional de São Paulo.
Há algum tempo; rhostrava a atual Deputada
Estadual Guiomar-Namo de Mello, ex-Secretária Municipal de Educação do Governo Mário Covas, que na periferia da capital paulista
havia um grande n(im.ero de escolas que funcionavam em regime de cinco turnos diários
de aula. Portanto, descontada a meia hora de
merenda as crianças permanecem na escola
apenas uma hora e meia por dia. O que se
pode esperar de um aprendizado tão curto?
O que se pode esperar de um énsino ministrado ness.as ·condições, na periferia da megaJôpOle-da- qual tanto nos orgulhamos, cidade
de São Paulo? Essa situaçáo do estado mais
rico dO País, o Estado que conta com um
produto bruto superior a~:~ da Argentina e que,
como ressa1tamos, tem-s.e dedicado a cumprir
e até a ultrapassar o percentual mínimo de
fnVestimento---ao enSino~
Após décadas de descaso em relação à
Educação, o Poder Público amplia Os recursos
a ela destinados, principalmente após a apro·
vaÇão
§ 4~ do art. 176 da Constituição,
que vigorou até qutubro do ano -passado. O
Governo Federal passou, ern 1985, a cumprir
esse dispositivo conhecido corno Emenda
Calmon, o que aemonstra, mais uma vez, a
sensibilidade do Presidente José Sarney para
com os_ problemas sociais. Até entáo a emen~
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da fora ignorada, embora vigorasse já há dois
anos. Foi também a partir daí que diversos
·Estados e muitos municípios passaram a aplicar maior volume de recursos no ensino. Co·
mo vimos, porém, há década de atraso a supe·
rar, há todo um longo período de descaso
a reverter.
Felizmente, parece que um candidato à Presidência da República preocupou-se com a
gravidade dessa situação. _O Senadot Mário
Covas fez questão de destacar, por ocasião
da inauguração do seu escritório eleitoral de
Brasília, que será uma de suas principais metas a completa erradicação do .3nalfabetismo
nos cinco anos de duração do mandato presidencial. O nossc eminente Colega deixou apenas de incluir na sua plataforma de governo
o que determina o art. 60 das Disposições
Transitórias, que estabelece a prioridade nos
próximos dez anos, da erradicação do an~fa
betismo, oomo também da universalização do
ensino fundamental, já '1:Ue quase 85% dos
brasileiros não terminam a escola de 1a grau.
É; e_xtremamente alvissareiro que um dOs
nossos mais fortes contedores no prélio presidencial de novembro compreenda a importância de um programa educacional e mais,
sensibilize-se, para o clamor popular por mais
e melhores escolas.
·
Até no âmbito federal há sérias preocupações com relação à efetividade desse principio. Se o Governo Figueiredo ignora a Emen·
da Calmon, o Presidente Sarney e seus eminentes Ministros da Edu_caç:ão, Senadores
Marco Maciel, Jorge Bomhausen e Hugo Napoleão a aplicaram. O primeiro Orçarilento
preparado na Nova República já cumpria a
Emenda ca.Imon, o que aconteceu também
com os seguintes.
A execução desse princípio em todos os
níveis está sendo examinada por uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos
Deputados. Já foram tomados muitos depoimentos, e, para melhor apuração, acaba-se
de decidir pela sua prorrogação por mais-sessenta dias.
Durante todo o período da sua atuação, a
CPI da Emenda Calmon não conseguiu fazer
um levantamento dos estados e munidpios
que violam a Constituição, não destinando ao
ensino esse mínimo de 25% sobre a receita
de impostos e sobre as transferêndas,
Aprovada e promulgada a 5 de outubro passado a nova Constituição, os-percentuais mínimOs de investimento em educação passaram
a níveis mais elevados.
Demonstrando mais uma vez sua preocupação com esse grave problema, os Constituintes mantiveram o percentual mínimo exiQido para os investimentos em ensino por parte
de estados e_ municípios - o que representa
um aumento de recursos, urt1ã ve·z que a reCeita destes foi também elevada - e ampliaram
o percentual fiXado para a União, que saltou
de 13 para 18 por cento, o que também reP.re-senta um aumento reaL Esse alimento foi proposto por mim no texto básico do capítu1o
da Educação e Cultural, que apresentei ·na
qualidade de relator da Subcomissão dessas
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áreas. A proposta do Orçamento para o ~orr
rente ano encaminhada entã.o pelo Executivo
ao Congresso obedeceu também, segundo
assegura a Secretartá dO Planejamento, às novas determin~_ções constitucionais. Não obs-

tante, repito, há sérios temores com relação
à execução dessas dete~minações da Carta.
Aprimeira, e mais grave delas, refere-se aoS
vetos impostos pelo Executivo ao Orçamento
aprovado pelo Congresso. Não desejo aqui
avaliar o mérito da, questão, examinar a justiça

ou a necessidade ®sses vetos. O eminente
Senador Jorge Bornhausen, que foi um notável Ministro da EducaçãO, já teve a ~portu

nidade de denunciar aqui neste mesmo Plenário o corte drâsticq e inaceitável das verbas
destinadas à merenda escolar e ao ensino téçnioo.
.

Quero, isto sim, exprimir minhas dúvidas
a r~speito de que, mantidos os. vetos, o percentual mínjmo de'Stinado à Educação, os 18 por
cento de que fa1a a nova Constituição, deixe
de ser atingido. Os vetos cortam__d,rasticamente as verbas destin<lda.!;_ à assistência ao estUdante - onde se inclui a merenda escolar
-, ao ensino técn[çQ e ao ensino de terceiro
grau, entre outros itens.__Çaso não se encontre
salda para esse problema, hoje Vivendo wn
impasse, corremos o risco çle s_entir na prática
os efeitos do de_s~umprimento da Constituição: corremos !J_ risco de ver esc:olas paralisadas, de ver crianças sem condições de
acompanhar o ensino por falta de assistência.
Não se trata mais de uma fria dança de números, mas de fatos concretos, de crianç?J.s afetadas em suas neces_sidad~s báslcas.
Além disso, há uma deficiência crônica a
se_ superar. Muitos estados, além dos municípios, vêm ignorando esse importante dispositivo c:onsti_tu<:ional. É um fato da mais alta
gravidade, uma vez que tradicionalmente cabe
aos Estados a manutenção do ensino de primeiro grau, base de todo o sistema. Além de
cumprir ela prõpria o dispositivo que exige
um mínimo de recUrsos para o ensino, deve
a União desenvolver uma ação para que esse
princípio se efetive em todo o País.

Só assim é que poderemos reverter o triste
quadro em que, apesar da boa voritade do
Congresso e do Executivo Federal, apesar da
dedicação de certos governadores e preTE:ítos,
apesar da existência de um importante dispositivo constitudonal voltado para a Educação,
apesar, enfim, da vontade naçioi).al de se aperfeiçoar e ampliar o _sistema de_ e'nsino do Pais,'
vivemos agora, com escolas abandonadas ou
depedradas com aulas em dnco wmos, com
descaso de administradores e indiferença de
muitas comunidades.
· Agora mesmo, está reunido aqui em Brasília, o Fõrum dos Coor_d~nadores Estaduais
da Merenda Escol~r., El~s~ ~tã.o denunciando
o mesmo fato çle ~>r:trerna gravidade que foi
objeto de. um memorável próOunciameritCi do
--~--~Mintstrodtn~"dUêação, Senador-Jorge ~Ç)r
nhausen. As escol"-s estão a,meaçadas de fechamento por falta de merenda escolar. O
veto presidenc:i:::1 inddiu wbrê o Ort;;::amer'Íto
do corrente ano, que previa uiria verba ·de

.o-.

mais de 550 milhões de cruzados para a Merenda Escolar, como resultado de uma emenda apreseritada ao OrçarOEmto e aprovada por
mim, na qualidade de Relator da Comissão
Mista do Orçamento.
·
os- jamais de hoje anunciam, através da
palavra -do atual Ministro da Educação, Depu·
_tado Carlos Sã.nfAnn·a, que vai ser aberto um
crédito de_l 00 milhQes' de cruzados para evitar
o fechamento~ que era iminente, das escolas,
por falta da Merenda ELscolar.
Esta denúncia deve ser reiterada neste Pie~
náriO;- porque realmente constitui um crime
cOntra-crianças indefesas, crianças que não
t~m capacidade de promover passeatas, qU.e
f1ã'O--realizam greves, que têm um débil poder
, 'vocal e,-pórtarito, não têm c:ondtções de reagir
contra esse corte absolutamente ínJustiffcávef
einac·elfá.vel.
Por outro lado, na área do ensino técnico,
atraVés do Congresso Nacionál, foi introduzido
urri auinénto substancial das verbas, a fim de
ser cumprido um dos Planos-mais importantes
da -EduCãçãb nas últimas décadas, que é a
implaritação de 200 novas escolas técnicas
eã~Jro~~nicas federais. Esse piano foi lançado
quando era Ministro da Educação o Senador
Jorge Bomhausen e contou com o apoio integral, entusiástico, do Presidente José Samey,
que, por -sinal, aumentou até o número inkialmE"-nte previsto de novas escolas, de cem para
duz.entas. No entanto, 1=1 maioria dessas escolas nein. sequer teve as Usas obras iniciadas;
muitas estão com sU~s construções abandonadas e outras tantas sequer conseguiram que
fosse colocado o primeiro tijolo. No meu estado natal, que represento no Senado Federal,
s6 existe uma Escola Técnica Federal, instalada no Governo Nilo Peçanha, hii mais de
-fiO- anos. Foi induída no Orçamento uma verhã para a ·construção de três novas escolas
téi:nicas federais. No entanto, até hoje não
foi cOlocado seQuer Um tijolo para a construção do primeiro desSes trêS estabelecimentos
de ens~o.
O Sr. Jorge Bomhausen - Permite V.
Ex' um aparte?
OSR. JOÃO CALMON-Concedo, com
muito prazer, o aparte -ao nobre Senador Jorge
Bornhausen.

O Sr. Jorge Bomhausen - Eminente
Senador João Calmon, V. Ex" é, sem dúvida
alguma, neste -PaíS,- O home~ público que
-m.aíS lutou pela educação. A conquista do retorno ao estabelecimento constitucional de
per'ééntUªis para edUcação, eJT) nível da União,
o aUmento conseguido neste_ percentual, na
nova Constituição, deve-se. sobretud.o, à batalha de V. Ex-, É por isso que venho, neste
momento, manifestar a minha integral solídariédade a V.' Ex" pelo pronunciamento que faz,
·nesta tarde, no SenadO FederaL Isto em pri·
me iro lugar, com justa razão, apresentando
os resuJtados positivos de uma fiscaJizaçãQ do
Tribunal de Contas. Digo positivos porque,
realmente, são fiscalizadores, e mostram que
o rlã,o-cum_primento da emenda que tem justamente o nome de V. E:xt tem que ser punido

Março de 1989

através desm ação dos Tribunais de Contas,
Por outro lado, manifesto-me taffibém, absolutamente solidário com a: preocupação que
também tive, aqui, em pronunciamento no Se-.
nado, em relação aos vetos, Quer da Merenda
Escolar quer do programa de escolas técnicas.
"Penso" que o Congresso Nacional está-se
aproximando do dia de examinar esses vetos,
e a palavra de V. Ex• aqui ê- um brado de
alerta para que, se não houver uma solução
intermediária neste período, tenhamos uma
posição muito clara, não aceitando, derrubando os vetos de Sua Excelência o Presidente
da República. Portanto quero, mais uma vez,.
congratular-me com V. EX-.
O SR. JOÃO CALMON - Muito obrigado a V. Ex", nobre Senador Jorge Bomhau-

sen, pelas suas palavras tão desvanecedoras.
Hoje, às 16 horas e 30 minutos, deverá ser
rea1izada Uma reunião da Comis.são Mista do
Orçamento, cujo r~lator-geral foi o nosso eminente colega Senador Almir Gabriel, para começar o exame dos vetos. Apenas começar,
porque, infelizmente e em parte por culpa nossa, não tem havido quorum para uma apreciação minuciosa dos vetos apresentados pelo
Governo. Por sinal, houve urna demora até
mesmo na leitura dos vetos.
Por outro lado, estamos mais otimistas em
relação ao cumprimento do que determina
o dispositivo constituc_ional, porque hoje são
membros do Tnôunal de Contas da União dois
velhos e admiráveis companheiros nossos de
lutas no Congresso Nacional: o Dr. Ludano
Brandão, ex:-diretor-geral da Câmara dos Deputados e, mais recentemente, o Dr. Paulo
Afonso, que foi o Secretário-Geral da Mesa
durante os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. Eu créio que eles poderão prf!stzir
mais um relevante serviço ao País, acompanhando de perto o cUmprimento do dispo·
sitivo consti'tucion;:1l pelqs -~stados, porque até
agora sequer existem dados é\ esse respeito
no Tribunal de Contas da União, apesar de
eu já ter realizado várias visitas a essa Corte.
O professor CâhdidO Gomes,-qUe é um dos
importantés assessores do Senado Federal,
realizou re<:entemente um trabalho admirável
de levantamento dos percentuais apli<:ados
em cada estado, mas infelizmente, não canse·
guiu coligir dados que abranjam todos os Esta?-os da Federação.
O Sr. Dirceu Carneiro - V. EX" me per·
mite um aparte?
O SR- JOÃO CALMON -

Ouço V. Ex'

com muito prazer.
O Sr. Dirceu Carneiro -Senador João
Ca1mon nós queríamos cumprimentá-lo pelo
cont~údo e pelo tema que trouxe a debate
aqi.li no Senado Federa1.lnicialmente, registra~
mos ·a sua participação numa 9,as poucas
emend_as _que passaram no período anterior,
nllf!'l momento muito espec:ia1, no Congresso
Nacional e que fexou o nom~ de V. Ex.· Nós,
_também, já em outra oportunidade, conver~
samos sobre questões da Educação, e V. Ext
me passou um trabalho, que uma Coriiiªsão
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que presidiu em outros t~mpos, elaborou_so-

bre o assunto. E seguramehte este é um tema
que sempre polariza. Mesmo os governantes

medíocres, qile talvez nem alcancem a profundidade da qll,estão educacional, consideram
a educação como prtoridade. Portanto, trans-

formou-se num lugar comum, entre os governantes principalmente os executivos_, o falar
em educação como um assuntO priorífârio,
nem sempre convertido em ações é em·procedimentos para levarem, realmente, ao nível
de prioridade que este assunto merece. '(amos
obrigatorimente passar por aí, se_ quisermos
chegar ao desenvolvimento do nosso Pais. E

têm forma._.s: e instrumentais· diferentes p~ra
vencer na vida. Acho que estas conslderaçoes
também são importantes no debate que V.
Ex" levanta neste momento crucial para as
questões públicas do nosso País. Cumprímento V. Ex~ pela oport1!nidade do_ tema que está
__ debatef!dO_ aqui no Senado Federal.
O SR- JOÁO CALMON - Nobre Se~a
dor Dirceu Carneiro, agradeço a V. Ex" avaliOsa contribuição para o debate desse problema
-de transc-eridental importância.
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DOUJ!.fENTO A QUE SEREf:ERE O
SR. Ja-ío CAU10N EM SEU DISCUR-

SO:
Municípios paulistas que tiveram suas con·
tas rejeitas pelo Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo ou dele receberam parecer desfavorável, por não cumprirem a Emenda Calmc>n. {Fonte Tribunal de Contas do E?tado}
Sarütaiá - Naraniba - Jaú - Osasco hobi - Piraju - Miracatu - Cafelânclia Promissão - Mira Estrela - Cândido Rodrigues - Catanduva - Lavinia ....;. Nazaré Paulista- Riolândia - Bauru - Sarapuí- Apa~
redda - Alto Alegre - Marabá Pa~lista Auriflama- Guarad- Guaraçai- Tremem~
bê -Americana - 'Piraclcaba - Sun:taré - Monte Azul Paulista-- Caçapava- Presidente
-BernardeS:_ Fe_m.;!ndópolis- Andradinalepe- Jtatiba -Salto- Lagoinha - Jundiaí
- Jales - Guararema - Araçatuba- Jamw
beiro - Jtapura - Cássia dos Cóqueiros Marin6polis - Mococa - Capivari - Valparaiso - General Salgado - São Joaquim da
Barra- Palmares Paulista - Parnaíba_- Susana- Cruzeiro- São_Çarlos- Campinas
- Descalvado - Santa Rita do Passa Quatro
- Araras - Sales Oliveira - N1.,1poranga Jaci - Meridiano-- Cosmorama - Cosmó~
polis - Barbosa - Óleo - Sud Menuccl ltabera - Maracaí - Salto _de Pirapora Mirassol - Mogi das Cruzes - São José do
Rio Pardo - Jaboticabal - Borborema Salto Grande - Guarâ - Vãnea Paulista lgarapava- Taciba -lpauçu -lbirá- Cer~
queira Cesar - Pirapora -.Pontes Ge~ Elias Fausto -Artur Nogue1ra - Jaguanuna
.....-. Anhumas - Rafard - Borá - Coroados
- Guzolândia- Pirassununga -:- Biriti_ba _Mi·rim - Nova Luzitãnia - Cajobi - Mauá lpuã- Mariápolis- Badi Bassitt- Valinhos
- Buritizal - Porto Feliz- Nova Granada
- Guararema -Joanópolis- Nova Odessa
- No'!la Europa - Jaborandi - Jardinópolis
-Dumont- Vista Alegre do Alto- Rubiácea
- Nipoã -""""" Ribeirão Bonito - ltapecerica
da Serra- Miguelópolis- Dourado- Turiúw
ba - Cabrália Paulista - Presidente Alves
..;.... Barrinha - Pirajuí ..-lacri- Diadema -Pacaembu.
Observação: os pareceres do Tribunal sere~
ferem às cóntas relativas ao exercício do 1986.

--- Devo diZer que vamos ter este ano uma
V. Ex" tem lutado tanto nesse sentido, transforextraordinária oportunidade de fazer uma
mando até por lei obrigações de muntdpios,
completa e profunda avaliação do universo
estados e do Governo Federal, a aplicar per~
da educação brasileira.
centuais sobre os orçamentos neste setor do
serviço público a Educação. Mas eu queria
Por ocasião da discussão do Orçamento,
levantar, Senador João Calmon a questão do
consegui a aprovação de uma proposta de
conteúdo, também, não apenas os investi~
minha autoria para a realização, a partir deste
mentes absolutamente necessários. Aliás, em
ano, de uma ampla e profunda avaliação do
alguns lugares nem é considerado investimery~
universo da educação brasileira desde o Jarto; a educação é considerado um custeio, uma
dim da infância e- o ]9 grau até à Universidade,
despesa pública. Mas sempre consjderamos
com oS seus cursos de mestrado e doutorado.
a educação como um inve_stimento, e~é assim
que nos parece correto tratar o aSSunto. Mas
·Esta avaliação vai abranger os setores públio que é importantíssimo, também, é tratar do co e privado, que apresentam-algumas graves
conteúdo dessa educação. Essa pretensão de
distorções. É o caso, entre outros, das faculda~
educação em massa no nosso País, unifordes _de fi_n_s de semana. d_as faculdades em
mizada ou mais ou menos homogénea, comeque -basta o pagamento das anuidades' para
te grandes injustiças, principalmente quando ser assegurado o recebimento dos diplomas.
analiza a partir da máxima de que a educação
EsSa avaliação írá ainda mais longe, porque
é igual para todos, como a n-ecessidade d~
incluirá toda a estrutura do _MEC~ com o seu
oferecer as mesmas oportunidades a todos,
Conselho Federal de Educação, que precisa
a. igualdade de oportunidade a todos_._ Mas, ser modificado. Afinal, num Pais_em que ainda
se houvesse igualdade social, a máxima seria hã mais de 25 rnilhOes de analfabetos, onde
váJida. Como não existe igualdade social esta
85% das crianças não terminaram a- escola
igualdade de oportunidades que se assentam
de 1~_ grau, não se justifica que um órgão de
em certo princípio na área de educ~ção é algo
importância como o Conselhp Federal da
falacioso, porque os instrumentos dos pobres
Eduça_ção só funcione três dias e meio úteis
são diferentes dos instrumentos dos rlcos para
por mês. Essa "avaliação _que contará com o
vencer na vida e, no momento em que se
ap-oio de todos os parlamentares, _inclusive de
dã a mesma educação para os ricos e para
V. E.cx~._ que· se_ tem mostrado tão sensível a
os pobres, esses__ últimos perderão, sempre, essa causa altamente prioritária. Essa avali~
sempre na competição da sociedade. Eu deção seguirá a mesma linha adotada, conforme
fendo, Senador _João Clamon, uma profunda
já revelei,__pelos dois países líderes deste plane~
modificação neste aspecto; os Instrumentos
ta: um do mundo capitalista, os Estados Uni~
da parte menos favorecida, do ponto de vista
dos, outro do mundo socialista. a União Soviéeconómico, do povo brasileiro,. têm que ter
tica Esses dois países realizaram avaliações
uma educação difer-ente daqueles _que têm os
detes tipo, com resultados aterradores, trauinstrumentos adequados para vencer· na vida,
matizantes, que os levaram a tomar uma série
que_ são basicamente os da classe média e . de providências drásticas, inclusive, no espírito
as mais favorecidas economicamente. Esta
Durante o discurso ·do Sr. Senador
da perestroika de Gorbachev, promovendo o
questão é pouco discutida, Senador João Cal~
João Caimon, o Sr. Senador Nelson Car:
fechamento sumário de universid~des consimon, eu me preocupo poi"qué esta forma de
neiro; Presidente, deixa a cadeira da PreSJ~
derad_as ineficientes.
colocar a educação diante das pessoas, princidência, ~e_ é ocupada pelo Sr. Senador
Sr.
Presid_ente,
muito
grato
a
V.
Ex"
pela
inpalmente dos mais pobres deste País, as trans~
Iram S"arai'ya, 1~ Vice--Presidente.
dulgência
que
me
concedeu
de
ocupar
por
forma num segmento desmoralizado, destrói
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) mais al_guns minutos a atenção desta Casa.
a criatividade dessas pessoas e a leitura que
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
ConclamoJodos meus Cole_gas ao prossegui~
o pobre faz ao passar pqr esta escpla.
Chaves.
mento desta batalha qu'? .deve ser altamente
O pobre não tem condições de inteligência
prioritária pOrque Só ila base da universaliO SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Propara enthintar aquele ensino que se lhe apresenta sofl.Stica"do, e o seu papel é fazer força -Z?tÇáo do' ensino fundamental, só na base d~
nuncia o seguinte diSCl!JSC!·f--:-S~. Presidente,
braçal na vida, De modo que essas C_óricei- prioridade para a educaç~o. é qu~_ o Brasil
Srs. SenadOreS, o Brasil está hoje dividido em
tuações parece-me que são também funda- pqdefá sair desta situação tão /1umilhante. tão - Oois grupos: õs que o defendem e os que
desumana etn que uma ínfimia minoria de .o vendem. Defendem~no estudantes, trabal~
mentais para serem discutidas e levadas aos
privilegiados detém a m~ior parte da renda
dores, a grande maioria do Congr~sso Naao~
encontros, aos programas governamentais,
nacional, enquanto a maioria esmagadora ain~
para que a educação seja um instrumento de
nal e a grande parcela dos homens de bem
vencer na vida, ao passo que o rico e o pobre da_ é inculta e subalimentada. '
deste País. É Verdãde que essa grande parcela
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não chega aos 100%. Vendem-no é uma lista
enorme. Uns o veDge'rri a· grÓss_o, o~ o
vendem a varejo. Uns o negoc:::iam externamente, outros internamente riunla profusão
impressionante: esses· nomes vi~o depois. A
lista' é muito 9rande 'e eu não Ql:lero, hoje,
confundir quem é que atua a· varejo e quem
atua a grosso.
Sr. Presidente. vai haver um- iri~nte em
que esses mercadores do País haverão de surgir e os defensores @mbém. É _agora, a partir
proj~to de 'suspensão
pagamento da dívida externa brasileira, o
qual tive a honfa de -apreseritar hoíe· ao Sena-

da apresentação deste

~o

do: O Projeto está_ vazado nestes't~r.mos:
Art 1~

Fica suspenso~ pelo prazo de

ture. Como esta, s6 não preclsa requerer
concórdata. 'A inalienabílidade e atributo
dá-soberânia. _Q__Estado n·~o pode falir.
f1à--.?: às \:'ez~ ,Pode 'encontrar-se e_rn sitl,lação de insolvência, sem condições de_
ateJ:ider- a Obrigações certas.
Analogicamente Pode reclamar aoscredores reescalonamento de dívida, sem
- desdoiro algUm, bastando que tenhil como respaldo força tnaior, .caso fortuitO
·ou relevante'razão de ordem moral.
ESsa a sitUação do Brasil. e sua ú~ica
sàl"da. Sern condições de cu111prir vultOsa
obiigaçáó_extema, que sobreexc~d_e a 50
bilhões ·de dólares, resta-lhe o reescalor.ta.mento.

1 O (dez) anoS, o ·pagamento do principal,
Errf 1981, Sr. Presidente, eu já previa a situação de descalabro. Se tivéssemçs promovido
juros e acessórios da _dívida· ext~ma da
riaqueJa époc:-a, e poderiamos fazê-lo, o reesUnião, dos estados, dos municípios, das
empresas públicas e das s_odedades _de
Caionamento,·não hos encontraríamos nessa
-- SilÍ:'~s=ão di huiTifihaçáo ·e êOinprõmetimentO,
economia mista.
Art. 2~> Durante p prazo -de susPeninclusive com greve, como ã ·que foi hoje desão, ó yalm: "da dívida. públicá.extema percretad~ p~l?s trabalhadores, a nível nacional.
manecerá, congelado .em Seus níVéis -O= -E ~~ -~~S~~greve riã'o ocorreSse, teríamos
expl0s9es. setTielhaõtes ou maiOres do que as
atuais, não.sorrendo acréscimo de jutos
que ocoiTeiam' reçente'mente: ria Vel1eiuela.
ou de quaisquer: outros acessórios.
-ImpreSsionoU-me,__ hã pOUco ternpo, em
Art... 3~ Vénddo o prazo de suspensão, o pagamento da divida pública exterlondfina, t:idad_e pacata _e tranC)üila, a friespe~
na será rea1izado em parcelas anuais, durada explosão de milhares de 'pessOas numa
rante os 1O (dez:) ançs subseqüentes,
estação rodbviária; destruindo ônibus, em razao de ,uns oauinimtOs de passagens insuPoramortizando-se, em primeiro lugar, o
principal e: pór último, os juros e outros ' _táveis para estudantes. Esta é á sttuaç_ão_naaotlal, e' díVIda éxierná é responsável por ÍSSO.
acessórios. .
.
•
Art 4~> Esta lei entra em vigor na data
- c;~CIUo ~S~ arügó, e a ffiínhà juStificaÇão
peço qUe inte.grê o ineü díscurso, 'porque ha~
de sua publicação, revogadas as dispoye_rá de me~er a acUidade ·e a atenç~_o desta
sições em contrário.
CãSa.Ãi]Ustiffcações-dó projeto sãO átuais,
A justificaÇão se:'_s,egue, incl.uSiye com indimas não posso deixar de ler este artigo, que
cação do di$positivo constltu<::!o"nal em que
é- _a moldura antiga do quadro tensional que
o projeto encontra amparo.
estamos vivendo:
É o primeiro projeto.na_ mod.alid<Jde, Sr. Presidente, que é enç_atninhado, ao Çongres$o _
ilUSão pensar qu~ mediante ex:po~
ções pouças, progress!Val)lente ,subsicliaNadonal. E1e é juridico, ele é constitucional.
Um.país, quando está em:eSt.ad.Q de neceSsidas, po$sa pagar dívida d~ tal monta nos
prazos e condições prl'!fixados, Seria um
dade, pode tom.il(},lma provic~êflÇia desta naiuinsuportável ónus para o povo, já às por~. com ba_s~ _pp principlo de que ninguém
tas do de~espero.
está _obrigado a9 impossN~I., Ó ~tado de rieDe três anos que fosse o elastério, discess~dade é uma_ excludente lega1 reconhedàa
Poria o Brasil de 45 bilhões de dólares
em todas as instâncias jurfàicas· e _adminis(o se~ço anual da dívida, prestação e
trativas do mundO.
juros, _quase atinfie a·15 bilhões}. suficienNão é ato inconseqüente, é o resultado de
tes para viJ.bilizar· o .Proféto do Álcool, colonga e amadurecida reflexão. As causas desta
mo também para colonizar as terras vifdívida têm sido objeto de minha constaiite
9'ens dõ O,estê, âmpliando, em área aproatenção. Em 1981, escrevi urri árti!;fo'ã. respeip~iada, as fronteiras agrícolas do País. Seto, "Reescalonamento. a grande- saída", que
na·resolvido inclusive o problema do êxofoi objeto, também, de alguiis discursos no
Senado. Esse ~rtigO lói ·publiCado na Folha
~! po!s tem o Governo condiÇõe~ ele ofer~er a cada retirante uma área _Qe_ 5Q
de S. Paulo do dia 13-1~81 e e8tá reproduzido
hectares com casa de madeira de lei, __em
no meu livro "Por um amanhã'deJustiça".
terra Té~l. apropn'ada para a cultura, onde
Para uma Cigeira rememoração, farei sua
há reguiaridade de c:huva, por metade do
leitura.
preço de uina casa do BNH no cinlt,l.rão
"Jornal Folha de S. Paulo, 13-1-81
das giai1des cidades. _
A alternativa oferece a varitaQem de
REESCALONEMENTO, A GRANDE SAÍDA.
manter o homem em seu h~HatJ trabalhanâo no que conhece podendo dar
Leite Chaves.·
ocupação a toda a família.
.
Os credores não· haveriam de calr em
O Estado moderno muito se assemefalência. Nunca se viu l;lanco fa1ir em ralha à empresa comercial: compra; vende,
ião de moratória do devedor. Sobretudo
faz convênios, associa-se sem joilit-ven~ ·

a

-·:e:

e

Março de 1989
quando está assegurado o pagamento do
ci.pital e juros.
Não resta dúvida de que 'é· grande a
- preoCú:PãÇão dos credores.
"(:) alrri.Oço do Ministro da Fazenda com
·representanteS de 129 bflncos é lato _inédito nas fmançaS internacionais.
ú seu maior receio é de que b exemplo
sejà seguido por outros paises do Terceif-o Mundo. Mas destes terri sido _retirada
a'lnaior -parte de seus Jticros nos úJtimos
anos.
Ao ímal do prazo, ·outras seriam as condiçõ_f!s_9o BrasiL O S!'!U problema de energia alternativa teria si~ resOlVido, com
alívio para os con51,1midores de_petróleo,
que --passariam a ter- um concorrente a
menos. _o potencia] eç-onômico_ do Brasil
. não tem preceQ.ente.. O çol"(leço d_e sua
correta exploração já seria um inicio de
solução para grande parte de seus proble~

mas.
Não foi por outra razão que um lavrador
do Paraná declarou-me uma vez: "Descobrirain o Brasil errado", significando com
isso que a grande retaguarda é o oeste,
cuja exploração só agora está sendo inictad_a, de forma tímida, -incorreta, com
inexplicável favorecimento -a alguns pau~
<:OS.

Não tenho dúvida de que numa decisão dessa o Oovemo haveria ·de contar
..com o apoio das OposiçõeS, sobretudo
no .COngresso.
. Resta saber se o patriotismo da administração federal poderia ser colocado
acima do comprometimento de seu Ministério, onde grande parte é ligada a organízações multinacionais ... "
Na época, Sr. Presidente, mostrei que o Ministério do Qovemo ar1~1io~ era todo ligado
a multinacionais, empregados delas - está
no ·meu livro - , quanto gant'lavam e o que
faziam. Hoje, a situação não é diferente, eles
. se barganham até por preços infedor~ e van_~
tagens menores. Pelo menos é o que d_iz_erp
o.s me~,os de_,di~gaç~o.
--..:'-'Como nominalmente comprovei
através de disc::.urso no Senado, sem contestação a1guma, seja do Governo, seja
de sua Uderança."
·

Est-e artigo, Sr. Presidente, ê_de .t98,1._Na
époCa justificava cn·eesc:alo~amento_. Hoje, a
saída é a suspensão do pagamento põr ) O
anoS! É a nossa única Saída.
A própria Constituição atual, em suas Dispo~
sições Transitórias, no seu art. 26, §§ 1o e
2?, dá ensejo a um projeto deste, quando pe"iIl_'lite e ~stabe1ece que no prazo de um ano
providência maís séria se faça contra essa dívida criminosa, ultrajante e vergonhosa.
Diz o art. 26 da Constituição que aprova~

mos:
'"Arl 26.

No prazo de um ano a con-

tar da promulgação da Constituição, 6

CongresSo Nacional promoverá, através
de Comí_Ssão mista, exame analítico e pe-
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riciál ·dos atos e fatos gerador~s.do endivi-
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O SR. LEI1E CHAVES- Nunca vi tanto
País. No mOmento em que V. Ex", 'com essa
tremor!
obstinação que lhe é tão própria,
propõe
a ser um fis-cal vigilante e pennanente do inte~
O Sr•. Fernando Henrique Cardoso.de Comíssão Parlamentar de Inquérito · resse nacional, no que diz respeito à dívida Imagino que V. ~ estivesse com oS óculos
pru:a os fins de requisição e convocação,
externa. V. Er pode buscar nesse trabalho,
mal ajustados. Não há outra explicação. Esta
e atuará com o auxíljo do Tribunal de
ainda inconcluso, subsidies que reputo precioCasa toda· conhece a mim e aO Senador Carlos
ContaS da União. · ·
sos para a elt,tc;idação da questão relacionada
Oliarelli e sabe até do modo como trato o
§ 2" Apurada irregularidade, o Con~ a divida externa.
Presidente da República, com todo o respeito,
,gr_essoNacional proporá ao Poder Execu-;
Portanto, será uma colocação valiosíssima
mas sem nenhuma hesl'taçáo de dizer a Sua
tive a declaração de ·nulidade do ato e
para V. EX', e o contato com os nossos emi~
~ceJência aquilo que é necessário e quando
encaminhará o processo aO Ministério
néhtes colegas que compuseram ou que comnecessário. Q.uando era líder, eu falava reser*
Público Federal, que foimaJiz~rá, no prazo : põem ainda essa ComiSsão é importante, pois
vado e em público também, mantendo a edude sessenta dias; a ação cabível.''
rdeles receberá todos aqu.eles dados, porque,
cação, mas não deixando de dizer, não me
até onde sei, fOi trabalho realizado com muita
perdendo nunca por palavrâs. As palavras, às
Então, implicitame~-~. se_aju~~ éste projeto
à Constituição. Ora, COmo é que POderemos · profundidade, apreciando-se documentos, vezes, perturbam os melhores raciocínios. V.
examinando-se_ contratos aqui, em Washing~ Ex" fez Uma observação que me parece altacontinuar pagando uma dívida se explícitaton, no Ministério da Fazenda, enfim, todas
menté inj~ e discutível. Mas não quero dismente, admitimos a possibilidade de ter havias instâncias foram percorridas pelos nossos
cutir a apreciação...
do ilícito em sua composição?
·
Dustres colegas, que deram uma colaboração
Sr. Presidente, a partir de hoje vamos saber
inestimável para que nós, do S~nado Federal,
O SR. LEI1E CHAVES -Quando eu asaqui quem defende o País ou· quem defende
melhor nos situássemos diante da dívida exter~ sumo...
seus escorchantes credores.
na do Pais. Quero que apareçam agora os ditos econoO Sr* Femand~ Henrique Cardoso mistas ~ gordos e médios -, os que ficam
O_ :Sr. Leite Chaves -Agradeço a V. EJ('
nas últimas falas do Plenário, para virem defenpelo seu aparte. Foi uma boa lembrança, mas . Perdão, Senador, estou falando. Não quero
discutir a apreciação precipitada de V. Ex',
der o pagamento desta dívida, tão injusta
tenho outra vísão_dessa ComfSS:ão, porQue dequero discutir os fatos. Essa .comissão conti~
quanto imoral.
la participei acidentalmente com9 suplente.
rioa em exercício, Ela nào é uma comissão
Doravante, proponho-me, a ser o advogado
Foi um dOs instE!ntes mais vergonhosos desta
-conclusiva, ela deve acompanhar negociaCasa.
· ··· ·
·
deste País. Nào fui outra coisa na vida a não
ções. Ainda esta semana, se V. Ex" estivesse
ser isto. Já atuei em diversas instâncias interEssa Comissão se instituiu com o maior
presente, veria que esteve lá o Ministro Sêrgio
nacionais e, agora, quero que apareçam, denalarde possível e nada fez, a nenhuma condutro ou fora do País, esses defensores· de alusão ch!!goy,_()epoís do alarde da instalação, Amaral para ~ explic!lÇÕes. Foi a Primeira
vez. porque o Ministro MaJ.1son da Nóbrega
guel, cheirando a cobre e azinhavre. Que eles
foi ao Presidente da República. Lá estive preinterrompeu a sua presença aqui.
tenham a coragem de vir sustentar de público
sente, pciique addentalrriente chegou às mio-plenário todo do Senado me viu aqui
o que fazem à sorrelfa, com artigozinhos. em
nhas máos a notícia de 'que teóaníos que ir,
discutindo com o Ministro Maüson da Nóbreque valem apenas as citações préVias de autoe eu era apenas suplente. Fomos ao Presi~
ga, com a maior tranqüilidade, mas também
res, às vezes, também, comprometidos.
dente, com o Relator, e lá o que houve foi
com a mafoor finneza, prot~_ndo contra o
É esta nossa posição, Sr. Presidente. A defemuita vacilação e_ bajulice.
sa da moratória legal tem que partir do Sena- ___ Quando eu disse ao Presidente da Repú- tipo de negociação, com educação, porque,
quando posso. eu procuro ser educado. Na
do, que é a Casa dos Esta:aos. Nós não aCÍmitiblica que o· único caminho seria o congelaverdade, V. EX" sabe que o relatório feito remos mais posições comprometidaS e- escumento, o parcelam~nto, pois o Brasil não teria
está à disposição dos Senadores - não é
sas. E, a partir de hoje, já começo a desafiar
o_utra saída, colocanda..se negociadores capa~
porque as negociações não conquem tenha posição contra a legitimidade de
zes. o próprio Relator presente e o Presidente conclusivo,
cluíram. A nossa apreciação e a minha como
um Brasil em estado de necessidade, com
ficaram trêmulos e acharam que com aquilo
relator, em particular- está dada. V. Ex.- sabe
os trabalhadores em revolta nas ruas, o direito
eu haVia ·oferl_dido o Presidente da República
que tem acesso direto, coino Membro Sude wn País se recusar a pagar-tfdívída a não
ser depois que tenha condições _económicas
O Sr. FerÍJando Henrique Cardoso- plente da tomissão. aos arquivos do Banco
Central. O Presidente do Banco Central esteve
e financeiras que o permitam. Estou pronto
Peço a V. Ex' um aparte.
aqui. na última reunião da comissão, e reafir-.
a ouvir apartes.
O SR. LEITE CHAVES- Com aquilo
mou isso. Pedi a S. St que nos desse det3lhes
eu havia ofendido o Presidente da República.
sobre os juros. Sobre essa matéria, Senador
O Sr. Mauro Benevides -:_ Permite-me
Em seguida, não fizeram mais nada. Foram
existe muita palavra e pouco conhecimento
V. EX' um aparte, nobre Senador Leite Chaves?
aos Estados Unidos sem explicação ao Se- efetivo. V. Ex' agora apresenta um projeto de
O SR. LEITE CHAVES- Com prazer,
nado.
lei. Não quero_ prejulgá-lo, mas peç-o a V, Ex'
nobre Senador Mauro Benevides.
Eu já darei o aparte ao nobre Senador Fer- que meça melhor o que diz sobre seus colenando Henrique Cardoso, porque quero dis- gas. Não há apenas um partido, e sim vários
O Sr. Mauro Benevides- Realmente V.
partidos envolvidos nesse trabalho, um traba*
cutir.
,
EX' aborda questào _de excepcional magnituV"ao para os Estados Unidos fazer outro alarlho sério realizado pelos Senadores Carlos
de. Eu me permitiria chamar a atenção de
de
e,
depois,
apresentam
um
relatório
dicótoChiarelli, Virgilio Távora, Roilan Tito, por mim
V. Ex" para o fato de que o Senado Federal,
mo, apresentam somente a primeira parte e e por vários outros. Não é possível que o Senaalcançando, com muita acuidade, a impornão o final do relatório. O Congresso até agora do ouça tranqúilamente uma apreciação pretância da questão vinculada à dívída externa:,
não tomou conhecim~nto -desse relatório~ de cipitada. Que V. EX" proponha o que quiser,
constituiu, salvo engano, na Sessão Legis1ativa
suas conc!Usõés.
•
é do seu direito, e eu respeito: que se suspenda
de 1987-uma Comiss5o Especiàl,- iritegriJda
Concedo o aparte ao nobre Senador Fer- a dMda, que se dê cambalhota - problema
pelo saudoso Senador Virgílio Távora e pelos
nando Henrjque Cardoso.
de V. Ex'-mas que faça apreciações levianas,
nossos_ eminentes colegas Fernando Henrique
perdão, ExceJéricia, não tem cabimento! Esse
Cardoso, Carlos Chiarem e mais dois outros
tremor de que fala V. Ex' i-Ião tem sustentação
O Sr. Felnanclo Henriqu~ Cardoso companheiros. Essa comissão chegou a Se
em fato algwn, até porque, naquele momento,
Nobre- Senador Leite Chaves, em primeiro ludeslocar para os Estados Unidos, mantendo
o Presidente da República estava interessaimportantes contatos, cujo conteúdo deve es- gar, quero protestar contra a expressão de V.
Ex', de que estivemos trêmulos diante do Predíssimo e tinha feito a moratória, que V. ~
tar integrando um importante dossiê, para a
sempre apregoou. De modo que não havia
elucidação dessa dívída contraída pelo nosso sidente. Imagino que V. Ex'.~
damento extemo brasileiro.
§ I? A Comissão terá a força legal

se
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razão para temor ou tremor algum. A questão
aqui é outra: é muito mais de saber até que
ponto o Senado pode ou nãc1 pode tomar deci-

sões em áreas que são do E"<e_cutivo. O acOmpanhamento, a opinião, a análise e a nossa
discordância em muitos pontos sobre a nego--

ciação são indiscutíveis- estão nos Anais;
O SR. LEITE CHAVES -

Este assuntO
já foi aqui abordado. Eu me referi à ·comissãO
da Dívida. Que autoridade tem era- Quando
não foi capaz de apresentar um relatório, que
não cumpre o Regimento, que não terlniria
sua tarefa, que não curr:!Pre prazoS? V. Ex" não nega que eu disse_ao Presidente
que a alternativa era aquela. Não sei s_e_ y_,
Ex- sentiu o tremor, porque V. Ex" é que tremia.
E na época, V. Exl' era Líder desta Casa. Posição mais firme passou a tomar quando rompeu com o Governo. Era uma antítese completa.
Sr. Presidente, doravante se julgarão posições: quem está a favor do Brasil ou contra
o Brasil. .O povo está nas_ ruas. As greves estão
nas ruas, e o País com '..Ima dívida enorme.
Desta vez, vamos saber quem defende o Brasir
e quem recebe vantagens de banqueiros para,
inclusive, vir defender situações estranhas dos
nosso_s legítimos interes~es.
Lembro-me de um Ministro chamado Mário
Henrique Simonseh. Veio a Plenário, escondeu-se debaixo_ daquela tribUna, e nem de levantar-se teve coragem. Passou uma temporada no ministério e depois saiu. Para _onde,
Srs. Senadores? Para a Diretoria do Citicorp.
E eu denunciei este fato e a respeito tenho
projeto nunca aprovado que impede, por dois
anos, que ex-ministros aceitem cargos em firmas estrangeiras.
Sr. Presidente, estão relacionados nos meus
discursos os ministros empregados de multinacionais, delas recebendo orientação e soldo.
Tudo nós denunciamos ante ensurdecedor silêncio. Doravante não farei concessão. Venham com argumento, porque baterei para
machucar. Estou defendendo o Pais, o que
é de resto o meu dever, dever de todos nós.
Nunca vi tanta revolta! Sou do Banco do
Brasil, advogado do Banco, passei a vida toda
defendendo esse organismo. Inclusive vemos
antigos funcionários do Banco impostos para
servir a banqueiros. Estão traindo o próprio
Banco, querendo levá-lo~ inclusive, à ruína, na
expectativa de serem contemplados com empregos em multinacionais ou no Fundo Monetário Internacional. E Ulysses Guimarães, ontem, referiu-se a um deles. E Ulysses Guimarães não é de graciosidade._
._ .
Doravante é desta forma que agirei. É a
minha posição. Eu que já defendi clientes em
amplos espaços do Mundo, defenderei o Brasil, aqui e fora dele, dignamente. Só tenho
compromisso com minha cOhsciência e com
esta Pais. Quero agora 'que OS economistas
de aluguel, filhos, às vezes, de cortesãs, que
vêm de escolas, modestas, mas que se vende-ram depois, e aprendem uma adjetivação condenável: aparecem aqui para fazer a defesa
de interesses antinacionals.

Vou trazer, e peço que o Brasil me ajude,
os nomes dos que estão vendendo a grosso
e a varejo este País. E estou dando aparte
a quem o pedir, de sorte que a verdade exsurja
cristalina, deix_ando todos em posiçãO de jul-

gar.-

.. O SR. PRESIDENtE {Iram Saraiva. Fazendo soar a campainha.)- Nobre Senador,
a Presidência sOlicita a V. Ex" não -conceda
mais apartes, porque o seu tempo já está esgotado.
0 SR. LE11E CHAVES- Sr. Presidente,
esta minha posição não é de hoje. Desde 1981
venho defendendo isto, mas hoje é insuportável!
__ Lembrem-se do caso da Venezuela. AVenezuela explodiu _e a dívida está na raiz da explosão social verificada, com centenas de mortos.
E corOo disse- parece-me que foi o Sr. L~o
nel Brizola, recentemente - quantas 'Venew
zuelas"' existeiTJ aqui deste País?
Sr. Presidente, esta dívida é iJegítima, esta
dívida é wna maldição, esta dívida é uma in~â
rriia COntra este País. Muitas vezes aqui me
levantei quando ela se estava constituindo. A
pressão era terrível para que tomássemos empréstimos. Nínguém sabia quem tinha. mais
ínteresse nessas contratações, se quem recebia corrllssões internas ou se os que, externa·
mente, forçci:Varii ã contratações desses compromissos. o~.- Spreads, as taxas de riscos
eram aS mais altas do Mundo Banqueiros não
pod~rão dizer que forani enganados, porque
o ris~o era tamanho que as nossas taxas eram_
as rila.is-eievadas. E esse dinheiro não era sequer de bancos americanos, porque os Esta·
dos Unidos, como dissemos, nunca emprestaram dinheiro ao Brasil. Eram os petrodólares
que e_ncheram os bancos do Mundo e foram
jogados em países subdesenvolvidos. Proc.ederam com o petróleo CÇ~mo se podia fazer
com o café. FoSse o café essencial, no interesse de uma potência, ele poderia ser elevado
a preço insuportável, e todos que dependessem do café cairiam nessa mesma situação
de dívida, de insolvência manifesta.
Então, Sr. Presidente, o projeto é oportuno,
jurídico; tem fulcro. na Constituição. Vou começar a obseJVar o seu andamento regimental. Darei aparte a todos e farei com__que o
debate venha a Plenário, mas V. Ex" não veja
no meu pronunciamento a náo ser a indignidade dos que conhecem, vivem es.sa realidade
ultrajante e comprometedora para o País.
O Brasil está sangrando, sangrando... E as
sangrias foram feitas intencionalmente. Quando não temos mais alternativas, e queremos
uma saida para o Pacífico - como eu disse
em discurso recente, ao voltar do Oriente -,
vem o Presidente dos Estados Unidos e procura impedir que se realize aquela passagem
pelo Pais andino. Quando se tenta conscien~
temente _explorar a Amazônia, que é expio·
rável, nas partes em que não s_e quebra o ecos-sistema, muitas corporações financeiras se levantam para nos imobilizar.
Querem sufocar-nos pela inanição!
Os que não me conhecem saibam que,
quando saí, no Paraná, como candidato ao
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Senado, em 1971, muitos me diziam~ "Chaves,
não saia. O teu Partido não existe. Só existem
raposas neste EStado!" Eram aqu-elas raposas
de então. Eu disse: "Estou de m:iQS calosas
de arrancar rabo de raposa!" As raposas que
apareçam hoje nesta Casa! Aqui defe11derei
o projeto, E no Judiciário. levantar~i P\l.suscitarei a responsabilidade dos que, trave.stjdos
em outras posições, queiram enganar e rpubar
o País.
Muito obrigado a_V. Ex•, Sr.. Presidente. (Mui~
to bem!)
DOCGMEJYTOS A Q(fE SE REFERE
O SR. lEITE CHA 1-f.S EM SEU DISCURSO:
PROJETO DE LEI DO SENADO.

1'1•
, de 1989
Dispõe sobre a suppensão do pagamento da divida pública extemebrasileira.
O C6i1Qtésso Nacional decreta:
-Art. }9 Fica suspenso, pelo prazo de 1O
anos, o pagainento do principal, juros e acessórios da dívida pública externa _da União, dos
Estados, dOs Municípios, das empresas públicas e das sociedades de economia mista..
Art.29 Durante o prazo de-Suspensão, -o
valor da dívi_da externa permanecerá congelado em seus níveis atuais, não _sofrendo acréscimo de juros ou quaisquer outros acessórios.
Art. 39 Vendçio o prazo de sUspensão, o
pagamento da dívida pública externa será realizado em parcelas anuais, durante os 1Oanos
sUbséqüentes, amortii:ando-se, em primeiro
lugar, o principal, e por último, os juros e outros acessórios.
Art: 49 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Justificação
O pagamentc;da dívida p'dbJicã externa não
pode significar-a imolação do povo brasileiro.
Enquanto não se processa a revesão da for~
mação histórica da dívida externa. necessária
para selecionar seus componentes legítimos
e excluir os ilegítimos, é indispensável a ado~
ção de medidas imediatas d,~ proteção política, econômlca_e: soei@} da coletividade, con,?i_stentes em (a) suspender o pagamento pelo
praia de 1O anos, (b) congelar -o seu valor
global nos níveis atuais e (c) distribuir os pagamentos em parcelas anuais amortizáveis em
1O anos após o término do prazo de suspen:.
são.
·
A providência conStitui imperativo de soberania política para garantir o _desenyplvi_mento
nacional, resguardar a dignidade da pessoa
humana e criaf__ condições de erradicação da
pobreza e da marginalização, dentro do programa de construção de uma _sociedade de~
mocrática, livre e justa. A sustação da sangria
à _economia nacional produzida pela remessa
de_ capital líquido para o exterior {em troca
de simples mudança nos registros contábefs
dos credores) provocará a _dinaro_ização das
atividades produtivas no Paí_s, afastando a recessão pela retomada dos investimentos; evi-
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tará o sucateamento e a obsoletização tecnológica do parque industrial brasileiro, através
da liberação da importação e do estímulo oficial às atividades__de pesquisa, essenciais para
elevar a competitividade no mercado interna-

dona!; libertará ãs forças produtivas da camisa-de-força do receituário do FMI, com a reo-

rientação globaJ da economia para atendimento das necessidades internas, e seus reflexos sobre o mercado de trabalho, o custo de
vida, as taxas de inflação; e ainda mais impor-

tante: permitirá o estabelecimento de nova política salarial, compatível com aS necessidades
reais do trabalhador, viabilizada pela superação da compulsão de exportar para conseguir

_qüente, começando pelo principal e termiiJando pelos acessórjos (D.T. da Constituição, art.
26, §§ J• e2').
Sala das Sessões, 14 de março de 19&9.
-Senador Leite Chaves.
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públicos no Brasil; a depreciação que se faz
de todos nós, a depauperação em que nós
nos encontramos diante da opinião públiCa
e sobretudo Brasília, que passou a s_er aviltada,
denegrida, porque a interpretação que se tem
lá fora ê que tudo isso é gerado aqui na Capital
da Repúbllca.
Salienta o jornalista que os casos Roberto
Cardoso Alves e ex-Ministro Aníbal Teixeira
são casos produzidos fora de Brasilia. Diz ele
ainda que a Oban funcionou em _São Paulo,
9,Ue o Golpe de 64 foi tramado por Minas
Gerais e fmanciado por São Paulo.
Tudo isso· está retratado nesse belo artigo
que eu me permitiria, Sr, Presidente, pedir a
V. Ex• deferisse a transcrição nos Anais do
Senado Federal.
. Vou ler apenas um pequeno trecho:

Art. 26. No prazo de um ano a contar
da _promulgação da Constituição, o Congresso Nacidt'lal promoverá, através de
Comissão mista, exame analítico e pericial dos atas e fatos geradores do endividamento externo brasileiro.
§ 1~ A Comissão terá a força legal
de comissão parlamentar de inquérito para os fins de requisição e convocação,
_e atuará com o awa1io do Tribunal de
Contas da União.
- § 2~ Apurada irregularidade, o Congresso Nacional proporá ao Poder Execu·
tivo a declaração de nulidade do ato e
encaminhará o processo ao MinistériO
Público FederaJ, que formalizará, no prazo
de _sessenta dias, a ação cabível.

e

divisas para pagar a dívida- o di-Culo vicioso
do subdesenvolvimento e d6 arrocho salarial
Fmalmente, a suspensão do pagamento da
divida externa é medida de sabedoria Política
"Aos trinta anos de existência Brasília
para prevenir convulsão social desencadeada
não -conseguiu produzi~ ainda nenhum
pelo desespero das massas marginalizadas do
corrupto notório ou nepotista contumaz.
processo de produção e de consumo; e insuEles vêm todos de fora. Contudo, não
portavelmente oprimidas peJa violência estruse passa um dia sem que algum grande
tural e institucional de um capitalismo subvervefculo de comunicação, político de desO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) sor que deforma e destrói a maior riqueza
taque ou empresário graúdo náo critique
Concedo a palavra, para uma comunicação,
da nação: o ser humando. Ato de sober8nia
algo que esteja acóntecendo na capital
ao nobre Senador Maurício Corrêa.
nacional é, complementarmente, legitimado
federal. Brasília, na visão dessa gente, ê
pelos princípios constitucionais de indepenuma espécie de Sodoma tropical onde
OSR. MAaRICIO CORimA (PDT -DF.
dência e de auto-determinação - sem falar Para uma comunicação. Sem revísão do oratudo é permitido à custa do contribuinte.
na situação de necessidade, diante da_ qual
Fica~se atê com a impressão de que o
dor.) - Sr. Presidente, srS: sena.dores, hoje
toda a lei cessa - , que rejeitam e excluem
autoritarismo, as negociatas, as mordotermina o mandato do Presidente do Supremo
a submissão do País aos apetites egoísticos Tribunal Federal, Rafael Mayêr, que teve- um
mias, o empreguismo, as epidemias de
de credores externos. A legitimidade da dedmeniglte e Aids vicejaram no Brasil pela
desenipenho altivo, equilibrado, sereno não
sâo manifesta-se como valor superior ao de
incompetência dos que teimam em ditar
só nos momentos em que discutíamos a
meras legalidades contratuais, aliás, de origem
regras aos· brasileiros e brasileiras a partir
Constituinte, ffiãs, sobretudo, depois da produvidosa: os credores induziram, levianamen- mulgação do. texto constitucional. E emposdo Planalto. Assim também é demais.''
te, a formação da dívida, como expediente
sa-se hoje o Ministro José Nery da Silveira,
E conclui, dizendo:
esperto de repasse de petrodólares acumuum homem, um jurista do Rio Grande do Sul.
"Enquanto isso, a Brasília real, feita de
lados no mercado financeiro pelos choques
Poi advogado, Juiz Federal na Comarca de
gente que trabalha, de motoristas de táxi
do petróleo. Os credores também - e não Porto Alegre, professor uníversitário, ocupana pedreiros, donas-de-casa ou comersomente os devedores - devem participar
do a cátedra de Direito CiVJ1 na Faculdade
dantes, _esta Brasilia segue se!J. cary-1inh9
dos ônus e responsabilidades por uma dívida
Católica de Direi_to do Rio Grande do _Sul;· deprO-r)riO sém ter responsabilidade pelo Esem parte induzida per ei8S mesmos para n:=sol- poiS rOf gUindãdo ão cargO de Ministro do Tritado falido e carunchaíio que está ai."
ver problemas próprios, e em parte artificial
bunal Federal de Recursos, onde ocupou, in~
pelos acréscimos unilaterais ou ligados a fato- -dusive, a Presidência daquela Corte, implanPortanto, Sr. Presidente, trata-se de um arti~
res imprevisíveis e incontroláVeis. Se O direito
tando lá o se!Viço de informática e dando uma
go lúcido que defende a comunidade de Brasíprivado dos povos civilizados prevê a possibidesenvoltura muito grande nos trabalhos, nos
lía, sobretudo os que ajudaram a construir esta
lidade da suspenssâo de pagamentos e repro- julgamentos dos processos afetos àquela Corcidade e a engrandeceram com o seu sacri·
gramação de compromissos por devedores
te. Juntamente com o Ministro José Nery, toficio, com o seu suor.
particulares, atendidos determinados requisirna posse,_ como Vice-Presidente, o Ministro
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
tos e independente de consentimento dos cre~
Aldir Passarinho.
dores, então o Estado, personalidade jurídica
Daqui, quero· formuJâr~ Sr. Presidente, Srs.
de direito público, pode suspender o paga~
DOCOMEJYTO A QOE SE REFERE O
Senadores, nesta-breve comunicação, o desementa de dívidas e reprogramar o cumpri~
SR. MAORÍOO CORRÉA EM SEU DISjo sincerO-de qUês: EX"'"têriham· êxito no coCllRSO:
.
menta de obrigações, com maiores e mais
mando dos destinos da nossa mais alta Corte
justificadas razões. E se o credor não pode
de Justiça, na medida em que, neste instante, .Ponto de Vista
reduzir o devedor privado à fome ou à miséria,
o papel do Supremo Tribunal Federal é da
OS ABUSOS CHEGAM DE AVIÃO
então a má fé e a leviandade de instituições _m~is alta importância,· vez que passa a interRonaldo Junqueira
financeiras e de governos alienfgenas não popretar quase exclusivamente a Constituição
dem prostrar uma nação soberana, em nome
brasileil;"'a.
Aos trinta anos dP. existência Brasília não
de legalidades duvidosas e em declarado com
Em seQundo lugar, Sr. Presidente, Srs. Seconseguiu piOduzir ainda nenhum corrupto
critérios de legitimidade e de justiça que oriennadores, eu _gostaria de comunicar tambêm
notório ou nepotista contumaz. Eles vêm to·
tam a criação, interpretação e aplicação do
que, hoje,- a revista Veja publica, naquela parte - dos de fora. Contudo, não se passa um dia
Direito contemporâneo.
- relatiVa- ao--=-"Pohto de Vistà", sob o título ··os Sem que algum grande veiculo de comuniãfit.isoS Che9ãm de avião", um artígo do emi- .. cação, político de destaque ou empresário -Essas razõeS-excepcionais justificam ·a sUsnente jornalista Ronaldo Junqueira,. digno e di· . graúdo não critiqUe 21Jgo que esteja acontepensão e o congelamento da dív:i~ externa
tor,;-geral do Jornal Correio Braziliense, em que cen-do na capitãl federal. Brasília, na visão desbrasileira pelo prazo de 1O anos, assJrn corno
sa gente, é uma espécie de Sodoma tropical
a inversão da ordem d~ prioridades na reto- o jornalista anaUsa essa sltuaçãá dramática,
mada dos pagamentos n_q _d_ecênio subseonde tudo é permitido à custa do contribuinte.
diria até traumática, que envOlve os homens
c
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Aca-se até com a impressão de que o autoritarismo, as negociata_s, as mordomias, o empre'guismo, as-epidemias de meningite e Ai_ds vi-

cejaram no Brasil pela incompetência dos que
teimam em ditar regras aos brasileiros e brasileiras a partir do Planalto. AssiOJ tambêl)'l é
demais. .
·
Vwo em Brasília hã ·27 ~riOs, dos quais vinte
dedicados ao jomali~mo. Mantenho inalterada
minha capacidade de m~ inctignar com o tipo
de crítica -

e de_jomalismo -

que esses

figurões, às vezes Inteligentes e respon~yeis,
teimam em fazer a nossa cidade e às pessoas
que nela vivem, onde criam suas famílias, trabalham, recolhem seus impostos, exercem,
enfim, todos os direitos e

dev~re§

da

ci~ada

nia. Somos hoje quase 2 milhões de brasilienses. Estamos entr:e as maiores cidades do
País. Criada para alterar o moviemnto das migrações na década de 60, Brasília cumpriu
sua missão de ponta-de-lança da ocupação
do Centro..Qeste.
Desses 2 milhões de brasilienses, (Juantos
efetivamente estão envolvidos .nas falcatruas
que se insiste em debitar ao povo desta cidade? Quem são os corruptos e os corruptores?
Certamente não são aquelas pessoas que vivem e prosperam em Brasilia. Na maioria, são
políticos e altos dirigentes de estatais que consideram viver em Brasília uma espéde de purgatório na sua trajetória pessoal e profiSsional.
O dinheiro que suborna essa gente vem geralmente dos interesses privados, as grandes empreiteiras, por exemplo, que, têm sua sede e
seus negócios em outras capitais bra ...ileiras.
Os cargos e as f~Jnções no Legislativo e no
Executivo são conseguidos a partir da influência que os poJític:os e tecnocrata_s de alto coturno conseguem nos seus estados. É da representatividade eleitoral, social e económica
conseguida nas suas bases que essa gente
vem infernizar a vida e os·costumes de Brasilia.
Quem não se -lembra do maior esquartejamento de cargos acontecido na História do
Brasil quando se instalou a Nova República?
Com a imprensa livre e os grupos de interesse mais organizados, Brasilia saltou nas páginas dos jornais de capital do autoritarismo
para capital nac:ional das negociatas e do empreguismo. É posslvel pensar seriamente que
Salvador e Rio de Janeiro, quando sediavam
os poderes do fmpérío da República, eram
monastérios? Ou que o mineiro Tancredo Neves e o maraohense José Sa['IJ.ey aprenderam
a oferecer empregos ou mam_~ta,s aos amigos
e cuptnchas depois de chegar a Brasilia? Aníbal Teixeira nt.inca disputou um mandato ern
Brasília e, aqui, felizmente, viveu pouco mais
de dois anos. E o Robertão, hein? Obra-prima
em matéria de acesso fácil aos favores da República que os paulistas se encarregaram de
nos mandar reeleito para sucessivos mandatos. Existe algo mais parecido com a prepotência da elite pau1ista que o ministro Roberto
Cardoso Alves?
Mas Brasilia não corrompe apenas os pÔiíticos e servidores tecnocratas. O vírus é tão
forte que atinge também sua sociedade, seus
jornalistas. Afinal, tudo que aqui se produz ou
escreve tem que ser colocado sob suspeita.

. _As comissões e os empr~gos fáceis tratam
· de azeitar permanentemente essa mãquinã'·
. _g!le trama dia e _noite contra o Brasil limpo,
-tr~insparente-e honeSto ·que prevalece em regiões como o Rio de Janeiro e São P.aulo.
Todas as grandes ddades brastleiras estão
dOentes, quaSe na UTI, consegüência de violento 'procei~O de urbanização, governos incompetentes e corruptos. mas os editoriais
furibundos produzidos no Rio e em São Paulo
teimam em dizer que a centralização dos dinheiros e do poder em Brasma e nos militares
ê qUe prOduziu tal catástrofe. bra o golpe de
1964 foi tramado no _Rio e em Minas e financiado em SãO Paulo. A famigerada Oban também foi idealizada nOS porões ·da polícia pau··-fis.fa e fmanciada por empresarios da terra.
A sauna da Assembléia Legislativa mineira
e os escândalos da Raspadinha e da corretora
6_anespa estão muito longe dos brasilienses.
NãO se pod.~ confundír uma monumental crise
--de- Qe5tão do Estado brasileiro com a vida
riormal dos brasmenses. Os hclinens que ocupa.Jn o governo nesta e _ém outras repúblicas
é que estatizaram e endividaram o País, engordaram de conterrâneo~ os cabides de emprego, assaltaram o contribuinte, organizaram a
o<:::upação predatória da Amazônia. Enquanto
isso, a Brasília real, feita de gente que trabalha,
de motoristas de táXi_ a pedreiros, donas-decasa ou comerciantes, esta Brasília segue seu
caminho próprio sem ter responsabilidãde pelo Estado falido e_ carunchado que está aí.
Os brasileiros e brasileiras, indusivé os ,que
escrevem do litoral sobre_ nossa cidade, que
tratem de escolher melhor os seus represEmtantes ria Câmara, Senado, ministérios e Presidência do contrário, cootinuaremos como o
· rriarido traído que trocou o_ sofá 'onde_ Sur--preerldeu mu_Ifter com o fogoso" amante.
Dois milhões de brasilienses se recusam a
_cu~ri__r o papel de sofá.
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m~~~9 liberação do C(éd_ito aludido em. ptêSt1mo g·erando especUlações na· imprensa, principalmente em se considerarido antecedentes_ \lerifiçS"~dos c:orn produban e Outros ban~oS estaduais.
~ -- Si1iiéOtaiTios-_lhe ··que o BEP é plenamente viâvel, econtrando-se atualmente
em fase dEi fral1Ca re<:::uperação, contarido
com a <::redibilidade do emPres·ariãdo
piauiense, rr_Jercê d<? tiab~lho conjunto direteria e funcionários que cOrrlpartilham
esforços na adoçãÕ de ajustes inter'nóS.
Neste, ensejo, an~ecipamoS agradeciment!JS pela pronta interferência de Vos~nda, ao tem pó em quê ··reiteramos-lhe
nosso apreço e cOnsidE!ração: -Atenciosamente, Associação dos Servidores do BEP (ASBEP) - JeSus Wana
Fontenele, - Presidente José de Jesus
&rbosa, Secretârio-Executivo:

Sr. Presidente, hoje eStamos CC?m essa feb.re
de privatização. Muitos çl.esejam priyatizar tudo, Qualquer dia desses quererão também privatizar o Exercito, ·a Marinha, a Aeronáutica
e os palâdos presidenciais.·
Mas, quero dizer a V. EX" que quando assumi
o Govémo do Piauí em 1959 encontrei esse
banco em regime privado,-e deficitário há cinco anos. O banco foi estadu~lizado, a pedido,
inclusive, dos empresários, e no prazo de um
ano e meio foi recuperado. Deixei o banco
flores<:::ente, realizando as suas altas finalidades.

Vemos que hoje também o barico está ein
recuperação. O empréstímo foi autorizado e
contratado. Então, em nome desses servidores, da_Associação dos Servidores, solicito' ao
Ministro da Fazenda qUe exaffiine o assunto
com a presteza que se faz necessária e cjue
libere ou autorize a liberação do crédito, POrque o nosso Estado não pode ficar sem esse
. ?anco que tem prestado relevantes serviços
RomtldoJunquelfll ~ editor-geral cio jariiaJ Catieio Brdiinse
à comunidade piauteriSe e está ern plena fase
Vej.!. 15 de março, de 1989
de rec:uperação.

-ª

_ O SR. PRESIDENTE {Iram Saraiva) Ço..nçec;lo a palavra ao nobre Senador Chp.gas
Rodrim:-es, para um~ comuf1icaçãá. S. EX dispõe de 3 minutos.
O SR. CHAGAS RODRIGUES {PSDB
- PI. Para uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Se:nacl_o_res, .ac::abo de receber um
telex da ASsOS-síação dos_ Servidores do Banco
do Estado do Piauí, cujo teor é o seguinte:
Senhor Senador,
SituaçãO constràngedora vivem todos
os fundonárlq_s_deste banco, em face de
Embargos na área Técnica do f-.'\inistério
da Fazenda, relativamente à liberação
empréstimo-ponte já contratada junto ao
Banco_C::entral, valor NCz$ 20 milhões,
ocasionando apreensão geral, inclusive,
a C.Uentela, empreSários e. -soci.ec;i.ade
piauiense:
.
E~mos recorrendo ao ilustre piauiense, no sentido de interceder junto Jv\iilistro
· Maíison da N6brega, visando ·solÚçllo
imediata.do impasse, de vez que protela-

É o apelo que daqui dirijo a S. fr o .Sr.
Ministro d<=:~ F:azenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.

COMPÁRECE/165 SRS. SENADORES _
Mário JY\a.ia - Leopoldo Peres - Romldo
Aragão -João Menezes - A!mir Gabriel Mauro BeneVides - Humbeito Lucéila Mansueto de Lavor - Nelson Çameiro - AI. fredo Campos- Fernando Henrique CardOso
- Mauricio Com~a - Mário Lacerda.

.0 SR. PRESIDENTE (Iram Sclraiva) -A
Presidência fembra aos Srs. Senadores que
.amanhã, dia 15 do corrente, às 14 horas e
30 minuto:s, será realizada sessão especial do
Senado, destinada a homenagear o Líder Sindic~! e Ecologista Fran,Çisco Alves Mendes Filho, de ac:_or_do c:om deliberação anteriOr do
·Plenário, âo aprovar requerimento de autoria
do Senador Aluízio Bezerra e outros Srs. Senadores.
Desta forma~· não_ serão designadas matériAS para a Ordem do Dia.
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OSR. PRESIDENTE (lram.Saraiva) -Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1 Secretário.
Q

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 3,1, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art
371, alínea b, do Regimento Interno, para o

Projeto de lei da Câmara n" 2, de 1~89, de
iniciativa do Senhor Presidente da República,

que dispõe sobre o caro, ativo financeiro, e
sobre seu tratamento tributário.

Sala das Sessões. 14 de março de 1989.

-Leopoldo Peres- Diva/do Suruagy-Jarbas Passadnho.
REQUERIMENTO N' 32, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
371, alínea b, do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do Senado nQ 14, de 1989, que
"dispõe sobre a atualização monetária das res-

tituições do Imposto de Renda e base de cálculo para inddéncia do imposto no caso de alu~

guel de imóveis.
Sala das Sessões, 14 março -de 1989. -

Leopoldo Peres_- Divaldo Suruagy ..:.:...Jarbé!ls
PaS!iilrinho.

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Es·
tes requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma ·do art. 375, inciso 11,
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 51 Srs. SenadOres.
Há número regimental para deliberação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei dp Câmara n~ 36, de 1985 (no
1.371175, na Casa de origem), que estabelece_ obrigatoriedade de qualidade artística para os cartazes publicitários localizados ao longo das rodovias e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n~ 565 e 566, de
1986, das Comissões:
~'
-de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas, contrário; e
-de Educação e Cultura, favorável
com emendas que apresenta de n~ 1 e
2-CEC
.
o

•

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO
rf9 33, de 1989

Nos termos do árt 31 O, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara no 36/65,
afunde ser feita na sessão de 13-4-89.
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.

- Jutahy Magalhães.

o- SR. PRESIDENTE

(Iram Saraiva) -

Egi_ Y?~ç:ão O reqlÍerfmento.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a pa1avra para encaminhar avotação.
O SR.- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Con~do a palavra ao nobre Senador Cid Sabói~. de Carvalho; -para encaminhar a votação.
O SR. CID SABÕIA DE-CARVALHO
(PMDB - CE. Para encaminhar a votação.)
-.$r. Presidente, Srs. Senadores, não é o caso
de adiamento. É o caso de se arquiVar em
definitivo" este p_rojetot uma vez que_ fere a
ConstituiçãO Federal. Como S<Jbe V. Ex", Sr.
Presidente, e sabemos todos nós, a Constituição Federal proíbe qualquer tipo de censura. E, na verdade, este projeto, datado ainda
de 1975. se não estou enganado, podia não
ferir a COnstituição" anterior, mas a esta Constituiç~o _ele fere frontalmente. Assim, não tem
condições nem de ser adiado.
Sr. Presidente, sou contra o adiamento e
requeiro que seja arquivado eni defmitivo, por
ab_soluta incompatibilidade com o novo texto
constitucional. Trata-se de uma censura artística e _que não mais cabe na legislação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em vo_taç:i!io o requerimento.
~
Os Srs. S_~nadores que o aprovam queiram
permanecer seritados. (Pausa.)
Aprovado.
_Aprovado o requerimento, a matéria sairá
da Ordem do Qia, para a ela retornar na data
fiXada.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem2:
Discussão, em turno único, do Projeto_
de Lei _da Câmara no 113, de 1985_ (n~
3713/83, na C~a de origem), c.jue autoriza
o Poder Executivo a instituir a Fundação
Universidade do Vale do ·Jacuí, em Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•'
276 e 277, de 1986, das Comissões:
·~-de

Educação e Cultura; e

-~~e ~nanças.

Em discussão o projeto, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a diSCl,ISSãQ.
Eni' VOtaÇão.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas
Rodrigues, para encaminhar a votação.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
-PI. P8rã-eriC:arriíilhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está: em votação, conforme anunciou V. Ex", o Projeto de Lei da
Câmara no 113, de 1985 (no 378/83, na Casa
de or_igem), "que autoriza o Poder J;xecutivo
~ instituir a Fundação Universidade do Vale
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do Jacuí, em Cachoeira do Sul, Estado do
Rio Grande do SuC
Corno, Sr. Presidente, seria inconstitucional
um projeto de nossa iniciativa - iniciàtiva da
Câmara, do s·enado- ou de qualquer um d~
seus Membros- criando universidade, então
adota-se esta técnica: â.utoriza-se o Poder Executivo a instituir e, posteriormente, há pressão
doS grupos interessados no s_entido de que
seja criada mais umá universidade neste País.
1
Há pouco ouvfmos um discurso profundo,
pairiôtic6 e democrático do nosso Senador
João Calmon, denunciando os altos índices
de analfabetismo em nosso País. E não é só
isto, Sr. Presid_ente. Há aqueles que_ se matricu1am e não terminam o curso primário. São
aproximadamente 80%. Isso é simplesmente
uma calamidade.
Por esta razão e por outras, o eminente Senador Mário Covas, que, como se sabe, é candidato- ainda não oficial, mas é o candidato
natural, sem contestação alguma - a Presidente da República pelo nosso Partido,. o
PSDB, já assumiu o compromisso de lutar
contra o analfabetismo, objetivando erradicar
essa praga social em nosso País.
Ora, Sr. Presidente, se não há recursos públicos para o combate em massa, para uma
campanha racional, efetiva, operante, eficaz
em favor do ensino do 1~ grau; se as universidades estão passando por uma situação difícil;
se o _Goverrio Federal não tem dinheiro é o_ que se lê -. para as universidades, que
estão dispensando servidores; funcionários-,
como, Sr. Pregjdente, cogitar de criar novas
universidades? Acho que o que se impõe é
preservar as universidades atuais, melhorará~
las e democratizá-las, e que passem a funcionar, também, à noite, para atender àqueles
que têm as maiores dificuldades económicas,
aqueles que têm poder aquisitivo baixo, que
trabalham durante o dia_ e que nêlo têm condi·
çôes de pagar as altas mensalidades e anuída·
des cobradas pelos estabelecimentos de ensino.
De modo que, Sr. Presidente, dentro desta
visão, mas estabelecendo um crité!)p _que vai
n6itear a niinha atividãde pa"rlamentar, eu lamento, nas atuais circunstâncias, ter que ficar
contra essas autorizações. Excepcionalmente,
que venha do Poder Executivo, inclusive- porque, na forma da Constituição vigente, só o
Poder Executivo teria legitimidade para iniciar
projetos desta natureza.
Em sendo assim, Sr. Presidente, e para defender o ensino fundamental, que em matéria
de educação é uma prioridade irreçusáv:el, é
qu_~ eu_ votarei contra essa _proposição, como
votarei contra quaisquer outros projetas de
natureza idêntica, pcirque o que se impõe neste Pais, Sr. Presidente, é reduzir imediatamente
os altos índices de analfabetismo. Sete mi~
lhões de crianças estão _aí jogadas, porqlJe
não têm escolas. O ensino fUn-damental é essa
calamidade, oitenta e cinco por_cento dos ~lu
rios não concluem o ]9 grau. Em face diSto,
por um imperativo de democracia, e por uma
questão de justiça social, eu me vejo na contin-
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gência de votar contra este projeto, e de solicitar aos Srs. Senadores que o rejeitem.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Od Sabóia de Carvalho, para encaminhãr a votação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB - CE. Para-- encaminhar a votação.)
- Sr. Presidente, Si-S. SenaâOres, eu gostaria
de me pronunciar contra esta matéria que está
tramitando, e fazer _um apelo veemente aos
Srs. Senadores aqui presentes, para que não
fiquem inermes nem inertes no momento em

que o Sr. Presidente anunciar a votação. Se
devemos ficar de pé para reprovar es!a matéria, conclamo todo o Plenário a ficar de pé.
Se vamos ficar como estamos, isto pode ser
um lance de fatalidade para aprovar uma matéria que sugere ao Poder Executivo que crie
uma fundação.
Creio que as fundações a serem criadas
pelo Poder Executivo devem ser propostas pelo próprio Poder Executivo. Não podemos determinar que o Poder Executivo tenha uma
iniciativa quando é constitucional que ele, por
ter a iniciativa, provoque o Poder Legislativo.
Por isto, Sr. PreSiâeiite; antes que a matéria
entre em votação, estou fazendo um apeJo
para que V. Ex• determine muito bem de como
vamos rejeitar isto, para não termos uma votação rápida, uma aprovação sem o menor sentido e sem nenhuma correlação com a gravidade disto que querem fazer passar, numa
época de moralidade do Pafs, passar uma indecência desta natureza no Senado Federal.
Ergo o meu maior protesto, e fico logo de
pé para votar contra, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, para encaminhar a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-

BA. Para encaminhar a votação: Sem revisão
do orador.) .-- Sç. Presidente, Srs. Senadores,
quando tomamos decisões de afogadilho, às
vezes cometemos algumas injustiças.
Agora, falar-se que um projeto corno este,
que não é de autoria desta Casa, pois que
veio da Câmara dos Deputados, é Uffia indecência, é exagero de ·expressão.
O que se está faiendo aqui é votar a favor
ou contra uma medida autorizafiva. Não há,
porém, nenhuma obrigatoriedade, por parte
do Executivo, de ela ser atendida.
Todos reconhecemos as dificuldades por
que passa o ensino universitário, mas aqui
estamos fazendo a votação de matéria apenas
autorizativa. Não podemos, de maneira alguma, e-Atar que se dêem condições também,
já que ternos problemas e sabemos das difi~
culdades do ensino universitáriO; Que está com
muitas universidades s_em condições de ensinar nada a ninguém. Por outro lado, podemos
ter situações em que seja necessária a criação
de universidades para detef'llinadas regiões.

Não ser se é- o caso,_ querrl terá de examinar
é o CongressO Federal de Educação da- necessidade ou não de se criar uma uniVersidade
nessa região, que pode simplesmente ignorar
o que foi votado aqui. O que o Senado está
dando é uma sugestão de estudo da matéria,
· e não_deler{Jlinando que _se faça isso ou aquilo.
Estif o Seriado atendendo à reivirldicação de
representantes de uma região do Rio Grande
do Sul que têm assento na Câmara Federal,
que consideram qUe é necessário ali a instalação de uma universidade, e apresentam como
, sugestão ao Governo Federal, para que examine da necessidade ou não de se criar .essa
univerSidade. Não se está determinando que
faça. Os órgãos técnicos do Ministério da Educaçãó"é~que irão determinai-, ·ou não, a criação
dessa univei'sJdade. Portanto, não é nenhuma
indecência o que se está-faZendo aqui. O que
se está votando é uma reivindicação comunitária que é apresentada ao Congresso através de representantes da região, e caberá ao
EXeCutivo dizer sim ou nãO, se deve_ ou não.
Sabemos que temos uma prolife~ação de
universidades onde não deveriam existir. Sabemos que temos muitas universidades que
não têm professores capazes para transmitir
o ensinamento que os alunos merecem ter;
sabemos que estamos com universidades demasiadamente dependentes de recursos federais que não lhe são transferidos. Sabemos,-também, que muitas vezes ainda existem regiões que necessitam de um ensino universitário, para que a juventude que lá mora não
tenha que ~e transferir para outros centros
com finalidade de adquirir os ensinamentos
que se fazem necessários.
Por isso é que esta matéri~ tem qu_e ser
melhor estudada. Vamos pedir o adiamento
de sua apreciação, a fim de que cada senador
medite sqbre esta questão, para que não votem de afogadilh~. pensando apenas no cüma
emocional e, de repente, surja aquela labareda
de ser contra tudo. Vamos pensar com calma,
vainos adiar a apreciação da matéria.
Sr. Presidente, estou encaminhando o req~erimento de adiamento e- peço seja aprovado. (Muito bem!)
~O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A
Presidência esclarece ao nobre Senador Cid
Sabóià de Carvalho _qu~ a matéria eStava sendo vota:aa pelõ" processo simbólico. Por esta
razão o Plenári.9 t~m que estar atento.

O SR~ PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1, Secretário.
O Sr. Chagas Rodrigues- Sr. Presiden~
te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem V. ~a palavra pela ordem.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB
PI. Pela ordem.) - Sr. Presidente, V. Ex'
CC?_~slderou aprovado -O projetO_?

-

O SR. PRESIDEI"'TE (Iram Saraiva) Ainda rião. Vamos apreciar o requerimento.
O Si'. 16 SeCrétáiiO procederá à leitura do
requerimento.

Março de 1989

-É lido o seguinte
REQUERIMEI'ITO
N• 34, de 1989

Nos termos do art. 350, combinado com
a alínea c do art. 310 do Regimenio__In_temo,
requeifo adiamento da votação do Projeto de
Lei da Câmara no 113/85, por 30 diaS.
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.
- Jutahy Magalhães - Mário Maia.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o requerimento.

O Sr. Cid Sabófa de Carvalho_- Sr. Présidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho, para encaminhar a votação.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para encaminhar a votação.}
- Sr. Presidente, Srs. senadores, ã lei, nos
sistemas de todoS' os países, tem caracteristicas várias. Há as leis permissivas, há as leis
cogentes e não-cogentes. Há leis supletivas.
Há leis que vêm se somar à vontade do agente,
à vontade humana, para poder produzir efei·
tos. Há leis que não produzem ...

OSR.PRESIDENTE(JramSaralva)-Senador Cid Sabôia de Carbalho, V. Ex" está discutindo o mérito. V. EX' tem a palavra para
encaminhar a votação do requerimento.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHONão. Não estou discutindo o mérito, estou discutindo o pedido de adiamento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Então, que se atenha. V. Ex" desceu ao mérito.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHONão. Estou falando na classificação de leis.
para que _entendamos que lei é essa, essa provável lei que queremos levar adiante. Estamos
chutando...
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Senador Cid Sabóia de Carvalho, a Pfesidência
esclarece a V. EX' que está sendo apreciado
o requerimento de adiamento. Se V. Ex~ quer
discutir a matéria, a Presidência concederá...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOQuefo- discutir. o adiamento. E esclareço a V.
Ex" que não bebo! Não sou alcoólatra! Estou
dando razões fundamentadas, compativeis
com o status do Senado Federal. Aqul não
é lugar de analfabetos! Aqui é lugar de quem
entende das coisas, e graças a Deus estou
falando do que entendo, estou falando _exatamente do que entendo.
EstOu dizendo a V. Ex~ que as leis são perniiSsivaS, mas nunca há leis que digam que
alguém deva ·ter a iniciativa, porque isso aí
foge a Orlando Gomes, a Clóvis Bevilacqua,
a Pontes de Miranda, isso foge a qUalquer doutrinador do Direito.
Essa lei de sugestão sugere que o Poder
Executivo faça, e isto é evidente que fere a
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própria Constiti.Jtção,

õnaeas-Competêndas

do Poder Executivo estão perfeitamente delimitadas, como também está perfeitamente_

delimitado o que compete ao Poder Legislativo, o que compete ao Poder Judiciário.

Então, este projeto de lei que estamos apenas chutando ·para-a frente ê inconstitucional.
Estamos fugindo de enfrentar as inconstitucionalidades? Quando tomaremos a defesa
exata da Constituição? Quando va_mos tornar?
Pois revelo a V. Ex• que sou um defensor desta
Carta, e por iSso estou pe"dinâo a V. Ex~ que
declare inconstitucional e açquiye, como deve-

ria ter acontecido no item 1 e a mesma coisa
no item 2. Agora, se nos vai falecer essa autoridade ou esse mecanismo regimental, porque

nosso Regimento novo ·está apenas se arrastando qual se a mesma fosse, aí é outra coisa.
Mas quero exerce(O meu direito de Parlamentar, dizendo que isso é uma lei que se
pretende de característica;; ~uigeneris, porque
ela é un"la tei de sugestão, e nã_o_ conheço
lei de sugestão nos meu-s longos anos de jl:'rista, longos anos como Professor de Direito,
principalmente de adv9gado.
__ ~-Sei que isso é um vfciQ---e -q-ue muitas vezes
já aconteceu. Mas isso já não é mais possível
dentro de um Brasil honesto que quer convencer a seu povo. O povO está a~ ná~ ruas.
Encaminho coiltra o adiamento e sou pelo
arquivamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em vOtação.
O Sr. João Calmon - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Sar<Dva) Concedo a palavra ao nobre Senador João
Calmon, para encaminhar a votação.
O SR- JOÃO CALMON (PMDB - ES.
Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o adiamento nem sempre é
o melhor tipo de solução. Chamo a atenção
dos meus nobres Pares para a existência do
art. 60 das Disposições Transitórias da Constituição atual, que tem o -seguinte texto:
"Art. 60. 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 aplicação
de, pelo menos, cinqüenta por cento dos
recursos ã que se refere o art. 212 da
Constituição, para eliminar o analfabetismo e universalizar o.ensino fundamentaL"
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, num País
com 25 milhões de analfabetos, com 80%
de criaturas que não terminam o ensino funda~
mental, sendo, portanto, consideradas funcionalmente analfabetas, num País em que há
7 milhões de crianças que nem Sequer têm
acesso à escola, não é possível que se estimule
a criação de no\!'as universidades. Há um diagnóstico da Unesco que declara que "o superdimensionarnento do ensino superior é um fe~
nômeno característico dos países subdesenvolvidos".-

Outra verdade incorttestável é que o Brasil
tende a ser um País de analfabetos e de doutores. Enquanto hoUver esse "número assem~
brasa. humilhante e vergonhoso de analfa~
betos, que não sabem ler, escrever e contar,
e de criaturas funcionalmente analfabetas,
que não terminam o curso de 1o grau, é inadmissíVel, à luz, inclusive, do art. 60 das Disposj_ções Transitórias da Constituição-cidadã; à
que se refere UJysses Guimarães, é inaceitável
estimularmos a criação de novas universidades, seja no setor público, seja nos setor privado.
Sr. Presidente, encarando esses dados •es~rrecedores, o Senado, já sob a égide da nova
Constituição de 1988", deve rejeitar. liminar~
mente o prosseguimento deste projeto. Ele
recebeu, inclusive, parecer favorável anteriormente à vigência da nova Constituição, mas,
a aprovação desse projeto, agora, depois de
comentado o art. 60 das Disposições Tra_nsi~
tóriãS; Será Um.. désSeiviÇo à causa da educação.
_O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o requerimen!O.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerirriento, a matéria sairá
da Ordem do Dia,_ para a ela retomar na data
fJXada.
~O SR. PRESIDENTE (Iram Sar<Dva) Item 3:

Mensagem n9 42, de 1989 (n9 52/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizada a Companhia Val_e do Rio
Doce (CVRD) a_ contratar operação de
-- ciédlto externo, no valor equivalente a até
CL$RDA 2.721.600,00 para fms que es,.
pecifi.ca. (Depen9-~ndo de parecer.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido
J?elo Sr. 19 Secretário.
É lid~-o seguinte_
REQCIERlMENTO

N• 35, de 1989

d--e

- Nos termos do art. 310, alínea
e, do
Regimento Interno, requeiro adiamento da
Mensagem no 42, de 1989, para a seguinte
diligência: complementação de documentos
necessários a tramitação da matéria.
Sala das Sessões. 14 de março de 1989
- Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação o requerimento.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
peço a paJavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (tram Saraiva) Concedo a p~lavra ao nobre Senador João
Menezes, para encaminhar a votação.

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PA.Para
encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, Srs.
Sem:idores, na sessão de ontem, o Senador
Jutahy Magalhães apresentou um req~eri
mento pedindo a criação de uma COmissão
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Especia) para regu]ar o art. 52 da Constituição
e vários itens: o V, o VII, o VIII e o lX. Na ocasião,
tive a honra de ter~ me sido concedida a palavra
e demonstrei a S. Ex" a dificuldade que se
encontrava a Comissão em estabelecer as -nor~
mas que _S. Ex' pretende. O nobre Senador
Jutahy Magalhães,_ na sessão _de ontem, ale~
gou-me que, até o Q1ornento, hão tii1hã Vindo
nenhum projeto reFerente a empréstimos...ex.temos ou semelhantes aqui para o Senado,
porque se estava esperando a regulamentação
das normas constitucionais. Continuo a dizer
que é muito difícil e que tal pedido do Senador
Jutahy Magalhães não é importante aprovar. Aqui está: temos _dois projetes, nesta Ordem
do Dia, dependentes da votação do Senado.
Um, é relativo ao item 3, que- solicita autori·
zação para a Companhia Vale do Rio Doce
contratar operação de crédito, e o relativo ao
item 5, que também pede autorização do Senado para que o Governo do Estado de São
Paulo possa contratar operação de crédito em
dólar. Como vê V. Ex", estão dois casos na
Ordern do Dia. Infelizrne!:Ú: estamos perdendõ o hábito de cumprir a ConstituiÇâõ: Po_demos ver, por exemplo, qUe o próprio Tribunal
Federal de Recursos, segundo estou informado, está enviando urna lista para o Senhor
Presidente da República. para a nomeação de
Ministros para aquela Corte.
Diz _o_ art. 104 da Constituição:

''Art. 104. o- _superior tribunal de
--Justiç-a ComPõe-se de, no mínimo, trinta
e três Ministros.
Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribuna!_ de Justiça serão nonieados
pelo Presidente da República, dentre bra·
sileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, de notável
saber juridico e reputação ilibada, depois
de aprovada a escolha pelo Senado Federal, sendo:
l-um terço dentre juizes dos Tribunais Regionai_s Federais e um terço dentre
des~mbargad9res dos Tribunais de Justf·
ça, indicados em lista tríplice elaborada
pelo próprio Tribunal."
Ora, estou informado de que essa lista nos
está sendo enviada, sem ser a lista tríplice,
como deve s-er. E mais adiante a Constituição,
em séus § 5~> e 7" do art. 27 das Disposições
Transitórias, di? o seguinte:
"Art. 27. OSuperiorTfibui1aldeJus-tiça será instalado sob a Presidénda: dó
Supremo Tribunal Federã.t
§ 5" Os Ministros a que se refere_ o
§ 2_9, n, serão indicados em lista tríplice

pelo Tribunal Federal de Recursos, obser~
-vado o disposto no art. 104, parágrafo
-- - único, da Constituição."
O,j 79 do mesmo artig~ diz o seguinte:

"Até que se instalem os Tribunaís Regionais Federais, o Tribunal Federal de
Recursos exercerá a competência a eles
atribuída em todo o território nacional,
cabendo-lhe promover sua instalação e
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indicao os candidatos a todos os cargos
da composição inicial. mediante lista triplice, podendo desta constar juizes fede-

rais de qualquer região. obsetvado o disposto no § 9'1"
Como se vê. Sr. Presidente e Srs. Senadores,
há uma forma de se procurar eximir a aplicação dos dispositivos constitucionais. Este pro-

jeto da Vale do Rio Doce precisa de autorização do Senado. Onde está o documento?
Que instru!;ões tem o Senado para avaljar se

é correto, se é vãlido ou não esse empréstimo
no valor de 2 bilhões, setecentos e_ vinte e
um mil e setecentos cruzados solicitados pela
Vale do Rio Doce? Nem sequer foi à Comissão
de Constituição e Justiça esse projeto de lei.
Deste modo, é preciso que o Senado Federal faça valer seus direitos e aquilo que está
escrito na Constituição.
A Carta Magna determina normas que preci-

sam ser cumpridas, e que o povo brasileiro,
as autoridades. qs•homens e os Poderes se
habituem a cirmpri-la.
Nestas condições, Sr. Presidente, V. EX' tem,
sobre a mesa, o requerimento para diligências.
Não sei que diligências são essas que estão
sendo pedidas para esse Projeto n~" 3.
Estou enviando à MeSá, também, um requerimento para que es.!::e projeto seja enviado
à Comissão de ConStituiçãO eJustiçado Senado, para que esta Comis$ão possa examiná-lo
e ver em que termos se pode debater este
assunto, porque, com os dados que temos
no Senado, não temos condições de aprová-lo
ou rejeitá-lo.
Não há um instrumento que possibilite definir uma opinião correta, e sobretudo obedecer
ao dispositivo constituCional que incumbe ao
Senado aprovar ou não eSses pedidos. Com
os eJementos que tem, o Senado não pode
aprovar, nem rejeitar, porque não há dados
suficientes para dizer se isto é ou Óão válido.
Quando me rereri, inicialmente, ao pedido
de ontem do eminente Senador Jutahy Magalhães. foi somente por isto, porqUe não temos
como determinar quanto a Vaie do Rio Doce
ou pedidos semelhantes precisam para comprar isto ou aquilo, ·quais as condições que
ela necessita para comprar isto ou aquilo no
País ou no exterior.
O mesmo ocorre com o Estado de São
Paulo. Como vamos dar-lhe o empréstimo no
valor de dólares de que precisa, se ele é quem
sabe da sua necessidade, daquilo que predsa
ou não? Sem-esCiarecirrientos -itada podemos
fazer para cumprir as obrigações que a Constituição nos concede.
Cabe-nos examinar os pedidos e verificar,
exagerados ou não, corretos ou não, aprová-los ou r~jeitá-los.
Assim, Sr. Presidente, fica, em relação a esta
Mensagem n" 3, o pedido para que seja enviada à Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, para ser examinada nos termos da
lei.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) EiTfVõtaçãb o requerimento.
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das OTPB posswélas, mantendo-se os vencimentos dos novos títulos idênticos aos dos
· títulos substituídOs.
O SR- PRESIDEI'fi'E (~am Saraiva) Opinamos favoraveilnente, tendo em vista
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
que a substituição de que se trata não deverá
Magalhães, pari! encaminhar a·votaçáo.
provocar modificações na situação atual do
OSR-JUfAHYMAGALHÃES(PMDB- endívidamento daquela entidade, uma vez que
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão há equivalência do montante com idênticos
do orador.) - Sr. Presjdente, Srs. Senadores,
vencimentos.
apenas para dizer que, por estranho que possa
~sim sendo, concluimos pelo acolhimento
parecer, concordo plenamente com o Sena- da mensagem nos termos do seguinte:
dor' João Menezes, quando S. EX' diz que não
PROJEfO DE RESOLUÇÃO
temos condições de votar esta questão, por
N• 9;DE 1989
falta de informações. O requerimento é exataAutoriza o Governo do Estado da ParJImente no sentido de se pedir mais informações. para que possamos votar.
ba a emitír Letras Ananceiras do Tesouro
Estou de acordo com o Senador João Medo Estado da Paraíba (LFTPB), em substituição de 3.850.000 Obrigações do Tenezes, e vamos adiar a votação, Sr. Presidente.
-Souro do Estado da Paraíba (OTPB).
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} o
SenadO Federal resolve:
Em votação o requerimento.
Art 19 É o Governo do EstadO da Paraíba
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
autorizado a emitir, mediante registro no Ban~
perinanecer sentados. (Pausa.)
co Central do Brasil, Letras Financeiras do
Aprovado.
Estado da Paraíba (LFTPB), com base nas
A Presidência fará cuinprir a deJiberação do
di_sposições do artigo 4{1 da Resolução n' 62,
Plenário.
de 28 de outUbro de 1975, do Senado Federal,
O SR. PRI;S_IDENTE (Iram Saraiva) emissão essa destinada a p,ossibilitar a substiltem4:
tuição de 3.850.000 Obrigações do TesOuro
do EStado da Paraíba (OTPB), que serão extinR
Mensagem n• 51, de 1989 (n• 84/89,
tas em isonomia com o tratamento a ser dado
na origem), relativa à proposta pa'ra que
aos títulos federais da espécie, Oéf forma do
seja autorizado o Governo do Estado da
que prescreve a Lei n~ 7. 730, de 31 de janeiro
Paraíba a emitir Letras F"manceiras do Tede 1989.
souro do Estado da Paraíba (LFfPB).
Art. 2' Esta resolução entra em vigor na
destinadas a substituir 3.850.000 Obrigadata de sua publicação.
ções do TesoUro daquele Estado, que seÉ o parecer, Sr: Presidente.
rão extintas na fonna da Lei n' 7.730,
de 31 de janeiro de 1989. (Dependendo
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - de parecer.)
Passa-se à discussão do projeto, em turno úrúSolicito ao nobre Senador Francisco Roco. (Pausa)
Uemberg- pareCer sobre a Mensagem n9 51,
Náo havendo quem peça a palavra, encerro
de 1989, oferecendo o respectivo projeto de
a discussão.
resolução.
~ Em votação.
.
Os Srs. Senadores qoe aprovam O projeto
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
queiram permanecer sentados. (Pausa)
(PMDB -SE. Para emitir parecer.) -Sr. PreAprovado.
·
sidente -e Srs. Senadores. com a Mensagem
n~" 51, de 1989, o Senhor Presidente da RepúO SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Soblica submete à aprovação do Senado Federal
bre a mesa, redação final que será lida pelo
a autorização para que o GOverno do Estado
Sr. 1o Secretádo.
da Paraíba possa registrar no Banco Central
É lida a seguinte
do Brasil uma emissão de Letras Financeiras
Redação final do Projeto de Resolução
do Tesouro do· Estado da Paraíba (LFTI'B)
n' 9, de 1989.
para substituição de 3.850.000 Obrigações do
Tesouro- do Estado da Paraíba (OTPB),- que
O Relator apresenta a redação fmal do ProseJão extintas, na forma do que prescreve o
jeto de Resolução n~ 9, de 1989, que autoriza
art. 15 da Medida Provisória fl? 32, de 15 -de
o Governo do Estado da Paraiba a emitir Letras
janeiro de 1989,transformada em Lein97.730,
Financeiras do Tesouro do Estado da Paraiba
de 31 de janeiro de 1989.
(LFTI'B), em substituição de 3.850.000 ObriA emissão pretendida deverá ·ser realizada
gações, do Tesouro do Estado da Paraíba
nas SeQuintes condições:
(OTP6).
a) modalidade: nominativa-transferível;
Sala das Sessões, 14 de março de 1989.
b) prazo: até 24 mes_es; .
-Francisco Rollemberg, Relator.
c) valor nomi(lal unitário: NCz$ 1,00;
d) autotizaç/Jo legislativa: Lei n9 5.121, de
ANEXO AO PARECER
27-1-69;
Redação
final do Projeto de Resoe) forma de cokxaçáo: deverá ser dada oplução n' 9, de 1989.
ção, por meio de edital público, aos possuidores de OTPB para substituí-las por quantiFaço saber que o Senado Federal aprovou,
nos tennos do artigo 52, item IX, da Constida.des de LFTPB em montante equivalente ao
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PreSidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
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tuição Feder~. e eu, Presidente, aprovo a seguinte.
i
RESOLUÇÃON•

DE !989

At,Jtodia o Governo do Estado da Paraíba a emitir Letras Financeiras do TeSOuro
do Estado àa Paraíba (LFTPB), em substituíção de 3.850.000 Obrifiações do Tesouro do Esta_do da Paraíba (OTPB).
O Senado Fede~ resolve:
.
_
Art 1~ .ÉoGoverríodoE.stadodaPataíba

autorizado a ~itir, mediante registro no Banco Central do Brasil, Letras Fmanceiras do
Estado da Paraíba (LFTB), com base nas dis-

posições do artigo 4" da Resolução Tf 62_. r;ie_
28 de outubro de 1975, do Senado Federa],
emissão esta destinada a possibilitar a substi-

tuição de 3.850.000 Obrigações do Tesouro
do Estado da Para~'ba (OTPB), que será extinta

em isonomia com o tratamento a ser dado
aos titulas federais da espécie, na forma do

que prescreve a Lei n~' 7.730, de 3"1 de janeiro
de !989. ··
Art. 2 9 Esta Resolução entra em vigor na_
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
' Encerrada a discussão; -a matéria é dada
como adotada, independentemente de votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

2.6dO:OOo.oo- Obrigações dO Tesouro cto
· Município do Rio de Janeiro (OTM-RJ),
-·-equivalentes a NCz$ 5.219356,00 (seis
milhões, duzentos e dezenove mil, tresen~
tos _e:cinqüenta e s.eis cruzados novos).
(Dependendo de parecer.)
Solidto::-ao nobre Sena"dor Mário Maia parecer sobre a Mensagem n9 60, de 1989, afere~
cendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para
emitir parecer) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, com a Mensagem n9 060, de 1989,
o Senhor Presidente da República submete
à deliberaçãO do Senado Federa1 a autorização
para que a prefeitura da cidade do Rio de
Janeiro eleve, excepcional e temporariamente,
o limite de endividamento devendo, para tanto,
registrar uma emissão de Obrigações do Tesouro do Munidpio do Rio de Janeiro (OTM
- RJ). nas seguintes condições:

a) características dos tltulos:

Série-A;
Prazo - 5 .anos;
Juros: Taxa- 9%·a.a.;
Periodicid!lde de pagamento - semestral;
Modalidaqe --::- ao portador;
Numeração dos certificados - 71 à 100.

b) cronograma de colocações e vcnc imcntos:

ltem5:
Ofício n9 S/5, de -1989, relativo à proposta para que seja autorizado o Governo
do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo no valor de até
us$ 2,ooo,ooo.ooo.oo (iíois-líiíhõei
dólares americanos). (Dependendo de
parecer.)

de

Colocações Vencimentos
MAR/89
ASR/89
MAI/89
JIJN/89

rotar

15/MAR/93
15/ABR/93
15/MAI/93

15/JUN/93

Quant!t;~a~es

650.000
70CLOOO
500.000
. 750.000
2~600.0b0

Sobre' a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Seaetário.

J:: lido e aprovado o seguinte_
REQUERIMENTO N• 36, DE 1989

_ .c). Forma de Colo_caçáo: através de ofertas
publicas, nos terrtlos da Resolução n<> 565
de 20·9-79, deste Banco Central:
'
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 10, DE 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal da ddade do Rio de Janeiro a elevar, excepdonal
e temporariamente, seu limite de endMdamento.

O Senado Federal resolve:
Art. ] 9 É a Prefeitura Municipal da cidade

do Rio de Janeiro autorizada a elevar, excepdonal ~.temporaria~ente, o parâmetro do
item lU do art. 2" da Resolução rt' 62, de vinte
é Oito de outubro_ de mil novecentos e.setenta'
e_ cinco ,com as alterações qa Resolução n9
93, de onze de outubro de mil novecentos
e setenta e seis. ambas do Senado Federal,
de modo a permitir o registro de uma emissão
de 2.600.000 Obrigações do Tescuro do Município do Rio de Janeiro (OTM- RJ), equiva·
lente a ez:$ 6219.356,00 ·cs-ers milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e cinqüenta e
seis cruzados novos) destinado ao giro de sua
dívida consolidada interna mobiliária, vencível
durante o exercício de 1989.
Art. 29. Es:ta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o par~er. Sr. Presidente.
. O SR. PRESIDEinE (Iram &,;aiva) -Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendO quem peça a palavra, encerro
-a discussão.
Em votaçao.
Os Srs. Seriadores Que o aprovam queiram ·
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovq_do.
OSR.PRESIDENTE(JramSaraiva)-So- bre a mesa, _redação final que Sf:!rá lida pelo
Sr. 1~-Secretáiio.

I:: lida a seguinte
Redação tlnal do Projeto de Resolução D" 10, de 1989.
_Q Relator apresenta a redação final do Projeto de ResolUção n" 10, de 1989, que autoriza
a Prefeitura Municipal da cidade do Rio de
Janeiro a e~var, excepcional e temperaria~_
mente, seu limite de endividamento.
Sala das Sessões. 14 de março de 1989.
-Mário Maia, Relator

Nos termos do art. 31 O, alínea -d e e, do
d)_ AUtorizaçiiÕ Leyjislativa: Lei ~~ 285 . de
Regimento Interno, reqUeiro adiamento do
16-1!-81.
.
.
•·
C?ficio rt' S/5, de 1989. para a seguintre diligênANEXO Ab PARECER
oa: complementação de documentos necesÉ ~e observar Q~e a Pre,feitu;a M~nidpal
Redação final do Projeto de Resosários a tramitação da matéria.
qq_ R1~ de .-!ane!r«? pleiteou,_ a emls.são de
Sala das Sessões, 14 de março de 1989. - 5200.000 oTM - RJ e que relativamente ao-. lução n~ 10, de 1989.
Faço saber que o Senado federal aprovou.
- Jutahy Magalhães.
Plano de Aplicação dos recursos a Seplan
nàs termos do art. 52, item VI, da ConstituiÇáo
por
meio
do
aviso
n~
750188;
de
6-I2'~àa,
hou~
O SR. PRESIDENTE (~am Saraiva) FederaL e eu,
, Presidente, promulgo
Aprovado o requerimento, a Presidência fará ve por ?_em reduzir aquela __quantidade para
a seguinte
2.600.000 (OTM - RJ). apenas.
cumprir a deliberação do Plenário.
RESOLUÇÃO N'
.• DE.!989
Nos termos da Resolução n9 1. de 1987.
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) opinamos
favoravelmente
sob
os
aspectos
Autoriza
a
Prefeitura
Mum"cipa/
da ddaItem 6:
econômico-fincaneiro e legal da operação,
de do Rio de Janeiro a elevar, excepclona/
Mensagem n• 60, de !989 (n• 98189, que, examinada pelo Banco Central do Brasil,
e temporariamente, seu 'limite de endivi~
na origem). relativa à proposta para que
foi considerada em condições de ser autodamento.
seja autorizada a Prefeitura da Gdade do rizada.
O Senado Federal resolve:
Rio de Janeiro a elevar, em caráter excepAssim sendo, concluímos pelo acolhimento
Art. 1" É a Prefeitura Municipal da cidade_
cional, o limite de endividamento daquele
da
mensagem,
nos
termos
do
seguinte:
município, a fim de que possa emitir
do Rio de Janeiro autorizada a elevar, excep-
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clonai e temporariamente, o parâmetro do
item III do artigo 2 9 da Reso.l!Jção n<> 6?, de
28 de outubro de 1975, com as alterações
da Resoh.rção n"' 93, d.e 11 de outubro d~_1976,
ambas do Senado Federal, d~!!!odo a permitir
o registro de uma emissão de ?.6ÇO.OOQ dbri.gações dQ Tesou~o do .Município do Río de
Janeiro (OTM-RJ), eq1..1ivalente a NCz$
6.219.356,00 (seis milhões, duzentos e dez.enove mil, trezentos e c:inqüenta e seis <:ruiaJJos
novos), destinado ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliária, vencível durante o
exercício de 1989.
.
_
Art. 29 Esta resóiUção ér1lrã eni viQor ·na
data de sua publicação:

Ora, a questão sobre o ouro é uma das
mais relevantes.-neste País. Não é possível que.
Se. queira, com urg'ênda, resolver um projeto
éoinplexo como este. S.o.u contrário à urgência, porque é Um assunto que envolve as matérias mais vãriadas. Já temos certa experiência.
Nós, lá do eXtremo riorte, tfvemos uma ~xpe
riêriÇta um pouco ·danosa cOm Serra Pelada.
FeZ-se Ui:n projeto de lei que depois foi trans·
formado em lei, mas não está sendo cumprida. Vejo todas pedirem para ser aprovada
com urgência a matér[a em discussão, porque, se não o fizeram, rapidamente, o País
irá á'fálêOcia.
Já se· pasSou tanto teinpo e este projeto
terá que ser votado aos tranCes e !;>arrancos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) sem nenhum exame? Não, Sr. Presidente e
Em discussão a red.ação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra encerro Srs. Senadores, nãO aceito esta votação em
urgência para este projeto de lei que diz reSa dis.cussão.
Encerrada a discussão, a mat~ria é dada peitO aO outó. Penso que é uma temeridade,
como adotada, dispensada a votação, nos ter- é um pi-'ojeto muito complexo que interessa
muito a nosso País, que envolve muita gente,
mos regimentais.
os que trabalham col-retamente, os que trabaO projeto -.:ai .à promulgação.
lham no contrabando, os que trabalham legalO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) mente. I:: tu:n. projeto que não podemos vQtar
Item 7:
às carreiras, sobretudo, em urgência.
Não há nenhuma razão lógica parã que este
Projeto de Let do. Senado n9 4, de 19(9,
de autoria do ·senador Nelson Carneiro, projeto do ouro seja votado com urgência.
que estende aos depósitos judiciais ei'D Não existe nem o parecer. Como se irá dar
dinheiro, ordenados por outras autorida- um voto se os Senadores não o conhecem?
des judiciárias, a correçã.o. monetári~ pre- Não, Sr. Presidente, não podemos aceitar issO.
vista para os ordenados por juizes fede- Não aceitamos, somos contra esta urgência
e vamos pedir também que este projeto baixe
rais.
diligência, no caso de não ser aprovada a urA Presidência, nos termos do art. 369, a, gência.
.
do Regimento Interno declara prejudicado o
Estou vendo muita gente procurando SenaProjeto de Lei do Senado n" 4, de 1989, . em dores, Deputados, mostrando que: ou aprovaface das alterações advindas com a edição mos o projeto agora ou o País irá à falência;
dos Decretos~leis n~ 2.283, de 27 de fevereiro . ou aprovamos ou não poderemos pagar a dívide 1986, e 2284, de 10 de março de 1986; da.extema.
que instituíram o cruzado e determina·ram a
Ora; isso tudo é um<:J. balela. Temos que
extinção da correção monetária.
examinar com cuidado este projeto e verificar
O Projeto de Lei do Senado n" 4,_ de 1979, qual é o ~resse do País e o que é melhor
vai ao arquivo.
para n6s todos brasileiros. Portanto •. projeto
do ouro não pode e não deve ser votado com
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) a urgênc:ia pedida. Sou contra a urgência, Sr.
Passa-se, agora, à apreciação <!g_~equerimen
PreSidente.
to n" 31, de 1989, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Cê!mara n"
-·,Õ_Sr. J~tahy Magalhães- Sr. Presiden2, de 1989.
·
te,
pêço a palavra para encaminha~.
Em votação o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ·Tem
o Sr. João Menezes - Sr. Presidente, a palavra V. Ex"
peço a palavra para encaminhar a votação.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDBO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) BA Para encaminhar a votação. Sem reyis~9
COncedo a palavra ao nobre. Senador João
do orador:)-:-:-- Sr. -Presidente, Sr~. Senadores,
Menezes, para encaminhar a votação.
por· Várias vezes tenho-ine manifestado pela
OSR.JOÁOMENEZES(PFL-PAPara
necessidade de apresentarmos um substituencaminhar a votação.) --Sr. Presidente, o
tivo a este projeto que veio da Câmara, porque
requerimento a que se refere v. EX' e ci projeto
c6iiS:idera··que esta é matéria de. suma .grâvido ouro.
dade. É reconhecimento geral, pelo menos
· dos pronunciamentos feitos nesta Casa, por
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) aqueles que defendem a aprovação do projeExa.tamente, nobre Senador João Menezes.
to, que a proposição está eivada de erros e
O SR. JOÃO MENEZES- Para este prode eqWvocos, mas que a.sua urgência é necesjeto, na semana última, estava designado cosária, para se evitar o caos no mercado do
mo relator o meu eminente Colega Edison
ouro. Gostaria que caíssemos numa realidade.
Lobão, que USOll. a tribUna para dizer que ia . se tivéSsemos, desde o início, procurado o
viaJar e não porleria dar o parecer sobre <:]:
entendimento com aqueles que estão contra
matéria.
8 tramitação da matéria, para apresentarmos
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um substitutivo que seria votado pelo processo simbólico, talvez tivéssemos votado mais
rapidamente do .que essa insistência de pedido
de urgência. A meu ver, teríamos ganhado
tempo.
Temos obrigação de votar alguma coisa,
não podEimos mariter o merecidO n.est~ i:ndefi-_
niç.ão._
.
_ . . ~-- . _.. __
Não seria demais melhorarmos o projeto
e tirar os defeitos que nele estão contidos,
para voltar à Câmara, e esta, também, de ime,diato, votar o substitutivo que fosse apresEmtado no Senado.
Como estamos apenas f~landO sobre o requerimento de urgência, rogo não sepeça verificação de quorum, que votemos esta questão
e determinemo$ ou não a votação de um sub.s.titutivo, se vamos ou não apresentar; aqui, uma
proposta modificando o cjue está no projeto
da Câmara. Dever-nos·íamos centrélr neste
entendimento e apresentélr_aS emendaS que
se fizessem necessárias .. No caso ~specífico,
não tenho nada a ver com a Liderança do
meu Partido, que tem um pensamento que
não é propriamente o meu.
Eqtão, gostaria de pedir à Uderança do meu
Partido examinas_se converiíência de aptesentannos, de imediato, um sUbstitutivo com entendimentos entre aqueles que se eS~ão !'fl<:'mifestando contrários a esta matêria, que talvez
se andasse mais i"apidamenfe;·c:jQ que se· tentando atropelar as questões. _,_
_
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) · Em
votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
peço v~rific~ção de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -An·
tes de proceder à y~rificaçZ!o requerida, a Presidência suspenderá a sessão por 1O minutos,
fazendo acionar as campainhas, a fim de
aguardar a chegada ao plenário dos Srs. ·Senadores.
ES!_á suspe.':lsa a sessão.
(Suspensa ~s 16 horas e 50 minutos,

a sessão é reaberta às 16 hor6s e 58 minutos)
· o SR. PREsiDErlTE (IramSaraival- Es·
tá reaberta a sessão.
-- Pe~slste a falta de quorum..
Ficatn piejiTdicados os Requerimentos noS
31 e 32, de 1989, lidos na hora do Expediente.
Fka adiada a votação çlo RequerimentO n9
30, de 1989.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Há
oradores inscritos..
. . ..
.
~Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão.
·
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL -

PI.

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, n~o poderia deixar eu,
após haver passado 14 meses e meio· como
ministro de Estado da Educação,-e retomando
ao Senado Federal, a instituição à qual perten-
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ço, de fazer um--registro ou até, por que não
dizer, prestar contas de minha passagem pelo
referido ministério.
Verdade seja dita, eu não poderia dizer que

esta passagem foi efêmera, não pela atuaçáo
ou pelo conteúdo, porém, maís precípua e
especificamente, em função do número de

meses que Já passei - repito -, 14 meses
e meio, isso porque a média de permanência
de ministros de Estado da Educação na respectiva pasta, no nosso País, tem sido de 11
meses. Por conseguinte, ultrapassei ess_e limite.
Durante _este período -tendo sido nomeado no dia 30 de outubro de 1987, tomado
posse no dia 3 de novembro do mesmo ano

e, exonerado a 16 de janeiro de 1989, data
em que transmiti o cargo ao seu atual ocu-

pante, Deputado Carlos Sant'Anna -, fui
igua1mente nomeado ministro de Estado da
Cultura, função que exerci por dois meses,
exatamente entre as gestões dos Ministros Celso Furtado e José Aparecido.
Ao chegar ao Ministério da Educação. deparei-me com muita inconstância no meio universitário, até mesmo, por que não dizer, no
próprio seio funcional e administrativo daquela instituição, eis que todas as instituições federais de ensino superior entraram em greve,
que perdurou por dois meses e causou os
mais sérios prejuízos ao ensino, à pesqUisa,
à extensão, às formaturas e aos vestibulares
e também à própria administração do ministério. Felizmente, aquela foi a última greve de
caráter coletivo que houve, de natureza geral,
no meio acadêmico do nosso Pais, porque,
no curso do ano de 1988, n.l'lo se registrou
mais nenhuma, e posso inclusive, aqui trazer
algumas das razões que considero como tendentes a se evitar esses movimentos de paralisação que, se, por um lado, muitas vezes têm
um embasamento não só de legitimidade e
de razão, por outro lado, prejudicam tremendamente o ensino no nosso País.
Cheguei ao Ministério da Educação dentro
de um momento extremamente difícil: greves
em todas as instituições de ensino superior,
e mais greve no ministério e greve na SEINF
- Serviço de Informática do Ministério, felizmente todas dissipadas, todas terminadas.
Quando de minha saída do Ministério da
Educação, no início deste ano, fui demoradamente aplaudido por professores, estudantes,
funcionários. Lá estava, nesse dia, o Presidente
do Senado Federal e do COngressO Nacional,
o Senador Nelson Carneiro. S. Ex'" viu, testemunhou e se disse impressionado com aquela
atitude, que considerei realmente urna manifestação magnífica, se comparada à maneira
como eu havia entrado no ministério.
O Sr. Mauro Benevides- Permite V. Ex'
um aparte?
OSR.HUGONAPOLEÃO-Commuito
prazer, nobre Senador Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides - Nobre Senador Hugo Napoleão, eu, que tantas vezeS bati
à porta do Ministério da Educação, durante
o período em que V. Ex" esteve à testa dos

destinos daquela Pasta, não me Poderia omitir
no instante em que, vindo à tribuna do Senado
Federal, -pelo que posso apreender nessas
considerações iniciais, V. EX' deseja reportarse à sua atUaçào r:-omo Ministro de Estado,
integrante do primeiro escalão govemamen·
tal. Não poderia recusar meu testemunho,
àquele mesmo que recebeu o Presidente desta
Casa, Senador Nelson Carneiro, participando
dos instantes finais de sua permanência, como
Ministro, saindo de Já aplaudido pelos servidores, em razão do equilíbrio, do tirocínio, da
maneira correta como ali se posicionara. Eu
não me poderia omitir ao oferecer à Casa mais à Cása do que a V. & -o meu testemunho de que em todos os pleitos ligados à estrutura_ educaciona1 brasileira, sobretudo os ligados à vida universitária, ao funcionamento das
fundações de pesquisa e de extensão, à necessidade de as amparar, à protelação da vigência
de determinados decretos que disciplinavam
o funcionamento dessas fundações, sempre
foi V. Ex• receptivo a essas reivindicações. a
essas postulações chegadas à sua apreciação
como Ministro de Estado. No momento em·
que retoma V. Ex" a esta Casa, para nosso
convívio mais próximo, diário e constante, sinto-me no dever de levar-lhe, ç-omo o faço agora, a manifestação de meu reconhecimento,
pela fOrma como o Senador pelo Estado do
Piauí, Hugo Napoleão, debruçava-se sobre os
problemas® realidade_educadonal brasileira.
Portanto, se V, Ex" ocupa, ho momento, a tribuna para, mesmo sem o desejar especificamente; fazer uma análise do s~u trabalho. eu me
proponho a, antes da seqüéncia do seu discurso, levar esta manifestação absolutamente espontânea e sincera. Procurou V. Ex' cumprir
os seus misteres à frente daquela importante
Pasta do Governo José Samey.
~O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recolho,
c_om muita honra, o aparte do nobre Senador
Mauro Benevides, por quem nutro especial
admiração.
Aquele momento foi realmente significativo
para a minha existência de homem público,
porque expressou o carinho, a atençãÇi, o respeito, não apenas do quadro de funcionários
do Ministério da Educação, como também de
seus dirigentes, d~ professores. de reitores,
enfim, de pensadores e de educadores. De
tal sorte que aquele dia ficará indelevelmente
marcado na minha mente como um dos mais
slgnificativos que já vivi. Muito grato a V. Ex'
Srs.----sénadores, eu acrescentaria a circunstância de que tive a oportllnidade de observar
que aquela paralisação, aquela demorada pa~
ralisação de doi;; meses da universidade fed!'!ral brasileira provocou, nada mais nada menos, do que a suspensão dos exames de fim
de ano e das formaturas, o adiamento de muitos vestibulares, enfim, o atraso de toda uma
cronologia que as universidades devem obedecer no curso do ano letivo, com altos e
Sérios pi-ejuíZO-s para a educilç:ão no- País.
_Crtb doiS-exemplos de prejuízos decorrentes
daquela gl-eve na UnB, Universidade ,de Brasília, apagou-se; súbita e abruptamente, o ar
condicióriãdo da sessão de obras raras de sua
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biblioteca. Imaginem e vejam o prejuízo que
isto trouxe, Na Universidade Federal de Santa
Catarina, seqüestrou·se o material de vestibular, com as provas já todas prepãradas para
serem oferecidas, em tempo hábil, e isso atrasou mais ainda o processo do exame âe seleção à Universidade daquele_ ~stado. Eu poderia citar inúmeros casos.
Eu me vi obrigado, inclusive, a ir aos diversos canais da televisão brasileira e aos programas de natureza política e de debates. como
o "Bom-Dia, Brasil", da Rede Globo. "Debate
em Manchete'', da Rede Manchete, "Crítica
& Autocrítica", da Rede BandeiraJJtes, para discutir, debater e pedir o apoio da comunidade
no momento em que o Ministro enfrentava
aquela situação difícil. Tantas e quantas vezes
vi o meu ilustre antecessor, o nobre Senador
JOrge Bomhausen, sofrer os problemas e as
dificuldades oriundas do grevisrno na universidade. atenuado em grande parte, pelo atendimento da isonomia, mas agravado, por outro
lado, pelas dificuldades enfrentadas pelas instituições de ensino superior no corso do ano
de 88. A mensagem transmitida nos programas foi tão bem aceita que editoriais dos diversos jornais, de Norte a SuJ do País e inclusive,
dos grandes jornais do Rio de Janeiro e de
São Paulo, acorreram em apoio ao Ministro,
chamando a atenção, em alguns ca~s. de
que era preciso imprimíssemos uma cOnduta
diferente às instituições superiores de ensino.
Foi por isso que propus, então, o repensar
da universidade brasileira e das instituições
de ensino Superior do nosso País: federais,
estaduais, municipais e particulares, confessionais ou não.
Dizia eu que era extremamente difícil equiparar um estudante, um aluno a um produto
final de linha de montagem de fábrica, como
se fosse - suponhamos - um automóvel.
Numa indústria, a greve pode dar-se e, ao
cabo de 15 ou vinte dias, quando suspensa,
os trabalhadores retornam aos seus postos
e,.imediata e_automaticamente, a linha de produção continua. Não numa escola, onde suspende~se o estudo, o ensino, a pesquisa e
a extensão, e_ para que haja o reinício do reaqueci(Tlento são necessários dias a fio, causando, portanto, sérios e graves transtornos
e prejuízos aos estudantes.
EU poderia acrescentar que essas parãlisações nas universidades brasileiras configuram
urna dupla punição do contribuinte. que paga
para sustentar uma universidade no País e vêse obrigado a pagâ-la novamente, em virtude
das greves.
-Então, a par dessas circunstâncias, vamos
outra, altamente grave e danosa: a
de que, a meu ver, a instituição federal de
ensino superior costuma ser socialmente injusta e concentradora de renda, porque para
lá vão estudantes que poderiam pagar seus
cursos, deixando muitas vezes, do lado de fora,
. o cornerciário, o bancário, aquele que precisa,
que quer estudar, que quer formar-se no 3~
grau, mas que se vê compelido a ir a uma
universidade particular para pagar seus estuv_erifi~ar
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dos à noite, porqUe, à noite, a universidade
e a instituição federal d~ ensino d.ormem

do de S;:;mta Catarina, deu e ofereceu ao nosso
Pa.ís ~s melhores e mais cris1-alinas condições
Assim, não há_ mais o que discutir sobre e colaborações no ministério.
a gratuidade do ensln_o. O ensino é público
Muito obrigado a V. Ex"
e obrigatório, já o fiXOu a Constituição. Mas
Gostaria de salientar que o problema educaé predso que saibamos que, no Brasil, esta- cional é efetivamente social. Eu_ dizia da injusmos ·custeando, no 3" grau, estudantes que tiça verificada no seio da universidade, da inpodem pagar e que, normalmente; pagaram justt'ç:a social e da concentr~_ão de renda.
o seu 19 grau e o seu 2°. Estamos evita_n_do
- Há outro gr~ve problema, que é o do orçaque entrem na universidade gratuita aqueles mento decorrente de impostos, do chamado
que realmente precisam.
·
orça_mento ordinário, no nosso País, daquela
Eram estas as questOes que eu punha à
parte que é destinada ao Ministério da Educaconsideração da ·opil}ião pública e de educa- ção; dos 13% da Emenda Clamon, sob a égide
dores. Felizmente, tive ~ oportunidade de ver da. Constituição anterior, e dos 18% que serão
que houve um debate profícuo; tão profícuo aplicados a partir deste ano, sob a égide da
que se parou para discutir e as universidades CQnstituição de 1988 - di,go da parte do Minão mais entraram em greve, permitindo. que nistérlo da Educação, pois há outros minisnos pudéssemos dedicar àqueles_ setores real- térios que recebem, igualmente, verbas para
mente de finalidade da Universidade, como ecb.,l.ç__a,ç_ão--'----ç_omo o Ministério da Aeronáutica,
o ensino, a pequisa e a extensZ!o.
como o Ministério do Ex,ército, enfim, para
a manutenção das escolàs militares; como o
O Sr. Jorge Bomhau.sen - Permite-me
governo do Distrito Federal, corno o governo
V. Ex"' wn a~arte_?
·
dos territórios, com relação aos_quais a União
O SR HUGO NAPOLEÃO- Corri rhUitó- Federal tem obrigações. Gostaria de fazer refeprazer, nobre Senador JoÍ'ge Bomhausen.
rência ao fato de que, no ano passado; 80.6%
do orçamento do Ministério da Educação des- _
O Sr. Jorge Bomhausen - Neste mo.·
d
t
V Ex•
t
tinaram-se ao ensino superior, provocan o
mh~ 0 edm qsue d.
presl a a~s seu,s cdompa- uma verdadeira inversão da pirâmide educan e1ros o ena o os esc; arectmen os a sua
·
b . ·
- ·
1, "da · t r
te b '!h t
M" .
oona1 rast1e1ra. Na sua _e_~senc1a, o correto
~c.' • '"e Jgen _ e ! 1 an e atuaça o.no tm~_: __ seria que nós tivéssemos,_ na eliminação do_
téno da ~~ucaçao, na;> só congratu1o-me com analfabetismo e na universalização do ensino
a _expos,çao_ que está r~alizando_ ~ 0 ~ 0 tam- fundamental e na melhoria da qualidade dobem pela açao dese!"lvolVJda no ml~lsterlo, que ensino, a aplicação da m_i;\ior parte dos re_curpude acompanhar mtensamente.
sos orçamentários do nosso Pais. Felizmente
O SR. HUGO N~OLEÁO - "Obrlgado. o- Salário-educ~ção vem sanar um pouco a
'
O Sr. Jorge Bomhausen- Também
so- grande dificuldade desta também inJ"ustiça,
lidarizo-me com v. Ex" pelas suas colocações Que verificamos, e diante_da qual não nos cala·
no que diz respeito ao repensar o ensino supe- mos.
rior brasileiro. Quem passou pelo Ministério
Ouvi, há pouco, no encaminhamento de
da Educação, quem presenciou as atividades matéria constante; da ü_rdeOl do Dia, o Senadesenvolvidas no 3~' ,grau, sente, efetivamente, dor João Ca1mon, do Espírito Santo, ler o art.
a necessidade de uma reformulação. Perder~ 60 "Das Disposições Transitórias" da nova
mos, é verdade _ e v. Ex• colocou _muitO- Constituição federal do Brasil, que determina
bem _ a oportunidade de estabelecer, na que 50% dos recursos, não apenas com a
Constituição, um processo de melhor justiça colaboração do Poder Público, mas de toda
social: a gratuidade para quem efetivamente sociedade brasileira, devem ser destinados à
não pudesse pagar. Perdermos a oportunida- eliminação do analfabetismo e à univers_alide, mas há, ainda, a necessidade de que na zação do ensino fundamental. Estas eram as
próxima Lei Complementar de Oiretrizes e Ba- preocupações incomensuráveis que _eu tinha,
ses tenhamos a consciência de que 0 dispo- até mesmo porque, devo acresc~ntar, já estasltivo da avaliação deve constar, para que a vam-prepafadas as linhas mestras da Lei de
universidade brasileira, que é gratuita_ e ine- Diretrizes e Bases a ser encaminhada pelo Prexoravelmente continuará a ser, embora tenha sidente da República ao Congresso Nacional
apenas 6% dos seus CUr.i_Os à noite -,_seja e os e"$boços preliminares do Plano Naciona1
transparente e possa fazer com que a socie- de Educação.
dade verifique a,colocação_dos recursos que
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V.
estão sendo amealhados para essa formação
superior. Nesta oportunidade, externo, portan- Ex" um aparte?
to, o meu apoio à sua manifestação, à análise
O SR. HUGO l'IAPOLEAO -Com muito
que faz do setor educacional, com toda a pro- prazer; "ouÇo V. Ex" nobre Senador Chagas Ropriedade, e saliento o meu respeito e a minha
drigueS. '
admiração pela sua atuação na Pasta do MinisO Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Senªtério, da Educação.
dor Hugo Napoleão, tive a honra de ser Colega,
O SR. HUGO l'IAPOLEAO - Agradeço
ao eminente Senaçl_qr Jorge Bornh~usen, a
quem tive a subida honra de suceder no Ministério da Educação, que com a sua clarívidên, cia e experiência de homem público vivido,
inclusive, no Poder ExecutivO do gloriçso Esta-

na Câmara dos Deputados, ainda no Rio. de
Janeiro, do avô de V. Ex•, o primeiro Hugo
Napoleão, e hoje tenho a honra de ser Colega
de V. Ex" nesta Alta Casa Legislativa. E mais:
conquarlto adversários no Estado, por pertencermos a Pãrtidos diferentes, estani:os-ligados,
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porque integramos a mesma representação
do nosso querido Piauí. Enquanto V. Ex" esteve
no Ministério da Educação, não tive oportUnidade, apesar da amizade que também nos
une, e do respeito com que disputamos o mesmo cargo, por Partidos di(êientes, ii.ão tive a
oportunidade d_e visitar V. Ex" em seu Gabinete.
Mas acompanhava de longe o seu admirável
trabalho, a sua dedicação, o seus_ empenho
no sentido de bem servir à Nação na área
eduCacional. No momento em que V. Ex" presta contas de suas atividades - e V. Ex• não
precisaria prestá-las, porque são_ sol;lejam~_n[e
conhecidas -, no momento em que V. Ex"
retorna a esta Casa, quero dizer que. V. Ex'
é bem-vindo. Se no Brasil p-revalecessem as
mesmas- institUições norte~americanas, em
que o ministro de estado indicado só torria
posse depois de aprovado pelo SenadO, não
tenho dúvida alguma de que V. Ex· seria aqui,
antes de empossado, aprovado por uma alta
margem, inclusive com o meu voto. CongratUlo-me com V. Ex' pelo trabalho extraordinário que realizou, pelo seu espírito público,
pelo seu permanente desejo de trabalhar em
favor da ecudação, que está a exigir providências, espírito público, dedicação de hom-ens
corno V. Ex· De modo que receba as nossas
congratulações. V. Ex' muito seMu ao'Piauí,
ao nordest~, ao Brasil todo. E quero também,
como adversário de V. Ex~ no estado, dar o
depoimento de que, não só nO nordeste, mas
em- outras regiões, senti que a saída de V.
Ex" foi lamentada e foi recebida com: tristeza;
aqUela trist~ª que transbordou em alegria e
em homenagens a V. Ex•, pelo muito que fiZera. Receba as nossas congratulações... çerto
de que V. E~, uma vez mais, serviu brilhantemente ao noss_o Piauí e à Nação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Recebo,
sensibilizado, as mãnifestações de solidariedae deste notável homem público, de quem
tenho a honra de ser companheiro de bancada, o ilustre Senador, ex-Deputado Federal,
ex-Governador do Piauí Chagas Rodrigues. O
Piauí, em Verdade, é a nossa mótivàção política
primeira. Nas horas de nossas profundas preocupa-ções.~_de nossos pensares, voltamos as
nossas vistas, os nossos pensamentos para
a terra distante e que_rida a que sempre procuramos seNir com denodo, e até, Por que não
dízer, com subserviência, guardando, todavia,
a altivez necessária ao desempenho dos rriãridatos. SenSlbi!izaram-me, igualmente, as pala•
vras afetuosamente dirigidas ao meu estimado
avô, _o ex-deputado Hugo Napoleão, a quem
multo devo do pouco que sei, e que é responsável por parte de minha formação.
Ouvi, na tarde de hoje, diversas intervenções
do Congressista, do $enador CFi.agaS Rodrigues, e tive a oportunidade, também, de verificar uma delas, no campo da educação, quando justamente""""""":""""" nobres senador~s- o meu
colega Senador Chagas- Rodrigues afirmava,
num encaminhamento de votação de matéria
submetida à apreciação desta Câmara Alta,
que havia uma injustiça quando- e era justamente o que eu dizia antes - premlava-se,
cada vez mais o terceiro grau, em detrimento
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do anafalbetismo e cla_s ·crianças que estão

fora da escola, temas que abordei agora.
Muito grato a V. Ex"
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite
V. Ex• um apàrte?
O SR. HUGO NAPOLEÁO~ Com muito
prazer, nobre Se.n~_dor Cid Sabóia de Carvalho.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senador Hugo Napoleão, estamos ouvindo a sua

fala, esta tarde, no Senado, com muito prazer.
Sabemos de como foi sua passagem pelo Ministério da Educação, uma passagem que, pOr
certo, foi rápida, já que deVíamos augurar fosse um pouco mais demOrada, pela competência demonstrada por V. Ex• no periodo em
que ali se demorou. O discurso de V. ~, no
entanto, não é apenas uma prestação de contas. Muito hâ de dizer o Senador Hugo Napoleão do que fez_ no Ministério. o- que resulta
importante de sua postura na tribuna senatorial, basicamente, é o posicionamento progressista, é a maturidade no campo da Educação. Aqui, no Senado, ainda hoje, V. Ex• assistiu com que bravura alguns Senadores se voltaram contra um dos absurdos que se tornaram comuns ao Poder Legislativo, mas absurdos que tentaremos impedir de qualquer maneira. Estranhas leis d_e sugestões ao Poder
Executivo, visando C]Ue este Poder crie uma
fundação e essa fundação seja uma universidade. Portanto, mais um aglomerado de escolas superiores num País onde falta basicamente a escola primária. Sabemos das diretfizes
de V. EX" Debaixo da s.ua delicadeza, da sua
clareza de trato, do modo sempre agradável
com que recebe as pessoas que procuram
o ex-Ministro- e que retoma ao seu mandato
de Senador - , sempre foi, na verdade, um
soldado impoluto, forte, re5;oluto, que não-contou até 1O para fixar os seus pontos de vista
num universo absolutamente adverso, difícn
para essa prática que prega no seu discurso
de hoje, no Senado _Feder-;1!. f:?:ats cheio de
hipc....:risias o Brasn, onde os anéis reluzem
com suas pedras e a ignorância se expande,
se estende por todo o Território Nacional. A
falta de cultura do ISrasil não é apenas por
conta do analfabeto que não aprendeu a ler
de modo algum. Mas é também um País de
quase analfabetos e ta_mbém de falsos doutores, Senador Hugo Napoleão, aqueles I'Je ostentam diplomas, pedrarias nos seu~ anéis,
mas que estão absolutamente despreparados
para a vida profissional que vise pôr à dispo~
siç:ão da sociedade o profiSsional liberal capaz
de supri·las nas suas_nec_essidades mais im~
portantes_, _País de hipócritas] HipOcrisia que
mais se revela exatamente no siStema de ensino, uma hipocrisia para a qual nos recusamos
hoje à tarde, há poucos instantes, a colaborar
com a aprovação de mais uma universidade,
ninguém sabe exatamente por quê, para
quem, nem por quem. V. Ex" é um homem
cheio de lhaneza, cheio de delicadeza, um homem de fino trato. Temos esse conhecimento.
Mas esse fino trato não impede a postura em
que condena as forças nacionais, seus créditos Jogados para o final da carreira educa-

cional, quando necessário mesmo era favorecer a,s cla.sses pobres. como pretende o artigo
das Disposições Transitórias que trata da_matéria, como pretende o próprio sistema edu_çacional, na parte permanente da Constituição.
Ah!, Senador Hugo Napoleão, como falaria
com V. Ex" sobre eStes a-sSuntos? Ex-Ministro
que presta contas, m<;15 é, graças a Deus, um
ex-Ministro do dever cumprido, ou que pelo
menos procurqv velejar de qualquer maneira
contra todos os ventos, contra todas as forças
que, de quando em quando, faz:em os idealistas do ensino sofrerem o naufrágio nas
águas turvas deste Pais. Louvo V. Ex" pela presença na tribuna. Aqui estou a escutá-lo e a
felicitá-lo por sua palavra, nesta tarde, no Sen.:id6 Federal.
__

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Muito gra·
to, nobre Senado_r Cid Sabóia de Carva.lho.
EfetiVamerite.velejei, velejei ventos, ventos difíceis. Recordo-me, aqui, inclusive, do_estadista
senegalês, ex-Presidente do Senegal, Membro
da Academia Fraflc_eSa: de Letras, Léopold Sedar Seogb.or, quando aqui esteve, como Chefe
de Estã_dó- e do GoVerno de seu país, nos idos
da década de 1960, em _se referindo ao sentimento da negritude, dizia ele, com muita propriedade e alegria: "hoje não viemos mafs nos
porões dos navios negreiros, mas n0$_aviões
transatlânticos, nas asas dos ventos", _Infeliz~
mente esses ventos, ou essas asa.s, ainda não
sopraram da maneira que desejamos para a
Educação brasileira, mas tenho a consciênda
tranqüila de que procurei não apenas denunCiar, aquilo que me parecia errado, mas trazer
uni pouco de alento a ess_e quase incomen~
surável problema, que é o número 1 de nosso
Pais. Posso citar um deles, uma contribuição
que considei'eí adeqUada:--a decisão de fntroduzirmos a Língua Portuguesa com caracte-rísticas _de eliminatoriedade nos vestibulares
do nOsso País. O Português é o passaporte
para o conhecimento, é o passaporte para a
cultura, não só a cultura bLJmantstica mas a
"científiç~, ou a biológica também.
Recebi, a propósito, de presente do Senador
.leão Calmon, um relatório __do ex~Mínistro da
Educação dos Estados Unidos H. T. Bel!, no
iníci.o da década de 80, mostrando que o Inglês deveria ser considerado como uma priori~
dade na_ educação, porquanto veículo para a
cultura.
Entendemos que, ainda que dificultando o
véstíbular, a Língu~ Portuguesa haveria de ser
reverenciãda e oiltuada como meio de saber
e de conhecimento.
O Sr. Francisco RoUemberg me permite um aparte?

V. Exl'

OSR. HOGO NAPOLEÃ.O-Com muita
honra, nobre Senador Francis<:;o Roilemberg.

sr.

ó Francisco RoUemberg- Eminente
Senador Hugo Napoleão, fomos coJegas na
Câmara dos Deputados por 8 anos. Conheço
V. Ex' de longa data. V. Ex", Deputado moço~
recém-chegado àquela Casa, pelas suas quali~
dades, pela sua elegância, pela sua galanteria,
pela sua imensa capacidade de trabalho, foi
alçado, quase que de imediato, à Vice-Ude.
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rança, onde se portou com altanaria, defendendo o nossO partido, defendendo as nossas
-idéias, 8rehistas que éramos. V. Ex' Sai daquela
Casa e vai ao Goverho do seu Estado; sai
consagrado Senador da República; é escolhido Ministro da Educação. Faz muito bem
V. Ex" vindo esta -tarde a esta tnbuna, não para
justificar-se, e sim para prestar um depoimen~
to a esta CaSa e -aos seus c;oinpanhelros do
que são os graves problemas que ·afetam a
Educação no Brasil. V. ~ se houve muito
bem naquele ministéfio. Nenhum de nós aqui
teria algum reparo a faz:er, nenhum- de nós
aqui teria palavras que não fossem de incentivo e de apoio. V. Ex" foi um rhinistro eficiente,
V. Ex• fui um ministro probo, V. Ex' foi um
ministro companheiro, V. Ex" foi um ministro
que deu uma parcela razoável da sua mocidade, da sua inteligência pela Educação no
Brasil. Quando V. EJc'! deb@ aquele ministériO
e volta para esta Casa, se sentimos a saJ,Jdade
da,quele ministro, sentim_os~mbém alegria 9-e
tê-lo de voha, para que, nésta Casa, continue
a ser aquele companheiro que tivemos na Câmara e aquele companheiro que perdemos
por alguns dias quando foi para o ministério.
Es!ou sentic:l.o e satisfeito. Sentido por não vêlo ministro, o meu ministro, o meu amigo mi~
nistro, o homem que estava preocupado e
que estava conduzinçio muito bem a Educa~
ção no PaiS. Estou muito feliz nesta tarde por
vê-lo nesta tribuna, meu companheiro, Senador Hugo Napoleão,

O SR. HUGO NAPOLEÃO -Agradeço
a V. Ex", nobre Senador Francisco Rollemt:Jerg,
as estimulantes palavras, de quem tive a honra
de ser colega na Câmara dos Srs. Deputados
em duas Legislaturas, anos durante os quais
muito aprendi com o relacionamento hum<;~~
no, _com os conhecimentos específicos e ge~
rais de que é dotado e, sot;,retudo, pelo trato
de fidalguia, de lhaneza, de grandeza de um homem público que, por reiteradàs vezes. tem
sido eleito e reele_ito pelo povo do seu querido
Estado de Sergipe, numa cabal demonstração
daquilo que sei, vi e présenciei na formosa
Ar?lcaju, que é o carinho que o povo lhe devota
e que lhe reconhe~e: _a toda hora, a todo ins~
tante.
Queria salientar, em acréSCimo, que o pro~
bleçna educacional é nitidamente social, e o
social no Brasil ocupa 18% do PIB, e a Educação no soçial represen~a _?not. J?nrtal"t"'
se poue teJ c:;rescl!:nento com maior educação,
com maiores nfveis e _índices de educação
e de ,i_CE::sso à ·esCola~ Flagrànte exemplo clisto
é oJ~:pão, que nas décadas de 50 e 60, aplicou
e inv ~u maciçamente no ensino e na s~
qualiclade, sendo hoje o país que é.
A J: ropóslto, disse-m(! o Reitor da Univer~
sidadc· das Nações Unidas, Professor Heitor
Gui9L lino de Sousa; e Cuja sede é cm Tóquio,
que os; japoneses acabaram de proceder a
uma pesquisa que durou 3 anos, naquele P·lis,
-para saber se deveriam suprimir a aula do
sábado_ ou se deveriam mantê~la. Foram ~s
univer) .-idades, aos laboratórios, aos campos,.
aos pl.mtadores, às indúst:rias, ao comércio,
aos ho éis, aos homens. às mulheres, às crian~
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ças, _aos anciãos. Após 3 anos de pesquisas,
reflexões, estudos. chegou~se à conclusão de
que a au/a•deveria ser ma_ntid?l aos sábadqs.
Então, é isto, é esta gam:, digamos assim,

para usar uma expressão simples, mas que
tanto significa em nOssa Ungua Portuguesa.
Com determinação e vontade que poderemos

melhorar o nível de ensino em nosso País,
que já vai, a uma altura destas, a aproXima~
damente 20 milhões de analfabetos, segundo
índices da. Fundação Educar, mas que: no
dizer de outras instituições, já vai a 25 milhões,

e os números de qualquer forma são gritantes.
E a estes, lamentável e desafortunadamente,
como diriam os

espanhói~.

se somam outros

5 milhões de brasileiros, que, 'na idade de 7
a 14 anos, não têm acesso à escola, ao primei-

ro grau, evidentemente, não obstante a ela
já terem acesso aproximadamente 26 milhões
e SOO mil brasileiros, o que representa 87%
da população entre 7 e 14 anos.
O Sr. Aureo Mello aparte?

Permite_ V. Ex• um

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Concedo.
com muito prazer, o aparte ao nobre Senador
Aureo Mello, do Estado do Amazonas.
O Sr. Aureo Mello- Nobre Senador Hugo Napoleão, nesta tarde em que V. Ex" faz
um relatório aos seus pares e à Nação, eu
não poderia deixar de rne_enfrleirar junto àqueles que estão prestando um d~poimento devido ao trabalho profícuo, ao estágio realmerte
eficiente e probo, e à c:larividente administração com que V. Ex• se houve à testa do Ministério da Educação do nosso Pais. Tinha certeza que isso aconteceria, porque, se a .cultura,
a veracidade, a mobilidade intelectual e os dotes espirituais podem ser hereditários, em V.
fr. ísso se manifesta de maneira sublinhada
e acentuada, como já tivemos oportunidade
de asseverar em outras intervenções, juntamente com o nobre Senador Chagas Rodrigues. Conhed de perto, como colega, a luta
do eminente Hugo Napoleão, avô de V. Ex•,
tendo conhecido também a pessoa e a cultura
do seu genitor, o eminente Diplomata Aluízio
Napoleão. E tudo aquilo que pude apreender
da atuação de V. Ex' no J\IUnistério da Educação me induziu a perceber que estava defronte
de um idealista, de um combatente, de um
lutador que tudo estava fazendo para imprimir
ao seu País o desiderato de um aperfeiçoamento, de uma administração capaz de renovar e de melhorar cada vez mais o plano do
ensino nadonal. V. Ex•, corajoSàmeriie- e dã
maneira mais eficíente., mais modema e mais
capaz, revelou-se à altura daquela pasta importantíssima de nossa Pátria, e merece, neste
ensejo, a consagração qtie está tendo de parte
de todas as 1epresentações dos estados que
aqui se fazem presentes. Alie, portanto, V. Ex"
o meu modesto depoimento a todos quantos
evidenciados aqui, na esperança de que possamos continuar colhendo, não somente através da sua atuação leglslativa, como, sem dúvida, de outras atuações executivas, tudo aquilo que é uma peculiaridade da Família Napoleão.

O SR. HUGO NAPOLEÁO -Muito obrigado, nobre Senador Aureo Me!Jo.

o:

SR. PRESIDENTE (Loremberg Nunes
Rocha. Fazendo s~r a campainha)- Informo
ao orador que o seu tempo está esgotado.

O SR. HCIGO NAPOLEÃO -Eu peço
a c_oncordãncia de V, Ex' paré1 concluir o meu
pronunciamento, dizendo que agradeço ao
nobre Senador Aureo Me/lo e dirijo-me a ele,
Srs. Senadores, ao Parlamentar exímio, brilhante _e experiente que é, e ao intelectual que
brinda aos seus conterrâneos e aos seus compatriotas com uma das mais privilegiadas culturas de nosso Pais. Muito obrigado.
No Nordeste, infelizmente, na idade de 7
a 14 anos, somente 36% das crianças têm
acesso _à escola. Há, no universo de professores, 300 mn _leigos, cujo aperfeiçoamento
procufa7ii05íi'lcentivar. A €'lasão e a repetêncía, na 11 série do 1~ grau, lamentavelmente,
, ainda somam 40%, e contra as quais lutei
tanto, inclusive quando era governador do
meu querido estadO do Piauí, através do Proíeto Vencer, que fof considerado pelo Ministério da Educação como o maís eficiente den~
tre os Estados brasileiros na tentativa de evitar,
reduzir e minimizar a evasão e a repetência
escolares. Naquele tempo, o Secretário de
Educação era Atila Ura, hoje Deputado Federal, que nos honra com sua presença neste
plenário. Enfim, houve toda uma luta, todo
um emb~amento, e, então, procurei manter,
através dos programas de melhoria de educação básica, de aperfeiçoamento do processo
técnico-administrativo, da alimentação escolar tão indispen.sável à nutrição e ao sentido
da aprendizagem, a pesquisa, que valorizei
tanto, modéstia a parte, através do Instituto
Nacional de Estudos e de Pesquisas Educadanais (INEP), fazendo com que houvesse
uma avaliação do processo de ensino no nosso País. e exibo ora aos meus Pares o primeiro
desses exemplares da avaliação do rendimento escolar, passo sem o qual não poderíamos
propugnar a melhof-ia-_aa--felaçào ensino-aprendizagem, e este primeiro volume, feito
com a colaboração da FUndação Carlos Cha~
gas, envolveu o Distrito Federal e nove outros
estados, ou seja, as cidades de Brasília, Belém,
São Luís, Natal, Recife, Aracaju, Belo Horizon~
te, Niterói, Florianópo/is e Cuiabá. Fizemos
convênios, já em andamento, para outros três
Estados da Federação; apenas um não dese~
jou participar da avaliação e do rendimento,
que foi o Estado do Paraná, mas respeitamos
essa decisão, tendo em vista a autonomia administrativa em face da Federação brasileira.
_Já se vislumbram resultados positivoS no processo de melhoria da qualidade de ensino.
Por último, não posso deixar de fazer uma
referência ao ensino de 2c grau, ainda que
passageiro, ain-da que sucinta, eis que meu
tempo está praticamente esgotado.
Trata-se do programa lançado através da
Exposição de Motivos n~ 56, de 1986, do hoje
eminente Senador e então Ministro Jorge Bornhausen. propondo a construção, o apoio, a
implantação de 200 novas escolas agrícolas,
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agrotécnicas e industriais, proporcionando a
melhoria da qualidade de ensino público e
a respectiva interiorização das açóes. Enflm,
programa ao qual se aduzíram o Edutec, para
aperfeiçoar o desempenho das escolas técnicas; a política nacional do 2n grau; a reestruturação curricular, o programa de habü_it~ção
ao Magistério, com a criação de 125 Centros
de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério - os Cefans.
Enfim, tantas e tantas outras ações, comoo lançamento de meio milhão de salas de
aulas para atender à pré-escola, que hoje é
uma exigência da Constituição de 1988, que
estabelece que as crianças de zero a seis anos
devem ter creche até os três e dos três aos
seis devem ter a pré-escola como maneira,
inclusive, de ajudar a evi\2Jr a evasão e repetência na 1~ série do 1~ gtàu.
Tudo isto proCuramos fazer tendo em vista
a absoluta e imperiosa necessidade, já conhecida e reconhecida, de que a Educação é prioridade nacional.
Enfatizo que procuramos deixar, atravéS do
esboço da Lei de Diretrizes e Bases que há
de vir, assim como vieram outras no passado,
debatidas, tanto neste Congresso Nacional, a
partir da gestão Gemente M~riani, quando foi
enviada, até Oliveira Britto, quando fel aprovada. A primeira delas, a de n" 4.024, de 196_1,
depois a enca'minhada por Pedro Aleixo e-sancionada quando era Ministro o atuaJ Senador
Jarbas Passarinho, a de n1 5.692, com as alterações da Lei n~ 7.044, de 1982.
De modo que procuramos fazer a integra~
ção dos currículos, a melhoria da formação
e da capacitação, o exame mais profundo,
do conteúdo dos currículos, a_ eliminação do
analfabetismo, universalização ou seja, os
pontos considerados fundamentais para a melhori~ do ensino em nossp País.

O Sr. João Lobo - Concede-me V. Exum aparte, antes de encerrar seu discurso?
O SR. HUGO NAPOLEÃO Tereí imenso
prazer.
O Sr. João Lobo - Nosso Presidente,
que é um homem tolerante, o concederá.
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Com muita
honra, acolherei o aparte de V. Ex", agradecendo '~sde já, à Presidência sua generosidadE

0- Sr. João Lobo - Nobre senador Hugo
Napoleão, lamentei profundamente não ter
podido presenciar, desde o primeiro momento, o pronunciamento de V. Ex• porque tive
necessidade premente de comparecer à reunião da Comissão Mista de Orçamento. Era
um assunto urgente, e não me foi _pa~sfvel
deixar de comparecer àquela reunião. AlCancei, já, o fim do pronunciamento de V. Ex•
Conheço a carreira e atuação de V. ~ há
muitos anos, pois me considerO um dos seus
mais impenitentes admiradores. Desde quando Deputado Federal, depois Governador do
Estado do Piauí, temos mantido um relacionamento fraterno, coisa que muito me honra
e me desvanece. Quando V. Ex• foi convidado
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para ser Ministro da Educação, como Membro
do PFL no governo Samey, substituindo o Mi-

nistro Jorge Bomhausen, Senador desta Casa
que__ também abrilhantou aquele Ministério,
nós, piauineses', ficamos p'rofundamente envaidecidos de ter, talvez, o político mais brilhante do Piauí, que é V.~. sem dúvida.alguma, convidado para integrar a equipe do Go-

verno Samey. Acompanhamos a sua atuação
no Ministério, a coragem com que V. Ex" enfrentou aquelas greves que estavam paralisando o ensino superior neste País, -a coragem
com que V. & abriu o dialogo com· as universidai::l.es, fazendo com -que no ano de 1988

quase não se verificasse greVe álguma nas
universidades brasileiraS; a dedicação de V.
~àquele Ministério, ao ensino técnico, enfim;
a todos os setores do Ministério, com sacrifício
até da saúde, atendendo diuturna:mente a todos os parlamentares que buscavam aquele
Ministério cOm essa conhecida cortesia, fez
com que tivéssemos um tempo tranqüilo no
Ministério da Educação. Foi profundamente
lamentável e inexplicável o fato de V~ Ex• ter
sido afastado do Ministério da Educação. Até
hoje não podemos compreender porque isso
aconteceu. Neste momento apenas me limito
a parabenizar V. Ex• por mais esta etapa da
sua brilhante carreira pública. V. Ex" volta ao
convívio deste Senado, onde muito terá a ofe-recer a esta Casa e a todo o Brasil. Parabenizo

V. Ex"
O SR. HUGO NAPOLEÃO -Muito obri'
gado, nobre Senador João Lobo.
Este é, sobretudo, o motivo para conforto:
voltar ao ·convívio dos meus estimados pares,
nesta Casa, eminentenieitte Polltica, Como- pã:
lítico que sou. Espelhando-me na estima que
nutro por V. Ext, serviu ela para o feCho do
meu discurso, porque invoca o nosso Piauí,
razão maior da minha existência política, para
o que volto os meus olhos e a cuja sofrida
população sei que ofereci os melhores dias
da minha juventude, com a consciência tianqüila, como tranqUila foi no Minlstérto da Cultura e no Ministério da Educação, pensando,
sonhando e realizando. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Senador Hugo Napoleão, o Sr. Senador Iram Saraiva,
]" Vice-Pres/dente, deixa a cadeira da Presidência que é oCujiãdapelo Si. Senador
Aureo Me/lo, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Senador Hugo Napoleão, o Sr._Sefiador Aureo Mel/o,
Suplente de SecretáriO~ deixa a cadeirada Presidência que é ocupada pelo Sr.
Senador Louremberg Nunes Roch~ 4P
Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Louremberg Nunes
Rocha) - Com a palãvra o nobre Senador
Ruy Bacelar. (Pausa.}
S. Ex!' está ausente.
Com a palavra o nobre Senador Cd Sabóla
de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadorés: o Brasil vive
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hoje um momento muito importante. As forpartidária quando isso nao ferir a morar a etlCa
ças slndlcais brasileiras, neste exato momento,
e nenhum interesse nacionaL Quando vejo éstas cadeiras vazias e a greve Já fora, _que-difevivem uma parálisação nacJonal. Sem que seja
necessário entrar no mérito desta paralisação
rença faz? Somos todos Qievistas, S[.YreSi~
ou nas conseqüências económicas que posdente. Somos todos grevistas! Uma greve que
sam ser indicadas, a verdade, Srs. Senadores, se estende dias a dias numa Casa (JUe nem
é que o proletariado brasileiro desperta para
sequer forma as suas comissões. cóffiissõeSa sua consciência, verifica as suas reais forças
que não funcionam; Comissões que 11air u~
e faz os seus eXercícios deinõcráticos.
.
balham; projetas que encalham; idéiãs que
A greve que ora registra no Brasil é, talvez,
morrem; desestimulo que se gera numa casá
o grito de protesto maior das classes operárias desta responsabilidade.
ante aquilo que vem acontecendo ao salário
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há aCiUeies
dos _que trabalham neste Pais, porque os meque têm responsabilidade. Estou exatâtriente
lhores; salários sAo daqueles que não trabaaqui para cumprir a minha. Não virri aC:(ul ceíffi
lham. Os achatamentos salariais resultantes
dinheiro gasto; não disponho de colêgios eleida pOlítica de gOverno aí estãO para juStificar
torais. Foi a soberana vontade do ineu povo
essa greve. O descumprimento da nova Consque me arrancou das salas de aula, que tne
tituição, a inobseJVância_ dessa nova Consti- arrancou dos meus microfones; que me tirOu
dos plenários forenses, que me tirou doS-Trituição, tudo isso faz c_om que o operariado
brasileiro proteste, e é justo que proteste. Aqui
bunais, para mandar aqui e, em estando aqui,
mesmo no Senado Federal é preciso, Sr. PriSl~
Sr. Presidente, quero cumprir o meu_d_eyer.
dente, Srs. Seriadores, que escutemos esse
mas não posso fazê-lo sozinho.
protesto, que, quem sabe, é também contra
E; neste momento_em que registro _a ~e
a inércia do Poder Legislativo.
nãcional,que está Já fora, advirto a estã Casa
para a natureza ética desta paralisas_ão na:cioA verdade é que as leis complementares
poderiam estar vivendo um momento mais
nal. t uma grev~ honesta; é um_a gr~e <;orrerã;
avançado. O nosso trabalhp poderia ser mais
é uma advertência sobre a inércia, a iriépda,
a desídia, acima de tudo, a desídia que grassa
prOficuo. A presença nos plenários das Casas
neste País. A inércia aí está; a -ínépcia também
Legislativas deveria, por certo, ser mais maciça
; a desídia é costumeira.
e e mà!s responsável. Aqui está o Senado vaQue Poder semos que não nos reuntt-i.fóSzio,·a Câmara é vista vazia; o Congresso Nacioe que não funcionamos· de modo mais ã.de~
nal é visto vazio. Mas o proletariado trabalha;
- ·
o proletariado não pode deixar de dar o seu . quado?
O maior drama desta_ Casa_é se pecür""terniserviço. __
cação de quorum. E nós torCemos para que
_Para t~r o _salário, ~ preciso _efetivamente
ãlguém não o faça, para que a Casa carritnhe
trabalhar." E esse salário vem consumando a
grande injustiça social, porqUe, pelos meca- . nos seus trilhos.
Mas isto é pesaroso, Sr. Presidente._ Isto _é
nismos da política nacional, o poder aquisitivo
pesaroso! A greve está lá fora. O que_ ela repredo trabalhador brasileiro é aviltado, é insultado
senta deve estar nas nossas consciências; que,
e - por que não dizer - é desmoralizado
talvez, não ocupem a-s galerias vazias, nem
pelas instituições.
as cadeiras vazias, aqui, deste Plenário.
A greve que agora ocorre no BraSJ1, Deus
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSídente. queira que ocorra de modo ordeiro, para que
possamos tirar, dessa paralisação, o grito de
Durante o discurso do Sr. Senador Qd
alerta, a advertência, e para que nós, senadoSàbóia de CatwJlho, o Sr. ·senaâor_]:j)Ures, saibamos que estamos sendo vistos por
remberg Nunes Roch<J, _4c-Sf!(;retãt70;d#iestas galerias vazias, que estamos sendo olhaxa a cadeira da Presidênâa que é ocudos pelo silêncio que aqui se faz, que estamos
pada pelo Sr. Sentidar Antônio LulZ .Maya,
sendo testemunhados pelos que aqui não esSuplente de _Secretário.
táo. Porque o normal seria que essas gal~rias
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz- May;;1}
estivessem sempre lotadas, se nós, senadores,
~Com ~ palavra o nobre Senador JorQe Borestivéssemos Cumprindo exemplarmente o
nhausen.
nosso dever.
O SR. JORGEBORNHAUSE/i I"ffD~
Eis que não estamos, Sr. Presidente. Eis
NUNCIA DISCURSO QUE. ENTRI':G{.]l!:
que não estamos.
À REVl.s;.\0 DO ORAOOR- sER,{ Put!uJá flz um discurso há poucos dias, neta Ca0\DO POSTER/0Rf\1EIYTE.
sa, alertando para a natureza juridica desta
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Casa e mostrando que se enganam tenazmen..:._Concedo a palavra ao nobre Senador Fran·
te, lamentavelmente, aqueles que pensam que
cisco Rollemberg.
o Senado é tão-somente uma Casa política.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBiJRG
A política aqui vem como algo que segue o
(PMDB- SE. Pronuncia o seguinte disCUrSo.}
principal, o acessório que segue a natureza
- Sr. Presidente, Srs. Senadores. tivénlCis
do principal, porque o natural aqui é legislar,
uma ta_rde magnífica, n~~ _plénario ~o se-n"a·
não é fazer a política partidária; é exercer a
do da República, se não pela sua freqliénda,
m<f9istratura que as noSsas cadeiras conce' pelo peso dos temas aqui tratados: Houve
dem aos que as ocupam.
nesta tarde, uma convergência telepática, qi..laO-Senado Federal pode ser uma Casa de
se todos os oradores se voltaram para a educapolíticos, mas os· políticos qoe aqui vêm deção. Iniciou esta tarde o Senador João Calmon
vem vir civicamente e com a responsabilidade
analisando as deficiências do ensino fundamais às dams, para s6 se permitir a política
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mental; discutiu educação com o Senador Od

Sabóia de Carvalho, falou sobre educação,
prestando como que um depoimento da sua
atividade no Ministérío'-da Educação, ' o emi~
nente Senador Hugo Napoleão; e este Senaw
dor pretende, neste instante falar também SOw

bre educação, se não de uma maneira genéw
rica, de maneira específica, da educação de

um setor que muito me preocupa e que foi
a minha formação básica, a minha fcirmaç-ao
profissional, inicial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores o tema que
me traz à tribuna, no _dia de ~oje, enseja-me
tecer considerações sobre a educação médica
no Brasil, assunto este que me tem despertado

preocupações pessoais e para o qual pretendo, em rápida análise, despertar a sensibilidade desta Casa. Ressalva evidente a gravidade e _a importância desta matéria - a educação médica no nosso País - visto que a
mesma vai desaguar inevitavelmente no fator
saúde. Este, por sua vez, de per si já se constitui urri terria dos que mais angustiam a população brasileira, com reflexo imediato sobre
a qualidade de vida da mesma, e que, sem
sobra de dúvida, se constitui também razão
de vergor;tha nacional, especialmente se enfocarmos o Brasil-5aúde, tendo como põnto de
refêrencia os demais países desenvolvidQs.
Srs. Senadores, o diagnóstico de que a formação de médicos estava inadequada às necessidades das sociedades e dos sistemas de
saúde aonde iriam atuar é antigo; data de pelo
menos trinta anos, tanto na literatura dos países em desenvolvimento cortro nos já adiantados.
Já em 1955 e 56, a Organização Panamerfcana da Saúde realizava seminários na região
das Américas, com partlcipaç~o da quase totalidade das escolas da região, na tentativa de
reverter_os quadros da formação de médicos,
que não apenas eram inadequados à solução
das "prementes necessjdades sanitárias da sociedade de hoje e~ do futuro", como moStravam-se incapazes de "compreender a origem
e a dinâmica da patologia individua] e social".
Igual diagnóstico fez a Orga"nlz<içãO Mundial
da Saúde da situação da _educação médica·
na fndia e no Paquistão, onde um sistema
de ensino, estabelecido pelos britânicos há
140 anos, -continuava formando médicos tOtalmente despfovidos das ferramentas necessárias para fazer frente às necessidades da
população em matéria de saúde". Acrescenta
o relatório da organizaçãO: "encerrados durante toda sua formação entre as quatro paredes da faculdade e do hospital, ignoram por
completo o que seja organizar e propordonar
serviços de saúde a wn núcleo comunitário".
Mas, Srs. Senadores, nãO Só os países subdesenvolvidos têm problemas com a formação de seus médicos. Um relatório denominado "Médicos para o sécuJo 21", resultado
de wn estudo realizado por especialistas e publicado pela Associação Americana de Escolas Médicas em 1984, concluía que a forma
como são ensinados os estudantes de Medicina, naquele país, faz deles "médicos receptores passivos de informação e não participantes ativos no seu próprio crescimento inte-

lectual". Segundo relatório, "a educação médica está, de fato, em estado de crise e a possibilidade de formar" médicos que sejam tanto
tecnicamente (X)rripetentes "quanto humanitáriOs é pequena·•. Em nosso País, Srs. Senadores, nestes últimos anos, a situação vem-se agravando, por
um lado em decor_rência do grande crescimento do número de escolas médicas e de
alunos que ocorreu no País, entre 1968 e o
iníciO da década e, por outro, em razão das
mudanças por que vem passando o sistema
de saúde._
_
A expansão, entre nós, do número de escOlas médicas - a maioria delas particulares
--.-, como resposta aos problemas dos excedentes do vestibular e da demanda crescente
de profissionais, resultou em diminuição da
qualidade dos formados sem, contudo, eliminar a falta de adequação, já existente. às necessidades do setor saúde.
Na opinião do Depratamento de Assuntos
Universitários do Ministério da Educação, em
1978, "os profissionais de Medicina, formados
numa estrutura copiada dos países desenvolvidos são orientados para a especialização, para a terapêutica, para as doenças degenerativas e para o liberalisry-~9 profiss!orial. Por- todos estes motivos, seus conhecimentos e seus
interesses raramente coincidem com as necessidades da maioria da população de wn
pats em desenvolvimento".
Em noss_o País,- Srs. Seriadores, a formação
dos médicos está - já cronicamente - em
crise. Uma crise. Orna crise que apresenta uma
possibilidade de solução no atual momento
pOiítiCo~inStituciorlal por meio da implantação
do Sistema único de Sal)de.
As Críticas principais que se fazem expecifi.:-•
camente à _educação médica de nosso País
não distoam grandemente das já supra citadas.
O médico que está saindo das nossas escolas
igualmente não Possui as ferramentas nec-essárias à solução dos nossos graves problemas
sanitários e de organização de nossos serviços; igualmente, não tem bases cientificas sólidas o suficiente e - menos ainda - é capaz
de entender esta realfdade e intervir nela. É
precocemente especializado e tecnologicamente dependente, isto ê, utiliza uma te<:noligia· sofisticada e discrfminativa; tem pouco
desenvolvido seu pensamento crítico, bem como sua capacidade de auto-aperfeiçoar-se.
Já se disse, Srs. Senadores, que o ensino
médico participa da crise do setor, pois ê conhecido e aceito que é a estrutura do sistema
de saúde que exerce aç:ão preponderante sobre -õ processo de formaçãc dos recursos humanos para o setor,- atravé& da estrutura do
mercado de trabalho e das cOndições do exercício da medicina.
Já dizia carias Genti1e de Mello que, diante
do quadro da assistênc;:ia médic:a previdenciária que se implantou no País nos últimos
anos - privatizaÇão da assistência. privilegiamenta do trabalho de especialistas -, não
poderá causar estranheza que os estudantes
de Medicina procurem, precocemente, formar-se em especialistas, antes mesmo de adquirir conhedmentos gerais sobre o exercício
profissional.

E o que têm feito as universidades e as
escolas médicas para remediar esta situação?
Como dizem os doutores Paula CãstrO e João
Amílcar SalgadO, da Associação BrasileírcÍ C:e
Escolas Médicas, em artigo recentemente publicado ém Um de-nOssos jornais. a·S escoJas
e faculdades de Medicina são proverbiais torres de marfim, nas quais se preparam os alunos para um nível acadêmico elevado, confuso, mal definido e qualifiCado de internacional,
porém esquecendo totalmente as prementes
necesSídades sanitárias do País.
É fofçoso concluir, Srs. Seiladores, que o
principal e mais grave fator das distorções do
ensino médicO advém da separação da educação médica do trabalho médico. Concordam
os especialistaS- da matéria _em que esta dissociação entre estudo e trabalho constitui um
dos mais importantes problemas da educação
médica atual e sua superação, juntamente
com mudanças nas relações de ensino, levará
a profundas transforrmições na formação d9s
médiCos. O ambiente da escola médica, em
vez _de ser a sala de aula e o laboratório tradicionais, deve ser, cada vez mais,. os serviços
de saúde.
Entre as alternativas de maior viabilidade
para a fOnnação de pessoa] de saúde encontra-se a utilização da rede de seEViços de saúde,
que poderia ser levada a cabo desde os primeiros anos de carreiras.
Mas, estas mudanças não se farão sem dificuldades. Estão contra elas o conservadorismo docente e o-alheamento da escola à nova
realidade, o amadorismo ern educação mérlica _que prevalece em nossas escolas ..,...... distorções bastante sedimentadas- e a pressão
do vestibular.
Favorecem a mudança, em contrapartida,
o fato de este fenômeno é universal e não
local, a experiência acwnulada, no próprio
País, de currículos inovadores, as próprias inóvações internas da Medicina e - principalmente -as mudanças na estrutura e no funcionamento do sJstema de saúde.
Srs. Senad_?res, concluindo, a implantaçio
do Sistema Unico de Saúde, que reconhece
o desenvolvimento de recursos humanos como condição es~encial para a plena efetivação
do sistema, garantindo à coordenação do
mesmo à participação na formulação e implantação da política de formação e de desenvolvimento de recursos humanos para a saúde; a passagem dos hospitais universitários
e de ensino a integrarem o SGDS, geridos
em regime de cc-gestão e - principa1mente
- estabelecendo que a rede governamental
de serviços de saúde constitui campo de pcática para o ensino e a pesquisa em saúde
-são expressivas esperanças, no sentido de
provocar as alterações necessárias na folTllação de nossos médicos, que possam contribuir para a superação do atual e grave quadro
sanitário naciona1 e para a prestação de melhores _s_etviços de saúde ao nosso povo.
O SR. PRESIDENTE (Anton!o Luiz Maya)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
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OSR- JOTAHY.MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurs_o.) -Sr. Pre;~

sidente, Srs. ~nadore.s:__~ç.;~.bei çl~ ter às mãos

um importante estudo económico sobre__ ~
América Latina de autoria do BID, o Banco
lnteramericano de Desenvolvimento. Esta ins-.

tituição publicou recentemente o seu
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"Rela~

tório Anua1 Sabre 6 Progresso Econômico e

Social na América. ~.tina". A leitura deste

do~

cumento me deixo1.;1 profundamente_ apreen·
sivo quanto ao futuró do Brasil ~ dos demais

países latinos.
O tom pessimista do Relatório não pode
ser atribuído a proselitismo ideológico ou dou-

trinário, tendo em vista tratar-se o ~nc_o lnteramericano de uma instituiç-ão séria, idónea
e de reconhecida competêJJda técni<:a. Dada
a relevância das inforrnaçõe~ contidas no Relatório do 810, achei conveniente vir ao Plenário do Senado Feder'ª! dar minha contnbuição
à divulgação deste relatório e das advertências_

nele contida~.
__ .
_
A primeira advertência é quanto à volta da
estagnação econômica. As estatísticas preli~
minares rererentes ao_ano de 1988 fazem te~
mer a volta da recessão. Segundo o B;mco
lnteramericano, o ano que passou teria sido
marcado por um crescimento económico próximo a zero ou até mesmo negativo. Mesmo
olhando o desempenho latino-americano exdusivamente pelo lado das exportações, os
resultados observados são pouco animadores.
Embora a América Latina tenha conseguido
aumetl_tar em 35-% o volume de exportações
entre 1980 e 1987, _o valor das exportações
diminl,_ÚU durante este período de 93,9 para
91,3 bilhões. apesar da inflação.
Esses números evidenciam um dr~áijco
processo de de.terionlçãç Qos termos _de inte~
câmbio dos países latinos. De positivO, o BID
destaca o aumento e diversificação d~ pauta
de exportações, que_ normalmente constitui
um sintoma de modernização da e<;onomia.
Mas no entanto este processo aparente de modernização permanec_e preso a uma longa estagnação. Pois à medida que a pauta de exportações se c:l.iversifica e se moderniza, os preços
relativos dos produtos exportados permanecem estagnados, o que contribui para a decadência econômfca da região.
Não é, portanto, de admirc,.r que o Produto
Interno Bruto per capita tenha piorado em
quase todos os países latino-americanos. Considerando qúe o PIB per capita é um índica~
dor do consumo per caplta, toma~se nítido
o renõmeno da dirríinulção do nível de bemestar soCial. A diminuição do PIB ficou em
grande parte concentrada nos rendimentos
salariais. O Relatórlo_çl_e.staca a queda dos salá~
rios reais em diversos países, especia1mente
o Brasil.
Na verdade, a América Latina está em crise
desde o início da década, e os sinais de reversão do quadro depressivo ainda não se fiZeram
notar. Para que a Améri~a Latina supere a
depressão é necessário recuperar o nível de
investimento. No entanto, o Investimento Interno Bruto médio continuou, _em 1987, cerca
de 25% inferior ao rúvel médio real registrado
em 1980. O baixo nível de investimento está

diretamente ligado à exaçao da dívida externa.
CQI:no b -pagamento da dívida externa' demanda vultosas reme$S:_.3$ liquiclas de recursos finan.ceiros para o exterior, --a América I.atina
pa,ssa a exportar sistematicamente o C8pitafde que normalm~nte necessita para lmpulsion~r_Qprój)rio desenvolVimento. As transferênciaS U:quidas de recurs<?s financeiros atingi-·
r~m uma média de 29 bilhões de dólares por
aOO no período de 1983-1985, u_ma gritahte
distorção ec:onQmic:a. _ _
.
No caso mais específico_dQ_6r.asil, nós tive--mos_ um breve surto ele crescimento durante
o bi_ênjo 1985-1986, mas_ a expansão _econômic{l vem se desaceJerand_o desde entã~A
tçQca de crescimento caiu de 5,7% em 1986
para 0,7% em 1987; e deverá permanecer próx.i!:DO ~--~_era_ em 1988. A_ gstagnação vem
acomparihada de um au_mento se·m precedente no processo in-flacionárjo.A inflação tem
ultr<3,passado por ampla margem os reajustes
salariais. Um dos destaques do Relatório do _
BID ê- ã -queda vertiginosa dos saJários reais
durante os an9S ojtenta. Coincidentemente,
o Srasil é o País latino que mais recursos -~is
trãnsferiu parã" o exterior durante este período.
P~ra finalizar, gostada de ressalt:ar ,que, como membro do Senado _FederaJ,-Conside_io~
me na obrigação de a.ssumir papel atuante
na dis_cU$_ào dos problemas econômicos brasilei(os._A noVa Constituição ampliou as prer-:
rog~:tivas dp Legislativo,.abrindo aos membros
des_ta_Ca_sa---ª possibilidade de" discutir- e participar do debate econômico. A leitura do estudo do BID me deixou convencido de que QS
políticos brasileiros terão_ que se ~mpenhar
rn.ais do_ que n_unc:a para este país supere a
gra_ve e prolo~gada crise econôrnica que vem
atravessandq. A superação da crise passa necessariamente por uma mudança na rorma·de negociação da Divida Externa. Enquanto
persistir o quadro atua1 de transferências de
nossos recursos financeiros para rora, raço minha a advertência do Banco lnteram_erlcano,
quanto aO· risco de estagnação da Am~ca
Latina.
Muito obrigado pela atenção.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente.
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D!S'aJRSOPRONI.INCIADOPELOSR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
9-3-89, E Q(JE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR. SERIA PllBUCADO POS'~

TERIORMENTE
OSR- JOÃO MENEZES (PFL- PA Pro-

nuncia o seguinte discurso.}_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: depois que o cidadão Leónidas Pires __úori.çalves prOreriu, em nossa residência, um palestra para 26 parlamentares da
Amazônia· e pediu que este assunto rosse_ de~
batido _no Congresso, ficamos· muito satisfei~
tps ao verificar que esse apelo está sendo aceito, porque todos os dias, graçaS- a Deus, temse falado sob(e ® problemas da Amazônia
no Senado.
Ainda hoje, pela segunda vez. o eminente
Senador Jarbas Passarinho se QCupou do assunto, çqm aquele brilhantismo que lhe é característico. S. ~-.deu u_ma____gx:bilada, quando
não havia nenhum representante
falou
de trabalhador nesta Cãsa, esquecendo-se_
que S. _Ex"_ mesmo, deve ser tido como um
dos bons trabalhadores deste País, como o
são esses taquígrafos, as pessoas que trabalham na Mesa, enfim, todos os funcionários
são traba1had9res. Ma::;_ esqueceu-se disso ao
afirmar que no plenário não havia nenhum
trabalhaçlor, razão pela qual intervi, dizendo
que nõs todos somos trabalhadores.
JY\as o que verificamos é que este assunto
amazônico ColJ)eça a sair de certa área e nós
continuamos na mesma área t],apiniquim, porque, quando o assunto da paz, o asstlnto do
desarmamento, da divida externa internacionalmente, começam a perder o seu eco, porque depois da conservação ~ntre os Presidentes dos Estados Gnidos e da lhlião Soviética
foí perdendo urn pouco de repercussão. Mesmo na ONU este assunto roi muito debatido
e hoje já perde aquela característica. porqUe
a pa! e o desarmamento es~o girando em
tomo dos princípios da paz e clesarmamento,
debatido pelos dois .representantes de duas
poderosas nações para enganar o- mundo no ·
sentido de que o problema relacionado à paz
e ao desarmamento está sendo resolvido,
quando são conseqüênciâs de quê? São conO SR- PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
seqüências da situação econômica fman....::.. A PreSidência lembra aos Srs. Senadores
ceira que dão origem ao crescimento do proqUe o Congresso riacional está convoc:a~o
para uma sessão conjunta a realizar-se hoJe, blema da paz e do desarmamento.
Entretanto, pãra criar um tema _novo; nas
às 18 horas e 30 minutos, no plenário da Câ~
últimas conversas entre o Presidente George
mara dos Deputados. (Pausa.)
Bush e o Sr. Eduard Shevardnadze o assunto
A Presidência lembra ainda aos Srs. Senadores que ainanhã, dia 15 do corrente, às 14 está sendo desviado para a ecologia e , com
horas e 30 minutos, será rea1izada sessão es- isso, a Amazônia, porque ela pode ser um
pecial do Senado, destinada a h~~~nageaf grande manancia1 econômico para o futuro
o üder sindica1 e Ecologista FrancisCo Alves e um centro: de__granc:Je riqueza e melhorias
Mendes Filho, de acoido com deliberação an- para o mundo. A ecologia começa a ser divulterior do Plenário, ao aprovar fequerlinehto gada. Mandam, inclusive, para cá o cantor
d"e- ãut~ria do Se_nadOf Aluizio Be2erra ·e outros Sting, que não entende nada disso - pensei
Srs. SenadoreS.
-----.
--.:
até que daria um Show para os índios. Apre--Desfi- rorma, riãci serãO designadas maté- sentam um índio passando o terçadQno rosto
de um runcionário oficial além de outros prorias para a Ordem do Dia.
cedimentos danosos. Há_toda uma encenação
O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya) que não vaJe nada nem produz co[sa alguma.
--Está encerrad{'. a sessão.
E apenas uma articll.lação orquestracta, para
{Levanta-se a sessãq_ às 18 horas e 25 usar Um fermo muito" em moda, no sentido
de dizer -que se está querendo ocupar a Ama~
minutos.)

que

e
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zônia por forças estranhas. O perigo, entretan~o,

não está aí. No nosso entender existe
um fato muito maior, que é o fundamento
econômico, uma situação econômica que se
está preparando, no sentido de impedir o nosso desenvolvimento. Aí é que reside a questão
principaL [sto eu quero saber e verificar por

que está acontecendo.
Dizem que há pessoas no Brasil - e estou
procurando saber o-nome para mandar verificar - estabelecidas em São Paulo que estão

encarregadas de fazer este combate ecológico
com fundamento cie6tíflco, não no nosso sentido tupiniquim de ir à noresta para ver como
os índios estão vivendo, como se pesca, que
se derrubaram 100 hectares de terra. O pior

que está acontecef\do. é esse fundo econômicb, esse fundo de matéria científica que

se

está procurando instalar.
Isto não é_ tanta novidade assim, porque a
revista Veja, do dia 15 de fevereiro, publica,
com a sua responsabilidade, uma entrevista
sobre o título "Uma dama vai à luta", entrevista
da Sra. Danielle Mitterrand, esposa do Presi~
dente da França.
Verifiquem bem o que -diz na entrevista, em
certa parte:
"À frente da Fundação -Fiaitce-tiber~
tés, entidade nascida de seu engajamento
na causa dos direitos humanos, Danielle
Mitterrand recolhe fundos para sustentar
os advogados da OAB -Ordem dos Ad~
vogados do Brasil- que defendem pos-seiros e enviam equipam'entos· aQricolas,
para serem distribuídos no Brasil pela
Conússão Pastoral da Terra."
Ora, vejam V. Exl' s, o assunto é público;
está aqui, e não vi ninguém dessa chamada
esquerda festiva reclamar contra essa interferência.
Para mim, é realmente lastimável, e até surpresa, ver inserido o nome da Ordem dos Advogados do Brasil e não ter visto qualquer
protesto da Ordem, que é tão dosa de suas
obrigações e dos seus direitos.
Verifiquem os Srs. Senadores que estamos,
realmente, caminhando para um ponto ainda
não determinado qual seja.
Essa encenação que se faz em tomo da
Amazônia é.apenas um pano, é
proscênlo
para enganar a opinião pública.
Entendemos, existe coisa muito mais séria;
é algo mais sério, no sentido de fazer, com
toda a meticulosidade, a 'maneira de melhor
impedir o nosso_ desenvolvimento. Já sofremos isto por várias maneiras. A princípio, foi
a história da hiléia amazónica, depois a da
inundação de várias cidades da Amazônia, de
Herman Kahn. Eagorã estamos coin o problema da ecologia. Vejam que é um ~ssunto de- _
terminado, um após o outro.

um-

V.

O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me
~ uma aparte?
·
-

O SR~ JOÃO MENEZES- COm prazer,
Ex'
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador João Menezes, este assunto da Amazônia

está sendo hoje tratado no mundo inteiro, não
apenas no Brasil. Tive oportunidade de assistir
a um progrma de uma hora na televisão, nos
Estaâos Unidos, e de ler editoriais de diversos
jornais americanos sobre esse problema da
Amazõnia. Todos nós, brasileiros, ir-nos-emos
unir Contra qualquer tipo de interferência nas
ded.Sões políticas ou administratiVas do País,
Neste caso, inegavelmente, haverá uma união
de todos nós brasileiros. No entanto, nós não
podemos, em nome dessa questão nacionalista, nos esquec_er que a ecologia é um assunto mundial hoje, não é apenas brasileiro. Entãi:Çn-65 ·proprioS; nós, brasileiros, devemos
exaifliriar essas qüéstões relativas ao desenvolVimento da Amazônia juntamente com as
Preocupações ecológicas, porque elas são
não apenas de repercussão nadonal, são também de repercussão internacional. Hoje, o
mundo faz parte de um universo em que as
comunidade todas se entrelaçam. Não podemos mais imagifl~r decisões isoladas, como
fazíamos antigamente, quando não tínhamos
que nos preocupar com as repercussões do~
nossos problemas nos problemas internado·
nais. Nós mesmos, brasileiros, já decidimos
as questõeS referentes <ios rioS qUe têm limites
com outros países dentro de um interesse glo~
baJ, um interesse internacional e não apenas
dentrO do nosso interesse, porque esses problemas têm repercussão internacional. Logicamente, ninguém vai admitir qualquer tipo
de tnterferência nas dedsôes políticas brasi·
!eiras~ lsso é inegável. Mas não vamos fazer
da Amazônia a nossa Malvinas. Vamos tratar
do assunto com a seri_edade necessária, sem
nos esquecer de outras discussões, para que
não transformemos a Amazônia na nossa Malvinas.
O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato,
nobre Senador Jutahy Magalhães, pelo aparte,
que tem toda procedência. Nenhum país do
mundo pode viver Isoladamente. Hoje é necessário haver esse intercâmbio intemadonaJ, esse_ int_e_rc_ãmbio mundíal.

Estive na União Soviética, na Sibéria, há
pouco te!_llpo. Eles abrem os seus portos,
abrem o seu comércio, porque sabem que
não podem mais viver sozinhos. Mas, se formos dar palpite no lago Baikal, onde_ tiram
os peixes que os sustentam, eles irão redamar.
Sabemos que esse- problema ecológiCo é
mundial. Todes os país e têrii, e- nóS temos
os nossos. Como V.~ bem disse, vamos
tomando as providência para defender a parte
que nos cabe. Sej que hoje o Gõvemo, através
de suas Forças Ari:nadaS, tomou conta 9e todas as bocas de entrada da Amazônia, tamM
bAm está prontd para tomar qualquer providência, e não vai aceitar que se venha nos
enganar e criar problemas. Sei, e tenho dados
em mãos. Estou afirmando que _essa parte
teatral, de destruição da Amazônia, que foi
publicada e notldada nos Estados Unidos, inclusive através de ftlmes. onde viam os tratares
derrubando árvores, derrubando mata, além
de outros, passaram documentários nas tevês
brasileiras e, também, nas americanas. Há
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uma orqUestração no sentido dessa propagarida da devastação da Amazônia.
ExiSte- devàstaçao nos Estados Unidos, no
Canadá e em todos os lugares do mundo há
problemas ecológicos a resolver. O meu receio ou a minha preocupação, melhor dizendo, é aquela de saber quaJ é o fundamento
dessa divulgação que ·se está dando, com vidro de aumento, em torno do nosso problema
ecológico. Qual é a razão lógica, se é realmente em defesa da ecologia, porque, na verdade, estamos tomando as nossas providências, não vamos admitir que alguém venha
aqui nos dar lição, que venham fazer projetas
contra o que queremos, mas quero saber, descobrir onde está o fulcro, onde está a propaganda, onde está a mídia, como ela está-se
instalando e como está <)gindo, no sentido
de preparar o espírito do povo brasileiro do
mundo, para impedir, tal":ez o progresso da
nossa região. Isso me parece fundamental,
porque, toda vez que va'mos instalar uma obra
de fundo que vá melhorar a Amazônia, temos
dificuldade. Estive de corpo presente quando
seinstaloÚ a B.isrragem.de Tucuruí; o 9ovemo
de meu estado, o então governadoi- Jáder Barbalho, propôs uma ação pública para impedir
que se fechasse a Barragem de Tucuruí. Por
quê? Porque ele vivia, também, sofrendo essa
campanha e essa mídia que se fciz diaiiamente
em tomo de-ecologia; que iarri morrer os peixes e em Belém só teriam água· salgadà para
beber: Se nãO tivéssemás fechado a barragem,
não terlarrios hoje enerQià elétrica n'o Pará,
no s_eu interior, nein rio Noi'deste, para onde
já levaram' 800 Km de transm!s'são.

e

O Sr. Jutahy Ma~ães- V. Ex" me permite mais um aparte? '
O SR- JOJI,O MENEZES- Tere; muita
honra de r~eber o_aparte de V. EX'

O Sr. Jutahy Maga.Utães- Relativamente à preocupaçãO' que existe hoje, não· só dos
brasileiros como de todos os países do mundo, sobre a discussão dos problemas _ecolóM
gicos, poderia citar o exemplo do meu Estado.
A zona cacaueira da Bahia foi sempre conside·
rada uma zona chuvosa, e um dos grandes
problemas dos produtores de cacau era a podridão parda. O que era a podridão parda?
Era uma doença do pé de cacau, decorrente
do excesso de umidade. deeorrente, portanto,
da alta pluviosidade que eXistia naquela região.
Há três anos, a zona cacaueira está sofrendo
a pior seca. os- cacaueiros estão morrendo
sobe sol abrasador, há muitos meses n!o
ocorrem chuvas. É decorrente de quê? De
terem desmatado toda aquela Floresta Atlântica,. toda a Mata Atlântica que existia naquela
região. Tínhamos um Distrito chamado Jaca·
randá, de tantos pés de Jacarandá que existiam naquela região, e hoje, nào há maiS nenhum. A última reserva, a de Pataxós, está
sendo queimada agora. Como V. Ext vê, o
problema· que existe, o perigo que existe, é
que temos naquela região, na zona mais nobre
do cacau, rios que antigamente existiam lâ
e hoje estão totalmente secos, sem um milímetro sequer de ·água, porque irresponsáveis
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chegaram ao ponto de desmatax_lll9_ cabeceiras
do rio, fazendo com que esses rios desapare-

cesse_m. t isso que nãO-pOde ocorrer. Temos

que contar com uma legislação forte~ para
evitar tais fatos, esse mal que se cria para
nós mesmos, brasileiros, e quançlo houver \lffi
problema de maior densidade, cÇ>mo a ques-

tão da Amazônia, não signifique apenas um
mal para nós, brasileiro. Esta, a -preocupação

que nós devemos ter, nós, bra~il.t'#ros, com
aquilo que é nosso e está sendo depredado,
sem que saibamos o que vai ªcpntecer daqui
para a frente, porque a zona do cacau, dentro
do pouco tempo, será uma zona praticamente
desértica. Se não tór'narmos as medidas necessárias para revertermos essa situaç_ão que

enfrenta o cacau, vamos ter graves prejuizos
não só para a Bahia como para o próprio
Brasil.

se perdeu um _f!'inuto nessa viagem - o que
achei de máís ímportante e de grande lucide,z
foi preparar-se r~lmente u_m novo ambiente,
formar-se uma nova consciência da.de(esa
da Amazônia. E tanto o Suriname qUanto a
Guiana se manifestaram plenamente de acor- _
do e estãp_deiúi'O desse novo pronut-tciamen~
to.
Durante estes dias. verifiquei a necessidade
que eles sentem também de defender aquela
região Amazónica e estão, hoje, perfeitamente
engrenados conosco dentro do Pacto Amazônic:o, e vamos partir para o futuro, porque só
assim, se fiZermos um bloco politico - por
ser a política fundamental em tudo, pode-se
dizer_ que a política é isso e aquilo, mas sem
a política não se obtém nada, n~m neste País _
nem no mundo.
_ O que o Presidente. José Samey terrdeito,
com_muita_ inteligência, com muita ·clarividência, é solidificar esse bloco _amazónico, para
que possa ser defendido_ern todos os lugares
do mundO; inclusive na ONU. E, como o Presidente Sarne}' foi _reCebido de uma maneira
estrondosa- para mim-, espetacular, em
todas essas regiões, quero ter a oportunidade
de pedir a V. Ex" faça ti"ansCrever nos Anais
da nossa Casa os discursos pronunciados pelo
Senhor" Presidente da República, não só na
Guia:ila cOmo, também, no Suriname, discurso marcantes que dão a posição da politica
brasileira em relação à defesa_ da Amazô_nia,
E mostram claramente o posicionamento que
todos devemos tomar com o Interesse de fazer
com e§ta grande região se tom.e um grande
mananCial de progresso. E fazer, também,
com que_n6s, brasileiros, nos convençamos
de que o Brasil_ só pode progredir quando_
a Amazônia realmente tiver progresso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR .. JOÃO MENEZES -Muito grato
pela intervenção. V. Ex•, mais uma vez, traz
grandes subsídios para o meu pronunciamenR
to. Espero que na Bahia não esteja atonteR
cendo corrÍ as seringueiras o que aconteceu
com o cacau. ·Espero que a Bahia, hoje, já
tenha uma boa produção de látex.
Também existe no meu Estado esse mal
que V. Ex' fala. Na região chamada Castanhal
não existe mais uma castanheira. Foi.tudo derrubado, foi tudo no terçado abaixo, de forma
que precisamos tomar alguma providência
para evitar a destruição predatória. Mas não
é este fato em si, que é nosso, pessoal, interno,
a que me refeii. Estou refe_rindo_~m~- à ameaça
que temos para O futuro, com a mfdia que
se faz em matéria técnica, em matéria filosó~
fica, no sentido _de preparar o espírito da população contra esta s.it_uaçã_o_que há na Amazônia, como s_e ísto fosse um ca:;o perdido, quando não o é. Temos na Amazônia.. talvez destruída, uma percentagem mínima; na grande FloDOCUMENTOS A QGE SE REFERE
resta Amazónica ninguém encostou a mão
O SR. JOÃO MEf'/EZES EM SEG DISainda, esta é a realida.d_e, e não vai se mais
CGRSO:.
deixar encostar,
DisCurso pi-"õfeiidO--Pelo' senhor PresiForani as grandeS empresas, as multinacionais, as que mafs derrubaram mata na dente da República, por ocasião da visita
Amazônia. Acabaram c_om a madeira de lei, ao parlamento da Guiana:
com a madeira de melhor qualidade, como
pau-roa, angelim-rajado e outros, que foram
Senhor Presidente da_Assembléia Nacional,.
extintos, porque transformaram enormes
Senhores Mem!>ros _da Assembléia Nacional_,__
- _
áreas em campo de criação _de gado,
Sinto-me profundamente honrado ao visitar
EntretantO, o nosso fundamento_ é essa,
preocupação que temos contra uma possível esta Assemblêia.
armação de maneira económica e fin~c~ir-ª, _ N.esta Casa, a cidadania exerce livre e $0b~
nO sentido de preparar uma mídia para se ranamente sua Vontade, A VossaS_EXce_lências,
criar dificuldades na Amazônia, no seu desen- legítimos re~resentantes de todos os guianenvolvimento, para fazer com que continuemos, ses, trago a saudação fraterna e amiga de
como disse Leónidas Pires Gonçalves, a usar meus compatriotas.
lamparina, ao invés de podermos ter a energia
No Parlamento passei grande parte de mielétrica.
_ _
. nha vida. É esta a melhor escola de política.
Aqui se aprende a escUtar, a tolerar, a respeitar
O fundamento de ocupar e_sta tribuna e aproveito o momento para falar também as diferenças. Aqui se aprimora o recurso ao
desse grave problema da Amazônia e aqui diálogo, ao convencimento pela lógica do arvoltarei - é porque_ tive a honta de acompa- gumento.. Aqui se faz do consenso _a ferr.a~
nhar o Presidente José Samey na viagem que menta das grandes realizações. Aqui se ccns-_
fez à Guiãrla e ão Suriname. Foi uma vigem
trói a Democracia.
.~
por demaís interessante~ não só porque, no
Meu País orienta invariavelmente sua a~ua
meu entender do que eu vi durante os três ção _exterrya pelos ideai& do universalismo, Qo
dias de cantatas de minuto a m_im.t~ - não desenvolvimento e da cooperação.
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Somos fiéis aos princípios básicos do direito
internadoflal, como aos da igualdade soberana_ dos_ estados, da não-ingerência em assuntOS il1teffiõs de outros paiSes, da autodeterminação dos p'ovos, da soluçãO pacífiéa- das
CODtrovérsia's.
_
.
Etitre tlóssás maiores PrioridadeS está o relacionamento com os países da América Latina e do Caribe e, -muito partícularmente, com
todos os nossos vizinhos. A Carta Magna brasileira eleva a integração regional, um dos mais
caros e tradidonais__o\>jetivos da política exter~
na brasileira, à condiç_ão- de mandamento
constitucional. _
A integração -passa, necessariamente, pela
coc:iperãçãO bilateral.
Tem os, tàdos os países da região, que criar
f?rmulas novas e imaginativas de çooperação.
E o único meio_de contornarmos as limitações
de nossos recursos. De superar as graves dificuldades_ com que nos defrontamos todos muitas delas originárias de uma conjuntura
internacional i:lésfavorável injusta.
Somente jUntos poderemos encontrar as
respostas para os proble'mas da dívida externa,
para a queda dos preços internacionais das
matérias-primas, para a:S práticas proteciónis-tas que restringem o acesso às nossas expOrtações, para as tentativas de controle das tecnologias e da informação.
Não há, para nós, alternativa fora da solidariedade, da cboperação.
O Brasil está decididamente envolvido em
amplo leque de iniciativ.:is em prol do entendimento re9ional. Integramos o Grupo de Apoio
a Contadora. $amos um dos furidadores do
"Grupo dos Óito". Atuamos intensamente na
Associação Latino-Americana de Integração.
A Guiana, por seu lado, Construiu, nesse
relativamente curto período de vida independente, admirável tradição de pluralismo e cooperação. Disso são eloqüente exemplo as múltiplas vertente_s de sua política externa. Ressalta o irripulso renovado que deu, com sua
liderança, aO ,Movimento Nao-Aiinhado.
Atuamos Juntos no Sistema Econômico Latino-Americano. Juntos também estamos_ no
Tratado de Cooperação Amazônica, on"d~ trabalhamos em prol do desenvolvimento da
Amazônia, do bem.estar do povo da região,
e da preservação de nosso riquíssimo pabimônio ecológico.
Reunimos, brasileiros e guianenses, admirável acervo de ações conjuntas. Estamos imbuídos dó mesmo ideal de colaboração. Pregamós- e -pi'aticãmos ã-_ boa convivência entre
vizinhos.
É fé'rtii promissOr; portanto, o terreno para
o e-ntendimento.- Apesar de nossas carências de recursos, poderemos-, -ombro a ombro, com imaginação
e reali::;;mo, forjar t,Jm sólido exemplo de c:;oo~
peraç:ão para o desenvolvimento.
Senhor Presidente, Senhores Membros da
Assembléia Nacional,·
·
Brasil Guiana condUir~m. hâ--me_nos de
um ano, o "Programa de Tra;balho de Georgetown"_ É
lnstrume:ritO recundó, abràogente
em seu escopo, destinado a balizar nossos

e

e

e

um
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esforçOs de cooperação. Mas não é limitativo;

'rlã6 'restringe nOssa- dispbsfçáo de atuar em
coiljurlto, quaitdo ocorrem situações que demãndam um eSforço st.Jplementar, para fazer
ffeníe a' emergéndas.
·
· Muito recentemente, especialiStaS brasileiros e gui~m~nses examinaram, em conjunto,
o sistema de geração elétrlca na -Guiana, com
o objetivo de determinar as formas mais efica-

zes e ágeis de cooperação. Vamos contnbuir,
como nos for possível. para que a Guiana supere essa situação de emergência e fortaleça,
a mais longo prazo, seu setor ele energia elétricã.
·
·
Com o prOgreSsivo· conhedmeflto inútUo
de n:ossas realidades, saberemos identificar
semPre novas formas de cooperação.
Com minha visita, espero dar impulso reno-

vado às relações bilaterais. Vamos ampliar e
aprofundar o entendimento entre o Brasil e
a Guiana, entre nossos povos. que tanto têm
em con1um. TefTlo~ muito a aprender uns
com bs outros. Vamos enfrentarjuntos os de, safios comups.
Senhores Membros da Assembléia Nacio, nal,
·Esta é a primeira visita- de um Presidente
brasileiro à Guiana. Estou certo de que representa o prelúdio de cantatas cada vez mais
intensos entre nossos dois países, em benefício dos povos brasileiro e guianense.
Guardarei com carinho a lembrança da acolhida
me tem sido dispensada neste pais,
por sua gente hospitaleira. Não esquecerei as
homenagens calorosas que me foram prestadas. Recordaiei sempre a grata e honrosa
oportunidade que me coube_ de falar, nesta
Casa, a Vossas Excelências, legítimos representantes do povo da Guiana, sobre o futuro
de paz, de harmonia, de prosperidade, de progresso que estamos construindo, brasileiros
e guianenses.
Muito obrigado.

que

Discurso pronundado pelo Senhor Presidente da República durante a visita que
fez à Assembléia Nadonal, no Suriname:
Senhor Presidente da Assembléia Nacional,
Senhores Membros da Assembléia Nacional,
Muito agradeço as palavras de Vossa Excelência.
Sinto-me feliz e honradÓ pOr esta oportunidade de me dirigir aos ilustres representantes do povo do Suriname.
Em 1956 assumia~eu_, ·pêlá- primeira vez,
uma Cadeira no Congresso Nadorrai. Desde
então, só em duas ocasiões afastei-me do
exercício da atividade parlamentar- quando
eleito para governar meU estado natal e nestes
últimos quatro anos, como Chefe do Exeçutivo brasileiro.
Sou _Parlamentar por vocação. Ao Legislativo dediquei grande parte de minha vida pública. Foi minha melhor escola. É onde estão
minhas raízes.
Mfnha presença nesta casa COnstituí oPortunidade propícia para partilhar com Vossas
Excelências a rica experiênéia democrática
,que vive o Suriname.
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A consolidação da democracia pressupõe
dona]; temos. na integração, um de nossos
a aceitação do pluralismo e a busca do conobjetivos prioritários.
senso. Exige paciência, humildade, tolerância,
Temos sabido identificar, num trabalho permas também detenninação, na procura incessistente, formaS eficazes ·de nos auxiliarmos
sante- de equilíbrios que sáo tênues, na commutuamente. De progredirmos juntos.
posição de interesses quase sempre confliCom imaginação e realismo seguiremos
tanteS, na superação diária de divergências.
aperfeiçoando novas modalidades de coopeOs resultados têm sido compensadores. l-lá
raçã_o. Encontraremos os meios de superar
pouco menos de dois anos, em 30 de setem- as limitaÇões que nos impõem o protedonisbro de 1987, a nação surinamesa, irmanada
mo dos parceiros comerciais mais fortes, o
em tomo de um projeto comum, réferendava
tratamento iníquo da questao da dívida extera Constib.Jlção da República.
na, as tentativas de monopólio do_ conheciEstavam assentados os pilares do Estado
mento cientifico e· tecnológico.
democrático. O regime pluralista e represenEspero
minha visita contribuir para dar
tativo forneceu õ embasamento político para
dimensão nova, m~is abrangente e profunda,
que o país voltasse seus esforços para a conao processo de entendimento entre nossos
quista do desenvoMmento económico e do
países. Vamos intensificar nosso diálogo políbem-estar social.
tico e ampliar o conhecimento de nossas realiO processo de transição, que a História
dades,
'
mostra ser freqúéntemente traumático,· transSão
notáveis
as
semelhanças
étnicas
de
correu em paz no SuOname, o que Só ehgrannossa gente. Nossas raizes african::,s, ameríndece e dignifica o povo deste país·.
dias, européias, entrelaçam-s_e com as imigraSenhor Presidente,
ções do Oriente, fazendo da pluralidade de
SenhOres Membros da Assembléia Nacioraças mais um ponto de identificação~ _
nal,
Enfrentamos, em conjunto, o desafio dos
Trago-lhes a mensagem fraterna de apoio
gtandes .espaços amazónicos, o qual exige a
e de admiração do povo brasileiro, pela valiosa
intensificação -da cooperação mútua e regiolição de luta da gente e do Governo deste
país, em prol da liberdade, dos valores demo- nal. Esforçamo-nos por ampliar o acervo de
tecnologias próprias, mediante o intercâmbio
cráticos, da plena inserção do Suriname na
e a cooperação. Nossa realiçiade geográfica
comunidade internacional, como país sul-aestimula o livre fluxo de informações sobre
meric_ano, como parte da família de nações
tecnologiaS que dificilmente estarão disponílatino-americanas.
A ConstituJção brasileira, promulgada em veis em outro:;; climas. em outros quadrantes.
Pouco a pou.co, estabelecemos vínculos
outubro último, reflete a firme determinação
dos brasllelros de realizar, pela prática da de- culturais que farão florescer iniciativas comuns, certamente enriquecedoras em meio
mocracia, a grande aspiração nacional de
construção de uma sociedade igualitária, cada à nossa diversidade lingüística, de costumes.
vez mais justa, livre, pluralísta e fraterna, em
de formação. Noto com satisfação que o ensino da língua portuguesa já desperta grande
intima comunhão com seus vizinhos.
Nossa Constituição consagra, como um interesse em Paramanbo e que programas de
dos objetivos fundamentais da política externa televisão brasileira têm tido boa aceitação.
Senhores Membros da Assembléia Naciodo Brasll, a integração latino-americana. Acreditamos que o' desenvolvimento econômico nal,
e social s6 poderá ser plenamente atingido
Fiei aos' princípiOs da não-ingerência em
pelos países da região, se unirmos nossas von- assuntos internos de outros países, da autodetades, se s_omarrnos nossos esforços.
terminação dos povos, da solução pacífica das
O caminho dã:- prosperidade tem de ser tri-_ _controvérsias, o Brasil tem, no relacionamento
lhado em conjunto. Na integração regional es- com os_ paíseS do Continente, uma das mais
tá a alternativa para superação das imensas
altas prioridades de sua politica externa.
dificuldades que nos são impostas pela conÉ nossa permanente preocupação formular
junb.Jra económica internacional.
linhas de atuaçâo que sejam positivas para
Ao fortalecermos nossa cooperação bilate- o Brasl'J e para cada um de nossos vizinhos.
ral, estaremos dando um grande passo na di- Somos, portanto, sensíveis às_ dificuldades poreç~ da integração latino-americana.
líticas e económicas por que t~m passado o
Minha viSitã ao Suriname tem justamente Suriname e estamos firmemente imbuídos da
esse objetiVo: o de lmpulsJonar o nosso_ rela- vontade de examinar, em conjunto, as melhocionamento, buscando elevá-lo a patamares res formas de cooperação. Vamos projetar um
cada vez mais condizentes com as suas poten- futuro comum, com a estabilidade que todos
cialidades.
desejamos e a que ~em direito nosso? povos.
Múltiplos são os ele.mentos coLÍluns a nosA clareza e a nitidez desse processo de coosós-dolS-pãíses. que fomecein alicerces sóli- peração são fruto do diálogo aberto, franco,
dos para o estabelecimento de uma coope- que passa pelo Executivo, e tem suas bases
ração proffcua e duradoura. Pr~zamo~ ~s _!rysti~ bem assentadas nos Poderes Legislativos de
tuições dE:mocrátiCas qUe conquistamos; que- cada um de nossos países. A (orça e a legitimiremos crescer em paz e com estabilidade; de- dade da cooperação bilateral, do estreitamenfendemos a Solidãriedade continental e latino- to de nossos vínculos, decorrem justamente
americana, assim como os prindpios da boa- deste debate público, dos cantatas entre nosvizinhança; partílhamos visões convergentes sos Governos; nossos legis1adores, nossa gensobre grandes temas da atualidade intema- te.
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Na visita que ora faço a esta Casa, cumpro
o alto e honroso dever de homenagear o povo

surinamense, aqui representado •por Vossas
ExceJências, selando, dessa forma, as raízes
duradouras de nossa amizade.
Ao renovar-lhes, pois, a homenagem do povo e do Governo do Brasil, trago-lhes também

os ndssos votos pela crescente paz e prosperidade do Suriname.
Muito obrigado.

ATO DO PRESIDENTE I'!• 56, DE 1989
O Presidente do 'Senado' Fêderal, no' uso
das atribuições que_ lhe con(erein os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV,' do Regimento·

Interno, em conformidade com a delegação
de coni.petência que 'lhe fol outorgada pelo
Aro da Cornlssâo Diretora 'no 2; de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo n"' 001.054/89-9 resOlve aposentar,
voluntariamente, .Constantino Montes Reis,
Adjunto Legislativo, ClãsSe "Especial", Refe~
rência NS~ 19, do Quadro Permarient:e do Se~_
nado Federal, nos termos do artigo 40, inciso
m, alínea "a", da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado com os arti~
gos 428, inciso Ir; 429; incfso (; 430, incisos
IV e V; e, 414, § 4~. da Resolução _SF n• 58,
de 1972; artigo 3<> da Resolução SF n• 13,
de 1985; artigo 2~ da Resolução. SF n" 182.
de 1987; e artigo 5~ da Resolução SF n 9 155,
de 1988, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso· XI, da Consti~
tuição Federal.

Senado Federal, 14 de março de 1989.Senador Nelson Cartieíro, Presidente.

CONSELHO DE ADMINISTRA~O

Ata da 1 ~ Reunião Ordinária

Reali_zada em:1o d~ março ~e-1989

Às dez horas do dia dez de ma·rço de hum
mil novecentos e oitenta e nove, reúne-se o
Conselho de Administração do Senado Fede~
ral, sob a Presidência do Senhor José Passos
. Pôrto, Diretor~Geral; com a presença das Se~
.nhoras: Fátima Regina de Araújo Freitas, Dire~
tora.,.da .Secr.etaria de Documentação e lnfor~
m·ação; Sara Ramos de figueiredo, Diretora
da Secretaria Legislativa; e,.dos Senhores Lui_z
do l"{asc:imento Monteiro, Diretor da,Secretaria
AdministJ:ativa; Manoel Vilela de. Magalhães,
Diretor da Secretaria de Comunicação Social;
e~ GeisOn de Sousa Lima, Diretor Qa Secretaria
de Serviço_s Especiais. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores: Nerione Nunes Cardo.so, Secretário-Geral da Mesa
e Edgi";lr.d. l..inc;oln çle Proença Rosa, Diretor
da Ass.essoria. D9n.dÇ1 iQfdç:. a9s trabalhos o
Senhor Presic;le.nte conçe,d~ a p~lav~ à Senhora Sara Ramos de Figu~lre.dç ~ue r,elata o Pro~
cesso n~.011 HH/f!&-4•.ern que ~op~rto Sam~
paio Contreiras de Almeida, Datilógrafo, Clas~
se "C", Referência _NM-25, .lotado no Gabinete
do Senhor Senador Maurício Corrêa, atualmente no exerCício da função gratificada de
Auxiliar de crabinete, requer rE;COnsideraç:,ão
da decisão proferida no_Processo .n~
ora designado para o exerddo da furtção grati~
ficada de ·Assistente Técnico, pelo Titular do
mesmo Gabinete, indicação éssa .indeferida
pela Adffiinistração, por entt;~d~~ que car~c~
teriz-a desvio de função. Sem qualquer anáhse
de mérito, a Relatara é de Parecer que o Conselho deixe de ~pinar sobre o pedido, o qual

571

deverá, conforme dispõe o § 2~ do art. 421.
do Regulamento Administrativo, seguir diretamente à ápreciação dO' Senhór Prirrieirà-Secretárló. Ó 'parecer é apfovà.do, CoÍltinua~do
Com a palàVrà, 'cOmO.Reiato[a,_a Sénhoia Sara
RamoS de figueiredO <:n:iie' parecér C.ontrán:o
·ao Processo n" 012021/88-1, em que Luc!mar
Maria dos santos é óutfos carldidafos aProva~
· dos rio últirôo cOn'cUrSà PúblicO de batilógra~
fo, aii-lda não convocadOs para assunção do
cargo, requerem o seu aproveitamento antes
de findar a validade do concurso que presta~
ram. O ;,areCer é ãp'roVad6, Prcisseg'uinê:ià os
"trabalhos',. OSerilíof Presidente cõn"céde a: Pa~
lavra ao Senhor'luiz 'dO NaSCimentO Monteiro
. que emite parecer favorável ao ProceSso ·n9
. 015300/8'8~9. eiii que PâLiló Césai- 'Siqueira
Birbeire~ Taquigrafo LegiS!àthio; !Otâdo' ria
Subsecretaria Oe Taquigrafia, requer feadap~
tação, por transferência, para a Categoria Fun~
dona! Qe Técnico Legislativo. O parecer é
aprovado. Finalizando, .o. Senhor Diretor da
Secretaria Admínist'rativa emite. pareCer COh~
,trário .ao ,P.rocess,a. n~. 0.1.3879/88-0,. Íla qUal
a Diretoria Geral solicita examinar p .situação
cfos servidores da rel~ção constante no pro~
cesso em face do_ disposto no artigo 21'. do
Ato n<> ~ 1/88,,d~ Comiss~o Dfretora. O parecer
é aprovaQ.o. Nada mais havendo_ a tratar, às
ohze horas e trinta minutos, o Senhpr Presidente dedara encerrados os trabalhos da reunião, lc:wrànP9 eu, Mar!=o Aurélio çle Oliveira,
Secret~o. ~ presen~,A~ que, depois de apre~
yada, s.er~ a~s\n~çla pel9 ,S.enhor P,res;dente
do Coris~lbo Çe Adrnintstr~ção do Senaçl9 federal. .
d.e.~e.uniões1 ,10 .de.m~rço .d~ 19j39.

Salª

José PifS$05 Põ,rto,

Pr~iden\e.

República Federativa do Brasa

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
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SENADO FEDERAL
Faço 5aber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52. inciso IX, da Constituição Federal,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 3, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (LFTRJ), em subatltulção de 131.344.704
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ).
Art. 1• É o Governo d::> Estado do Rio de Janeiro autorizado a emitir, mediante registro no Banco ·
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (L.FTRJ), com base nas disposições .
do artigo 4 9 da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão essa destinada
a possiblitar a substituição de 131344.704 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro (OTRJ),
que serão extintas em isonomia com o· tratamento a ser dado aos titules federais da espécie, na forma
do que prescreve a Lei n' 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de março de 1989.- Senador Nelson Cameiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição Federal,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 4, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG), em substituição de 171.946.935
Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais (OTM).
Art. 1' É o 'Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a emitir, mediante registro no Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Minas Gerais (LFT-MG), com base nas
disposições do artigo 4 9 da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão essa
destinada a possibilitar a substituição de 171.946.935 Obrigações do Tesouro do Estado de Minas Gerais
(OTM), que serão extintas em isonomia com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, na
forma do que prescreve a Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 29 ESta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de março de 1989.- Senador Nelson Cameiro, Presidente.
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Impresso sob • respons•bd•d.ade d.a Mes.. do Seniido federal
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ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO ~OS~ DE SOUZA
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos tennos do art. 52, inciso IX, da Constituição Federal,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo !I ~nte

RESOLUÇÃO N• 5, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Espirito Santo a emitir Letras do Tesouro
do Estado do Espirito Santo (LFIES), em substituição de 3.033.526 Obrigações do
Tesourti do Estado da Espirito Santo (OTES).
Art. 1• É o Governo do Estado do Espírito Santo autorizado a emitir, mediante registro no Banco •
Central do Brasil, Letras Fiilanceiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo (LFTES), com base nas disposições
do artigo 4' da- ~eso!>!ção n• 62', de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão essa destinada
a possibilitar a substituição de 3.033526 Obrigações do Tesouro do Estado do ESPinfu Santo (OTES), que serão extintas .em isonomi~ com o ·tratamento a ser .dado aos títulos federais da espécie, na fonna
do que prescreve a Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de março de 1989.- Senador Nelson Cameiro, Presidente.

SUMÁRIO
1 - ATA DA 18• .SESSÃO, EM 15
DE MARÇO DE 1989

DE MARÇO DE 1989

Sessão Especial destinlld.l! a reverenciar
t memória do Líder síndical e ecologista
=i"ancísco Alve$ Mendes Filho.

22-EXPEDIENJE

17VA EM NOME DA MESA

.

1.2- Comunicação da Presld&lda

COnvocação de sessão extraordinária a
realizar-se hoje às 17 horas e 20 minutos,
com Ordem do Dia que designa
1.3-ENCERRAMENTO

2.!-ABERTURA

__2.2.1- Leitura de projetos

Oradores: _
SENADOR ANTÓN!OL.(IIZ M-4YA
SENADOR MÁRIO MAL'!
SENADOR 1EI7E ~~
SENADOR ALU!ZlO BfZERRA
FALA DA PRESIDâfOA - ASSOCú\-

2.2.2 -Requerimentos

2-ATA DA 19• SESSAO, EM 15

-Projeto de Lei do Senado n\' 35/89,
de autoria do Senador João Menezes, que
c extingue o Coilselfio Monetário Nacional
e a Secretaria Especial de Administração
-de Preços.
·
-Projeto de i..ei do Senado 11? 36/$9,
de autoria do Senador Divaldo Suruagy
e outros senadores, que regulamenta o 3rt.
159, inciso I, alfnea c da Constituição, instituindo o Fundo ConstiWcional do NorteFeNO, Cl Fundo Constitucional do Nordeste:.FcNEe-o FundO Constitucional do Cen·
_ tro Oeste-FCCQ e. dahdo o~a~ providências.

- N~ 37/89, de autoria do Senador Jorae Bomhausen, solicitando homenagens
de pesar pelo falecimento do ex-Senador
Atilio Fontana. Aprovado.
- N 9 38/89,- de autoria do Senador :forge Bomhausen e outros senadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores do expediente de sessão em data a ser
oportunaménte marcada seja dedicado a
homenagem póstuma ao ex-Senador Ati- - lio Fontana.
·

-'- N? 39/89, de urgêriCia para o Projeto
de Decreto Legislativo n? 1/89, que sustâ
os efeitos do artigo I 1 e seus incisos,~ do
Decreto n9 97.455, de janeiro-de 198Q, cujos dispositivos dissolvem a Empresa Brasileira de Assistência Técniea e ExtensãO
Rural-Ernbrater, a Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos-EBTU, e a Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes-Geipot

Março de 1969

-

N~ 40/89, de urgência para o Projeto

de Lei do Senado n"

14/89~:

que

dispõe

sobre a ahlallzação monetári_a das restrições do Imposto de Rend_a e a

b~

de

cálc::ulo para incidência do imposto no ca-

so de aluguel de imóveis.

2.2.3- Apreciação de matéria
-Requerimento n" 30189, lido em sessão anterior. Aprovado.
2.3-0RDEM DO DIA

Projeto de lei da Câmanf n" 145, de
1965 (N• 4.362/84, na Casa de origem),
que_ dehbmina "Senador Nilo Coelho" a

rodovia BR-428, que liga Cabrobó a Petrolina, no Estado de Pernambuco. Aprovado.
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2.3.1 - Matéri.. apreciadas após a
Ordem do Dia
-Projeto de: _O_E;!;cre:to Legislativo n"

1/89, em regime de urgência, nos tennos
do Requerimento n"' 39/89... Ji!=lq no ExPediente. Aprovado, após parecer proferido
pelo Senador João Menezes. tendo ~a,do

SENADOR LOGR/VAL BAPTISTA -

da palavra os Senadores Mauricio Corrêa,
Lime

Chaves. J...ari>as Passarinho. Affonso

Posse do eSÇritor Waldemar

~g~hães

Mattos'; ri<fi\Cademia de Letras da Bahia ·

_Ç<Jmargo ~. D.irceu Pmlei[o.

-.------......Redação final do Projeto de De_creto
Legislativo n91/89, em regime de urgência.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.

2.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próldma sessão
2.4- ENCERRAMENTO

-Projeto de Lei do Senado rt' 14/89,

em _regime de urgência, nos termos do
__ Requerimento n 9 40/89, lido no EJ<pedien-

3-ATOS DO PRESIDEI'ITE DO
SENADO FEDERAL

te..Aprovado, após parecer proferido pelo
Senador Fernandq Henriqu_e Cardoso.

-W 140 e_142/88 (republicações)

-Redação final do Projeto de l,._ei_ <;to
Senado n9 14/89, em regime de urgência.
"Aprovada. À Câmara dos Deputados.

4

-II'ISmmo DE PREVIDeNCIA

DOS CONGRESSISTAS

.

~Edital

de cpnvoc_ação de assembléia
geral ordinária, a realizar-se, em 29-3-89
~ i:iatãncetes patrlinoniais e demonstrativos das receitas e despesas

-Requerimento n9 38/89,lid0 no EXpe.diente da presente s'essão. Aprovado.

2.3.2 -Discursos após a Ordem do
Dia

5 - MESA DIRETORA

SE1'WXJR RaY BACELAR- Desativãc;.!o de trens

575

6 - LiDERES E VICE-LiDERES DE
PARfll>OS
·'i- COMPOSIÇÃO DE COMIS-

na Bahia.

SENADOR Jl!TAHY MA<ML.I:VÍES Crise das universidades.

.

SÕES PERMAI'IEI'I1ES

.

.

Ata da 18"' Sessão, em 15 de março de 1989
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Nabor Júnior.
ÀS 14 HORAS E 30 MUYUTOS. ACHAM.SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES

_.. Sob a. proteção de Deus, iníci_amo_s nossos

trabalhos.
·
A presente sessã_o especiaJ foi convocada
-Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor _em atendimento a_o requerimento do nobre
J(m!or - Leopodo Peres - Carlos De'Çarli
Senador Aluizio Bezerra e outros Srs. Sena- Aureo Mello - O_dacir Soares - Ronaldo
dores e _destina-se a homenagear o líder sindiAragão - Olavo Pires-....:.._- J:lão _Meneze$ cal e ecologista FranciscO AIVC::S M~.ndes Filho.
Almir Gabriel- Jarbas Passarinho -Moisés
Concedo a palavra ao nobre Senador AntôAbrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya -João Castelo-.= -AieJ{andre Costa :._ nio Luiz Maya.

João Lobo- Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão -Cid Sabóia de C~ho --:-:- Mauro
Benevides- Carlos Alb~rto __;.. Raimun4o_!Jra
- ~rco Maciel 7 Ney Maranhão --:- Mansueto de Lavor -João Lyra- Divaldo Suruagy - Francisco Rollemberg - Làurival Baptista - Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar Gerson Camata - João Calmon _- Nelsqn
Carneiro -Itamar Franco --Alfredo Campos
-Severo Gomes..:.....: Pema_ndo Henrique _Car~
doso- Mário CovaS·- Mauro Borges- Iran
Saraiva - Mauri.::io Corrêa __ M_ejr-ª-_Fíl)1o Louremberg Nunes Rocha- Márdo Lacerda
- Mendes Canale - Raçhid Salct~nha Derzi
-Leite Chaves - AffQn.so_ Çéun_a[go-__:. J9sé
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - NeJson Wedekin - Carlos Chiarelli
-José Paulo Biso! -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- HavendQ número regimental, declaro aberta a sessão.

O SR. Al'ITÓrllO UIIZ MAYA (PDC -

trabalho profissional, de que tiram o_seu sus-

tento e··o -de sua família.
ChiCo- Merides concentrou seu$ .~sfo(S:OS
nessas duas causas, de modo a fazei delãs
a razão de ser d~ sua própria vid~. Tanto isto
é verdade que por causa delas ele mereceu
prerniação internacional_ em vida e está sen~o
condecorado no Brasil e fora dele, a ponto
__,_ de .$e r destaque especial na lmpresa e na tele·
- -_vjsão d~ ~ países do mundo civilizado.

TO. Pronüncia 0 seQuínte discurso.) -Sr. Pre- _
sidente, Srs. Senadores, Senhores. representaiites doS países amigos, com embaixadas
nCiBrasil, minhas Senhoras, meus Senhores.:

O Partido Democrata Cri$ se associa ~s
demais partidos políticos com representação
oà Senado da República, para prestar uma
homenagem póstuma à memória de Chko
Mendes, como é nacionalmente .conhecido
- FrêlnCiSco Alves Mendes Filho.
--

E o faz por reConhecer na pessoa deste
ilustre brasileiro a personificação de duas
grandes causas pelas quais ele batalhou e às
quais ele_dedic;:ou_o melhor de __ sua_Vida ~de
suas atividades, a saber, a causa maior da
preservação da natureza e dos recursos natu~
rais da Amazônia brasileira e a causa não menos importante dos st;ringueiros que nas matas da Amazônia têm o seu h6bitat e o seu

AVida desse: brasileiro destemido,e corajoso
foi ceifada por mãos assassinas_ que, ao invés
de calarem a voz em defesa das causa~. que
abraçou com ardor e corn &s quais se identifi~
cava, c:t4ffientáram-lhe ainda mais os_ méritos,
fazendo com que sua lembrança falãsse mais
alto e ·mais forte em prol da sl,la Amazônia
e de seus_ innãos seri~_U~iros. ,
__
_
A morte--de thiCo Ménaes, -pela s~a--brutali~
dade, conSagrou-cttnárt:lr das causas cjue ha~
via abraÇado em vida com ardor e dedicação

ímpares.

O mártir é o herói que sacrificou sua vida
em proJ de causaS riobr.eS. cruc_o_M.endes é

o sfrubolo destas causas,

Atém+de mártir, o povo sofrido da Amazônia
vê em Chico Mend~s um exemplo que deve
ser imitado, reverenciado, cultuado.llin vereiadeiro idolo. Um ídolo transfigurado em mito.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhas Seé a personifk:ação de vaJores que o povo considera como

nhoras e meus senhores, _o mito

verdadeiros e autênticos. Por isso os transfigura até o mais elevado nível de perfeição.

Os gregos mitificaram as fOrçaS da -natureza
e aS próprias forças_ humanas, além das quali-

dades próprias do ser humano. E, juntamente

<:om os. gregos, os romanos chegaram a deificar a orgia que tanto apreciavam e o:» bacanais
por ocasião da vindima, celebrando vários dias
~$eClltivos

ao Deus Baco, mito da fartura

e da fertiltdade.

Em Chico Mendes, o mito é a personificação da natureza pura e agreste da Amazônia
que o povo contempla e ama, e deseja seja
preservada da devastação e da destruição. Mas
o é também a personificação da vida sacrifi~ que os seringueiros levall_1,_em);)renhados
~ selvas, trabalhando em busca de meios
nec~os a sua e à sobrevivência de sua
famiua, na extração do látex das seringueiras

O m!to de Chico Mendes estará sempre na
memória de sua gente. Jamais será e.squecjdo. Passará para a história como represen~
tltçio viva de duas grandes causas: a preser·
~ecológica do sistema natural arriazôníco
e a vida de trabalho e de sacrificio de um
segmento importante da comunidade ama~
Neste sentido e sob este enfoque, o PDC
considera justas as homenagens que esta Co·
lenda Casa tributa, nesta data e nesta corneftKl1'41.Ção, à memória deste üustre amazônida
e brasileiro que é Chico M~des, um mito que
surge na história de nossa Pátiia. Que o símbolo de Chico Mendes sirva de
alel'U!. e advertência para toda a Nação. A Ama~•. :tão cobiçada internacionalmente, é nos·
$l. Somos nós, o Governo 'e o povo Di-aslleiro,
quC ~os de cuidar dela. Deferidê-la da ga·
~cia alheia. Preservá-la .no que ela tem de
caracteristfca,s própriaS: suas Qorestas imensas.. a vadedade imensa das espédes vegetais,
~ais e minerais que constituem um reservatórfo precioso e rico de recursos naturais;
su;a imensurável bacia hídrica, um enorme po·
tendal de vias navegáveis e de energia hidráu11<:'Somos nós que temos a obrigação de planejar e de executar com responsabilidade o
~nvolvimento na Amazônia, sem .o saaifido da natureza a_greste e bela desse inferno
verde brasileiro. E pre"ciso, Sr. P[esidente e
Srs. Senadores, conservá-lo em harmonia
completa com o desenvolvimento' regiqnal,
esse infamo verde, com vistas não somente
ao desenvoMmento" econômico da região,
mas sobretudo ao desenvolvimento se<;ial de
aia brava geni'e, que vê em Chico _Mendes
o seu símbolo maior.
_!,.a~tif:namos apenas que circunstâncias
condenáveis de violência contra os direitos
fupdamentais da pessoa humana sejam as razões que o tomaram símbolo, mi~, herói e

-·

Era o que eu tinha a: dizer, Sr. Presidente.

Nnas,)

O SR. PRESID!!MTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nóbre Senador Mário

Maia.
OSR.MÁRIOMAIA(PDT-ACPronuncia o ~guinte discurso.) - Srs. Representantes de Missões Diplomáticas de países amigos; Sr. Adamor das Mercês Pereira, Digníssimo Presidente da Federação dos Agricultores do meu Estado o Acre; Srs. Representantes de Entidades Ecológicas aqui presentes; amigos e familiares de· Chico Mendes; Sr.
Presidente do Senado Federa1; Srs. Senadores; meus senhores e minhas senhoras:
Entre --Os váriOs grandes- temas, que estão
à afligir a humanidade, dois se apresentam
com maior nitidez e, nestes, ponderáveis forças estão a interferir num conflito de grandes
proporções e graves conseqüências. Um é a
questão do desenvolvimento econômico a dívida externa dos países deste subdesenvolvido Terceiro Mundo. Esta dívida externa,
que há mais de uma década Impede e bloqueia de forma peremptória o crescimento
econõmico brasileiro, causando com isso o
desemprego, a migração interna, a fome, a
doença, a mortalidade em todas as faixas etárias, essa_ mesma divida é_uma das principais
causas do segundo tema que preocupa a todos nós: a qu~stão ecológica, especialmente
otênue e perfeito equilíbrio da Amazônia, objetivo principal_ da luta e martlrio d~ Chico Mendes.
Chico Mendes, conhed-o; era alegre, jovial,
bem-humorado. Tinha, nos olhos graúdos, a
placidez dos justos e, no sorriso triste, a convicção dos predestinados.
Chico Mendes era wn predestinado...
A sua vida, o seu trabalho desprendido de
ambições pessoais, s~ capaddade de aglutinar id~_i_?l.§_ de homens simples e tomá-las efetivas, concretas, em ações conjuntas, coletivas, tornaram--no um paradigma, um guia, um
Iider espontâneo. De sua obstinação na busca
do bem comum para seus companheiros seringueiros, em defesa de suas colocações,
nasceu. com a mesma naturalidade dos fenômenos telúricos da Amazônia, o defensor intransigente da floresta.
Chico Mendes éra um sodalista nato: antes
de ser ecologista, Chico Mendes e~ um socialista. Sua luta transforrpou~se aos poucos em
uma permanente batalha social pela efetiva
posse de seus companheiros sf;ringu_eiros em
suas colocações. Foi o sentimento humanístico de solidariedade que inspirou e lévou Chico Mendes a lutar pela preservação das castanheiras e seringueiras, pois· ainda rnenino
compreendeu que eram aquelas árvores miraculosas que davam sustento ao homem da
floresta.
Daí conceber Chico Mendes, como uma
-inspiração divina, a criação das "Reservas Ex~
tr~s". O .que seriam as resenras extrativístas na concepção de Chico Mendes? Se·
riam áreas de. prevalência de seringueiras e
castanheiras que seriam preservadas para uso
exduslvo àa atividade extrativísta e coletora
da borracha e da castanhe:. As áreas de florestas ricas em seringueiras e castanheiras não
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seriam passíveis de derrubadas e queimadas~
Ess:as áreas nâo seiiam apenas preserVadas
mas adensadas em suas espécies produtivas,
destinando-as COlJlO posse coletiva aos seringueiros nelas colocados, com suas respectivas
faml1ias. Desta. ação específica, na defesa da
seringueira e da castanheira, resultarici o efeito
protedonista genérico de toda a flora e fauna
naturais. Daí, ante a incompreensão das autoridades para com esta mosofia de tão elevados
sentimentos, Chico Mendes ter adotado método de resistência passiva regionalmente denominado de Empates: crianças, mulheres, homens, concentram-se e juntos, de mãos dadas, passam a impedir as derrubadas, programadas pelos grandes empresários, de centenas ou milhares de hectares de selva virgem
com o fito único de transformar os seringais
nativos em exuberantes campos de pastagens.
No Acre, principalmente nas duas últimas
décadas, a partir do mês de abril, programamse vastas derrubadas de dois, três, cinco mil
hectares. Chegados os meses de agosto e setembro, ateia~se fogo à mata resseqUida. destruindo em poucas· horas o- que natureza
levou séculos para construir. FOi cOntra essa
devastação perdulária, anti-social e imediatlaal
que Chico Mendes se posicionou e, por isso,
foi assassinado.
Chíco Mendes, assim como eu, era um
amazônida descendente de nordestinos, por
conseqüência, herdeiro dessas duas marcantes_ culturas, ambas vitimadas pela injustiça
da desigualdade social e pela inconseqüente
e irresponsável dominação do mercantilismo
interesseiro e corruptor. E não é de hoje, nem
de ontem, que denunciamos a devastação e
lutamos pela preservação da Amazônia. Nesse
sentido, é predso ser radical: a Amazônia não
é como uma cidade que não pode parar. A
Amazônia necessita parar utn pouco para pensar... Tem que interromper a loucura do imediatismo. Ainda é tempo de repensar os proje·
tos suicidas que representam sua colonizaçio
intempestiva, sem critérios e sem compromissos com o futuro. É necessário,- é Premere
iriiciar-$e de imediato um vasto inventário da
floresta, classificando e estudando as milhares
espécies que ainda estão por ser conhecidas.
Só então, conhecida sua grandeza e identiftcada sua riqueza~ destinando-a cientificamen·
te a seus devidos fins, só então voltaremos
a tocar na Amazônia. cOmo estamos fazEtndo
é uma insensatez!
No Estado do Acre a devastação, embora
significativa, ainda não é como em Rondônia,
Goiás ou Mato Grosso e Pará. Porém, seu processo já começpu, foi dada a largada à desenfreada corrida pelo lucro fácil e rápido para
o aventureiro, mas catastrófico não só para
os acreanos nativos, como este que no rno-rnento ocupa esta tribuna, mas para todos
os brasileiros1 latirlo-amerlcanos e, P.Or que
não dizer, a própria Hwnanldade._
Tudo começou pela desvalorização da borracha. Enquanto o interesse estava no seringal
- não na terra _._ esta era preservada, suas
posses eram respeitadas e o seringal nativo
mantinha-se intact9. Porém, com a quedá dos

a
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preços da borracha, o seringal e sua manutenção deixaram de ser Interessantes. O inte-

resse se concentrou na terra e esta passou
a ser mercadoria altamente valorizada, sendo,
pois, gritada ou comprada, com as antigas
posses desconsideradas, e os seringueiros expulsos. Surgiu o problema fundiário e a economia tradidonal foi substituída por outra, cujos
pilares principais não eram os seringueiros e
sua produção. Aos noyo!i proprietários interes-

sava expulsar os seringueiros e especular com
a terra. hipotecá-la e conseguir crédito fácil
nos organismos estatais e bancos.

O interesse imediato era ganhar dinhe[ro
e transferi-lo aos grandes centros. Ao Acre
restava o desemprego, o inchamento de Rio
Branco, sua CapitaJ, transformando-se nwna
grafl.de favela, e o surgimento da violência urbana e rural. Desta forma, o caminho mais
fácil para os novos proprietários era a pecuária
extensiva, com financiamentos subsidiados.
O processo de transferência' dê terras no
Acre foi e tem sido de extrema crueldade. A
presença de seringueiros e posseiros na terra
é fator de desva1orização quando de sua .co~
mercialização. Neste caso, os "novos propríe~
tários" cuidam de fazer uma limpeza da área.
Essa limpeza é feita quase sempre bem np
estilo da eliminação física pura e simples.
Chico Mendes, entre centenas de outros ca~
sos no Acre, foi um dos poucos a Conseguir
reconhecimento público. Ele conseguiu superar a barreira da omissão ou do comprometimento da imprensa acreana e fêz-se conhe~
cer e respeitar pela grande imprensa do Pais
e intemadonal.
Quando o seringueiro não é assassinado.
os métodos utilizados para expulsá~los são a
indenização irrisória, a obstrução de estradas
e varadouros, a proibição de plantar até para
o próprio sustento, o não fornecimento de
mercadorias e as ameaças. O seringueiro passa a viver sob o manto do terror. O latifundiário
desmata os seringais até junto da cl_a,reira onde
mora o posseiro, impedindo~o de plantar der~
rubando o seu sustento -as seringueiras.
Eirf 1979, a arrecadação do IÇM, referente
a produtos extrativos, correspondeu a 29,4%
do total arrecadado, ~uanto a pecuária contribuiu apenas com 1,3% do ICM arrecadado
naquele ano.
O Jornal do Brasil. ern 22 de agosto de
1976, trouxe em suas páginas um desabafo
que reproduzo a V. Ex":
"Quem vive há déc_adas nesta região
-observou um brasileiro que hoje mora
na Bolívia - terrnina aprenderido uma
lição simples e clara: seringueiro. e colono
não têm p,átria. Somos joguetes na mão
de grupos poderosos. Quando quiseram
anexar o Acre ao Brasil recorreram aos
nossos pais e <:"..t,s. Agora que não pred~
sam mais da gente, utilizam os jagunços,
que deveriam ser nossos irmãos, e quei~
mam nossas ~"'~~Sa.S, incendeiam nossos
roçados, prende-""l a nós e a nossos filhos.
Onde está a Pát.ta?"

São numerosas as histórias que percorrem
o Acre. Histórias atuais que, pela semelhança,
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aconteceram no passado e acontecem hoje,
Bmsfl pelei violência desmedida e injustiças
dado o grau de comprometimento das autori~
inimagináveis. Coi'nO estes seriam chama.dos?
dades do Governo local com o latifúndio. Es..Brasilivi~os"; a exemplo dos "Brasilguaios"?
sas histórias, quase sempre, falam da destrui~
Em Rio Branco, essa população de mfgranção por jagunços dos silios dos posseiros, sen;. tes forma um enorme reservatório de mão~de~
do estes obrigados a vendê-los por preço irei- obra desqualificada, portanto, um capital morsório, pressionados pela policia. Além disso,
to do ponto de vista socia'l. Orna população
suas casas são ®.queadas, perdém suas mobí~
destinada ao subemprego, caracterizado pelo
lias e material de trabalho, enfrentando situa~ crescfmento acelerado de bisççrteiros na çjda_ções desesperadoras, com suas familias desa- de e seus filhos condenados ao pivetismo ou
brigadas, os filhos doentes, morando em casa
como o farofa-fria que, a· mando dos podero-de outros irmãos de infortúnio e que em breve
sos, pratica o desmatamento da Amazônia,
terão o mesmo destino.
de maneira irresponsável.
É preciso que fique bem claro: quem des~
Na década de setenta surgiram os primeiros
mata não é o posseiro, o seringueiro. A estes
movimentos sociais de forma organizada. ~~interessa a preservação das matas, porque dedalmente, pela igreja, notadamente na Prelalas vem o sustento. Quem desmata são os
zia do Acre e Purus, e, juntando-se a estes,
latifundiários, financiados por órgãos estatais,
somou-se a ação dos siridicatos dos trabalha·
que querem transformar a Amazônia em camdores rurais em todos os municípios do Estaposdepastagens.MasavocaçãodaAmazônia
do, articulados pela Confederação Nacional
não é pecuária. Seria a nosso ver agro-silvi~
dos Trabalhadores da Agricultura- Contag.
culblral e piscicultura!: grandes fazendas de
Os trabalhadores se organizaram, e. os conpeixes, quelônios e de peixe~boi. O que em
flitos rurais atingiram a novos patamares em
São Paulo se chama "bóia-fria", no Acre seria
violências, ameaças e pressões de toda or·
o ;'farofa~fria". São os trabalhadores volantes
dem.
especializados em desmatamento. Esse traba~
A partir daí, os governos e oS latifundiários
Ihador também é vffima dessa ocupação de~
agregaram um novo componente à sua áçlio;
sordena.da e criminosa. São em sua maioria
8 propaganda ideológica. A Contag e a Igreja,
ex~seringueiros, hoje, freqUentemente ludi·
por seu trabalho, rapidametne foram tachados
briados, sofrendo violências tisicas e exercen·
de comunistas, subversivos e perseguidos 'im·
do o trabalho de forma escravizada. São aque·
placavelmente pelos órgãos de repressão. A
violência se multiplicou - de um lado, os
les expropriados de suas terras que perr'naneceram na mata, não foram para Rio Branco,
jagunçõs, de outro, 0 aparelho repressor do
a Capital.
Estado ___. e os seringueiros e seus sindicatos
acuados. Paralelo a tudo isto; a campanha di·
O capital, muitas vezes mercantilista e simplesmente espec:ulativo, ocupa a terra, desarfamatória contra esses movimentos sociais,
ticula a economia tradicional, expropria, expu!~ ~ com a difusão de slogans pejorativos, com
sa e gera massa crescente de desempregados . o fito de cônfundir a sociedade, tais como:
que, desalojados e sem perspectivas no campo, migram _para as cidades onde serão vftf~
"Os sindicatos e a Igreja constituerr
mas ;;.,__novamente - da política do poder
o principal foco de agitação."
instituído. É isto que _o capitalismo brasileiro
"A Contag está fabricando malandros
está gerando no Acre: 0 ex~seringueiro, é ago"O seringueiro é um pobre coitado iii
ra especialista em·d~matamento, -que triste
elido por interesses deietérios."
ironia -ou senão 0 marginal urbano, favelado
"O seringueiro é um iriocente útil."
em Rio Branco, nas cidades principais e na
"A Cõntag só tem criado problemas.
Capital.
E assim por diante.
Em 1970, a população urbana do Acre era
Até que, em julho de 1980, toi assassinado
de 26,3% do total. Em 1980, representava
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
4~,S%. En(tuanto a taXa anuãl de crescimento
Rurais de Brasiléia, Wilson Pinheiro de Souza,
da população rural foi apenas 0,7%, nomes~
da mesma forma covarde como foi Chico
mo perfodo (1970/80), a urbana. cresceu a
Mendes, na própria sede do Sindicato. Uma
uma taxa anual de 8,8%. 'No Acre, o fluxo
semana depois, o gerente da Fazenda Nova
migratório -para as cidades não é produto do
PromíssáQ U - que_ teria sido o_ inandan~e
uso intensivo do capital, da melhoria de método crime - foi morto numa emboscada por
dos de cultura, da mecanização da lavoura,
vários trabalhadores da região. Estava estabemas sim, da luta pela terra, da desartic:ulação
lecida a Pena de Talião: "Olho por olho, dente
da economia tradicional, do uso especulativo
por dente".
das áreas passadas e repassadas pelos empreNesse _ambiente surgiu Chlco Mendes. Um
sá:rios do Centro-Sul. E este êxodo rural não
homem que aprendeu a ler depois dos 20
é apenas para Rio Branco. Existem hoje nos
anos, mas que tinha uma visão múltipla e uma
seringais bo!Marlos mais de 50 mil brasileiros
compreensão global de sua realidade. Ele, ccexpulsos do Brasil por porrticaS 'e procedimen~
mo um dos pilares do movimento dos serin·
gueiros, conhecia os interesses que permeiam
tos nefastos· de governos brasileiros e Iatifun·
diários brasileiros e estrangeirOs.
·
a luta pela terra.
com Sel! trabalho obstinado e fecundo, esNo Vale do Abunã, entre Brasiléia e a Bo_ca
do Abunã, em território da Bolívia,não há prati·
perava, pelo menos, retardar a desarticulação
camente bolivianos; só brasileiros. Há milhares
dos sindicatos rurais e o desmentido do dfs.
e milhares de famílias brasileiras expulsas do
curso ecológico do Governo, quando, na ~
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dade, o que é estimulado é o desmatamento
generalizado:
A propaganda do Governo diz uma coisa.
A ação diz outra muito diferente. Chico Men-

m
- - Süên~Ciõ-; gente! A Amazônia chora ...
Acorda, gente! Pega na charrua.

Não estais vendo que é chegada a HORA?

des presenciou em muitas situações a policia
do Governo protegendo o desmatamento e

lV

dando guarida aos matadores de seringueiros.
Otico Mendes não era um homem de letras.

Nunca teve esta pretensão. Mas também não
era um ingênuo. Sabia da importância de sua
liderança, conhecia a dimensão ·dos perigos

que sua vida corria e, .como sempre, agiu.
Sempre foi um homem de ação. lndomável,
inquebrantável.
Hoje, Chico Mendes está mais vivo do que

se vivo estivesse. Seu trabaJhõ tem -sucessores,
e a missão que a si mesmo impôs nâu e::.tá
ao abandono. Mais que nunca o Brasil e o
mundo pensam ecologicamente.
O Governo e os latifúndiários terão que mu-

dar de estratégia. Por este caminho - o da
cheg~rão a lugm: nenhwn.
Por isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, amigos de Chico Mendes e os que nos escutam,
termino a minha intervenção em homenagem
a Chlco Mendes, lendo desta tribuna, para que
fiquem registrados nos Anais do Congresso
Nacional, neste dia, assinalando na História
wn novo marco do desenvolvimento social
e económico da Amazônia, estes dois sonetos
que fiz em homenagem a Chico Mendes: um,
para Chico Mendes vivo, o que ele diria ou
o que ele dizia e que traduzimos em forma
de versos, compostos na data em que competou um mês a sua morte. São os seguintes:

violência - todos

"O SANGUE DA OCuPAÇÃO EM
HOMENAGEM A CH!CO MENDES

Brasfli8, 22 de janeiro de 1989
Ninguém com seU trabalho pôs a mão
P'ra germinar no solo, uma semente...
As Matas desse imenso Continente
Não são da mente humana, uma invenção.
Foram milênios de germinação
Até que a vasta Selva Viridente
Atapetasse de verde permanente
Toda a Planície do Setentrião...
Portanto, agora, tantas derrubadas
Devastadoras dessa imensidão
Nunca, jamais sel-ão justificadas
No assassinato e na· depredação
Na Amazônia, as Tertas devastadas,
Ensopam com seu sangue· a ocupação.

E. por fim, em- "O Grito Da Selva ou Orlco
~es.

o Bravo Seringueiro", nós bradamos:

l
Mataram o Chico Mendes, o Pioneiro
Defensor incansável da FLORESTA...
De sua heróica vida agora resta
O exemplo do bravo Seringueiro...

D
Nos "empates" o CHICO era o primeiro
A enfrentar a perdulária festa
[)a depredação insana que infesta

As plogas do Hiléia por inteiro...

Levanta e age que essa luta é tua!
O CH!CO MENDES

ra..

está mais vivo 090'

Do seringueiro, A LUTA CONTINUAI ...

_Que viva para sempre CHICO MENDES!
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameíro)
-Concedo a pffiavra ao nobre Senador Leite

Chaves.

OSR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente
do Senado Federal, Mr. Rodolph Sarracino,
Ministro-Conselheiro da Embaixada de Cuba,
Miss Rhanda Fercuson-Augustus 2~ Secretária
da Embaixada dos Estados Unidos, Mr. Carl
Johan Asenius, da Embaixada da Suécia, Sr.
Ricardo S. Larriera, Secretário da Embaixada
da Argentina, Sr. Car!'os A Barros, Consei)Jeiro
da Embaixada do Uruguai, Sr. Rubens Fonseca, Representante do Governo do Distrito Federal e Secretário do Meio Ambiente de Brasília, Sr. Adamor das Mercês Pereira, Presidente
da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Acre, Srs. Senadores, meus Srs.:
John Donne, um pensador do século XVII, teve
essa frase:
"A morte de cada homem me diminui
-JX>r'que eu Sou parte da humanidade. Assim, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti."
Hoje, esses sinoS dobram por Chico Menles, Uder que somente passamos a conhecer
depois de sua morte. Os mártires náo morrem
nos palácios, mas nos lugares mais precáriQS
e nas circunstâncias as mais âificeís. E não
se'i
que me vem à lembrança, agora, pela
primeira vez, que há uma grande semelhança
entre a morte de Chico Mendes, à beira dos
seringais, em Xapuri, ao aÓoitecer, à porta de
sua casa, e aquela morte de Spart.acus, escra~
vo romanóqtie, na cruz-e e-m chamas, proferiu
esta última frase: "Voltarei e serei milhões".
Tenho sido, ao longo dos anos, parlamentar
e advogado. Acredito na lei como instrumento
de noiinalização da vida, mas não para melho-.
rá-la e tomar os povos mais felizes. 56 as revo~
Juções focam capazes de fazê-lo, levando os
mais humildes a viver dentro de clima de menoS injustiçá Aqu] riOs Sentimos um pouco
culpados pela morte de Chico Mendes, diminuídos de consciência. Acabamos de fazer
wna Constituição inspirada na justiça e na
liberdade. Abrimos caminhos para todos. Demos até aos índios segurança de suas reservas, mas não reservamos para os seringueiros
um meio de vida, o seu habitat, onde têm
vivido por gerações,
O Acre, todos sabem, foi um presente do
Ceará, do Nordeste ao Brasil. Há dezenas de
MlOS, subimos o Rio Amazonas. Eram nordeso

-po:r
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tinoS' frágeis em -embarcações frágeis depois
secas -que partiarii para aquelas regiões
em busca de um meio de vida, seja a extraçâo
da borracha, a exploração dos serfngais. Milhares morreram. Houve tempo em que as águas
do rio Amazonas estiveram sangrentas, tiM
nham a cor do sangue da morte de nordestinos.. Antes de quaisquer outros, ali eles chegaram. E foi a reringueira e o nordestino que
ampliaram os limites do Biasil na4tJela direção. Por conseguinte, por mais de um século
ali eles vivem, trabalham e sofrem.
Chíco Mendes, filho de nordestino, côntinuando essa saga, é assassinado quando che-.
gava a Xapuri, vindo de Sena Madureira, can-sado da luta em favor da organização dos seringueiros humildes, em risco de vida, corno
ele. Então, o sicário estava à beira da casa
para destruí-lo, Foi assim que foi assassinado.
Mas, Senhores, Chlco Mendes é apenas wn
nome numa relação esquecida. V. ~ têm
conhecimento de que não faz três meses que
mostrei à Casa mais de 300 cartas, vindas·
da Europa, onde se denunciava a morte de
colonos, padres, advogados de trabalhadores
e seringueiros. E dizia, em seguida, que o próximo seria João Carlos Batista, Deputado Estadual do Pará, assassinado na época anunciada. Na realidade o foi. Nós denunciamos,
desta tribuna, essas mortes. Mas Ch!cC> Mendes não estava na relação, porque para matar,
no interesse menor, não há necessidade de
relação.
Sr. PresidEmt~. _gostaria, também, de falar
aos ilustres juristas desta Casa_quanto ao erro
.que cometemos na Constituição, havendo ainda tempo de saná-lo. Essas mortes somente
serão evitadas de forma eficaz se transmudarmos o conceito_ de propriedade no oeste

~das

do Pais.
Desde 1500, quando Cabral descobriu o
Brasil, mantivemos sobre as terras brasileiras
o conce!to de domínio e regime jurídico do
Direito português. Ora, se este regime até hoje
não deu resultado, por que não se criou justiça;
por que criou o senhor contra o escravo, o
latifúndio contra o trabalhador rural; por que
repetirmos o mesmo sistema na Amazônia?
É preciso que essas mortes se renovem para
vermos o erro do nosso procedimento? V. E'.Jt'l
conhecem a história da propriedade nos seringais e na Amazônia? Não devem conhecer;
mas devem conhecer o crfme que o _sistema
gera, porque a história da terra no oeste do
País é a histótia -do crime, da violência, da
destruição, e do desrespeito à vida humana.
Sabem como são lavradas as_ escrituras?
Intermediários compram papêls antigos, que
nada valiam, e que passaram por gerações
que ali jamais estiveram. De wn tempo para
cá, são eles vendidos, foljados. Fazem-se justificações judiciais e, às vezes, os juízes dão
o tltulo de propriedade a pessoas que jamais
ali estiveram, que jamais foram à Amazônia,
ao Acre ou a Rondônia. Não -houve contemplação alguma para o seringueiro, o posseiro
dlreto. Os donos desses tftulos que hoje destroem, especuladores dessa realidade cruel ja'maia tiveram contato filk:o com a Amazônia,
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com o Acre e os seus seringais. São especula-

dores que se sucedem em cadeia de lucros
e vantagens.
Mas não é somente seringueiros que eles
matam. Antes. assassinavam índios para tomar-lhes as terras.
Quem não corihece a tragédia de uma lndia,
jcM!m de quinze anos, da nação dos Cintaslargas, no Aripuanã? O jornal O Globo, há
mais de vinte anos, retratou e reCOnstituiu o

fato. Quando especu1adores de terra já não
consegíuam tomá-Ias mediante envenenamento dos índios, levaram sicários para o assassinato, à noite. Eles sempre assassinam
ao anoitecer. E, para afugentar os Ontas-lar-

gas e amedrontá-los sabem o que fizeram?
Pegaram essa índia, linda e jovem, colocaram-na numa forquilha de árvore e, ainda viva,

cortaram-na ao meio cotn facão. O pai, horrorizado, arrancou os olhos, ante tamanha desumanidade e violência. Não encontrou outro

gesto. É uma cena chocante talvez para esta
Casa', lnas quein mora naquela região conhece fatos igualmente graves. Este caso está documentado pelp jornal O Globo. Vi os exemplares antigos, de mais de 1Oanos, no Museu
de Ramis Boucair, em Cuiabá.
Temos que dar uma disciplina jurídica para
as terras da Amazônia. Elas nunca pertenceram a esses proprietários. Temos que condicionar a validade da propriedade à prova de
posse física ou efetiVo cuJtivo, ainda que extrative. Especuladores há que se organizaram
no País para o assassinato. Essa sociedade
ruraJ. recém-criada, tem objetivos criminosos.
Era eu "Procurador-Geral da Justiça Militar
quando tomei conhecimento dos seus primeiros estatutos. Pedi ao doutor os estatutos, na
sua forma original para impedir o seu registro.
Eram concebidos em moldes paramilitares
dados para o crime e para a violência.
Os jornais de hoje reproduzem notícias de
jamais americanos onde se diz que esta orgammção se equipara a Klu Klux Klan, em violência e intolerância. E1a é uma das sociedades
civis mais ricas deste País. Vi no Pataná a ganância de seus dirigentes maiores na obtenç!o de dinhe[ro para perpetração_do crime.
Há pouco mais de dois arios, chegou aqui
um navio carregado de armas que se dirigia
à Africa, "O Nobistor"; a notícia é d~ que estas
annas contrabandeadas vinham para'essa organização criminosa. Toda suspeita foi neste
sentido. O próprio presidente desta organização nasceu e criou-se conhecendo a violência perpetrada pelos pais- ancestrais- contra pequenos camponeses. Médico medlocre,
estudou na França, fazendo um curso fascista
de desamor aos pequenoS;parà-ãQOfa dirigir
fazendeiros desumanos na senda do crime.
Já denunciei, nesta Casa, o exéfcito de sicários que há na Amazônia. Os bandidos organip!!doS da Amazônia, subsidiados pelo latifúndio, têm um contingente maior do que a polí·
da de Sergipe, muitas vezes maior, chegam
aos milhares. Eles encontraram no crlme um
meio rendoso para manter as Sl,las vidas. Já
disse, aqui, que metade da polfcia de Mato
Grosso do Sul, soldados e cabos, desligaramse das fileiras para integrar essas organizações

niciflStruOsaS custeadas pelos latifúndios especuJadores do resto do País. Eles não estão
em apenãs --um lugar; ficam em regiões as
mais diferentes.
Se o especulador carece de alguém, usa
o intel11lediário para contratar o crime. Se é
para desocupar a área, o preço é dobrado
por cabeça. Há dois anos era mil cruzados
para a execução de uma pessoa. Se é para
evacuação, é um pre,ç:o; se é para destruir
choupanas e jogá-las nos rios, o preço é outro.
Recentemente, um jom?Jli$ contou-me
wna cena que assistiu no sul do Pará. Sicários,
em número de onze, ao anOitecer, inCediaram
barracos e as crianças que fugiam eram metralhadas sumariamente. Ein seguida, desapareceram. Esse jornalista, que vive aqui diariamente conosco, relatou-me o caso, dando-me
informações circunstanciadas. Não quer aparecer por enquanto. Pois 'Visto. Poderia correr
risco.
Chico Mendes toma-se, assim, um instante
alto nessa legenda de crimes e banditismos.
Que o seu sangue skva para fazer germinar,
na consciência dos brasilefros, uma reação
de indignidade santa, para que tenhamos inspiração de disciplinar a terra de tal sorte a
que ela seja fonte de riqueza e não cemitério
de crimes, vala comum para sepultamento de
modestos trabalhadores rurais e de seringueiros.
Somos um país com 8,5 milhões de km 2 •
Não temos desertos, não temos pântanos, não
há lugar onde não se possa viver. Por incrível
que pareça mais da metade da população brasileira não tem onde nascer, onde morar, onde
trabalhar, onde viver, onde morrer. A terra está
concentrada. Pertence a sesmeiros. a minorias
interesseíras e criminosas, que se aglutinam,
que dominam posseiros e não trazem progresso algum ao Pais. A terra só gera progresso quando é dividida racionalmente, ficando na mão de quem a trabalha. Aliás, no conceito da futura propriedade do Amazonas e
do Acre devemos estabelecer que conditio para a propriedade seja que o dono ou quem
a invoca justifique a posse. E haverão de ver
V. ~ que eles não sabem nem onde fica
a terra a não ser pelo mapa.
A injustiça é gritante no tocante aos códigos
e às nossas leis mais ainda, na consciência
de todos. Há muitos anos, a lei no Brasil, reproduzida pelo Código Civil de 1916, diz que se
o caçador atira numa ave e ela fica ferida,
onde ela cair tem a marca de propriedade
do caçador. Por outro lado, o homem trabalha
a terra a vida toda, vive nos seringais por gerações e não ê dono da terra. Vem o papel c arterial, o interesse, forja-se a escritura e aquilo
é kastante fJara que alguém se invoque proprietário, destrua a mata até a beira da casa
do colono e, se houver resistência, sem risco
a19'um para si, contratam-se sicários a preço
de ouro para o assassinato. E matam ao anoitecer. Precisam do escuro para o crime, escuro
tão grande quanto as suas consciências.
Senhores, Q mundo está presente neste caso. É importante que a saga de Chico Mendes
tenha ultrapassado as fronteiras nacionais p&ra que resolvamos esses problemas.
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Eu disse aqui, recentemente, ao voltar da
China e do Oriente, que a grande saída do
Brasil é pelo Pacífico, onde se vai operar o
grande progresso dos próximos cinqüenta
anos. Com o Mercado ComUm Europeu de
um lado, com o acordo dos Estados Unidos
e Canadá mais em cima, resta-nos o Oriente.
A grande salda é o Pacífico.
Quando o Acre estiver produzindo a nível
racional, assim como Rondônia, Mato Grosso
e Mato Grósso do S1,1!; não teremos condições
de es~r essa produção para o Oce'"*no Atlântico. O atrito económico ser.t! tamanho- que·
o preço do combustível será duas veres maior
do que o preço da carga. Assün, resta-nos
as grandes saídas para o Oceano Padfico, pelo
Peru, pela Bolívia e pelo Chilé. Os navios de
300mil toneladas colocarão a nossa produçlo
na China, no Japão, na Coréia, na União Soviética. no oeste dos Estados Unidos e no Owaadá, a preços de alta competitividade. Talvez
seja por isso que o Presidente da grande Nação americana se tenha levantado contra a
nossa saída através dos Andes.
A Amazônia, por outro lado, ê uma região
manchada. A maioria dessas manchas é de
terras agricultáveis. A Amazônia pode ser racionalmente explorada dentro da sua vocação,
reservando-se e respeitando-se aquelas em
que haja Q!.tebra do ecossistema. Nesse cas9,
os seringais e as· castanheiras das regiões úrilidas devem ser preservadas. Senhores, uma
castanheira vale mais do que uma fábrica de
-médio porte; é uma fábrica de proteínas. Estão
destnlindo as castanheiras. Quando _vi isso pela -primeira vez na Armkônia, fiquei iridignadd:.
Fui aos donos de madereira para pedir que
não comprassem, a preço algum, toras de
castanheiras, um dos grandes patrimônios do
Brasil.
.
OUtras mortes haverão de surgir e cada uma
delas aumenta a nossa revolta e a nossa indig·
nidade. Mata-se de fome, mata-se de tiro, matam-se nas faveJas os que não trabalham, matam-se nas matas os que trabalham por gerações, matam-se os descedentes dos pioneiros
que ampliaram e fiXaram as fronteiras do oeste
do Brasil. Sem os seringueiros jamais chegaríamos ao Acre. Pois são esses os homens
que estão sendo assassinados, a mando de
especuladores. Eles não são fazendeiros nem
agricultores porque jamais trabalharam. Compram posses, compram títulos, geram cbrn
aquilo, através de chicanas e alicantinas, escrituras de propriedade, e mandam "esvaziar"
a área. Assim, os bandidos das organizações
rurais de hoje estão matando os homens dignos deste País. Simples. mas dignos.
Sr. Presidente, aqui, do Senado, em nome
do meu partido. enviamos à esposa de Chico
Mendes e aos seus filhos ...,..-- aüás, ninguém
conhece os nomes das _esposas e filhos dos
heróis - a eles; a nossa soüdariedade e a
certeza de que, a partir deste instante, tomaremos outra posição de consciência. Teremos
que ficar na vanguarda da atividade legislativa
para dotar o Pais de novo gjstema fundi6rio.
Oiftdl será que, doravante, representante~ de
Interesses escusas, de matadores do ~ e

580

Quinta-feira 16

DIÍIRJO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

da Am2.1Zônia: tenham coragem de levantaJ'ose

Durante o discurso do Sr. Sen. Leite
Clulves o Sr. Sen. Nelson Cameko, Presidente, deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Sen. Nabor Junior,
Suplente de Secretán'o.
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às empresas multinacionais que resistem ao
progresso da história e insistem em nianter
imensas extensões de terra sem produzir. Uma
gama imensa de trabalhadores com Suas fami1ias. está sendo expulsa das terras que são
queimadas, ocupadas por gado, que jamais
Durante o discurso do Sr. Sen. Leite
será revertido em alimento para o povo, em
Chaves o Sr. Sen. Nabor Júnior, Suplente
virtude do pouco poder aquisitivo que este
Sr. Presidente da Federação dos Traba1hade SeCretário, deixa a cadeira da Presitem.
dores Rurais do Estado do Acre, Adamor das
dência que é ocupada pelõ Sr. Sen. NelEnquanto o Presidente Samey anuncia qUe
Mercês Pereira, Chic.o Mendes foi seu VIce-Preson Oimeiro; Presidente.
temos nova safra recorde de alimentos, a realisidente; v. s~o viu nos últimos instantes, quandade nos anunCia', diariamente, que a fome
do o seu sangue ainda quente banhava a moO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
aumenta neste País, mesmo havendo maior
desta casa em que vivia e as terras do Acre
- Coritedo a palavra ao nObre Senador AJuiprodução de alimentos. Esse é o programa
que estão sendo ensangüentadas. V. S• diga
zio Bezerra.
social do Governo_ Samey. Prioridade social,
aos seus companheiros que aqui nós estarecom mais sindicalistas assassinados.
O SR. ALWZIO BEZERRA (PMDB-AC.
mos para viabilizar leis que mudem o dima
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
Chico Mendes lutava contra essa estrutura
para que essa sementeira de miséria não condo, orador) ___: Sr. Presidente, Srs. Senadores
ínjusta. Sindicalista autêntico, Presidente do
tinue a envergonhar o Pais. Organizem-se: O · carfssimo Adamor das Mercês Pereira, PresiSindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri,
homem que não se organiza não conquista
dente da Federação dos Trabalhadores Rurais
membro da Direção Nacional da Central Única
direitos. Quem sabe se a nova ordem para
do Estado do Acre, representando os trabalhados Trabalhadores, Chico Mendes denunciou
o País não virá da Amazônia? Mas que se orgadores rurais de todo o Estado nesta sessão
às autoridades que os grupos ligados ao latinizem bem antes _que eles destruam o meio
fúndio pretendiam matá-lo. O fato confirmou,
em que vocês vivem. ·vocês sabem como é~ em que homenageamos ChicoMendes, reprede Missões'Diplonáticas; represenpara quem ainda tinha dúvidas, que neste País
a tática. Eles. destroem a terra onde vive o sentantes
tantes de entidad_es voltadas para a defesa do
não existe justiça para proteger os trabalhaseringueiro, que, só sabendo extrair o látex
meio-ambi~nte; autoridades civis e militares.
dores. Chico Mendes foi assassinado no dia
e colher castanhas, fica sem ambiente, fica
Hoje é um dia muito especial, o dia em
22 de dezembro de 1988. Os criminosos esta,isolado e destruído.
que homenageamos essa figura extraordinária
vam tão seguros de sua impunidade, estavam
que foi Chico Mendes, seringueiro que se destão certos de que a justiça não funciona contra
Sr. Presidente Nelson Carneiro V. Ex!' pertentacou como líder de trabalhadores rurais.
membros da classe dominante, que o matace ao nosso partido e pela primeira vez é PresiAcompanhamos de perto a vida de Chico
ram a céu aberto, nos fundos de sua própria
dente do Senado Federal; depois de uma lonMendes há muitos anos, trabalhando junto na
casa, a poucos metros da delegacia de polícia
ga vida de jurista. V. Ex• é um dos homens
e nas barbas da proteção policial oferecida
luta contra a ditadura neste Pais.
mais luminares, mais clarividentes na habiliChlcO Mendes, também filho de seringueiro,
pelo Governo do Acre. Apesar do apoio da
dade de fazer a lei, de aparelhá-la, de tomá-la
polícia do Estado que acompanhava o Goverpossível e exeqüível. Que com o nosso· esfor- · vinha evoluindo como líder sindical dos trabanador, .os assassinos foram longe, assassinanço, a inteligência de V. Ex!' e de outros Sena- .lhadores rurais do meu Estado. Fomos o primeiro fliho de seringueirO a chegar à Câmara
do-o.
dores e Deputados, possamos abrir caminho
Esse assassinato demonstra claramente
dos Deputados e o primeiro, pela vontade sona lei, não para resolver em definitivo o probleque os grandes proprietários rurais, apesar de
berana do povo do nosso Estado, a chegar
ma, mas para dar aos injustiçados à consterem conseguido obstruir a lei da reforma
ciência de qUe eles têm que se organizár para ,a esta Casa Razão por que não poderíamos
agrária na Assembléia Nacional Constituinte,
deixar de, neste instante, trazer a homenagem
lutar robustamente pelos seus direitos. Os didesta_ Casa a um dos mais brilhantes filhos · não vão recuar um milúnetro sequer da /ut/1
reitos novas que vierem a ser instituídos pelo
annada que estão movendo, há muitos anos,
da ~lªsse trabalhadora r)Jral, o companheiro
Senado.
cOntra a massa trabalhadora deste País. AvioChico Mendes.
O oeste do País é urna senda de assassinos.
lência contra o trabalhador rural tende a cres- Chic_o Mendes será um nome inesquecivel
Nem ao menos fizemos lá o que os Estados
ce_r com() _lncfica o as-sassinato do deputado
entre os norne~ de homens que lutaram e
Unidos fizeram na época da conquista do oesestadúal João Batista, no Pará - homem
lutam pelo progresso humarlo. Com imensa
te. Por isso não existe lá, nesse nlvel o bandicomprometido com a luta pela terra-:- A oligardignidade, Chie o Mendes deu sua própria vida
tismo do dono da terra contra o colono, ao
quia percebeu que o clamor pela terra, por
para selV'ir como exemplo, provando, tragicaconquistarem a terra, os americanos a divijustiça, pelo direito à vida alastrou-se a tal ponmente, a justeza e a elevação dessa causa.
diam em lotes. Depois, com prévío aviso, da
to também nas massas do campo, que não
Ao prestarmos nossa homenagem comovida
população faziam a sua distribuição. Tomaé suficiente obstruir a reforma agrária na lei:
a Chico Mendes, queremos novamente afirva-se dono do lote quem, em disputa conquisé preciso organizar o assassinato regular de
mar o nosso ·compromisso com a luta pelas
tasse o seu nóinero,levantasse a bandeira que
toda a liderança política que for _surgindo no
transformações sociais.Devemos cultivar o
o definia. Houve uma espécie de reforma agrácampo. Por isso vários dirigentes-Sindicais esn_om~ __e_o ~emplo de Chico Mendes como
ria no oeste dos Estados Unidos; coisa que
tão marcados para morrer, asslm como relium instrumento que sempre estará presente
não está havendo no oeste do Brasil.
giosqs, entre eles o Bispo do Acre e Purus,
na consciência do nosso povo, na luta pela
Dom Moacyr Grecchi.
libertação so_cial do Brasil.
Os seringais que foram fonte de vida estãO
A oligarquia sabe que pode ameaçar e maO
assas~inato de Chico Mendes e_ dos inidando motivos para que exploradores se tortar, pois das autoridades não espera que poslhares de trabalhadores e de dirigentes sindinem donos de grandes pedaços da Amazônia
sam fazer algo para impedi-la ou puni-la, já
cais religiosos e políticos, vinculados à luta
e perpetrem o crime.
que grande parte de seus dirigentes pertence
pela terra, demonstram de forr'na dolorosa a
à mesma classe, a classe dos grandes proprie~
existência de wna luta armada que está sendo
Termino, Sr. Presidente, na certeza de que
tárlos de terra.
não ficaremos aqui apenas faZendo o necrolópraticada contra o povo trabalhador do Brasil.
Entretanto, a morte de Chico Mendes desagico dos que morrem. Que ChicO Mendes,
E uma guerra civil desigual e covarde: de um
tou uma grande discussão nacional e internaanónimo, lutador, trabalhador, líder de seu polado, trabalhadores rurais com fome de terra
cional, que merece ser aprofundada, É preciso
vo, seja uma páJio aberto uma bandeira aberta, para matar sua própria fome, para plantar e
que os sjncficatos, os partidos progressjstas,
uma bandeira de esperança e de fé, na consmatar a fome que cresce neste País miserável,
o movimento estudantil, a intelectualidade disciência de V. Ex-' e dós hOmens de bem deste
e do outro, poderosos grupos ligados ao latiBrasil. (Muito bem! Palmas.)
cutam de forma mais ampla essa questão.
fúndio, aos banqueiros, aos exportadores e
nesta Casa, para defender causas tão escusas.
Poderão ausentar-se do plenário, poderão se
atrasar para não dar número a uma sessão
como a de hoje, mas não terão a coragem
de levantar-se -aqui por se escusa a missão
de defender interesses tão miseráveis.
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O regime não pretendet com o assassinato
de Chico .Mendes, apenas intimidar a Igreja
Progressista, o movimento dos trabalhadores
rurais e os partidos que defendem a refOnna

PMDB. foi a que acertou o acreano Chico Men~
des.
OS BANQUEIROS CONVERTIDOS

AO "ECOLOOISMO",
A este a_specto que observamos, é que que~
remoS dãf-ênfase neste instante.
A reação mundial dos grandes jornais liga~
dos aq, imperialismo, inclusive nos Estados
Gntdos, mostra que alguns setores seus, mea tentativa de alguns setores, em fazer algumas
nos dedsivos, estão preocupados com essa
modificaç:õ_es superficiais na estrutura fundiáescalada na guerra do latifúndio contra o povo
ria para desafogar a imensa pressão social
rural. Temem uma explOsão social de grandes
das lutas no campo já foi abandonada. Provaproporções. Sabeni que já não contam com
velmente, comprovaram que a simples exisa Igreja para conter e reprimir a açâo das mas~
tência de um Ministério da Reforma Agrária
sas, como antigamente. Percebem que a autoestimulava o debate, a organização e a luta
pela posse da terra, dando a entender de que
ridade dos movimentos de progressistas cresce, conforme ficou cqnstatado na vitória do
era um processo do qual o GovernO também
PT e outros-partidos progressistas nas últimas
fazia parte, processo este que necessitava de
eleições municipais. Sentem o amadureci~
mais impulso, mais pressão, mais apoio social.
Tudo isto acabava por legitimar uma cliscusmenta e a radicalização do movimento sindical. Conl" esta campanha feita através da Imsão na sociedade favoráveJ à reforma agrária,
prensa conservadora internacional, particuJaracuarrdo os latifundiários. Pois, com a extinção
mente nos Es@ckls Unidos, estes_setores estão
do Mirad atende~se plenamente à UDR, que
congrega os fazendeiros que mais impedem
fundamentalmente defendendo seus interesa modernização e as transformações sociais,
ses na Am~ônia e na economia brasileira em
para quem as palavras reforma agr4ria não
gera):.
deveriam sequer existir.
Fazem uma falsa campanha ecológica, que
na verdade visa a aumentar sua penetração .
Ao mesmo tempo, tais acontecimentos
e seu domínio na Amazônia e no Brasil. Não
também servem para evidenciar, de forma dipode haver hipocrisia maior quando entidades
dática, que somente através de um processo
vinculadas ao sistema financeiro internacional,
de transformações sociais muito mais amplo
responsável pelas adversas condições econóserá possível ao Brasil alcançar outra estrutura
micas impostas aos países menos desenvol~
agrária, mais democrática, voltada para ali~
\1dos, de repente se convertem ao "ecologismentar prioritariamente o povo brasileiro. O
mo". Justamente eles, responsáveis pela des~
que há de positivo nisto é que põe por terra
truição da natureza em inúmeros países e tam~
as ilusões reformistas, que acreditam na viabibém no próprio território norte~americano, su~
lidade de um processo de reforma agrária disbitamente descobrem o seu ..amor à natureciplinado pela lei. As experiências mais recen~
za". Mas quando os drculos dominantes nor~
tes indicam que somente nos países onde
te-americanos falam_ na preservação da Ama~
ocorreram profundas transformações sociais,
zônia todos nós sentimps um odor horrlvel
garantidas com a plena intervenção das massas, a estrutura da terra foi democratizada.
· de napalm ou _de agente laranja, aqueJe maldito desfolhante que arrasou com as florestas
Posso citar, entre outros, não pelo seu tamado '{ietnã. Se .o imperialismo norte~americano
nho pequeno, mas pelo seu exemplo de civisestivesse preocupado com a preservação da
mo, a Nicarágua, e outros exemplos que estão
natureza, não seria o principal responsável petão presentes na história, depois do processo
Jo modelo econôrnfco existente hoje no Brasil,
de descolonização, como _em Argélia, Angola
dominac!o essencialmente por empresas mui~
e Moçambique.
tinacionals com sede nos EUA Os verdadeiros
Por isso a Nova República não avançou pra~
responsáveis pela destruição da natureza no
ticamente nada na reforma agrária temos que
Brasil ~ no rnundo têm sido, sem dúvida alguadmitir, o contrário, em termos legais retroce~
ma, os setore.s altamente industrializados, sem
deu, se compararmos com o EstatUto da Terra
.adotarem lei_s apropriadas e regulamentos,
aprovado durante o governo mnitar de Cast~ijo
i11;5trumentos o;ue preservem o meio ambien~
Branco.
te: o_ ar, os. tios, as águas e o espaço aéreo.
Pior do isso é constatar que a luta armada
Afinal, são eles os donos da grande indústria,
dos grandes proprietários de terra contra os
do poderoso .sistema financeiro internado na!,
trabalhadores rurais recrudesceu: mata~se hoportanto, da maior fonte de poluição biológica
je muito mais do que na fase anterior à Chama"~
~ gen~ticª P~ todo$ ps tempos. Se eles posda Nova República. S6 no Pará, nos últimos
suíssem qualquer preocupação ecológica não
cinco anos, foram assassinados 270 trabalha~
estariam nos impondo essa maldita dívida e_x~
dores rurais, conforme denúncias da Cernis~
tema, nem seriam os principais ateres na en~
são Pastoral da Terra, órgão ligado à CNBB. -grenagem perversa do modelo económico
As balas assassinas da oligarquia_ têm apon·
desnacionalizador que destrói a natureza co~
tado contra as melhores cabeças que o cam~
mo_ se fosse algo !Qgico e ~aturai.
pesinato tem gerado e çonstruído pelo direito
A FARSA MACABRA
à vida. Uma dessas bala:=; atiradas pelos que
Por tudo isso, ê preciso, sem hesitações,
querem manter o atual modelo económico,
denunciar a farsa macabra que existe quando
muito dos quais estão no nosso partido, o
agrária. Mais do que isso, estão demonstrando

que o modelo econômico pr6~multinaclonais
que existe no BrasiJ não comporta a reforma
agrária. A decisão do Governo' de extinguir
o Ministério da Reforma Agrária indica que
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os banqueiros, sustentadores do modelo económico que- assaS,sjnou Chico Mendes, têm
o desplante de homenageá~lo. Chico Mendes
não poderla ter qual_quer identidade com estes
membros do grande capital norte~americano,
responsável pelo massacre de mui~os povos
no chamado Terceiro Mundo. Chico Mendes
lutou contra o latifúndio, pela refonna agr~a.
Não fazia- uffia luia no vazio. Chico Mendes
era representante do melhor dos trabalhadores brasileiros na luta por transformações sociais, sendo absolutamente impossível que ele,
Chico Mendes, mantivesse na suai luta, que
--vem defedendo há tanto tempo, vínculos ou
identificação com os cfreuJos dirigentes norteamercianos, causadores da miséria e da fome
do povo brasileiro. Pâra completar, vale !em~
brar que Chico Mendes colocou em seu pró~
prio filho 'O nome de Sandino, numa homenagem à Revolução Popular Sandinista e às
massas da Nicarágua que heroicamente resistem aos planos macabros e assassinos do im~
perialiSmo norte~americano, de onde surgem
setgres que mentirosamente se dizem defensores da luta de Chico Mendes _e do meio
ambiente.
O "NAOONAUSMO" OCO DO'

GOVERNO SARNEY
Se em meio à tragédia e à dor que se abateu
sobre o rlosso Estado o Acre, lá na Amazônia
na fronteira com o Peru e a Bolívia, com o
assassinato çle Chico Mendes, tivemos azar
de ver a sanha inesecrupulosa _dos banqueiros
- que "convertem" ao ecologismo. na verdade
em busca de mais dólares e de uma maior
penetração na Amazônia e na economia brasileira, registramos também, do outro lado, uma
reação "nacionalista" oca da parte do Governo
brasileírõ cjti.e, em nome de um abstra,to con- ceita de .sOberanla nacional, visa na verdade
fazer com que tudo fique como está. Esse
·•nacionalismo" não convence ninguém. Todos sabem que a devastação _que se opera
na Amazônia ocorre graças ao processo de
internacionalização ali (~alizado_ nas últimas
décadas. T.odos sabem que empresas multinacionais controlam espantosas extensões de
terra na Amazônia. ConclW~se,. portanto, que
o governo brasileiro, colocando em continuidade o mesmissjmo modelo de desnacionaüzação de nossa economia implantado, especialmente, a partir de 1964, também foi mordido pela mosca do nacionalismo incoerente.
Ao invés de medidas concretas que impedisSem de raÍ9_-a destruição_d_a_floresta, o assassinato de líderes sindicais, a dizimação dos
índios, tira-se do bolso um surrado discurso
"patrioteiro", colocandO~ se na posição de vítima de uma _"maquinação" internacional,
quando na realidade este_ modelo econômico
instalado no Brasil é fruto de uma associação
do grande capital estrangeiro com os setores
do capital nacionaJ, que se dispuseram, contra
os interesses nacionais, com eles a se associarem. Quando esses setores se dizem preocu~
pados com a seguran-ça nacional, cons~-se
. que pouco fJ.zeram para defender aqueles que
verdadeiramente empreendem a luta autên~
tica e sincera em defesa da Amazônia, como
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era o caso de Chico Mendes. O Governo fala
em nome de uma soberania nacional que nin-

guém pode entender qual é. pois foi justamente a classe dominante brasileira a responsável pela mjlior alienação de nossas riquezas
naturais e minerais, em toda a nossa História.
Ou será que se acredita que com esses dlscursos abastratos se apaga a ooncretude da f1ist6..
ria! Não se pode apagar a história.
O "ecologismo" dos banqueiros norte-ame-

ricanos está lado a lado com esse nacionalismo incoerente, empenhado no pagamento
da impagável e ilegítima dívida externa. Ambos
carecem àe convencimento e de autenticida-

de. Para nossa desgraça. constatamos que
duas bandeiras tão legítimas e tão caras: a
da ecologia e a da soberania nacional, encontram-se, no momento, em mãos impróprias.
Os mesmos que nada fizeram para impedir
a morte de Chico Mendes, a devastação da
natureza, o genocldio contra os índios, a miséria dos povos do Terceiro Mundo, e que apenas disputam, entre si, com suas campanhas,
maiores parcelas de poder e de riqueza.

Quanto a nós, temos .a experiência do disçurso "da segurança nadonal" dos governos
maitares, que apenas cuidou da "segurança"

ou seja, do enriquecimento seguro dos banqueiros nacionais e internacionais, dos latifundiários e das grandes empresas nacionais e
estrangeiras, devemos levantar bem alto o programa da verdadeira defesa da ecologia, que
inclui a organização da economia para servir
de forma inteligente aos seres humanos, em
harmonia com a natureza, da qual somos a
parte mais elevada. E não se Pode defender
a natureza, sem defender ao mesmo tempo
a natureza humana. Jamais haverá proteção
à natUreza sem a transformação radica] do
atual modelo económico que é. voltado para
enriquecer minorias, empobrecer e adoecer
maiores, destruir 'florestas, rios, solos, animais,
etc. Devemos promover, levantar uma ampla
discussão nacional que desmascare a hipocrisia dos algozes da ecologia e _da soberania
nacional: mantida a relação de dependência
ao imperialismo norte-americano, as florestas
continuarão a queimar, os índios a morrer,
os sindicalistas a serem assassinados. tal qual
ocorreu nos EUA. onde um exterminador de
índios, Bufallo Bill, tomou-se h.erói. Quanto
à soberania nacional. s6 um povo organizado,
com um governo legitimo, com uma economia voltada para o atendimento' de suas necessidades humanas, pode realmente exercêIa verdadeiramente, como a exerce, por exemplo, hoje, podemos dizer já, à Nicarágua,
pequenino pais, mas já determinando o curso
da sua história, realizando a reforma agrária,
alfabetizando em massa, dando prioridade à
saúde, apesar da ação criminosa dos "ecologistas" de Washington, apoiando" os Contras,
com verbas grandiosas.
Soberania e ecolo_gia não são conceitos
abstratos que podem resumir-se a um punhado de leis acompanhado de alguns discursos
carregados de veemência balofa. EnquantO
as florestas estiverem queimando, os rios contaminando-se, o ar envenenando-se e a popu-

lação sendo envenenada, destruída, esmagada pela miséria, o Governo brasileiro não tem
como eficazmente falar em soberania nem em
segurança nacional.
Por isto, condamamos as forças progressistas, o movimento sindical, a CUT, a CGT,
os ecologistas. os cientistas, o clero, os intelectuais, os partidos populares a uma mobilização
em tomo de um programa que possa, VERDAD~IRAMENTE, defender a soberania e a natureza, eSpecialmente a natureza concreta dos
setes hwnanos, da maioria da população.
Estamos falando de um programa que inclua a reforma agrária, a estatização dos bancos, a efetiva cooperação de forças do Exército
em áreas estratégicas, para pôr ftm imediato
às queimadas promovidas pelos grandes proprietários de terra, e por último o foi do pagamento dívida externa, que quanto mais se paga, mais se deve. Sem transformações sociais,
sem democracia de verdade, jamais haverá
uma relação harmoniosa c::om a natureza, assim como jamais pode ser considerado soberano um país que possui milhões de analfa~ que possui um dos maiores índices de
mortalidade infantD do mundo, que possui um
nWnero inacreditável de doentes, de famintos,
de desempregados, de favelados.
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como fat. V. Ex1' n~s:ta Casa, de fazer com que,
escrito na história. continu~ vivo, e que, na
prática, os governos tenham como en_sJnamento o que ele pregou e por isto morreu.
EsperO que a Nação brasileira viva, porque
ele morreu para que se _visse, depois lmplan~
tada não só na Amazônia mas em todo o mundo, a paz com -que tanto sonhou e desejou.
e que a Nação brasileira espera. Senador Aluízio Bezerra, um aplauso goiano por esse belíssmo discurso. (Muito bem! Palmas)

-i.ini aparte?

O SR. ALWZIO BEZERRA- Agradeço
e incorporo ao meu pronunciamento o brilhante aparte do nobre S_enador Iram Saraiva,
que só o enriquece e ilustra, pela sua maneira
inteligente e pela sua grande sensibilidade social e histórica de apreciar e examinar o caso
Chico Mendes.
Clico Mendes é exatarnente uma dessas
péssoas que não morrem. Não morrerão mmca esses Chicos Mendes. Sua vida é um caminho a trilhar, é um exemplo da História; morreu, marcando, com a sua mQrte, de maneir~
trágica, com absoluta determinação e muita
dignidade, o caminho que devem seguir todos
os trabalhadores rurais deste PÇIÍS, com toda
firmeza, em busca de uma justa distribuição
da terra, em nome da grande justiça social,
que deve resp,lver 95 problemas sociais e econõmicos do nosso País.

O SR. ALaiziO BEZERRA- Pois não,
nobre Senador.

O Sr. Severo Gomes E'.x' um aparte?

O Sr. Iram Saraiva -V. Ex' me permite

O Sr. bam Saraiva - Ouso interromper
V. Ex1'., Senador Aluízio Bezerra. Acompanho,

atentamente, o brilhante discurSo de V..EX.,
assim como a trajetória, a vida, a história e
a brilhante defesa que faz V. Ex' desse grande
nacionalista Chico Mendes.
Como goiano, eu não poderia deixar de trazer as minhas homenagens a esse homem
de luta; embora com uma guerra à sua volta,
defendeu a eçologia, e, o que há de mais sublime, a própria criatura humana. Dentro dessa
guerra, viveu em paz. E eu me lembro do
pr6prio Chico, de uma passagem que me dei~
xou profunfamente emocionado; porque, muitas vezes, Senador Aluízio Bezerra, ser defensor de alguma coisa, lutar por ela, não significa
apenas facê·Jo enquailto se tem vida. É importante também (pJe se deixe as idéias para que
elas, na posteridade, marquem o caminho de
libertação. E Chíco Mendes, sabendo que seria
morto, afumava que dizimar as matas, as fiorestas, significava uma violência contra a própria humanidade. E quão feliz foi aquele poeta
da Amazônia, quando disse que não queria
_sequer uma flor, no seu caixão, '))arque sabia
que se a depositassem lá, uma árvore seria
prejudicada. Que beleza! Só poderia partir de
Clico Mendes. E é por esta razão que o _nosso
Pafs, qiJe <:ÚTÜ.irido e, logicamente, o meu pequeno Estado de Goiás tributam o louvor merecido a Chico Mendes. ConsJderQ-o como
as raízes de uma seringuéira; iria mais longe,
de uma sequóia. Considero Chico M.ende:s _no
mesmo patamar de um Ernesto "Che" Guevara, de um Simon Bolívar. Eles se foram mas
se perpetuaram na luta. Temos por obrigação,

Permite-me- V.

OSR..ALWZIOBEZERRA-Commuito
prazer, nobre Senador Severo <Jonies.
O Sr. Severo Gomes - Ouvi, com a
maior atenção, o discurso de V. Ex', nobre
Senador, e queria tirar dele uma reflexão simples. Assistimos, neste País, à m_ultiplicação
dos crimes e à continuaçã_o da impunidade.
Como é possível que Isso possa exfstir nesta
terra? Desta sessão do Senado em __homenagem a Chico Mendes, devia nascer e_multiplicar-se um movirhento de indignação com relação a isso, para que, pura e simplesmente,
a lei seja cumprida neste País. Esta é a questão
elementar; ternos questões ligadas à ecologia,
ao modo de usar a terra, a sua harmonia,
mas,. antes de tudo, é o crime~ a impunidade
do crime e a necessidade de a nossa. indignação transbordar para fora deste Congresso
Nacional, aliar-se a todas as forças vivas da
sociedade brasileira, para pôr fim a essa grande indignidade nadonal.

O SR. ALWZIO BEZERRA- Agradeço
o aparte de V. ~ Realmente, a impunidade
é a f01alizadora, estimuladora da continuidade
de tanto crime; portanto, o cumprimento da
lei é fundamental, e, para qÜe a lei se cumpra,
é necessário que haja uma grande mobiliza;
ção, para que crimes hediondos, que não são
crimes comuns, são crimes que agem contra
as melhores cabeças, contra os centros políticos mâis conscientes-, capazes de dar uma
saída justa para o progresso social e econô-'-miCo âo nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadqres, uma saída
não pode acontecer sem transformações so-
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ciais, sem democracia de verdade. Jamais ha-

verá uma r,elação harmoniosa com a natureza,
assim conlo jamais pode ser considerado soberano um país 'll:le possui milhões de analfa-

betos, que possu( lll11 dos maiores fndices de

mortalidade infantil do mundo. que possui um
número inacfeditãvel de doentes, de famintos,
de desempregados, de favelados. Discutir soberania e ecologia em abstrato é fazer o jogo
dos que erlvenenam e destroem a natureza
e nos submetem ao domínio dos banqueiros
internacionais.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
concluindo meu pronunciamento nesta tarde,

comovido profundamente, aqui apresento toda a nossa solidariedade à companheira de
Chico Mendes, Amar Mendes, a sua filha e
a Sandino, seu filho; aos trabalhadores rurais
do Acre e de todo o País, que lutam em todas

as direções e, também, a todos os setores

que lutam pelas transformações sociais do
nosso País.
Condamo, pois, todos para juntos lutarmos
em tomo desta proposta, a fim de encontrarmos wna saída justa, uma saída social, que
incorpore todos os setores da população com
dignidade, com soberania e a defesa da ecologia. Que a ecologia promova o progresso da
humanidade, e que a soberania coopere em
cada país, não se submetendo a imposições
do Fundo Monetârlo Internacional.
O que queremos., acima de tudo, nesta data
não é s6 homenagear Chico Mendes, é apoiar
sua luta, reafirmando o nosso propósito de
que aqui continuaremos a luta que travou CHfco Mendes, que travam todos os que se têm
sacrificado e morrido em nome dessa causa
justa, que é a luta pelas transformações sociais
e econômicas voltada pela elevação das condições de vida do nosso povo. (Muito bem!
Muito bem! Palmas)
OSR. LEITE CHAVES (PMDB -PR. Pela

ordem)- Sr. Presidente, eu gostaria de dirigir
um pedido de esclarecimento à Mesa. No dia
12 de dezembro de 1988; com assinatura de
213 de senadores com assento na Casa, dirigimos a V. Ex!' um pequeno requerimento nesses termos:
REQUERIMENTO N• 228, DE 1988
Requeremos, com base no artigo 58
§ 39 da Constituição Federal, e ainda nos

termos dos artigos 168 e seguintes do
Regimento Interno do Senado, a criação
de uma Comissão P:arlamentar de Inquérito para apuração dos conflitos de terra
ocorrentes no País. com conseqüentes
atentados e mortes de advogados, camponeses, posseiros. fazendeiros, etc., sendo que a última vitima fatal foi o deputado
estadual João Carlos Batista (PSB- PA),

em Belém, no dia 6· 12-88. A morte se
deu de fonna covarde, por ação de sicário, quando safa da garagem de sua residência em companhia da esposa e de
sua ftlha de quatro anos, ferida na perna.
Eu pergunto a V. Ex' em que POsição se
encontra este requerimento porque, recentemente, houve a constitufção de uma CPI para

a Amazônia, relacionada com estrangeiros,
enquanto o meu requerimento, Sr. Presidente,
há mais de três meses tem tramitação desconhecida.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex' poderá prestar um grande serviço'
à solfcitação que faz e à Casa se conseguisse
do PMDB, que V. Ex' lidera, a inc:Ucação dos
nomes, porque são-exatamente os nomes do
PMDB que faltam para completar esta comissão. TOdos os demais partidos jã enviaram
Os nomes:v. Ex' tomará essa providência no
seu próprio partido.
OSR.LEI1ECHAVES-Fa1aremoscom.
o lfder para indicá-los o m~ breve possível.
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restai que se supõe avaliado em trilhões de
dólares?
Contra este quadro patológico e de impossível aceitaçãÇ>,Iutou Chico Mendes, utilizando
todas as táticas de trabalho, desde a conferência em grandes centros no Brasil e no exterior, até o testetnunho verdadeiramente evanl;lélico, que é o exemplo vivo e corajoso de
fraternidade. Escassas as nossas palavras,
grande a emoção, inftnita a sensação de perda.
Pouco antes de ser assassinado· a sua morte foi prevista e denunciada por ele, quase
qi.Jeteom detalhes -, foi entrevistado pela Imprensa e esclareceu alguns pontos da sua vida
e de seu trabalho. Disse ele:_

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Srs. Senadores, Srs. representantes de Missões Diplomáticas, Sr. Dr. Rubem Fonseca
Filho, Secretário do Meto Ambiente do Distrito
Federal e representante do Governador Joaquirit Roriz; Sr. Adamor das Mercês Pereira,
Presidente_ da Federação dos Trabalhadores
na Agricultura do Estado do Acre, minhas srs
e meus Srs., no anoítecer de 22 de dezembro
do ano passado, ·na desalmada e covarde tocaia, tiros de es_copeta arrebataram a vida de
um homem simples, que vivia nos confins da
selva amazônica, desconhecido da maioria da
sociedade brasileira, e conduziram o seu martirio ao centro da opinião pública mundial,
obrigando o nosso Pafs a refletir sobre si próprio e a procurar defmir se o caminho que
queremos é de destruição e morte, ou se de
progresso, com hannonia entre os homens
e conservação do pabimônio natural que a
vida rlos legou.
Tmha ele 44 anos. mulher, dois filhos, mui~
tos projetes, as mãos vazias e ..o sentimento
do mundo". Seringueiro ecologista por experiência sangüínea,líder sindical, toda uma vida
em defesa do ser humano e da riqueza natural
amazônica. Concebia a região não como wn
santuário intocável, mas como um ecossis..
tema a ser estudado. conhecido e, s6 a partir
daí, utilizado em beneficio do nosso País e
do mundo. Era partic;lário do ecodesenvolvi..
m:erito, cujos pressupostos básicos conside-ram a floresta um ser vivo, parte integrante
de uma totalidade vital mais vasta, e que não
pode ~er destruída, extenninada, sob riscos
de afetar todo o conjunto, do qual nó.$, se.!'es
humanos, somos aspectos e momento. Por
isso, foi um crítico implacável desse processo
de extermínio do maior banco biológico do
planeta, que ê aquecido e destruído diaria·
mente sem sequer ser estudado. E quantas
possibilidades científicas e econômicas não
se perdem!
Não há palavras,Srs. Senadores, para reproduzir o martíriO da Amazônia. O que lá se
destrói, mata, calcina, extennina, em nome
âe alguns poucos supostos benefícios, levanos a pensar que o ecocídio amazônJco é o
suictdío- do povo brasileiro. De outra fonna,
CO":IO explicar a destruição pura e simples de
milhares de espécies, de todos os reinos, e
de submergir nas águas e queimar nas chamas milhões de árvores, de um conjunto flo-

"Se adiantasse para alguma coisa a minha morte, eu não teria medo. Mas, na
verdade, ela significaria apenas um combatente a menos em defesa da Amazô..nia... Sabíamos que o desmatamento era
o_ noSso fim e de todos os seres vivos
existentes na selva~ a co!§a terminava
ai. As pessoas falavam: vocês querem impedir o desmatamento e transformar a
Amazônia em santuário? Intocável? esta..
va ai o impasse. A resposta veio através
da criação da Reserva Extrativista. Vamos
utilizar a selva de rorma racional, sem destruí-Ia. Os seringueiros, os fudios, os ribeirinhos há mais de 100 anoS ocupam a
floresta. Nunca a ameaçaram. Quem a
ameaça São os projetas agropecuários,
os grandes madeireiros e as hidrelétricas
com suas inundações criminosas. Nas r.eservas extrativistas, nós vamos comercializar e industrializar os projetas que a floresta generosamente nos concede. Temos na floresta o abacaba, o patá, o açaJ,
o burfti, a pupunha, o babaçu, o tucumã,
a copaíba, o mel de abelha, que nem os
cientistas conhecem. E tudo isso pode
ser ~ortado, comercializado. A Univer·
sidade precisa vir acorilpanhar a Reserva
Extrati~, ela é a única saída para a
Amazônia não desaparecer. Essa reserva
. não terá proprietários. E1a vai ser um bem
comum da comunidade que terá o seu
usufruto, e náo a propriedade." Quem primeiro aprovou essa idéia rião foram brasileiros. mas estrangeiros. Em 1987, uma
comissão da ONU esteve em Xapuri e
pôde comprovar a justeza da luta de Chico Mendes e a viabilidade da idéia de
se criarem as Reservas Extrativistas. Em
março de 1987, o Banco lnteramericano
de Desenvolvimento convidou Chico
Mendes para, em conjunto, tratarem ·da
questão em Miami. Ao lado de banqueiros
e jornalistas estrangeiros, ele expôs com
palavras duras e claras, os graves riscos
que ocorre a humanidade pela destruição
da selva amazônica e pelas perdas no
campo do conhecimento, que advém da
devastação. Nenhum jornalista brasileiro
o teria procurado. De Miami, Chico Mendes seguiu para Washington, onde falou
no congresso americano.
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Nas vésperas do Natal do ano passado, e~ '

remos real o alerta dos cientistas, no sent:kJg

voz foi calada a tiros de escopeta. Embora

de que quando os homens descobrirem os

quase mil pessoas tenham sido assassinadas
na região, e os ~mes tenham ficado impunes,
essa não era uma voz qualquer, pois defendia
. wna causa justa e universal. Como explicar

malefícios da devastação ambiental, já será
tarde demais. O discernimento deve ser embasado no conhecimento científico e técnico,
que já existe e está disponível. A coragem e
a ação devem se inspirar na vida desse grande
homem, desse herói brasileiro, cujo corpo foi
trucidado.

que a morte de um homem simples, social-

mente humilde, lá nos confms do Brasil, pudesse abalar a consciência do mundo! As próprias autoridades brasileiras foram coagidas,
pelo clamor nacional e internacional, a sair
em busca dos assassinosl
Tentou-se, com a morte de Chlco Mendes,
matar uma idéia, uma concepção de mundo,
de futuro da Terra. Equivocaram-se os Seus
algozes, po!s quanto mais se destrua a nossa

Nada mais haven(Jo a tratar, encerro a seS:.
são, convocando outra a realizar-se, hoje, às
17 horas e 20 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno (mico, do Projeto
de lei da Câmara rt' 145, de 1985 (n9
4362184, na Casa de origem), que deno· ·
mina "Senador Nilo Coelho" a rodovia
BR-428, que liga Cabrob6 à Petrolina, no
Estado de Pernambuco, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.140,
de 1985, da Comissão-de Transpo~

O exemplo de Otico Mendes viverá para
sempre em cada castanheira. nas várzeas, nas
plantas, nos igarapés, no ·coração dos cabo-Oos e na consciência de todos os homens
dignos, responsáveis e justos. (Muito bemf Palmas.)

Comunicações e Obras Públicas.

Amazônia, maior será a crise e, por corolário,
maior será a consciênda dos homens.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A hora é de discernimento, coragem e ação. .- Agradeço a presença de tantos quantos
Não há tempo a perder, caso contrário toma-

Ata da

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está- encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 4

honraram esta solenidade.

19~' Sessão,

Março de 1989

minutos.)

em 15 de março de 1989

3' Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidênda do Sr. Nelson Car/neiro
ÀS 17 HORAS E 20 MINutOS. AGVW-sE
PRESENTES .OS SR$. SEffADORES:
- Mário Maia - AJuízio Bezerra - Nabor
Júnior.......:. Leopodo Peres- Carlos De'Carii
- Aureo MeUo - Odacir Soares - Rooaldo
Aragão - Olavo Pires - João Menezes Almir Gabriel - Jarbas Passarinho- Moisés
Abrão - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya --João castelo - Alexandre Costa

O Congresso Nacional decreta:

-João Lobo -Chagas Rodrigues- Hugo

Art. 19 _ A partir da publicação da presente

Napoleão- Cid Sabóia de Carvalho -Mauro
Benevides- Carlos Alberto.......:... Raimundo Lira
........ Marco Maciel - Ney Maranhão - Mansueto de lavor - Divaldo Suruagy- Fr.IDcisco Rollemberg- Lourival Bâptista -Jutahy Magalhães - Ruy Bacelar - GersOn Camata -João Calmon..:..... Nelson CarneiroAlfredo Campos -Severo Gomes- Femando Henrique c,a;doso- Mário Covas- Mauro Borges "7'"" Iram Saraiva- Maurido Corrêa
- Meira Filho - Louremberg Nunes Rocha
- Márcio Lacerda - Mendes Canale - Rachid Saldanha Derzi- Leite Otaves- Affonso Camargo -José Richa -Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin

-Carlos Chiarem -.José Paulo Biso! -José
.Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A lista: de presença acusa _o comparecimento de 55- Srs. Senadores. HaVendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protação de Deus iniciamos nossos
trabalhos.
Sobre a mesa projetes que vão ser lidos
pelo Sr. 19 Secretário. __
-

$ão lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 35, DE 1989

Extingue o ConselboMonetárlo Na-

~~ clonai

e a Sec:retarla Especial de Ad-

minlotração de Preços-

lei, ficam extinto_s_o conselho Monetário Nacional e a Secretaria Especial de Adminlstração

de Preços.

.

~

Art. 2 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação

.O COQSelho_ Monetário NacionaL em face
da atual ordem jurídica existente no País, perdeu a sua consistência pois, tal organismo,
foi criado para fazer as vezes do Congresso,
do Banco__ Cétl.traJ e do próprio Ministério da
Fazenda, como se pode verificar no extenso
rol de suas atribuições.
P.:tra justificar sua extinção bastará Jennos
a.legislação que o criou pela qual se vê que
o conselho, além de, em determinados artigos
substituir o Co"hgrésso, absotve atribuiÇões típicas do Banco Central e do_próprio Ministério
da fazenda e até atenta contra a Constit:Wção
Federal no item IX, do art. 49 da lei que o
estruturOu, detendo a faculdade de determinar
~ de jW'Os,_ hoje objetO de disciplinação
pelo Cartii Magna, disciplinação esta, que pen~ apenas de uma lei complementar.

Ler a lei que estabeleceu o conselho, lei
que é uma verdadeira miscelânia de regras
bancárias e creditícias, é verificar que, através
de wn dos seus artigos, o conselho pode até
autorizar a emlssão de tnoeda, atribuição exclusiva do Congresso. Entretanto, se no particular do conselho se constata que este órgão
existe apenas para facilitar um manejo mais
fácil das' fmanças públicas, tanto asSim que
a critério dos ministérios eéonômlcos, o con-selho, muitas vezes, deliberava sem reunir-se,
ditahdo normas através de consultas tele(6..
nicas a seus men'lbros, e o que não dizer da
Secretaria Especial de Administração de Preços, um súnile da Sunab, menos apta a disciplinaras preços, em face de sua precária estrutura, porém, mais fádl de ser manejada que
a Sunab, pols o corpo funcional da Seap poderia ser totalmente destituído peJos ministros
econômicos o que, certamente, não poderia
ocorrer com a Sunab,lmpossível de ser 'manejada, pois é evidente que, ordem Oposta a sua
lei receberia, sem dúvida, o repúdio dos seus
hmcionários. Quem se der ao trabalho de consuhar a lei e o regulamento da Sunab, verifi-~
cará que a Secretaria Especial de Administração de Preços é absolutamente inútil, pols,
tão extensa é a atribuição da Sunab que ela,
i!llém de fiscalizar, possui ainda uma DMsão
de Bens e Serviços incumbida de estudar projetas de assistência e educação alimentai: (§
19 do art 13 do Regimento Interno), além de
ter o encargo, de acordo com o art. 29 do
Decreto-Lein9 78.730, de 14demaio de 1975,
de estabelecer normas para: disciplinar, na in-
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décimos por cento para o FNCE e seis décigionais· 'de desenvolvimento.
mos por cento para o FCCO.
Diante de um órgão tão bem estruturado
I - concessão de fmanciamento exclusivaArt. 7ç As liberações. pela Secretaria do
como a Sunab, por que e para que a Seap?
mente _t.fós ·setOres- prOdutivos privados das reTesouro Nadonal, dos valores destinados a
O Governo extinguiu vários ministérios e ór- · giOes benefiCiadas;
cada um dos fundos oi"a institUídos, serão feigãos estatais, certamente poderá extinguir o
II -tratamento preferencial a atividades
tas diretamente em favor dos bancos administradores, nas mesmas datas das transferências
conselho Monetário e a Secrêtaria Especial produtivas consideradas de relevantes interesde Administração de Preços, dentro do espírito'
se ecãnôniiCo e social;
dos recursos do Fundo de Participação dos
que vem norteando a política governamental.
lU -distribuição espacial dos créditos da
Estados e Distrito Federal e Fundo de ParticiO déficit público que vem de. longas datas, forma mais equitativa possível entre as Unidapação dos Municípios.
remontando ao tempo da Independência, predes Federativas integrantes de um mesma reArt. &' A Receita Federal informará, men~
cisa ser eliminado e só eliminando todas as
gião;
salmente, aos bancos administradores, a sodespesas inúteis é que teremos chance de
IV- a dação de encargos e prazos piferenma da arrecadação do imposto sobre a renda
vencer-ª" atual crise.
ciados e de juros favorecidos para o financiae produtos de qualquer naturéZ~ e do imposto
Sala das Sessões, 15 de março de 1989. mento,
função dos aspectos sociais, ecosobre produtos industrializados, o prazo de
-João Menezes.
nómicos, tecnológicos e espaciais, dos empermanência desses recursos no Tesouro Napreendimentos.
cional e as liberações efetuadas para cada
(À Comissão de ConstituiÇão e JustiV- conjugação do crédito com a assistênFundo, bem como a previsão das três liberaça.)
da técnica, no caso de setores produtivos tecções imediatamente subseqüentes~
nologicamente carentes;
Art. ~ Os Fundos gozarão de imunidade
tributária, estando os seus. resultados operaVI---: orçamentação semestral das aplicaPROJETO DE LEI DO SENADO
cionais isentos de quaisquer tributos.
ções dos recursos';
I'!• 36,.de 1989
Art. 1O. Os recursos do FCNO, FCNE e
VII- criterioso uso dos recursos e adequada política de garantias, de forma a assegurar· FCCO poderão, a critério de cada um dos
Regulamenta o art. 159, inciso I?
racionalidade, eficiência, eficácia e retomo às
seus Conselho Superiores, se repassados a
alínea "c" da co.,.tltuiçáo, Instituinaplicações;
bancos oficiais estaduais e cooperativas com
do o Fundo Constitucional do Norte
VIII- proibição de cOncessão de assistêncapacidade técnica comprovada e com estru·
(FCNO), o Fundo ConsUtudonal do
tura operacional e administrâtiva apta a cumcia financeira a fundo perdido.
Nordeste (FCNE) e o Fundo Constiprir as funções de agente fmanceiro.
Art. 4~ São beneficiários dos recursos do
tucional do Centro-Oeste (FCCO) e
Arl 11. Para fazer face ads novos serviços
FCNO, FCNE e FCCO os produtores e empredando outras providências.
decorrentes do previsto nesta Lei, poderão os
sas, pessoas f'r.sicas e jurídicas, além das coobancos administradores, obedecidas as deO Congresso Nacional decreta:
perativas de produção, que desenvolvam ativimais normas aplicáveis e em níveis estritaArt. 19 Para os fins previstos na alinea "c"
dades produtivas privadas, nos setores rural,
mente indispensáveis ao cumprimento de
do indso I do artigo 159, da Constituição, fiindustrial, agroindustria1 e de serviços produsuas novas tarefas, realizar imobilizações e efe-.
cam criadas o Fundo Constitucional do Norte
tivos das regiões Norte, Nordeste e Centrotuar admissão de pessoal por concurso pú(FCNO), o Fundo ConstitUdonal do Nordeste
Deste.
ôJiC:o.
(FCNE) e o Fundo ConstituciOnal do Centfo..
Art. 59 Para efeito de aplicação dos recurArt. 12. A administração de Cada um dos
Oeste (FCCO), os qUaiS- Se organizarão e funsos, entende-se por:
Fundos será distinta e autônoma, exercida pedonarão nos termos desta Lei.
I
Norte,
a
região
compreendida
pelos
EsArt. 29 O Fundo Constitucional do Norte
los,seguintes órgãos:
tados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraia) Conselho Superior
(FCNO), o Fundo Constitucional do Nordeste
ma e Rondônia;
· b} Banco Administrador
(FG:NE) e o Fundo-Constitucional do Centfo..
ll- Nordeste, a região abrangida pelos Es§ 1o O Conselho Superior de cada um
Oeste (FCCO) têm pOr objetivo contribuir, restados do Maranhão, Piauí, Ceafá, Rio Grande
dos Fundos será integrado pelos seguintes
pectivamente, para. o desenvolvimento econódo Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas"; Sermembros:
mico e social das regiões No~:te, Nordeste e
gipe e Bahia, além da área do Estado de Minas
I - Presidente do banco administrador, que
Centro-Oeste, através das instituíções finanGerais incluída no Polígono das Secas;o presidirá;
ceiras federais de caráter regional, mediante
111-CerifrO-Ot;!Ste, a ·região de abrangência
II-Titular da Superintendência de Desena execução de programas de financiamento
dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato
volvimento da respectiva região beneficiária;
aos setores produtivos, em consonânda com GroSSo
dó SU1,-TóC8ntins e do Distrito Federal;
III- Um representante do Banco Central do
os correspondentes planos regionais de de_IV -Semi-árido, a região inserida na área
Brasil;
senvolvimento.
de atuação da Superintendência do Desenvol-IV- Um representante das classes produ§ 19 Na destinação de seus recursos, os
vimento do Nordeste (Sudene). com a precipitoras da região;
FCNO, F.cNE e FCCO poderão conceder
tação pluviométrlcã média anual !gual ou infe-_
- V- Um representante dos agentes fmandito diferenciado dos usualmente adotados
rlor a 800 riini. - ·
---ceiros credenciados por cada Fundo.
pelas instituições financeiras, a fim de atender
Art. 69. _ Constituirão recursos a serem apli§ 2~ O membro referido no inciso III deste
as reais necessidades das regiões beneficiá-~rtigo será designado pela Diretoria do Banco
rias, ficando suas aplicações a salvo de restri- cados pelo FCNO, FCNE é FCCO:
I-3% (três por cento) do produto da arreCentral; os mencionados nos incisos N e V
ções de controle monetário de natureza conjuntural.
'
serão nomeados para mandato de dois anos,
cadaçã.o do illlPosto sobre a renda e proventos
pelo Presidente da República, com base em
§ 27 No caso da Região Nordeste; õ- FC- de qualquer natureza e do imposto sobre produtoS industrializado, a serem entregues pela
lista triplice org~nizada, respectivamente, peNE inclui a finalidade específica de financiar,
las instituições representadas.
em condições compatíveis com aS- peculia- União, na forma do Artigo 159, inciso I, alínea
Art. 13. São ãtribuições do Conselho Suw
ridades da área, atividades econômicas do Se- c. -da ConstitUição;
Il- os retornos e resultados das operações;
perior de cada um dos Fundos:
mi-árido, ao qual destinará metade dos recurIII- dotações orçamentárias, contribuisos ingressados nos tennos do art 159, I, ~
1- definição de prioridade e formulação de
ções, doações, financiamentos e recursos de
políticas para aplicação dos recursos;
da Constituição.
Art. _39 Na definição das prioridades e for- outras Ori_gens.
D-aprovação dos respectivos orçamentos
Parágrafo único. Os recursos previstos no
dos Fundos;
mulação das políticas e programas operadonais de cada wn dos Fundos, serão obser- inciso I seria assim distribWdos: seis décimos
m- aprovaçao das normas, procedimen~
vadas as seguintes dire~es gerais, sem pre- por cento poro o FCNO, um lntolro e ollo
to1 e condições operaclonais para aplicação
alimentos.

juízo das definições constantes dos planos re-
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e administração dos recursos, de acordo com
proposta dos bancos administradores respectivos;
IV- indicação de providêndas para compatibilização das suas respectivas aplicações

com as ações das demais instituições de de-

senvolvimento regional;

Art. 20. Os casos omissos serão reSolvidos pelos respectivos bancos administradores, ouvido o Conselho Superior, quando preciso.
Arl 21.. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

V- avaliação e controle dos resultados obtidos.

Justificação

Art 14. São atribuições de cada um dos
bancos administradores:
1- gestão dos recursos;
H- definição de normas, procedimentos e

condições operacionais, submetendo-os à
aprovação do Conselho S.uperior;

m-deferimento de créditos;
N- formalização de contratos de repasses
de recursos para outras instituições credenciadas como agentes financeiros do Fundo;
V- prestação de contas sobre os resulta-

dos alcançados, desempenho e estado dos
recursos e apUcações;
VI- outras atividades inerentes à atividade
de órgão administrador.
Art 15. O Banco da Amazônia S.A. (Basa), o Banco do Nordeste do Brasil SA (BNB)
e o Banco do Brasil SA são os administra-_
dores do Fundo ConstitucionaJ do Norte (FC.:
NO}, Fundo Constffucional do Nordeste (FCNE} e Fundo Constitucional do Centro-Oeste
(FCCO), respectiVamente.
Parágrafo único. O Banco do Brasil SA
transferirá a administração do Fundo ConStitucional do Centro-Oeste para o Banco do
Desenvolvimento do Centro-Oeste, após sua
instalação e entrada em funcionamento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das
Disposições Transitórias.
Arl 16. Cada bartco administrador fará
jus à taxa de administr1;3ção de 2%r (dois por
cento) ao ano, calculada sóbre o ativo total
do Fundo respectivo, cobrada mensalmente.
Parágrafo único. Na aplicação dos recursos, os bancos administradores e agentes financeiros credenciados poderão cobrar dei
credere compatível com os riscos assumidos
pelos financiamentos concedidos e adequado
à fun):ão social de cada tipô de operação.
Açt. 17. Cada Fundo terá contabilidade
própria, registrando todos os ates e fatos a
ele referentes, valendo-se para tal do sistema
cpntábil do respectivo banco administrador,
no qual deverão ser criados e mantidos subtítulos específicos para essa finalidade, com
apuração de resultados à parte.
Art. 18. Os bariCOs'admirUstradores farão
publicar, semestralmente, os balanços dos
respectivos Fundos, devidamente auditados.
Art. 19. Cada banco administrador apresentará anualmente ao CónseJho SU!)erior relatório circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas e os resultados obtidos.
§ 19 Oexercídofinanceirode_cadaFundo
coincidirá com o ano civil, para fms de apuração de resultados e apresentação dos relatórios.
§ 29 Deverá ser contratada Auditoria Extema, às expensas do Fundo, para o exame
das contas de cada Fundo e outros procedimentos usuais de audftagem.

A nova Constituição Federal introduziu inovações substanciais no sistema tributário nacional.
Com e"fêfto, -operou-se no âmbito tributário
ampla redistribuição de recursos, em favor de
Estados e Municípios, com profundas repercussões no equilíbrio federa.tivo.
O Fundo de Participação dos_ Estados (FPE)
elevou·se de 14% para 21,5% sobre a arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos
de qua1quer natureza e sobre produtos industrializados, enquanto o Fundo de Participação
dos Municípios (FPM), calculado sobre a mesma base, evoluiu de 17% para 22,5%. Acresce
a isso, entre outras coisas, a estadualização
dos impostos únicos sobre transportes e co~
municações, minerais, lubrificantes e combustíveis, antes da competência da União, os
quitis víeram ampliar a base do imposto sobre
circulação de mercadorias.
At:J lado do fortalecimento das unidades federativas, buscou também o ~egisi8dor Constituinte dar um tratamento sistemático à questão regional, de forma a combater, efetivamente, a fome e a miséria a que se acham
cohdenados expressivos contingentes populacionais do País. sobretudo nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste.
Foi por esse motivo que,· na repartição das
receitas tributárias, Consignou três por cento
dos impostos sobre a renda e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos industrializados para o financiamento do setor produtivo das citadas regiões, através das instituições fmanceir_as federais de caráter regional,
de acordo com os planos regionais de desenvolvimento. Da parcela que caberá ao Nordeste, metade deverá ser aplicada no semi-árido. (art. 159, I, c).
Tal (ato traduz inquestionavelmente o avanço- da atual Constituição no tratamento da
queStão regional, porquanto nenhuma Carta
anterior havia ptopiciado meios e instrumentos eficazes na luta contra as desigualdades
regionais.
No entanto, para melhor utilizar tais meios
e instrumentos, concedidos pelo art. 159, I,
c, da. Constituição, com vistas ao pleno cumprimento dos objetivos para os_ quais foram
criados, buscamos, antes de tudo, respaldar
a presente proposiç~o na experiência de longos anos da inteJVenção do Estado na implementação de planos e programas de desenvoMmento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
·Assim, criamos um Fundo para cada região,
administrado por um Conselho Superior, cujos membros, representativos dos setores público e privado, acham-sé vinculados mals diretamc=nte à matéria.
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Cada Fundo, por sua vez, obedecerá a diretrizes traçadas pelo Plano Regional de Desen·
Volvimento respectivo, que é aprovado pelo
Congresso Nacional, e pela presente propo-sição, tais como: disbibuição a mais equitafivã
possível dos recursos entre as unidades federativas de cada região; crédito diferenciado para setores comprovadamente carentes dos
pontos de vista econômico, sociais, tecnológicos e espaciais, criterioso uso de recursos,
com proibição de financiamentos a fundo perdido, etc... __
A distnbuição dos recursos entre as regiões
levou em conta os fatores área, população
e renda per capim, coincidindo inclusive os
percentuais com os previstos no parágrafo 1O
do arl 34 do Ato das Disposições Transitórias.
Ademais, haverá rígido controle sobre a administração dos Fundos, com prestação de
contas períodica, devidamente auditadas~ afora outras providências, de molde a pennitír
a maior transparência possíveJ à operação de
cada um deles.
Sala das Sessões, 16 de março de 1989:
-DiVa/do SUIU8gy- Gd Sabóia de Carvalhq
-Francisco Rollem_berg """":" Louremberg Nunes Rocha_--:- Ney Maranhão -João Lobo_
- Mansueto de Lavor- Hugo Napoleão Carlos Alberto - Leopoldo Peres -Mendes
Canale - MárciO Lacerda ....,;,. Mário Maia úam Saraiva; -

(Às ComisSões de.C6nstituição eJI)$fiça, de Assuntos Regionais e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os projetes lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É Udo o seguinte
REQUERIMENTO N• 37, DE 1989

Requeremos, na forma regimental, e de
acordo com as tradições da Casa, as seguintes
homenagens pelo falecimento do ex-Senador
Attílio Fontana, pela representação de Santa
Catarina.
·
-a) inserção em ata de um voto de profundo
pesar;
b) apresentação de condolência à família
e ao Estado de Santa Catarina.
Sala das Sessões, 15 de março de 1989.
-Senador Jorge Bomhausen
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esse requerimento depende de votação,
em cujo encaminhamento poderão fazer uso
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem.
(Pausa}
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Jorge
Bornhausen.
O SR- JORGE BORNHAUSEN (PFLSC. Para enCaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nesta madrugada, Santa Catarina e o Brasil
perderam um grande homem público, que
foi Prefeito da sua cidade. Deputado Federal,
por oito anos esteve nesta Casa como Senador; foi Vice-Govemador do meu Estado, o
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eminente empresário brasileiro Attilio Fontana. Esta perda faz·nos solicitar à Presidência
da Casa, o que já o fizemos pOr escrito, que
transmita à família enlutada as nossas condolências, ao mesmo tempo em que, na forma

incidência do imposto no caso de aluguel de
im6veis.
Sala das Sessões, 15 de março de 1989.
-Fernando Henrique Cardoso-Alfonso Camargo -Jutahy Magalhiies. .
·

regimental, subscrito por diversos Senadores,

solicitamos que seja, em sessão marcada por
V. EX', Sr. Presidente, estabelecido um horário
para as devidas homenagens a ess_e brasileiro
desaparecido. Peço, portanto, a Y. Ex!' e aos
Srs. Senaâor"es a- aproviição doS ú~querimen

O SR. PRESJDEI'IlE (Nelson Carneiro)
Esses requerimentOs serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do art. 375, II, do
Regimento Interno.

-

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
-Na sessão anterior foi lido o Requerimento
O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro) ' l1l' 30, de 1989, de autoria do Senador Severo
Gomes e oUtroS Srs. Senadores, -soUcitando
- Em votação, o requerimento de inserção
seja realizada sessão especial para homenaem Ata, de um voto de proftmdo pesar e apregear· a niéri'f6ri8âõ ex-Senador Roberto Si·
sentação de condolência à família e ao Estado
de Santa Catarina, pelo fãlecimento do eX-Se: monsen, cujo centenário de n~cir;nento oco r-_
reu no dia I 8 de fevereir«? úh_:jrlJQ. O requerinadar Attilio Fontana:
merito deiXOU de""s"er -votado naquela oportuOs Srs. Senadores que o aprõVam queiram
nidade por fa1ta de quorum.
permanecer sentados. {Pausa)
Pas!?a-_se, agora, à apreciação do requeriAprov.!lido.
. menta. A Mesa se associa ao pesar de quantos o
O encaminhamento de votação do requericonheceram e por isso mesmo estimaram o
mento é limitado ao signatário e a um represaudoso ex-senador Attüio Fontana.
sentante de cada partido. (Pausa.)
Não havendo quem queira se manifestar,
O SR. PRESJDEI'IlE (Nelson Carneiro)
em votaçao. (Pausa.)
- Sobre a mesa requerimento que será lido
Aprovado. Será cumprida a deliberação do
pelo Sr. I 9 Secretário.
plenário.
É lido o seguinte
O SR. PRESJDEI'IlE (Nelson Carneiro)
REQ<IERJMENTO N• 38, DE 1989
.....;.;. Passa-se-à
Nos termos do artigo 185 do Regimento
Interno, requeremos que o tempo destinado
ORDEM DO DIA
aos oradores do Expediente de sessão em
data a ser oportunamente marcada seja dediItem 1:
cado a homenagem póstuma ao ex-Senador
Discussio, em turno único, do Projeto
Attílio Fontana.
de -Lei da Câmara n 9 145, de I985 (n?
Sala das Sessões, 15 de março 1989. 4.362/84, na Casa de origem), que denoSenadores Jorge Bomhausen - Mário Maia
--mina "Senador Nilo Coelho" a rodovia
- Divaldo $u!Ui1gy - Jarb8s Passarinho -BR-428, que liga Cabrob6 a Petrolina, no
Francisco Ro/Jemberg - Chagas Rodrigues
Estado de Pernambuco, tendo
-Dirceu Ouneiro.
tos enviados

à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-De acordo com o art. 279-1, do Regimento
Interno, esse requerimento será objeto de deliberação, após a Ordem dó Dia.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos peJo Sr. }9 Secretário.
São lidos os seguintes
REQCIERIMEI'ITOS N• 39, DE 1989

Reque'remos urgência, nos termos do arl
37I, b, do Regimento Interno do Senado Federa.!, para o Projeto de Decreto Legislativo
n• I, de 1989.
·
Sala das Sessões, I5 de março de 1989.
- Nelson Wedekin - Jarbas Passarinho Feihaniio Henrique Cardoso - Alfonso Camargo .....:.... Mário Maia - Ney Maranhão .MoysésAbrão -Jamif Haddad- Marcondes
Gede/ha.
REQ<IERJMENTO N• 40, DE 1989

Requeremos urgência, nos terrilos do art
371, alínea b, do Regimento !terno, para o
Projeto de Lei do Senado n~ I4, de 1989, de
autoria do Senador Severo Gomes, que âispõe
10bre a atualização monetária das restrições
do imposto de renda e a base de cálculo para

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.140,
de 1985, da Comissão
·
-de TranSportes, Comunicações e
Obras Públicas.
Em discussão O projeto, em turno úniCo.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.

É o seguinte o ~rojeto aproyado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA

..
N• 145, de 1935
(N• 4.362184, na Casa de origem)
Denomina ..senador NDo Coelho"
a rodovia BR-428, que Uga Cabrobó

a PetroUna, no Estado de Pemambu~

co.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 19 Passa a denominar-se "Senador
Nllo Coelho" a rodovia BR-428 do Sistema
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Rodoviário Nacional, que-liga Cabrob6 a Petro~
lina, no Estado de Pernambuco.
Art 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a matéria coõstalrte da Ord"em
do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do requerimento de urgência, lidO no Expediente, para
o Projeto de Decreto Legislativo n 9 1, de 1989.
Em votação o requerimento. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o reqUerimento, passa-se à

"Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n9 1, de iniciativa
do Senador Mauricio Correa, que susta
os efeitos do arl I 9 e seus incisos, do
Decreto n9 97.455, de 15' de janeiro de
1989, cujos dispositivos dissolvem a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Embrater), a Empresa
Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), e a Empresa Brasileira, de Planejamento de Transporte (Geipot).
-Dependendo de parecer_da Comissão de COilstib..dção e _Justiça
Solicito·ao nobre Senador João Menezes
o parecer da Comissão de Constituição e justiça.
OSR.JOÃOMEI'IEZES(PFL-PA:Para
emitir parecer.) ....... Sr. Presidente, Srs. Senadores, est.arnos, realmente, atravessando uma fase muito complexa na vida do País.
Vivemos pressionados, sobretudo o Governo, sobre o assunto do débito das suas dívidas
e da redução das despesas da União. Essa
pressão é diária. Os senadoreS e deputados;
todos os dias, vêm ocupando a tribuna e reclamando contra o Governo, contra a existência
de certOs órgãos, por despesas que o Governo
faz e que não deveria faz~-las; que paga a
serventuários que não deveria pagar; isso diariamente acontece. Quando o Governo toma
uma providência para atender a esses reclamos dos congressiStas, vem imediatamente
a repulsa contra, oriunda dos próprios congressistas; vêm imediatamente os reclamos
contra aquilo que o Governo está fazendo, que
nada mais é do que estar atendendo ao que
os congressistas, os po!Jücos e os meios de
divulgação têm pedido.
É uma situação muito difícil, muito complexa, o que nos leva a pensar e refletir no
que realmente devemos fazer.
Sabemos,- por exemplo, que esse decreto
em discussão envolve a Empresa Brasileira
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), a EmpreSa Brasileira dos Transportes
Urbanos (EBTU), e a Empresa Brasileira de
Planejamento de Transportes (GEJPOT). Todos somos procurados por representantes
dessas empresas.
Em nosso gabinete diariamente temos re-.
presentantes dessas categorias de trabalha~
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dores. No fundo, têm o ·direito de fazer esse

mente muito difícil. Entendo que todos os conQressistas temos a obrigação, sobretudo Õ'·deria das vezes, a sua vida, o seu meio de vida,
ver de examinar a ma[s sensata maneira de
o seu condicionamento de vida. sobretudo os
agir nestas circunstâncias.
que trabalham em extensão rura1, que se esVemo_:?: agora que este decreto da Presidêntende por todo o País, em todos os estados.
cia da República exti~guiu esses órgãos a que
Trata~se de assunto muitQ politizado, e que
me referi, porque não tem corldi-çõeS de pagar
interessa profundamente_ à política e não se
por_qúe a Cóiistii.uição tirou-lhe esse instruprecisa maior prova disso do que esta assismento com que pagava, com que mantinha
tência presente nas galerias.
esses órgãos. Crio4-se u-ma situação- difícil em
(Manifestação das galerias.)
que já vemos agora um congressista que assiO que isso representa?
___ _ nou esta Constituição pedindo para sustar a
Repres_enta que este é um assunto chamado aplicação do decreto.
eleitoraJ, porque ficarn os Srs: .Congressistas
Pergunto-me e me vejo, realmente, em uma
P.ressionados para atender a esses pedidos. situação embaraçosa, porque vivo politicamente durante alguns anos - não digo muiE um fato público e notório.
Entretanto, perguntamos, e ficamos muitas
tos, para não parecer ruim - mas há alguns
vezes preocupados sem saber o que fazer. anos, e tenho visto as várias_ circunstâncias
Atender ao que os congressistas pedem dia
por que temos passado, pelas quais temos
a dia ou atender, depois ,:to ..que os congres- atravessado e temos procurado ver e sempre
chegamos a um denominador comum: d_e um
sistas reclamam parâ não fazer?
Esta é uma faca de dois gumes.
lado, se defendé uma idéia, e, de outro, outra.
Por outro lado, há um fato muito importante: Agora defendemos uma idéia e! daqui a uma
nesta Constituição votada pelos Srs. Congres- semana, se está contra esta mesma tdéia. O
sistas, inclusive pelo autor deste projeto, o emi- assunto é complicado e dificil.
nente Senador Mauricio Correa, S. Ex' votou
O & . Fernando Henrique Cardoso também; nesta Constituição o que acoÍ1teceu?
Permite V. Ex' um aparte?
Nós, congressistas, retiramos do Governo a
O SR. JOÃO MENEZES -V. Ex" mliito
capacidade de pagar,- porque tiramos 45% da
me honra.
renda da União para ser pulverizada pelos estados e municípios. Se n6s. congressistas, aproO Sr. Fernando Henrique Cardosovamos isso, embaímos a opinião pública diPrimeiro, queria saber da Mesa se se trata de
zendo que seria melhor: para os estados, para
os municípios, quando sabemos que existem parecer ou de encaminhamento de votação,
porque, se for parecer, não posso dar o aparte.
municípios como Xapuri Já no Acre, no Pará
Como me parece que V. Ex~' está encaminhanou na Bahia, que vão receber dessa divisão
do a votaçãO eu queria cõfitra::apartiiar.
zero vezes zero.
Dizia-se que se deviã colocar isso _na ConstiO $R- PRE!>IDENTE (Nelson Carneiro)
tuição para que os prefeitos não mais viessem_ - O relatof está dando o parecer. S. Ex- faz
de pires na mão pedir dinheiro ao Governo
as considerações iniciais e, depois, dará o seu
da União. Ao contrário, agora eles não têm
parecer.
nem mão para usar o pires, porque não têm
para quem pedir, e a situação se complica.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Todos estão setltjndo este fato. Está-se
Peço desc_ulpas a V. Ex', ·porque não percebi
criando uma situação dific:;il para todos nós,
que era o parecer; perisei que fosse um disporque afeta a segurança de todas as classes
curso.
sociais._Aquele que, para manter a sua família,
depende de seu ordenado, está preocupado,
O SR.. JOÃO MENEZES- O meu emi~
porque não sabe se: o dinheiro de que dispõe
nente companheiro, por quem tenho a maior
na segunda-feira para as compras no super- admiração, sobretudo pelos seus conhecimercado vai dar para trazer a mesma mercamentos de Sorbanne, disse aqui uma coisa
doria que ele adquiriu na semana anterior, Ou- que não foi nada demais, e foi ovacionado
tros estão também numa incerteza.: não sapelas galerias. Todos bateram palmas. A que
bem se investem o dinheiro no over ou na
ponto nós chegamos! Se eu disser que estou
Caixa Económica; se compram dólar; se comfavorável a tudo isto, vou ser carregadO! Porém
pram apartamento, se compram terreno, se
se_ disser que sou contra, não sei o que vai
acontecer, não é verdade? ___
alugam apartamento. Não sab~m o que é me·
.
_
lhor. O comerciante, aquele do dia-a-dia, não'
Então, não posso _examinar este assunto,
sabe se compra, hoje, 100 ou 1O sacas de . ninguém pode, hoje, em sã..consciência, exa~
arroz, por não saber o que é melhor. Isto tudo
mioa_r o_ assunto, a não ser quem queira realé conseqüência do quê? Desta instabilidade
mente curnprir o seu dever, ~ não se abstrair
que nós, através da Constituição, provocamos,
desses fatQs. Tem que se abstrair desses fatos,
E como nós, do poder pólttico, reclamamos
e _enfrentar a rea1idade.
contra os gastos do Governo, exigimos que
Ainda hoje pela manhã, Sr. Presidente, tiveo Governo tome providências, que liquide esmos,-n.aCoiriissão de Const:ituiç_ão e Justiça,
tatal, que. as empresas cortem os orçamentos;
uma interrupção na op~sião em que se votava
que se extingam órgãos póblic.:os, que se dea matéria sobre os jWzes dassistas, porque
mita. que se faça tudo isto, e quando o poder V. ~ "presidia uma sessã.o do Congresso _e
tom.a. providênçias. reclamamos contra elas? já foi decidido que não podemos,fazer as reuEntão, é dificil, É uma situação verdadeiraniões das comissões quando houver sessão
trabalho, porque estão defendendo, na maio--

Março de 1989

do Congresso. Isso nós exigimos que fosse
cUmplldo hOje, lá e, finalmente, foi cumprido.
Todas essas coisas temos que· ajeitar e temos que pôrno seu trilho, senão não vai and_ar,
não vai caminhar. O Presidente da ComissãO
de ConstitUição e JustiÇa ficou na maior dificuldade para marcar outra reunião, porque
não sabia em quais dias e horas seriam marcadas sessões do Congresso óti do Senado.
O SR. PRESIDENTE .(Nelson Carneiro)

-

Se me permite dar um esclarecimento a
há uma sessão do Senado.

V.~.

O SR. JOÃO MENEZES _:_ Se se pode

dar um aparte, com muita honra oÚVirei V.
Ex'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) É um esclarecimento. Não interrompo V. Ex',
senão para dar um esclarecimento:
O $R. JOÃO MENEZES -.,.V. Ex' ilustra.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É pãra dar um esclarecimento. No momento não há sessão do Congresso realizando-se. Realizar-se-â, se for possível, às 18 hor~ e 30 miotrtos, . fara votarmos matéria de
urgência. Sofnente para esclarecer a V. Ex',
porque as hipóteses são diferentes. V. Ex" pode
continuar com o seu parecer.
O SR. JOÁO MENEZES -Ex', eu não
falei nisto. Eu poderia ter alegado, Sr. Presidente, que esta sessãQ não pderia ter sido
convocada, porque ontem V. ~, quando encerrou a sessão, marcou apenas para hoje
a sessão especial para a homenagem que foi
prestada; não outra sessão. E me parece que
V. &- tem que ter um prazo para convocar
outras sessão. Não pode chegar e dizer: "aqui
a meia hora há outra sessão". Vamo~ cumprir
o Regimento. E V. E.xt, outro dia, disse-me
que não poderíamos seguir mais os velhos
hábitos da Casa; se não podemos seguir os
velhos hábitos da Casa, vamos fazer ãquilo
que o Regimento, a Constituição e as leis nos
determinam.
Veja V. Ex' que é turlo muito difíctl;_ lJté V.
EX tem dificuldade. V. Ex' rriafcou ontem uma
sessão esj>ecial. Acabou a sessão especial, e
eu já soube, pelo microfone, que ia haver outra
sessão. Quer dizer, V, ~ não marcou ontem
outra sessã-o para hoje, V. Ex" marcou .sess1o
especial. Recebi até um cartão dizendo que
seda uma sessão especial; e ainda solicitounos traje escuro, e não vim, porque eu havia
saído de temo claro.
O que quero d~nlonstr~ _com isbi é- a dificuldade em que se e_ncontra o Congresso;
a dificuldade em que todos nos encontramos.
Agora, está este Projeto de Decreto I,..egislativo n<:> 1, de 1989, querendo sustar os efeitos
do art ]9 e ~s incisos, do Decreto n<:> 97.455,
de 15 de janeiro de 1989.
Eu -também, se pudesse o_lhar e ~,~~ar isso
politicamente, iria dizer que está muito bom,
porque teria no meu estado, uma repercussão
ótima. Mas na função que exeFÇo no Senado,
tenho que arcar com as responsabl1idades que
advierem; favoráveis ou conirc,.. E deixa.-se o
julgamento para o dia do arrianhã.
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Em face destes esclarecimentos que acabo
de dar,leio o p_arecer_relatado. Antes de relatar,
vejam V. Ex""' corno tudo é feito para causar
efeito. Este projeto entrou na pauta agora, e
já entrou com o pedido de urgência, para ser

votado imediatamente. Tenho certeza de que
o eminente Senador Jutahy Magalhães, que
não gosta de votar náda que não tenha estudado, oJhado.
O Sr. Jutaby Magalhães -Votarei a favor, eminente Senador João Mene:tes. (Palmas.)

V.

O SR- JOÃO MENEZEs-- Sei que
Ex' é a favor; po~tlcamente é a favor._ Mas
V. Ex" não estudou, está fazendo i5$o agora,

pois só agora foi distribuído, contrastando,
portanto, com suas atitudes anteriores.

Estou colocando esses fatos todos porque
é até jocoso o qüe está acontecendo no Senado Federal. Leio o parecer dado sobre a ma-

Justiça pan!l que pudesse ser estudada e examinada. .
Como
Ex' diz que é
colaboração,
pode ser que este púbtico que está nas galerias, no fim, n_os dê este mesmo apoio que
V. Ex" recebeu quando acabou de falar. O parecer diz o seguinte:

v.

uma

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PAPara

emitir parecer.)- O eminente Senador Mauricio Correa ofereceu à consideração destaCasa o Projeto de Decreto Legislativo n 9 1, de
198~, que "susta os efeitos do artigO J'?, e
seus incisos, do Decreto n9 97.455, de 15 de
janeiro de 1989, cujos dispOstivos dissolvem
a Empresa Brasileira de Assistência Técnica
e Extensão Rural Elnbrater, a Empresa Brasileira dos Transportes" <Jrbanos - (EBTU) e
a Empresa Brasileira de_ Planejamento de
Transporte- (GEIPOT)"".
Fundamentou sua proposição com o texto

do inciso VI do, artigo 84 da Constituição (idêntéria.
Diz o parecer de ComíssãO da Constituição • tico animo invocado pelo Senhor Presidente
e Justiça sobre- o Projeto de _D~reto Legis- da República para editar o maJsinado decreto),
lativo n• 1, de 1989:
- ·
justificando que esse dispositivo da Lei Maior
condiciona à forma ditada pela lei (''na forma
Susta os efeitos doart. }9 e seus indse!:;,
da lei" é a expressão constitucional) o exerdo Decreto n'? 97.455, de 15 de janeir9
dcfo da competência privativa do Chefe do
de 1989, cujos dispositivos dissolvem a
Poder ExecUtivo para dispor sobre a organiEmpresa Brasileira de Assistência -Téczação e o funcionamento da administração
nica e Extensão Rural (Embrater}, a Emfederal.
.
presa Brasileira dos Transportes Grbanos
Diante do preceito do artigo 37, XIX, da
(EBTU), e a Empresa Brasileira de PlaneCoristituiçãO C'-SOJnente por lei especifica pojamento de Transporte (Geipot).
. derãq ser_ criadas empresa pública, sociedade
A Comissão de Constituição e Justiça não
de economia mista, autarquia ou fundação
examinou isto. não viu, porque este parecer
pública"), sustentou o autor a necessidade da
foi feito no plenário. Isto deveria ir à Comissão
eXistência de lei do mesmo nível ou hierarquide Constituição e Justiça, para fazermos a
camente superior para extingui-las, sob pena
mesma coisa que fizemos lá esta manhã,
de ver-se subvertido o ordenamento jurídico.
adiando o exame referente aos juízes cJassjshwocou o ilustre parlamentar a competêntas. Outro colega nosso pediu adiamento da
cia exdusiva do Congresso Nacional para "zevotação, porque não conhecia o assunto. Delar pela preservação de sua competência legisveríamos fazer a mesma coisa, adiando esta
lativa em face da atribuição normativa dos ouvotação e não pedindo urgência. Nós leremos
tros poderes" (art. 49, XI, da CF), sustentando,
o quê? Leremos um parecer, um parecer que
ademais, a impresiabilidade do artigo I 78 do
não pode ser da comissão nem pode ser estuDecreto-Lei n9 200, cJe 25 de fevereiro de 1967,
dado e examinado pela Comissão de Consti..expulSo do mundo jurídico, achando-se mortuição e Justiça. Esta é a verdade. - to e sepultado, sem deixar saudades", com
o adventO da CoitStftuiÇão de 5 de outubro
O SR. PRESIDENTE (Nelson .Carneiro)
de 1988. ·
- V. EX" faz uma critica à Mesa e a Mesa
Ein que pesem o brilho do conhecimento
deve explicar a V. El<'
jurídico e o fulgor da inteligência do eminente
Senador Mauricio Cõrreil, entendemos que a
Trata-se de matéria que está em regime
de urgência urgentíssima e, na impossibilida- . matéria nãO pOde ser tratada nos estreitos limide de a comissão se reunir para ·opinar, é
tes em que foi por ele colocada.
designado um relator para falar em nome da
Realmente, ,é __4a competência exclusiva do
comissão.
CongreSSO Nacional "sustar os atas normaV. Ex' prestará um grande serviço aos trabativos do Poder Executivo que-exOrbitem do
lhadores desta Casa se comerçar a ler o pare- poder regulamentar ou dos limites de delegacer. (Palmas.)
ção legislativa.
Sendo inequívoco que a extinção daquelas
entidades não se comportaria no poder reguO SR. JOÃO MENEZES - Quando eu
lamentar confiado ao Presidente da República,
terminar a leitura do parecer, Sr. Presidente,
quero ver se irão bater palmas, porque de qualresta analisar se ela exorbitou dos limites de
quer jeíto, aceitando esta irregularidade que
delegação legislativa.
se está praticando, estarei prestando um serviPode-se, na hipótese vertente, falar em dele·
ço. porque o que- deveriamos fazer era não
gação legislativa? Acreditamos que sim.
Com ef~ito, reza o artigO 178 do Decreto-Lei
votar a proposição agora.
,
n9 200, de 25-2-67, com a nova redaçâo que
Este, sim, seria o procedimento correto, não
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n 9 2299/86:
votar, mandar à Comissão de Constituição e
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"Art. 178. As autarquias, as empresas públicas e_ as sociedades de econo-

mia mista, integrantes da administração
federal indireta, bem assim as fundações
criadas pela União ou mantidas com re.cursos federais, sob supervisão ministerial, e as demais sodedades sob o controle direto ou-indíreto da União, que acusam a ocorrência de prejuízo, estejam ina·
tivas, desenvolvem atividades já atendidas
satisfatoriamente pela iniciativa privada
ou não previstas no objeto social, poderão'
ser dissolvidas ou incorporadas a outras
entidades, a critério e por ato do Poder
Executivo resguard~dos os direitos assegurados aos eventuais adonistas minoritários, nas leis e ates constitutivos de cada
entidade."

Na sua flama de defender o projeto. o ilustre
autor enalteceu o restabelecimento das prer·
rogativas "ceifadas durante o regime de exceção".lnobstante a retórica, o dispositiVo citado
não emerge da ditadura, apesar de integrar
o Decreto-Lei n9 200/õl. Ao .coiltrário, emana
ele da Nova República, sendo decorrente da
aprovação do Decreto-lei n9 2.299, de 21 -de
novembro de 1986,
Cuidando ele, como se viu, de delegação
legislativa em aberto, sem qualquer ümitação
(..a critério e por ato do Poder Execut:rvo:·);
comprova-se que o Poder Legislativo abdicou
de exercer sua competência desde o momen~
to em que aprovou essa norma ou se omitiu
em sua apreciação.
A norma, pois, existe.
E está em vigor? Diz a Constituição que
sim, porque ela continua abrangendo o prin~
dpio da delegação legislativa, refletindo tanto
na permanência das JeJs delegadas quanto na
substituição dos decretos-leis pelas medidas
provísórias dentre o elenco de normas que
podem ser objeto do processo legislativo (art.
59, caput).
Então, se ao presidente da República compete privativamente dispor sobre a organiza·
çãoe o funcionamento da administração fede·
f31, na forma da lei, ainda qUe se queira atribuir
a este esdrúxulo apêndice ( acrescentado ao
texto que já vigorava na Carta de 1969} o valor
que ele não tem, não há: como_ n~gar que
a COnstituição foi atendida, pois não foram
ultrapassados os limites da delegação legisJativa, o que afasta a adoção da medida proposta
pelo projeto em exame {sustar os efeitos do
Decreto n• 97.455/89).
Verberamos o apêridice -enxertado no texto
de 196g poique não ehc.ontramos na lógiCa
qu~q~er animo que_justificasse sua existência.
Aliás, nesse caso, a hermenêutica constitudonal é perfeitamente dispensável, dissipando-se as possíveis dúvidas com uma simples
consulta ao dicionário.
Dizem os léxic-is que quando o verbo dispor
toma a forri-la transitiva indireta reveste~se ele
do sentido de ..usar livremente, fazer o que
se quer (de alguém, de algwna coisa)"- Auré-lio, o saudoso AuréliO;.
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Os dicionários de tecnologia juric;iica não
discrepam: ''Dispor:. 1 agir. livremente no uso,
gozo, aplicação ou alienação daquilo de que
se tem domínio ou posSe: -dispor dos próprios
bens..." (Pedro "Nunes).
Assim "dispor..., na fonna da lei", como retrato de competência privativa, fere a lógica
fonnal, pois uma coisa não pode ser e deixar
de ser, ao mesmo tempo. Quando nada, a

norma reveJa

~tagonismo

de propósitos ou

de concess'ões, o que atesta o desacerto da
condicionante usada "...nos tennos da lei".
Ante todo o exposto, ainda que se proclame
a constituciona1idade da proposição, sucumbe ela diante da injurid.icidade, o que nos induz
a votar pela sua rejeição.
Vê V. Ex', Sr. Presidente, que numa matéria
da mais alta relevância como esta, a Comissão
de Constituição e Justiça não tem o direito,
nem se dá o condicionamento para se manifestar. Todos os quinze membros da ComiSsão de Constituição e Justiça deveriam exami-

nar este projeto de lei, para que viesse aqui·
um parecer que representasse realmente o
pensamento da Comissão _de Constituição e
Justiça do Senado. Mas a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está tolhida, não lhe foi dada esta oportunidllde e está aqui um
simples parecer - que assumo a responsabiidade - para colaborar, como diz V. E'Jcf,
~ o andaffiento destes trabal_hos, embora
em uma sessão que não deveria estar functoOMdo. Muito obrigado a V. Ex', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- 0 relator concluiu o seu parecer pela injuridicidade da matéria.
Há oradores insc:ritos para discutir a matéria.

O Sr. Mauricio Conea (PDT - DF) Sr. Presidente, eu havia pedido li palavra.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeko)
V. Ex" havia pedido a palavra, mas não

se inscreveu.

O Sr. Cid Sab9ia de C&nlalho (PMDB
CE) .....:.:Sr. Presidente, gostaria de saber
se é possível discutir o parecer.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelsop Carneiro)
-É possível discuti-lo. Como dispõe o Regimento, além do autor da proposição e os relatores, poderá usar a palavra um orador de
cada partido, por dez minutos.
O Sr-. Mauricio CCHTea- Sr.' Presidente,
sou o autor do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko)
-V. EX' falará, mas na ordem, porqUe o primeiro orador inscn'to é o nObre Senador Leite
Chaves, que terá 1O ffiinutos pará usar da palavra.

Pediria ao nobre Senador Leite Chaves, se
pudesse colaborar com a _M-esa, ~duzisse es-ses IO minutos para 5.
O debate é sobre a preliminar de injuridi-

ddade.
O Sr. Leite Chaves (PMDB- PR) -Sr.
Presidente; estou como líder, a pedido da bancado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeko)
-Neste momento, no encaminhamento, não
há palavra de lider. Apenas V. EX' está falando
peloPMDB.

O Sr. Leite Chaves -

Se V. EX' achar

por bem conceder prirueiro a palavra ao nobre
Senador Mauricio Correa, que é o autor, eu

ficaria para o arrem<Jte.

'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko)
Se V. EX' declina da palavra, consultaria
ao Senador Jarbas Passarinho, que é o segun-

~

do inscrito, se deseja falar agora ou depois
do Senador Mauricio Correa.

O Sr. Jarbas-Passarlnlio-=Sr. Presiden~
te, como é para o ti.em geral da Nação, concordo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko)
-A Meca registra que as galerias têm-se com~
portado até agora de modo exemplar. (Pai·
mas.) Espero que continue assim. E o desejo
e a certeza des~ Presidência.
Com a palaVra o nobre Senador Maurício
Correa.. interessado na aprovação, por isso
mesmo, o mell apelo para que seja breve.
O SR. MAWÚCIO CORREA (PDT -DF.
Para c:Uscutir. Sem revisão do orador.)- Sr.

Pre'sidente, em prim~iro lugar, agradeço· ao
nobre Senador Jarbas Passarinho e ao eminerlte Senador Leite Claves, a lhaneza, pois
que possibilitaram que eu usasse da palavra
em primeiro lugar, <:orno autor do projeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acredito tratar·se de uma das providências mais "importantes acerca da declaração de independência
e de liberdade do Poder Legislativo, nesta fase
que estamos vivendo. Na verdade, o parecer
lido pelo nobre Senador João Menezes não
traz esclarecimento algum. Embora esteja ne·_
le contido' que o instrumento está desviado,
devo salientar que no regime da Constituição
passada não havia esta prerrogativa de o Congresso Nacional anular qualquer providência
legislativa do Poder Executivo. Esta é uma nor~
ma que passou a vigorar agora, na Constituição que votamos e que promulgamos no
dia 5 de outubro do ano passado.
Na verdade; sr. Presidente, o art. 37, XIX.
da Constituição Federal, no Capítulo que trata
da Administração Pública, explicita, que "somente por lei específica poderão ser criadas
empresa pública, sociedade de economia mista. autarquia ou fundação públiea'.
Está,. sem dúvida nenhuma, ai, o que chamamos do "poder implicito", ou estão ai os
poderes implícitos.
Ora, se essas empresas, tanto a Embrater
.quanto o Geipot e a EBTU, foram instituídas
por lei federal que o Congresso votou. como
o presidente da Repllblica, através de um at_o
pessoal, de um decreto do Executivo, pode
derrogar, revogar, Wlular wna lei que foi insti·
tufda por um poder?
Dai por que eu haver ditO que se tr~ de
uma votação da mais alta importância para
a declaração da nossa vida~ como um poder
institucional que zela pelas prerrogativas democrfrl:icas.
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Sr. Presidente, na verdade, o arl ~ 78 do
· Decreto-Lei n9 200 dâ ao presidente da República, aparentemente. poderes para dissolver
essas empresas; que são deficitárias, embora
a conc::Jusã6. o termo final desse inciso declare
que "poderão ser dissolvidas e incorporadas
a outras entidades, a c.rttério e por ato do Poder
Executivo".
Q.lero reafumar aos Srs. Senadores que esse Decreto-Lei n9· 200. no seu art. 178, foi
modificado pelo Decreto-Lei .n<? -2.299, de
21-11-86, eXatamente para ajustar às necessi·
dades do Governo federal o fracasso, a derrocada do Plano C:ruzado que Sua Excelência
instituiu. Sua Exeelêncta p~isava de um instrumento dessa natureza. Se o presidente da
República tivesse emitido u_m decreto-lei para
extinguir essas empresas, eu estaria de acordo. Na Constituição que votamos, acabamos,
limpamos do mapa instituciona1 brasileiro a
figura do decreto-lei. Por isso, se o presidente
da República tivesse mandado decreto, como
o fez, no sentido d<J ~ção de outros órgãos,
inclusive dos ministérios, e a demissão de funcionários públicos, se Sua Excelência a tivesse
feito por medida provisória, aí. sim, eu concordaria plenamente.
Portanto, trata_- se de providência indébita do
Poder Executivo, que o POder Legislativo, através da nossa soberania, tem que agir, determinando a sus~ção imediata dos efeitos desse
decreto.
Eu poderia dizer muito mais, Sr. Presidente,
a respeito da utilidade, a respeito do que significam essas empresas que têm reconhecimento, inclusive. intemadonal - aqui está o
ex~Ministro ·dos Transportes, Senador Affonso
Camargo;- que _conhece muito bem o que é
o Geipot, sabe muito bem o que é a _EBTU.
Aqui existem senadores que sabem o papel
que desempenha ou que desempenhou,. até
este momento, a Embrater, na extensão rural,
para agilizar o nosso progresso rural, para per~
mftir que tenhamos condições de sobrevivência agócola '(palmas prolongadas), porque,
sem ·a Embrater, não terialnos condições de
assumir o progresso que alcançamos até este
momento.
Se pegarmos certificados de re.:::onheci·
mento íntemaclonal a respeito de várias providêntias que foram tomadas pela EBTU e pelo
Geipot, os Srs. Senadore:s vão verificar que
essas empresas produziram, no campo dos
transportes urbanos, no campo da segurança
do transporte, do tráfego no Brasil, trabalhos
da mais alta importância.
Não é através de wna penada, apenas potestativamente do _Poder Executivo, Que se extingÚem três órgãos que têm prestado ao Brasil relevantes serviços, e que foram instituídos,
inclusive, na época em que predominava aqui
o regime militar. Nem por ÍSSQ podemos deixar
de dizer que se tratá de providência a mais
salutar em defesa exatamente dessa situação
que essas empresas defendem,
Com toda a segurança, essas empresas trazem, no bojo do projeto do presidente da República, do Executivo, no sentido do Plano
Verão, nada mais dO que 0,04 em todo o arran-
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jo que se concebeu do Plano Verão. É preciso

que se saiba diSto.
·
Por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Senadores esses funcionários não serão mandados
embora. Estão assegurados por um decreto-lei que passou no Congre,sso, porque nãb

foi votado no tempo oportuno; foi esgotado
o prazo de sua votação. Esse de_~reto assegura
a todos esses funcionários o direito de serem
reJocados em outros setores da atividade pú-

blica. Eles estão até hoje, desde o momento

em que o presidente da República assinou
esse decreto, firmes na defesa da manutenção
desses três órgãos, porque não interessa a
eles apenas o emprego; interessa a eles, isto
sim, a defesa de três organismos, para os quais
eles deram o seu sangue, o seu suor e as
suas lágrimas. Daí por que, Sr. Presidente, não

se trata de nenhuma medida eleitoreira, porque os Srs. Senadores que estão aqui, na sua
maioria, são de fora. E não seria eu que iria
fazer demagogia neste instante, quando procuro defender, isto sim, três empresas da mais
alta importância, como o fu:emos relativamenw
te ao lJoyd e Brasileiro, que foi extinto, e cujas
ações o Governo está' querendo vender. Até
agora, nós não sabemos_o resultado.
Não obstante, temos conhecimento de que
o Governo acaba de entregar todo o tráfego
marítimo à Transroll, praticamente o filé mignon, as chamadas Conferências da Europa,
onde a maior percepção de lucro reside exatamente no afretamento desses navios. Mas será
outro assunto!
Neste ponto, Sr. Presidente, encerro as minhas palavras. Te mos plena competência lew
gal - o art. '49 da Constituição assegura ao
Congresso Nadonal o direito de sustar os efeiw
tos de um decreto do Executivo quando esse
decreto extrapola, exorbita as suas atividades.
E é o que temos que fazer neste momento,
Sr. Presidente: sustar, isto sim, os efeitos desse
decreto do Poder Executivo, para que se restaure a dignidade, o respeito, o brilho e a independência, daqui para frente, do glorioso, do
imbativel Poder Legislativo, que queremos
construir com estas afirmações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coru::edo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves, com o apelo pessoal para que, se
possível, reduza o tempo de 1O minutos. Tew
mos uma sessão do Congresso da maior irriw
portância.
O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para
discutir.) -Sr. Presidente, Srs. Congressistas,
apenas para dar conhecimento à Casa de que
examinamos o Decreto que tem o n<:> 97.455,
de 15 de janeiro deste ano, através do qua1
o Presidente da República extinguiu três empresas públicas brasileiras. Então, através desse _decreto, Sua Excelência extinguiu o <Jeipot,
criado peJa Lei n 9 5.908, de 1973; extinguiu
aEmbrater, criada pela Lei n<:> 6.126, de 1974;
extinguíua EBTU, pela Lei n9 6.261, de 1975.
Esses organismos todos têm rri"ZIIs de 13
anos. Para ser mais exato, têm 13, 15 e 16
anos, respectivamente. Foram organismos
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desse ponto de vista? Seguramente, não. Q!.,u~r
dizer, o parecer de S. ~. no que pese o respeít" que ele nos merece, na Casa, deve ser
totalmente afastado, determinando V. Ex" que
outro parecer seja elaborado em seu lugar.
Mas eu quero fazer u'm apelo a minha Ban~
cada sobre o seguinte: o País. de um tempo
a essa parte, está paraüsado. Não há impulso
económico. Repartições deSsa natureza passam a ter menos serviços. Então, chega o
Presidente e as extingue. Aliás, Sr. Presidente,
nós estamos preocupados com essa constante _extinção, até de Ministérios. Um bom
administrador é o que estimula os órgãos administrativos e nãO- o que os extingue. Aqui,
no Brasil, vejam, extinguiram o BNH. ·Houve _
um Ministro que não teve competência para
or4ená:.Jo _e foi extinto o BNH, com_ reflexos
negativos para os trabalhadores.
Véjo que V. ~- estã com muita pressa, Si'.
Presidente.

criados para atender a determinadas necessidades nacionais, inclusive formação de tecnow
logia nos setores dos transportes e da agricultura. Todos esses setores são de grande importância para a vida nacional. Então, nós temos_ que examiná-los. não só do ponto de
vista legal e constitucional.
Ovtra questão aqui a ser_ suscitada: pode
o Presidente, através de um decreto, extinguir
uma empresa pública criada por lei? É a primeira pergunta. A segunda: é indiferente ao
Congresso essa sustação? Não tem ele que
zelar pelas suas prerrogativas? Tercefro: na
sUstação de ato normativo o PreSidente pode
sustar, mas de que forma? Neste caso, sua
Excelência pode, por decreto, sustar o que
foi criado por lei? Ora, Sr. Presidente, evidentemente que, do ponto de vista legal, o Senador
Maurício Cõrre·a tem plena razão. O Presidente
não podia fazer isSo. E o Congresso não perw
mite que se faça coisa dessa natureza. Como
sua Excelência não pode criar uma empresa
pública Por decreto, também não pode extingui-la por decreto. É uma questão de hierarquia das leis.
Mas_el,, quero, aqui, em nome da Liderança
do weu Pa(tido, examinar a matéria sob o
ân9ulo do intere~se nacional.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Exatamente porque, como V. Ex' acentua,
há oUtras matérias de urgência, no plenário
do Congresso, iilclusive a votação dos vetos
aos orçamentos.
O SR. LEirE CHAVES- Eu compreenw
do, V. Ex' está- ti'abathando sob pressão regimental.
Então, eu termino, apelando para a minha
Bancada, e todos os meus companheiros, que
votem favoravelmente a esse projeto e contra
o parecer. Favoravelmente ao projeto do Senador Maurício Correa, porque ele é jurídico
e a manutenção dessas empresas é de alto
interesse para a vida nacional. Sobretudo agora que o Presidente José Samey está em final
de mandato e_ outro Presidel)te deverá, talvez,
dar a essas organizãções a dinâmica para as
quais foram criadas. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
- Permita-me dizer que V. Ex' tem liberdade,
mas o parecer se deteve apenas na injuridicidade. Se V. Ex" demonstrar a injuridicidade,
como está pretendendo fazer, V. ~ colaborará com todo o Plenário, para que se i::hegue
a um termo mais rápido, nesta votação.

O SR. LEITE CHAVES - No que pese,
Sr. Presidente, o respeito que nós temos pelo
Senador_ João Menezes - e parece que S.
~ foi relator de plenário - S. EX' mesmo ·
admite que foi a nossa assessoria que elaborou o parecer. Não foi S. Ex" Mas S. EX' aderiu
à tese do pãrecer. Então, S. Ex• disse que
é injurídica, porque o Presidente da República
pode, por d~reto, extinguir aquilo que foi criado por lei. É nisso que S. Ex• erra; é nisso
que Sua Excelência sobreexcede os limites
constitucionais. Porque_ o Congresso, em sua
atual prerrogativa nãc;> vai permitir que isso
ocorra. Então, amanhã ou depois, o Presidente
teria estimulo para extinguir o Banco do Brasil,
extinguir a Caixa Económica, exlingWr tudo,
no País. Então, se _o Presidente, através de
decreto, pudesse extinguir todos aqueles órgãos, o que nos restaria, como prerrogativa?
Inclusive, de controlar, através do Congresso,
do Senado, os atas do_ Presidente da Repú~
bUca. Então, vemos que Sua Excelêncici -sobreexcede. ultrapassa os limites da lei. QUer
dizer, se entusiasma em 'outra direção. Sua
Ex.ceJência foi al~m da Constituição. Mais do
que além da Constituição, Sua Excelência
afastou a Coi1stltUiÇilo. EU -per9Unt0 se S. &
votaria um projetõ,-agora, com essa trancjüi-ijdade, se -Chegasse a-qu1 ato de extinção do
Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi criado
por lei, eril 1806,leí de D. João VI. Se o Presi~
dente, por decreto, eliminasse o Banco doBra~
sil, extinguiss_e a Caixa Económica, S. & teria
essa rriesrna tranqüilidade para a sustentação
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Tem a palavra o nobre Senador Jarbas
Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA P.;l.l'a discutir.) - Sr. Presidente, tenho a
impressão de que ouvi mal o Senador Leite
Chaves. S. Ex~ Jez um apelo à bancada que
votasse a favor do parecer. A favor do parecer
S. Ex" estará votando contra a matéria. Por
essas razões é que tenho muito medo_ de_ouvir
os juristas. (Risos.)

O Sr. Jutahy Magalhães - O Senad0r
Leite Chaves fez a retificação em tempo.
·

O SR. JARBAS PASSARII'IHO - Sr.
·a minha vida, que já é relativamente longa no Parlamento brasileiro, faz-me
sempre·ser até severamente neutrO em relt.ição a manifestações de galeria.
E muito cedo, na minha vida, aprendi com
o famoso poeta nordestino, Augusto dos AnjoS,---que a m!o que afaga é a mesma que
apedreja. V. Ex", corno Membro da Academia,
sabe disso melhor do que eu.
Não vou buscar aplausos fáceis. Não vou
discutir matéria juódica que não é evidentemente da minha c~pacidade fazê-IÕ. Gostaria
apenas de estranlíar a decisãp tomada por
~idente,
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menta externo, e que a pergunta dessa áréa
Faço um apelo e testemunho com a maior
do exterior- rlão braS_ileira, portanto em relasinceridade aos meus colegas do Senado.
ção ao Brasil - foi: COmo- é que se acaba
Rea1mente não é possível terminar uma enticom uma empresa dessa, que é uma empresa
dade como o Geipot, uma enti_dade como a
laços bem distantes no tempo; quando goverEBTU. um entidade como a Embrater, da for~-
nei o Estado do Pará e fui o primeiro a provi-. de pequeno número_ de funcionários e com
grande capacidade de qualificação profissioma Como ó -Governo está tentando extinguidenciar a existência de Extensão Rural. E veja
nal? -- -- - las. ASsim, peço aos nobres Senadores votem
V. Ex" que, ultimamente, o governo tem salien- De-modo que não tenho a menor dúvida,
a l'avor do projeto. (Muito bem.! Pã.lmas)
tado· que tem obtido recordes extraordinários
Sr. Presidente, de votar em ravor da iniciativa
da safra agrícola. Ora, o governo não ê, evidenque tomou o Senador Maurído Cõrrea, que
O SR~ PRESIDENTE (Nelson Cam~iro)
temente, no campo da agricultura a mesma
é um jurista e naturalmente pôde fazer justifi- Não havendo mais nenhum Sr. SénadÇ>r
coisa que é em outros._rninistérios. Entretanto,
cação.
·
que queira fazer-uSo da palavra, está encerrada
é através desses té<:hicos, através da Embraa dlscUssa:O.
- - - -Üflterri -me- diZia Q Dr. Sâulo Ramos- qüe
ter, da Extensão Rural dos EstãdQS, da Embraessa" t;!ec;isão_que vamos tomar aqui, que acreEm vátãção.
pa, que temos tido a oportunidade de fazer
dito será por maioria, vai ser impugnada pelo
Tem---a palavra o nob1e Seoador _Oirce4 Carcom que se aumente a produtividade no camGoverno, ]x:>rque ele acredita que a fundamenneiro, para encamínhar a votação, por 5 minupo. E se essa gente é realmente admirável ...
tação do Senador ~urkio Correa não tem
tos, na rQrma do Regimento.
(Manifestação das galerias. Muito bem! PalraZão de- ser do ponto de vista jurídico. Não
mas.) (0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB ~radeçoa V. Ex",que,Jánaminhamanifes-- discuto isso. Discuto apenas o que me parece
profundamente inconveniente e, até certo
SC. Para encaminhar. Sem revisão do ofador.)
tação, chama a atenção da galeria - a pena
perito, injustificável que essas três empresas
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, abordarei
não é minha. (Risos.)
sej.cilriCOnsideradas extintas.
·
esta questão numa dupla condição: de camO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
E. entendo a posição do meu nobre colega ponês e de arquiteto, portanto, ligado às duas
- Eu não queria qUe- as palmaS interromde BanC:áda, o Senador João Menezes, porquestões que ora aqui se discute.
pessem V. Ex" Elas coroarão as su;3s óltim.as
que, quando fui Uder de Governo, nesta Casa,
Como camponês, Como catarineOse, devo
palavras, com a tolerância da Mesa.
defendendo o Goveffio, eu tinha sobre a midizer que a extensão rural é ~.s;ponsável, em
OSR.JARBASPASSARINHO-Eveja
nha mesa - sobre a minha mesa, mas. sob
grande parte, de o meu Estado de Santa Oi.fa·
V, Ex!' que hoje é um dja de gala para mim,
o vkb:o que estava sobre -a meSa- Uma frase
rina, uma das menores UnidadeS' da Federaeu que ouvi do nobre Senad_or Mauricio Corrêa
de Winston Churchill, com _a qual encerro esção, ser_ o 59 produtor de_ alimentos __dp País
tas minhas pa1avras, para também contribuir
elogios ao regime militar a que pertenci. S.
e o malar produtor, indiscutivelmente, de ma~
Ex" já acredita que alguma coisa fof bem feita,
com V. Ex' em relação ao tempo. ChurchiD
çã. Neste momento estamos colhendo a
diz_ia:_ "'Não pode ser líder de governo quem
e fico muito feliz por isso.
maior safra deste produto. Esta posíção, inenao se disponha a defendê-lo pelas piores coigavelmente, deve-se a um serviço de extensão
Acredito que as safras que temos tido insisto agora no tom sérlo do meu encaminhasas~que ele faz. (Muito bem! Palmas.)
rura1 eficiente, que produziu os seus frutos.
mento - são em grande parte o resultado
já fui prefeito e tive opoifunldade de planedo que temos obtido nesse campo -dos técnijar" os transportes coletivos da minha c_idade,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cos que têm dado assistência rural. De mqdo
- Çorri a palavra o nobre Senador Affonso _ uma das duas comunas de Santa Cà:tarina
Camargo.
- que, quando falamos em 70 milhões de t.o_n_eque utilizaiam os conheCimentos a teCDoladas de grãos, devemos verificar que esses
logia da Empresa Brasileira dos Transportes
Urbanos. Também tive cantata bastante es70 milhões estão vincul::;tdos_dgfinitivamente,
O_l!R- AFFONSO CAMARGO (PTBe não apenas aparentemente, aos conseJhos
PR. Para discutir. Sem revisão do orador.)treito com o Gefpot.
·
ou aconselhamentos, à assisiencia que tem
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho plena
Com esta vivência, não posso compreender
sido dada por essa gente, e, aliás, como ocorre
consciênda de qué a melhor forma: de colabocomo o Oovemo br~leiro,- portanto, de um
rar com o projeto é falar O itiífiiino-posSível.
País que tem 72% da sua população na cidanorma1mente no seMço público, mal pagos,
e tem dado bom resultado.
Vou dar. apenas um testemunho, e pretendo
de, a ddade é responsável pela geração de
não levar mais do que 2 minutos.
92% de Produto Interno Bruto, não posso
Quanto ao GEIPOT, lembro-me também
compreender c_omo_o_govemo brasileiro pOsO. Governo confunde cortar gorduras com
que tive excelentes impressões ·de técnicos,
sa abrir mão de ou extinguir órgãos tão imporamputar membrOs. Cortar gordUra é saber onde nomeada, que serviram ao Geipot
tantes na área de planejamento, de eStudo
de o gasto é defidtárlo, onde o gasto não
Falei ao Ministro- dos Transportes, porque
e çle pesquisa dos transportes urbanos o_u dO$
é bem feito. Quero dar ·o meu testemunho
o conheço, e quando receb_i uma_ óe:legação
transportes de carga, onde mafs especificae, por isso, usei a expressão "amputar memdo Geipot dirigi-rrié a ele, e S. Ex" me disse
bros"; e não-· me voü referir, porqUe não é
mente o Geipot atua.
que era demais o Geipot porque, criado para
necessário, ao valor da EBTU e ao valor da
Do ponto de vista de número, não_sejusti~
fazer o planejamento no campo dos transEffiOrater,para me-fixai n6 Geipot:
fica a extinÇão desses_ órgãOs. Já foi dito ÇJqui
portes, tinha 800 pessoas." Se 8_00 pessoas
que o Geipot conta -cOm o serviÇO de 800
ú Geipot é o brãço pllnl:::ij:)ã1 do Ministério
são demais e se 11ão se justificavam, a mim ·
pessoas; a Embrater não tem mais do que
dos T r.cinsportes e foi exãtamente onde me
me parece que cabe exatamente ao MinistrQ,
ápOlel,-durante os ll meseS em que fui Minisumãs 300; e a EBTU, umas 500. Este número
e cabe ao Poder EX~_ÇutiVO,_ f~r a redução
não significa ·nada, do ponto de _vista ec;onôtrO, para pOâer orientar-me Com felação às
naquilo que convier, mas nunca extinguir urna
deciSões que tomei.
-micO, Pru:a o País. Não será econorniÇ~ nenhuinstituição que tem Sido altamente ~til no plama, porque não vão ser demitidos esses funNão_p~osso entender como, por uma dednejamento para o problema dos transportes
CiOnários.
- são tomada em decreto do Poder ExecutivO
brasileiros.
Por Outro lado, -deseStatizar, qUe Pódêna· ser
se possã~ extingulr uin órgãO cOm essa tradiFinalmente, a impressão que me cabe tam~
um dos argumentos de que o GOVerilO_ se ção ~ que, se cometeu algum pecado, foi ter
bém, em relação à EBTU ~__g_ étQUi nós tiveestivesse utiliz_ando, não se percebe qual 6 se- sempre absoluta autonomia e independência
, mos o Senador que hoje governa o Piauí, que
tóf da iniCiativa privada que poderia ocupar
para dar seus pareceres técnicos. Querer
foi um dos Presidentes da EBTU - , acabo
o lugar da EBTU, por exemplo, só para citar
de receber uma inforrnaçãp_de__uma alta per- transformar o GeipOt 'erri" ásSessoria é querer
uma empresa, desde que os transportes coletitirar ___timl.l entidade que, por sua auforidade
sonagem do Governo, que naturalmente não
vos _do nosso Pats são um seiViço público e
e responsabilidade, dá pareceres com base
gostará de estar sendo citado, que me disse
qUe, quando exercidO Pela iniciativa privada,
técnica, para transformá-lo em assessoria que
da surpresa de verificar, no extedor, quando
o faz por concessão.
s6 cumpre ordens.
foram discutir alguma coisa sobre financiaSua Excelência o Senhor Presidente da República, no momento em que extingue essas
três empresas. A uma estou l_igado até por

e
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Sobre esta questão, eu tomo um exemplo,
que não gosto muito de citar, mas é oportuno:

nos Estados Unidos existe uma similar estatal
à Empresa Brasileira dos Transpo1tes Urba~
nos. Portanto, não é cotn este argumento nem
com esta similaridade que o Governo poderia

sustentar esta proposta.

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Sr. Presi·
dente, compreendo a exigüidade do tempo.
Por outro lado, chamaria a atenção das companheiros para o fato de que o Brasil deixa

de receber, quando se extinguir a EBTU,logo
no seu primeiro momento, 200 milhões de

dólares. que são recursos a longo prazo, cujos
juros ficam entre 7% e 9% ao ano. Portanto,

um razoável prejuízo. Em- contrapartida, terá
que devolver agora, imediatamente, pela cessão dos contratos, e são cláusulas contratuais,

1 bilhão e 300 milhões de dólares.
Não compreendo essa medida como radonal, como oportuna e como saneadora.
Também concito o senado Federal encaminhe favoravelmente à proposta do Senador
Maurício Correa, porque ela ajuda o Brasil.

O Sr. João Menezes- Para levantar uma
questão de ordem, Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex" levantará uma questão de ordem?

O Sr. João Menezes -

Sim, Sr. Presi-

dente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Com fundamento no art ..
O Sr. João Menezes- Com fundamento
na ConstitWçâo FederaJ.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra a V. Ex", para uma questão de ordem.

O SR. JOÃO MENEZES, PRONC!NCIA
D/SCCJRSO OOE. ENTREGCJE Ã FIE~·
SÃO DO ORADOR, SERÃ PC!BUCADO
POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esta sessão tem a duração de 4 horas.
Apenas a Mesa pede aos Srs. Senadores que,
atendendo à necessidade de partigpar de uma
sessão do Congresso Nacional, onde serão
votadas matérias da maior urgência, .se conclua de logo a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação o projeto, quanto à juridicidade.
Os Srs. Senadores Que- ·eStãO de acordo
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que estão de acordo
queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. João Menezes- Sr. Presidente,
peço verificação de quorum.

VOTAM NÃO OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

~Concedo a palavra ao nobre Senador Cid

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
-Já passou.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOA verificação de quorum é só da segunda,
porque a juridicidade já está assegurada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Gameiro)
-Sim, já está assegurada.,
Vai ser feita a verificação nominal. Peço aos
Srs. Senadores ocupem os seus lugares.
(Procede-se à verificação de quorum)

VOTAM Slfrf OS SRS. SENADORES:
Mário Maia
Aluizio Bezerra
Nabor Júnior
AureoMello
Odacir Soares
Ronaldo Aragão
Almir Gabriel
Jarbas Passarinho
Moisés Abrão
·_ Carlos Patrocínio
Antônio Luiz Maya
João Castelo
João Lobo
-Chagas Rodrigues
HUgo Napoleão
Cid Sabóia de Carvalho
Mauro Benevides
Carlos Alberto
Raimundo Ura
Marco Maciel
Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor
Divaldo Suruagy
Francisco Rollemberg
- Lourival Baptista
Jutahy Magalhães
Ruy Bacelar
Joélo Calmon
Alfredo Campos
Severo Gomes
Fernando Henrique Cardoso
Mário Covas
Mauro Borges
Iram Saraiva
Maurício Corrêa
Louremberg Nunes Rocha
Márcio Lacerda
Mendes Canale
Rachid Saldanha Derzi
Leite Chaves
Affonso Camargo

José Rlcha
Jorge Bomhausen
Dirceu Carneiro
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Nels_on Wedekin
Carlos Chiarelli
José Paulo Biso!

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem da maior urgê.ncia

Sabóia de Carvalho, para uma questão de ordem.
O SR. CID SAiiÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para uma questão de ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores. nós tivemos duas votações. Uma
foi quanto à juridicidade.
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João Menezes
Rachid Saldanha Derzi

ABSTEM·SE DE VOTAR OS SRS. SENA·
DORES

Leopoldo Peres
Carlos de'Carli
O $R. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Antes de 'proclamar o resultado, a Mesa
faz um apelo aos Srs. Senadores presentes
a esta sessão, no sentido de que compareçam
também à- sessão do Congresso Nacional, onde serão apredadas não só as Medidas Provisórias no:-' 39,40 e41, como os vetõs ao-orçamento.

-

O Sr. Jutahy Magalhães.....!. Sr. Presidente, ainda há outras matérias a serem votadas?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sim, há, ãinda, outras matériãS a serem
votadas.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Vai ser feita a apuração. (Pausa)
Votaram SIM 46 Srs. Senadores~ e NÃO,

2.
Houve 2 abstenções.
Total: 50 votoS.
A matéria foi aprovada.
O SR. PRESIDEN"i'E (Nels_on Carneiro.
fazendo soar a campainha)- A Mesa solicita
a colaboração das galerias, para que possa
dar continuidade aos trabalhos.

(Manifestação das galerias)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a Mesa, redação final que será Uda
pelo Sr. }9 Secretário.

É lida a seguinte

Redação 6nal do Projeto de DecreM
to Legislativo p9 1, de 1989.
O Relator apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo no 1, de 1989, de
autoria do Senhor Senador Mauricio Corrêa,
que sUsta os efeitos do art. }9 e seus incisos,
do Decreto n? 97.455, de 15 de janeiro de
1989, cujOs- diSpositivos dissolvem a Empresa
Brasileira de Ass1stência Técnica e Extensão
Rural - Embrater, a Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos- EBTU, e a-Empresa
Brasileira de Planejamento de Transporte-Geipot
Sala das Sessões, 15 de março de 1989.
-Alfonso Camargo, Relator.
ANEXO AO PARECER

Redaç§o final do Projeto de DecretO
Legis/atJ:Vo nP 1, de 1989, que susta os
efeitos_ do ;;~rt. 1 ~e seus Incisos, do Decreto nP 97.455, de 15 de janeiro de 1989,
cujos dispositivos dissolvem a Empre511 ·

Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rurlfl- Embrater, a Empresa Brasifeirlf de Tnmsportes Grbanos - EBT(J,
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e a Empresa Brasileíra de P/anej'amento
de Transpotte- Geipot
O CongressO Nacional decreta:
Art. i~ São sustados os efeitos ç{o art. 1~'
e seus incisos I, (I e III, do Decreto n".97.455,
de 15 de janeiro de 1989. _ ._
Art. 2~> Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 3~> Revogam~se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa pede às galerias que colaborem.
Há outro projeto a ser votado e ainda estamos na discussão da redação finaL
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação
final queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai á Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se à apreciaç_ã._o do requerimento de
urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do Senado n9 14, de 1989.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentad.os. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, paSsa~se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do projeto de Lei elo _Senado rt' 14, de 1989,
de autoria do Senador Severo aOfnes;
que "dispõe sobre a atualização monetária das resbluiçõ~s do Imposto de Ren. da e a base de cálculo para incidência
do Imposto no caso dé .~uguel de imó-

vel".
Dependendo de parecer,
Concedo a palavra, para proferir parecer,
ao nobre Senador Feniando Henrique Car-

doso.
De Plenário, sobre o Projeto de Lei
do Senado n' 14, de 1989, que '"dispõe sobre a atuaUzação monetária
das restituições do Imposto de Renda
e a base de cálc::ulo para incidência
do imposto no caso de aluguel de
bnóvel".
O SR. FERI'IANDO HENRIQUE CAR·
DOSO (PSDB - SP. Para proferir parecer)
- Sr. Presidente, S~. Senadores, o Projeto
de Lei em epígrafe, de autoria do Senado_r
Severo Gomes, dispõe sobre~a atualização
monetária das restituições do Imposto de Renda e a base de cálculo para incidência do.
imposto no caso de aluguel de imóveis.
Na justificativa, esclarece o autor que "este
projeto repete literalmente dispositivos da Medida Provisória n9 39, de 15 de fevereiro de
1989, tal como os quatro outros que apresentamos juntamente com ele. O conjunto visa
a assegurar o ad~do exame de matérias

que foram acopladas à Medida Provisória n'1
39_ em tentativa de evitar que tenha esta a
mesma sort.e da Medida Provisória n9 29, rejei.:tada pelo Congresso Nacional".
E acrescenta:
"Nossa preocupação, portanto, é a de abrir
·camiiiho para que sejam devidamente discutidos e decidido~J)elo Congresso- Nacional
aqueles assuntos que, suscetíveis de fácil aceitação, foram inseridos na Medida ProVisória
n" 3~ P?ra dorar a pílula da simples reedição
da Medida Prdvisória n9 29."
A matéria se insere na competência do Congresso Nacional, de conforrnic:!ade com os
arts. 48 e 153, m, da Constituição, uma vez
que a atribuição constitucional de competência tnbi.Itária i:ómpreeiiêle a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas nO __Estatuto Supremo.
:É Jegítiiriã a infciativa do processo legislativo, já que- se encontra_ amparada pelo art.
61 da Lei Maior e também porque não se
trata de materia cuja iniciativa caiba exclusivamente ao J?'.reSident~ ,d.i R~pública, como
ocorria na vigência da Constituição de ·1967.
Assim, o conteúdo e a abrangência do Projeto - atualização monetária das restituições
do Imposto de Renda e redução da base de
cáfcul_C? do mencionado imposto - respaldam-se na Lei Maior e no Código Tributádo
Nacional, o que, intercalado com a legitimidade de iniciativa e incontestável competência
do Congresso Nacional, atesta a constitucio~
nalidade e juridicidade da Proposição.
Por fim, nenhum reparo há a fazer no que
tange aos aspectos de regimenta1idade, técnica legislativa e de médto.·
Pelo exposto, somos pela aprovação do pro-

jeto.

:é: o parecer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson "Carneiro)
-O parecer é favorável e conclui pela cotlstitucionalidade e jurtdlcidade do projeto, no mérito, favoráveL
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Disg_ussão do projeto, em primeiro turno.
(Pausa)

Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão,
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Aprovado o projeto em pdmeiro turno e estando a mCl~êda em regime de urgência, passa-se imediatamente à sua apreciação em segundo turno.
Discussão do projeto, em segundo turno.
(Pausa)
_ Não_ J:l~~endo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, o projeto é dad_o
como__definitivamenfe aprovado, nos termos
do art-315 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
---: Sobre a mesa, redação final que vai ser
lida pelo Sr. 19 Secretário.
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lida a seguinte

Redação final. do Projeto de Lei do
Senado n"' 14, de 1989.
O Relator ;:!presenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 14, de 1989, de_
autoria do Senhor Senador Severo GomeS,
que dispõe sobre a atualização monetá_ ria das
restituições do Imposto de Renda e a base
de cálculo para tncídéncia do imposto no caso
de aluguel de imóveis.
Sala das Sessões, 15 de março de 1989.
-Nuizio Bezena, Relator.
ANEXO AO PARECER

_Redaç~o final do Pr_ojeto de Lei do~
nado n" 14, de 1989, que díspõe sobn::.
a atualização monetária das restítufções
do lmpostD de Renda e a base de c;álculo
para incidência do .imposto no caso de
4/ugue/ de imóveis.

O CongresSO Nacional decreta:
1~" As restituições do Imposto de Renda serão atualizadas monetariamenteJ::om base na variãçãO do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, a partir de 19 de fevereiro de
1989.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda
expedirá instruções para a aplicação do disposto neste artigo.
Art. 29 Não integrarão a base de cálculo
para incidência do Imposto de Renda de que
trata a Lei n~ 7.713, de 22 de dezembro ·de
1988. no caso de aluguéis de imóveis:
1- o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir
o iendiinento;
---n-o aluguel pago pela locação do imóvel
sublocado;
If(- as despesas pagas para cobrança ou
recebimento c!.o rendimento; e
IV- as despesas de condomÍnio.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 Revogam~se as _disposições em
contrário.
·
Art.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Ein discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo nenhum Sr._ Sr:nador_ que
queira fazer _J.Jso da palavra, está encerrada
a discussão.
·
Em votação.
__ _
OS SrS. Sen~d~ireS que o aprovam queiram
permanecer sentados. (P~u_sa)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos DeputadOs.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se, agora, à votação do Requedmen·
to n? 38, de 1989, lido no Expediente, de autoria do ~nªd_or_Jorge Bomhausen e de outros
Srs. Sehãdores, de dedicação do tempo destiriado aos oradores do EXpediente de sessão
em data a sei oportUnamente mal'i::ada, para
homenagem póstuma ao ex-Senador Atb1io
Fontana.
Em votação o requ~ento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

à manutençã-o--dos serviços, opta por conformar~se

com os cOrtes das dotações, com a

conseqUente deteriorização das linhas e,
na~

ati~

decide suprimir os trens.

Na verdade, Sr. Presidente, Senhores Sena~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro l
- Há oradores inscritos.
Conc'edo a palavra ao-nobre Senador Ruy
Bacelar.

dores, o problema merece solução mais humana, so_cia1mente mais justa. As ligações ferroviárias Iaçu-Monte Azul e Alagoinhas -Se-

O SR. ROY BACELAR (PMDB- BA Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente,

de grande -percurSo ainda existentes no meu
Estado, atravessando 13 munidpios e seJVin-

Srs. Senadores. mais uma veZ as autoridades

do sobretudo ao transporte de passageiros,

nhOr do Bonfim São as duas únicas linhas

da área econôrnlca do Governo Federal, ante
tendo sido esta última (Aiagoinhas -Senhor
a necessidade de reduzir o_ déficit público, pre- do Bonfim) implantada no século passado e
ferem-optar pela alternativa de solucionar os
dispondo atualmente_de apenas um trem misproblemas impondo corte de muitas peque- _to~ -carinhosamente ape~dado pelos usuários
nas despesas, em serviços essenciais à popude "Mochila" e considerado "como a vida do
lação.
sertão" .
. Assim, numa visão equivocada, que supõe
É de se destacar que ~ Bahia já perdeu
a economia acima e afastada do interesse sooutras ligações ferroviárias ·que prestavam
dai, preferem os ministros o corte de gastos
grandes se!V'iços à sua população.
sem peso orçamentário significativo, permiMuitas das 13 cidades baianas que serão
tindo, porém, que continuem sem percalços
prejudicadas pela desativação das linhas, bem
financeiros,asObras-perfeitamenteadiáveís- ___ como Inúmeros distritos, povoados e lugare-de maior custo.
jos que ficarão isolados - pois perderão o
Revoltante nessa conduta, que traduz a inúnico meto de transporte que dispõem- nassensibilidade dos autores de medidas desse
ceram, cresceram_e vivem em função das (errevias. Sem os trens, os sertanejos, !mpedidos
tipo, é que ela tem como -característica o fato
de prejudicar justamente a parte mais sofrida
de receberem os suprimentos que periodicada população - aquela parcela de em pobremente lhes chegam, já temem a fome e prepacldos que em tudo depende do Poder Público.
Tat'lJ- novo e triste êxodo_.
Faço essas considerações ao tomar conheErfquanto se fala em contençãO de desp~sa
cimento, através de correspondência subscrita
e pretende-se a dotar medidas_ que atingem
em cheio e tão duramente a população capelo Prefeito Agenor Gradil Peixoto,- do Município de laçu, Estado da Bahia e também atrarente do sertao baiano, já tão massacrada pelo
vés de excelente _re,portagem da Jornalista Suflagelo da seca, _jnaugur~-se a primeira etapa
daFêrroviaNorte-Sul.lssonãq_épossível,Sezana Varjão, publiCada na edição de 13 de
março do jomal"A Tarde", de Salvador, dando
nhor Pr~idente, Senhores Senadores! Prioriza-se prOjetas pãra atender o desejo do atual
conta de que, conforme notificação da Superintendênda Regional da Rede Ferroviária FePresidente da _República (ferrovia Norte-5ul)
dera!, serão desativados, a partir de amanhã,
em detrimento da preservação de uma ferrovia
dia 16, os trens mistos que ligam faç:u no meu
que há mais dé Cem anos serve a uma -regiãó
Estado, ao Município de Monte Azul, no Estado
neCésSifãda:_de_inaior a.tençáo__do Governo.
de Minas Gerais e ainda a linha que vai da
Por estas razões é que acredito que a indigiM
cidade de Alagoinhas a Senhor do Bonfim,
tada medida da Rede Ferroviária do meu EstaM
ambas na Bahia.
do precisa urgentemente sei' revogadã.
Desejo, desde logo, assinalar o absurdo da
Sendo assim, faço um veemente apelo ao
providência, pelos transtornos que a supres~
Ministro_ dOs Transportes ·e ao Presidente da
são dos trens pode acarretar para as áreas
Rede Ferroviár___@_FeQeral para que seja sustada
pe!ICorridas, onde a estrada de ferro constia ordem de supressão dos trens que ligam
laçu a Monte Azul e Alagoinhas a Senhor do
tui-se no único transporte de massa existente.
Explica a Superintendência Regional da ReBonfim. Nesse sentido ê que acabo de dirigirlhes telex.
de que a manutenção do ststema exhe dotaM
ções orçamentárias que vêm sendo r&iuzidas
Deste modo, espero a compreensão dessas
ao longo do tempo. Já agora, face às limitaautoridades no sentido de que determinem
ções impostas, constata que a circulação dos
prioridade para os _serviç_os de melhoramento
trens não satisfaz os requisitos de segurança,
e conservação das linhas e trens em questão,
expondo os usuários a risco de acidente.
visando superar o empecilho menor de mediE condui:
das puramente económicas, divorciadas de
interesse .sodm maior, justo e legítimo.
"Diante dessa grave situação, só nos
Era o que tinha a dizer, Si'. Presidente. (Muito
resta suspender a circulação desses trens,
bem!)
até que, dispondo de recursos necessários, possamos executar os serviços que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
se impõem, voltando a oferecer aos usuá-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutarios transporte regular, confortável e sehy Magalhães.
guro."
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB-

Observe-se que a Rede, prejudicando os
usuários, tenta fazer crer que os beneficia. Ao
contrário de reclamar as verbas indispensáveis

BA Pronuncia o seguinte discurso)-:- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento em que
se analisam e contabilizam os avanços obtidos
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com a nova Carta Magna Conquistada pelo
País, trago à reflexão dos membros desta Casa
um dos temas que suscitaram acalorádbs debates na sua fase de preparação: a crise por
que passa a universidade brasileira. A sociedade vem convivendo com um quadro educa·
cional não condizente Com o nível de desenvolvimento econôm!Cd- e. tecnológico alcançado pelo País e com o legítimo desejo de
seus cidadãos de uma repartição mais justa
e equânime dos proveitos resultantes destas
conquistas. sabemos que a universidade
constitui prolongamento da própria sociedade
que a cria para apropriar-se e desfrutar do
saber produzido e sistematizado. Neste sentido, a universidade brasileira reflete, no presente, uma sociedade em busca de sua identidade, em busca de uma nova ordem social,
em busca de sua reconstrução institucional
A universidade padece, portanto, como deresto todos os organismos que servem à sociedade brasileira, de u_m novo modelo social
e instituc._iona1 que a oriente. A que sociedade
servir, é a grande questão que se impõe à
universidade. Como reflexo e prolongamento
da sociedade brasileira, a universidade, envolvida no processo de transição, também busca
sua especiOcj_dade jnstitucional.
Deparamos-nos, então, com uma universidade falida financeiramente, desorganizada
admirustrativamente, formadora de gerações
de jovens profissionalmente despreparados e
em permanente confronto com o Estaâo, do
qual recebe recursos para sua manutenção._
E certo; Senhores, que não poderíamos exigir
e esperar um quadro diferente ou uma universidade de melhor qualidade, tendo em vista
a realidade veriijcada nos graus anteriores de
ensino -e a falta de uma política viQ:orosa e
corajosa ·com a priorização do setor educacional. Evidenfémenfé a Educação não pode
ser a prioridade únfca em um País com tantas
carências. Mas estou convencido, Senhor Presidg-nte e Senhores Senadores, qué mUitaS de
nossas demandas sociais serão supridas a
medida que os níveis de educação de nosso
povo sejam otimizados.
De outra parte, a expansão caótica da universidade, com a desenfreada proliferaçãO de
cursos de baixa qualidade, mal definidos e
com medíocre desempenho associada à incorporação à carreira universitária de enorme
contigente de docentes, mediante simples r'
cretc, -::. .. ; ---...:V-.-.-::... c:u~t:, sem ateJu.c~l'-se para os_ imprescindíveis princípios do mérito e
do d ~sempenho acadêmico, acabaram por ferir dt~ morte a já combalida Instituição universitária.
NE•cessário se faz, além disto, conhecer -e
enteltder a enonne diversidade das funções
e_ obj etivos que compõem o ensino superior
brasi,eiro. As instituições de ensino-superior
existEntes-possuenl~ntveiS variados de es:rutura, )ropósitos e desempenho que se refletem r.a heterogeneidade dos alunos e professores que a elas acórrem. De urr, lado, a rede
privac 21 absolVe cerca de 60% dos alunos do
ensim• superior e responde por _70% das lnstiM
tuições, cabendo aos estabelecimentos !sob»
dos, cu seja, Z~queles que ni:io consMuem unia

596 Quinta-feira 16

DIÁRIO DO CONGREssO NACIONAL (Seção ll)

versidades. o atendimento a 48% deste aluna-

do. Na rede pública, ao contrário, as universidades atendem a 77% dos alunos, enquanto
os estabelecimentos isolados absorvem 22%

Há, ainda, que se fazer distinção entre as
"escolasde39 grau" pagas, sem dúvida importantes como opção na formação de profissionais de aJgumas áreas do conhecimento, mas

que apenas ministram aulas e forneCem diplomas, e as universidades, que oferecem atividades de ensino, pesquisa e extensão, com treinamento prático em laboratórios, por exemplo.. Trata-se, Senhor Presidente e Senhores
Senadores, de discernir entre _entidades pro-

dutoras do saber e entidades meramente reprodutoras de conhecimentO.
Por outro lado, após longos anos de imobilismo e esfacelamento, por razões sobejamente conhecidas, constatamos uma universidade
diametralmente afastada da comunidade, do
processo produtivo. Em seu afã reivindicatório
olvida-se, no mais das vezes, de sua responsabilidade maior ante a sociedade, legítimas e
necessárias são, sem dúvida, as reivindicações
e a discussão politica dentro da universidade.
Mas a política que produza conhecimento,
controvérSia de idéias e aprendizagem da critica A politica, entretanto, não parece ter entrado na universidade como atividade intelectual
mas como mero ativismo partidário e sindical.
Qualquer instituição deixa de ser produtiva e
operante quando se afasta de sua fanalidade
predpua. A universidade brasileira, Senhores,
afastou-se de sua vocação maior: a da criação,
preservação e transmissão da cultura e do saber. A ação política parece ter sobrepujado
a atividade científica a acadêmica.
Alie-se a isto a sensível redução dos recur~
sos alocados para o ensino superior nos últimos anos, a deterioração progressiva dos salá·
rios dos docentes, o que desestimula á permanência e principalmente a dedicação de pessoal qualificado, a emperrada e ineficiente administração das universidades públicas, a falta
de uma verdadeira autonomia acadêmica e
financeira e teremos chegado à inevitável
constatação da baixa qualidade do ensino superior.
Felizmente, em boa hora, a nova Constituição consagrou princípios que visam a corrigir distorções 11a estrutura do sistema de ensino como um todo e na estrutura universitária, em particular. Os preceitos constitucionais que prevêm aumento de recursos para
a educação, garantia de _ensino público e gratuito em todos os níveis, autonomia universitária, indissodabilidade entre ensino, pesquisa e extensão constituem, indubitavelmente,
instrumentos fundamentais no resgate da
educação nacionaL A superação da crise da
universidade passa, necessariamente, por
mais verbas - a serem alOcadas e utilizadas
de forma eficiente e racional - e melhores
salários, com fluxo adequado de recursos para
sua revitalização, mas pressupõe, também,
uma consclentização de toda a comunidade
acadêmica de sua responsabilidade. Não se
pode pretender uma Universidade criadora e
transformadora da sociedade se docentes e
pesquisadores não forem capazes de assumir

seu compromis~o como produtores e disseminadores do saber.
Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Uma Nação que se pretenda livre, justa e
soberana não pode prescindir da universidade
como locus privilegiado para o equacionamento e discussão das grandes questões naclonais. É a universidade que haverá de formar
a consciência crítica nacional, capaz de contribUir para a transformação da sociedade brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

O SR- PRESIDENTE O'ielson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR- LOURIVAL BAPTISTA (PFL -

SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi com justificada
satisfação o convite formulado pelo Presidente
da Academia de Letras da Bahia, o escritor
Cláudio Veiga, para participar, em Salvador,
da solenidade de posse transcorrida ontem,
dia 14 de março passado, do ilustre historiador
Waldemar Magalhães Mattos, na cadeira 33,
patrocinada por Castro Alves, devendo o di&curso de saudação ser proferido pelo acadêmico Qóvis Álvares de Uma.
Não me tendo sido possível comparecer,
em virtude de compromissos inadiáveis no
Senado Federal, desejo, contudo, expressar,
os meus agradecimentos pela atenção que
me foi aispensada e, desde já, associo-me às
homenagens tributadas ao insigne historiador,
economista e escritor Waldemar Magalhães
de Mattos, que loQrou ingressar naquele insigne Sodalício, levado pelas dimensões e valor
exponencial dos seus livros e contribuições
específicas, nos domínios da pesquisa e das
atividades culturais.
A propósito, requeifo a incorporação ao texto destas sucintas considerações do artigo publicado pela A Tarde, em sua ediçãode 3 de
março passado, de autoria do consagrado escritor Edivaldo M. Boaventura, 'Waldemar
Mattos e os Solares baianos", bem como do
resumo bibliográfico anexo, sobre o novo acadêmico· Waldemar Magalhães Mattos.
Eram estas, Sr. Presidente, as obs_ervações
que me pareceram oportunas à margem deste
sumário registro, destinado a valorizar um dos
mais expressivos valores intelectuais da Bahia.
(Muito bem! Palmas)
DOCUMENTOS A OOE SE REFERE
O SR. LOUR/VAL BAPTISTA EM SEU
D!SCCIRSO:
A Tarde

Salvador, Bahia, sexta-feira, 3 de março de
1989
Ediva/do M. Boaventura
WALDEMAR MATOS E OS
SOlARES BAIANOS

A Academia de Letras da Batiia consagra
a obra de um pertinaz pesquisador ao recepcionar WalQemar Matos pela palavra de Oóvis
Uma. De 1948, quando publicou a sua primeira obra, Aj3ahitJ de Castro Alves, até 1987,
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ano d~ edição ·de Pirajá: reliquia do heroísmo
baiano, são 40 anos de operosa investigação
e expressiva produção. O que mais caracteriza
a pesquisa de Waldetnar é ser ela centrada
no local, no espaço, às vezes num prédio-monumento ou numa instituição. Assim são hi&tórias de solares, de paços e de corporações.
O arranjo história de uma pesquisa pode ser
cronológico, tópico ou geográfico. Sem de&prezar os passos da cronologia, Waldemar fornece em _seus estudos um enfoque local.
Dentro dessa diretriz espacial, foi o seu livro
de estréia -~ A Bahia_de Cas_tro Alves, onde
predomina a identificação minuciosa dos lugares vividos pelo poeta Desde o circuito da
infância, no Recôncavo, em Cabaceiras, Mwitiba e São Félix, chegando a Salvador, que
sucede o da adolescência, na Boa Vista e Sodré, até alcançar o último ciclo, predominantemente lírico, em Curralinho, Santa Isabel e
fanalmente Salvador. O estudo sistemático das
fontes documentais das moradas, escolas e
lugares visitados por Cecéu não deixa de ser
pioneiro na dimensão espacial da sua biografia.
Depois do trabalho geográfico da vida de
Castro Alves, na Bahia, Viriam outràs estudos
na mesma linha, como O poeta da liberdade,
estudo de Castro Alves, em São Paulo, de Vicente de_ Azevedo, seguindo velha suge~
de Afrânio Peixoto e Oliveira Ribeiro Neto, que
será retomada por Norlândio Meireles de Almeida em São Paulo de Castro Alves. Waldemar de Oliveira realizou de uma maneira evocativa "Castro Alves no Recife", duas conferências integradas no seu C~tro Alves, edição
da UFPE de 1978. No Rio de Janeiro, o jornalista baiano Gilberto Guimarães pesquisou
Castro Alves nas ruas do Rio. Nenhuma dessas
investigações topográficas excede a de Wald~
mar em riqueza de detalhes.
Coincidentemente, Waldemarfoi eleito para
a cadeira 33, cujo patrono é- Cã.Stro Alves! A
condição de estudios_o do patrono lhe dará
maiores responsabilidades no S_odalício. Mais
coincidência ainda será a posse no dia 14
de março de 1989, aniversário do poeta.
Dentro da mesma temática espacial que estudou a vida de Castro Alves, na Bahia, ~egue
a história dos solares baianos, como o Palácio
da Associação Comercial da Bahia, a antiga
Praça d.-. Comércio, publicação da Tipografia
beneá .a, em 1959. Waldemar estuda o edifício e a ytnacoteca, rememora os fatos significativos, reladona os serviços prestados, exalta
a participaçáo na guerra do Paraguai e anexa
documentos e plantas. A sua formação de bacharel em Economia muito o ajudou na monografia da COI])9ração criada por Dom Marcos de Noronha e Brito, oitavo conde dos arcos de Val-de-Vez.
Com a experiência no estudo do Palácio
da Assodação Comercial, abrem-se as port.as
com documentação recolhida e a recolher para pesquisar outros edifícios como o Paço do
Saldanha, em 1971, Histón'a do Pal/Jcio das
Mercés, em 1983, seguidas de duas publica~
ções sobre a Polícia Civil 'da Bahia e o Tribunal
de Contas do Estado. Nesse mesmo grupo,
pode-se integrar o seu trabalho acerca da Pi-
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nacoteca do Paço Municipal contribuição da
Câmara Municipal da Cidade do Salvador ao

IV Colóquio Internacional_ de Estudos LusoBrasileiros. Por esse tipo de trabalho que retrata prédios e monumentos, Wa1demar tornouse conhecido como o_ historiador do_s solares
baianos.
Ao lado dessa dimensão espad'a1 de sua
obra, há a contribuição para a republicação
de documentos históric__os, taiS como: Noticia
geral da capitania da Bahia, de José Antônio
Caldas. edição fac-similar, de 1950; Registro
das marcas dos ensaiadores de

em ltabuna, em 1967, ·e integrou o Grupo de

Estudco ~ Mamon.:~, constituído por Decreto
w-20.477, de 6 de dezemb(Q de 1967, do
governo do estado.
O que mª's interessa no caso, é a atividade
de VaJdero.w- -~-na área da cultura, em
que se irmanam o economis@, o hi$oriador,
o genealogista, o numismata, membro dos
Institutos Geográfico e Histórico da Bahia, do

Ceará e de Sergipe; dos Institutos Genealógico
da Bahia e Brasileiro, do Instituto Brasileiro
de CultUra, do Centro de. Estudos Baianos,
da Sociedade Numismática da Bahia, do Pen
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PubUcação da Secretaria de Segu-

rança Pública da Bahla. Bahla,
19~9-

10 -História do Palacete du Merchl..
Prefádo de Luis l{lana Alho. PubUcação da Federação das lndúobias
do Estado da Bahla. Bahla, 1983.
11 - História do Trlbunul de Contu
do &tado d a - Bahla, 1985.
12 - Plrafá: Reliqula do Heroismo Bahlano. Centro de Estudos Baianos. PubHcação da <lnlversldade

01,/TQ e prata
Federal da Bahla., 1987.
da cidade do Salvador (1725-1845), publíca- Oube da Bahia e sócio correspondente da
ção de 1953; livro do Tombo _da Prefeitura Academia Campista de Letras."
ColaboroU na página de Ala das Letras e
Obras an~tadas pel_o autor:
Municipal do Salvadur (I volume) 1953; Contridas Artes (ALA), e no Jomal de Ala, sob a
Registro das marcu dos ensaJado..
buição ao estudo da sesmaria no 8rtJSJ1, pela
resdeouroep13tada CldadedoSalvador
coleção do Centro de Estudos Baianos, n~ 18. _ direção do escritor C8rloS Clliacchio. Redator
1725 -1845. Balda, 1 952;
História dos paços e solares, edição de do- do vespertino Estado da Bahia, órgão dos Diálivro do Tombo da Prefeitura do
cumentos e, por fim, há um terceiro conjunto rios Associados.
Participou do I Congresso de História da
Salvador, 1' volume. Prefádo sobre as
de estudos como: D.. FMndsca de Sande~ a
sesmarlas no BrasU. Bahla, 1953;
primeira enferm-eira do Brasil, 1949; Os car.- Bahia, 1949; ll Congresso de Hisiória da Bahia,
1953;Cóm1Ssão Organizadora do 11 Congres1Yotld11 gemi de toda esta Cap/tame/itas descalços na Ba_hia, 1964; Evolução
so _:Pe História da Bahia. 1973; IV_ Col{>qJJlo
nla da Bahla Jesde o seu descobrlniento
histórica e cultural do Pelourinho, 1978. Além
de Estudos Luso-Brasileiros, realizado na act~----- até o presente ano de 1759, de José Antôdo Panorama económlc_o d~ 13ahia.
hia, 1959..Jntegrou às Comissões: Sesquicennlo Caldas. BÍIIII' 1952. -A sua obra _começou acompanhando Carlos
· Trabalhos InéditO., o primeiro e últlmo,Chiachio, precisamente _nó Jornal de A/a, nú- tenário da {ndependênda do Brasil; Sesquifac-slmilados, repectivamente, com lntromero 5. Ao incentivo dó grande líder dã cultura centenário da InOependência da Bahia; Centedução, prefácio e estudo biográfico de
baiana, Waldemar respondeu, pesquisou, es- nárlo nascimento de Alberto Santos Dumont;
nosaa·--autoiÚI., bem como organização e
creveu uma obra que o levou à ambicionada membro da_ Comissão Organizadora do Sessupervisão.
cadeira de Castro Alves na Academia de Letra~ quicentenário da Polícia Militar da Bahia. Participou do lli_Seminárlo Internacional de Admi- _
da Bahia.
nistração Municipal, realizado em Convênio
Trabalhos em pieparo: H/stóda da Junentre a Fuildação para os Paises em via de
ta Comercial do Estado da Bahla, progra·
DesenVolvimento e a Associação Brasileira de
VALDEMAR MAGALHÃES MAITOS
mado para este ano.
"Como tantos. escritores baianos, Valdemar Municípios; I Seminário de EstUdos sobre o
História do Munk:ipio de Entre Rios
Nordeste, patrocinado pela UniversJdade FeMMtos, como se assina geralrraente é mais
deral da Bahia.
OSedãona vida eobmde Oulroii/Ve#
um homem de letras que nos vem de longe
Selares Baianos
Uvros pubUcados
-Fazenda S. Pedro da Barra~ Entre Rjos, nasVida e Obra do Conselheiro Lula VIan.
1 - A BahJs de Castro Alves, S. Paulo,
cido em 13 de setembro de 1917. do casal
1948;
Manoel Faria de Mattos- Helena Magalhães
2 - D.l'íancl6cade&nde(Apdmelra
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Mattos.
-enfermeira dO Brasil), Bahla·,
-Antes de encerrar a presente sessão, a Mesa
Bacharel em Ciências Económicas pela Fa~
1949;
renova o apelo aos Srs. Senadores para que
culdade de Ciência Económicas da Univercompareçam à sessão do Congresso Nacio3 - Paládo da Associação Comercial
sidade Federal da Bahia, e incrito no Conselho
nal, que se realizará a s~guir.
da BahJs (AnUga Praça de ComérRegional de Economia- 5• Região~ Bahia.
do). Edlç;lo ComemontUva do IV
t também assessor econõmico da Secretaria
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
Centenário da Fundação da Cldada Câmara Municipal de Salvador e técnico
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
d_e
__
do
Salvador
e
do
I
Centenário
da Fundação de Pesquisas - CPE.
a presente sessão, designando para a ordinária
do Nascimento de Rui Barbosa.
Dentro de sua especiaJidade, representou
de amanhã a seguinte
Bahla:,
1949;
a CPE no Conselho Rodoviário Estadual, ór4
-PiiJtlcO~Ca
do
Paço
Municipal.
ORDEM DO DIA
gão da administração superior do DepartaContribuição da C6mant Munldmento de Estradas de Rodagem da Bahia
1
~~~
pu!
de
Salvador
ao
IV
Colóquio
ln(Derba); no Çc;mselhO Co-lisú.ltivo do Instituto
temaclonal de Estudos Luso---Discussão, em turno único, do Projeto de
Industrial de V"tsconde Mauáj na I Convenção
BrasUelro. Balda, 1959.
Lei da Câmara n• 13, de 1985 (n• 3.413/80,
Industrial do Rio de Janeiro; no I Encontro
5 - Panorama Econômlco da Bahla
na Cpsa de origem), que institui a obrigatode Investidores do_ Nordeste, em Fortaleza,
1808-1960. Edição comemoraUriedade de seguro, nos financiamentos de inCeará, -e mUitos outros movimentos congêva do Sesqulcentenárlo da Assovestimentos rurais, cobrindo o risco de morte
neres.
dação Coqterdal da Bahla. Bahla,
ou invalidez permane~!_ei tendo
Pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IM),
1960.
PARECERES FAVUI<AVElS. sob
1:052
foi contratado para .levantar e coordenar toda
6 - 011 Carme/Jtas DeM:trlçoa na Bae 1.053, de 1985, das Comissões:
a documentação sobre a economia açucareira
hla, 1964; '
-de Economia;_e
existente nos arquivos baianos.
7 - PaÇo do &J/dlmlia, Bahla, 1971.
-de Finanças.
Tem Qado contribuição ao magistério, ensi8 - Evolução Hlst6rica e Cu/bmll do
nando a cadeira de H~tória Econômica na
2
~
Pelourinho. Publkação do Serviço
Escola de Sociologia e Politica da Bahia. Já
Discussão, em turnO único, do Projeto de
Nacional deAprendlza!Jt!lll comerocupou o cargo de Assistente Económico da
Lei da Câmara n• 19, de 1985 (n• 2. 789/83,
dai - SEI'IAC; Cla. Ecltora Grá,
Fed.eraçãoa da Agricultura do Estado da Bahia
na Casadeorigem),~e "dá o nome de "GuallcaBarbero,RiodeJanelro, 1978;
(FAEB) e representou essa mesma entidade
rulhos" ao aeroporto em cOnstrução no muni9 - l&tDda a Polida CMJda/JahltJ.
no I ConQresso Brasileiro de Cacau, realizado

• ••

n•
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cípio paulista do mesmo nome e determina
outras providências", tl}ndo

binado com os artigos 428, inciso II, 429, inciso L 416, inciso IL e 414, § 4~. da Resolução
PARECER FAVORAVEL sob n• 403,- de
Sr _n" 58,_ de 1972; artigo 2"', parágrafo único,
1985, da Comissão
-- da Resolução SF n"' 358, de 1983; artigo 3~
-de Transportes, Comunlc:ações e
da Resolução SF n"' 13, de 1985; Resolução
Obras PúbHcas.
SF n9 15, del_ 987; artigo 2" da Resolução
SF n• 182, de 1987, _e artigo 2•, § 2', da Lei
3
n9 6:323,de 1976, combinado com a ResoluDiscussão, ·em turno único, do Projeto de
ção SF n9 7, de 198_7, com proventos integrais,
Lei da Câmara n"' 1 0_5, .de 1985 (n" 2.569n6,
observado o disposto no artigo 37, inciso XI,
na Casa de origem), que faxa a Capital da Repú~
da Constituição Federal.
blic:a como sede do CoiiselhQ Nacional de
Senado Federal, 21 de _outubro de 1988.
Desportos, tendo
- -__ - _
.....:.. Senador Humberto Luceria, Presidente._
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 87 4, de
(•) Republládo pOr ha_ver safdo.com lncorreçOe-5110$ DCN

1985, da Comissão
-de Educação e Cultura.

DE310-BB e, 16-2-89 (Seç.'lo U)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Estã encerrada a sessão.

(•) ATO DO PRESIDENTE

N• 142, DE 1986
O Pre_sidenfe do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso iV,- do Regimento
Interno, em confonnidade com a delegação
(*)ATO DO PRESIDENTE
de competência que lhe foi outorgada pelo
N• 140, DE 1988
Ato da Comissão Diretora n? 2, de 4 de abril
O Presidente do Senado Federal, no uso
de 973, e tendo em 'Vista o que consta do
Processo n? 013.007/88-2, Resolve aposentar,
das atribuições_ que lhe conferem os artigos
voluntariamente, Manoel Cruz de MeJio, Assis52, item 38, e 97, irictSo IV, do Regimento
Interno; e de conformidade_ com a decla~ção _ tente Legislativo, Oasse "Especial", Referência NM-35, do Quadro Permanente do Senado
de competência que lhe foi outorgada pelo
Federal, nos termos do artigo 40, iniso III, alíAro da Comissão Diretora rr> 2, de 4 de abril
nea a, da Constituição da República Federativa
de 1973, e tendo em vista o que consta do
do Brasll, combinado com os artigos 428, inciProcesso n"' 011.762/BBMB,- resolve l$erar o -SO 11, 429, inciso I, 430, inciso lV, ~ 414, §
N.o desta Presidência n~> 120; de 1981, publi~
4•, da Resolução SF n• 58, de 1972; artigo
cado np DCN, Seção O, de 20-1 O:.S1, que con29, parágrafo único, da Resolução SF n"' 358,
de 1983; artiQ"o 39 da Resolução SF n"' 13,
cedeu ap-osentadoria à servidora Arlette Bretas
de 1985, e artigo 29 da Resolução SF n<? 182,
no cargo em comissão de Diretora da Reprede 1987, com proventoS iri.tegrais, Observado
sentação do Senado Federal no_Rio de Janeio disposto no artigo 37, inciso XI, da Constiro, símbolo SF-DA$.101.4, para considerá-Ia
tuição Federal
aposentada no cargo de Técnico Legislativ:o,
Senado Federal, 21 de outubro de 1988.
Oass._e. "Especial", Referên, :.1 NS-25, dó Qua- -Senador Humberi:Q_ Lucena~ Presidente.
dro Permanente do SenadO Federal, nos ter~
mos do artigo 40, inciso 10, alínea a, da Consti(•) Republicado por h!M:r saídotom incorreçQes nos OCN
tuição da República F~derativa .do Brasil, com- de_ 25-10-SB e 16-2-89 (Seç!o 11) -

(Levanta-se a sesgão ~s 18 horas e 52
'minutos)
-

e•~•••••• ••c••••~

-

_

m::t:r'il'.='~·-· · - · - -

1IJ!l1

~mr

DEMQNSTI<ATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS
Parecer
(Aprovado em Reunião do Conselho
Deliberaliw de 28-2-89)
A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstrativo das Receitas e Despesas, referentes ao periido de 19-l a31- 8-88e do Demonstrativo d<:ts Receitas e despesas do Il)ês de
agosto de 1988, com o fim previsto no art.
.12, inciso ID .d~ Lei n~ 7.087, de 29 de dezembro de 1982, revela que expressam adequada·
mente a posição financeira do Instituto de Pre-vidência dos Congressistas, bem como apresentam claramente as origens e aplicações
dos recursos.
Dessa forma, e considerando ainda que se
encontram corretos e em consonincia com
os princípios de -contabilidade, geralmente
aceitos, manifesto-me pela aprovação dos
mesmos.
Bfasília, 26 de janeiro de 1989. -Antonio
Geraldo de Azevedo Guedes, Relatqr.
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Edital

Pelo presente edital convoco os senhores
segurados desta entidade, parlamentares e
funcionários, para a 27• Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 (vinte e nove)
de março de 1989,_às .1 O (dez) horas, no Auditório Petrõnio_ ParteJa, no Anexo Ddo Senado
Federal; afun de d.dih~t~ sobre os seguintes assuntos constantes -da ORDEM DO DIA:
1) Conhecimento do Relatório do Presidente,
relativo oo biênio 1987/1989; 2) E!~i ão dos
Membros do Conselho Deliberativo efetivos
e suplentes), para o biêrdo 1989fl 1, com
encerramento às 17 (dezessete) horas,
Brasília, 15 de março de 1989. Deputado
Gustavo de Faria- Presidente
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BA!J\NCEfE PATRIMONIAL E
DEMONSTRATIVO DAS

RECE!TAS E DESPESAS
Parecer
(Aprovado em. Reunião do Conselho
Deliberativo de 28-2-89)
A análise do Balanc~e Patrimoniéd. do Demonstrativo das Receitas e Despesas, refêren-

tes ao periodo de 19.01 a 30.9.88 e do Demonstrãtivo das Receitas e Despesas do mês
de setembro de 1988, com o fim previsto no
8rt. 12, indso IU da Lei n9 7.087, de 29 de
dezembro de 1982; revela que expressam adequadamente a posição financeira do Instituto
de Previdência dos Congressistas, bem como

Dessa forma, e considerando ainda que se

encontram corretos. e em consonância com
os princípios de contabilidade, geralmente

aceltós, manifesto-me pela aprovação dos
mesmos.
Brasília, 26 de janeiro de 1989. ....:..... Antonio

apresentam claramente as origens e aplica-

Geraldo de Azevedo Guedes. Relator.

ções dos recursos.
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BALANCETE PATRIMONIAL E
DEMONSlRAllVO DAS
RECEITAS E DESPESAS

Parecer
(Aprovado em Reunião do Conselho
Deliberativo de 28-2-89)

A análise do Balancete Patrimonial, do Demonstrativo das Receitas e Desoesas. referen-

__tes ao período de 19-l a 31-IÔ-88 e do DemonstrativO das Receitas e Despesas do mês
de outubro de 1_988, com o fim previsto no
art. 12, inciso lfl da Lei n9 7.087, de 29 de
dezembro de 1982, revela que expressam adequadamente a posição financeira do Instituto
de Previdência dos Congressistas, bem como
apresentam claramente as origens e aplicações dos recursos.

Dessa fonna, e considerando ainda que se
encontram corretos e em consonância com
os princípiOS de contabilidade, geralmente
aceitos, manifesto-me pela aprovação dos
mesmos.
Brasnia, 26 de janeiro de 1989. - Anfa.nio
Geraldo de Azevedo Guedes, Relator.
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BALANCETE PATRIMONIAL E
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS

Parecer
(Aprovado em Reunião de Conselho
Ddlberativo de 28-2-89)

A anáJise do Balanc._ete Patrimoni~, do Demonstrativo das Receitas e Despesas, referen-

:-tes-ao J)effódOâ€19-Ól a 30-11-88 e do Demonstrativo das ReceitaS-e Despesas do m"ês
'de novembro de 1988, _cõrTl o fim previsto
no art. 12, inciso III da Lei n\> 7.087, de 29
de dezembro de 1_98"2;- re-Yela que expressam
adequadamente a posição financeira do Instituto de Previdência dos Có'ngressistas, bem
corno apresentam claramente as origens -.e
aplicações dos recursos.
·

Dessa forma;, e con~ideran_do ainda que se
encontram corretos e em consonância com
os princípios de contahiiid_éide, geralmente
aceitos, manifesto-me pela aprovação dos
mesmos.
Brasília, 26 dejaneiroAe 1989. -AntômO
Geraldo de Azevedo Guedes, Relator.
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BALANCETE PA1RIMONIAL E
DEMONSTRATIVO DAS
RECEITAS E DESPESAS

Parecer
(Aprovado em Reunião do Co1J6e/ho
Deliberativo de 28-2-89)
A análise do Balancete Pabimonia1, do DeM
monstrativo das Receitos e Despesas. referen-

tes ao período de 19M 1 a 31M 12M88 e do
Demorlstrativo das ReceitaS e Despesas do
m~ de dezerhbro de 1988, com o fim previsto
no art. 12, ificisciTII da Lei n9 7.087, de 29
de delembro de 1982, revela que expressam
adequadamente a posição fmanceira do Instituto de Previdência dos Congressistas, bem
como apresentam <::laramente as origeris e
aplicações dos recursos.

Dessa forma, e considerando ainda que se
encontram corretOS e em consonância com
os princípios de contabilidade, gera1mente
aceitos, manifesto-me pela aprovação dos
mesmos.
Brasj1ia, 26 de janeiro de 1989. - Antó,n;o
Geraldo de Azevedo Guedes. Relator.
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República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
BRASIUA-DF

SEXTA-FEIRA, 17 DE JIIIARÇO DE 1989

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATÁ DA 3• REUNIÃO, EM 16
DE MARÇO DE 1989

1.2 - - ENCERRAMENTO

2 - EXPEDIENTE DESPACHADO

1.1

-

1.1.1

ABERTURA

-

Comunicação da

4 2.1 -

Presl~

ciência
-

3-PORTARIADO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SEI'IADO FEDERAL
N• 6, de 1989.

Inexistência de quorum para aber-

tura da sessão.
1.1.2 -- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão.

Projeto

Projeto de Lei do Senado n9 37/89,
de_autoria do__Senador Maurício Correa,
Que isenta do pagamento de pedágio os
veiculas automotores licenciados como táxi.

ATA DE COMISSÃO

5 -.!"ESADIRETORA

6 -

ÚOERES E VICE-úDERES

DE PARTIDOS

'! - COMPOSIÇÃO DE COMIS·
SOES PERMAriEI'ITES

Ata da 3~ Reunião, em 16 de março de 1989
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Presidência do Sr. Iram Saraiva
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio BeZerra - Nabor

Júnior- Leopoldo Peres - Carlos De'Carli
- Aureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo
Aragão -João Menezes - Almir Gabriel Jarbas Passarinho -

Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio- Antônio Luiz Maya -João Lobo
-Chagas Rodrigues- Cid Sabóia de Carvalho- Mauro Benev1des- Humberto Lucena
- Raimundo Lira - Ney Maranhão - Man-

sueto de Lavor- DivaJdo ,Suruagy- Francisco Rollemberg -- LourivaJ Baptista -Jutahy MagaJhãe$- Rl.y Bacelar ~Gerson Camata -João Calmon - Nelson Carneiro Alfredo Campos- Severo Gomes- Feman-

do Henrique Cardoso- Mário Covas- Mauro Borges -II'am Saraiva -MauriciO Corrêa
- Meira Filho - Lou.~:.emberg Nunes Rocha
- _Már_cio Lacerda _- Mendes Canale - RadUd Sa1danha Derzi - Leite Chaves- Affonso ·camargo -José Richa -Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin
-Carlos Chiarelli -José Paulo Biso!.

sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente
reunião, designando para a sessão oi"dinária
de amanhã a_seguinte ·

ORDEM DO DIA
1

O SR: PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Discussão, em tu_mo único, do Projeto de
lista de presença acusa o comparecimento
Lei da Câmara n' 13, de 1985 (n' 3.413/80,
de 51 Sts. SenadOres. Entretanto, não há em
na Casa de origem), que institui a obrigat<r
plenário o quorum regimental para abertura
riedade de seguro, nos fimmciamentos de inda .sessão.
Nos termos do § 2'1 dO art. 180 do Regi- - vestinientos rurais, cobrindo o risco de morte
ou invalidez permanente~ tendo
menta Irltemo, o expediente que se encontra
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁRCO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab1hdade da Mesa do Senado Federal

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oíretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE SASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

PARECERES FAVORAVEIS, sob n~ 1.052
e 1.053, de 1985, das Comissões;

-de Economia;
-de Finanças.

e

2

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 19, de 1985 (n' 2.789/83,
na Casa de origem), que ''dá o nome de "Guarulhos "ao aeroporto em construç6o no município paulista do me$Tlo nome e determina.
outras providências: tendo
·
PARECER FAVORÁVEL sob n' 403, de
1985, da Comissão:
-de Transportes, ComunicaçõeS e-Obras
Públicas.

3
Dis_cus_são, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n91Q5, de 1985 (n"2.569n6,
na Casa de origem), que fLXél a Capital da República como sede do Conselho .Nacional de
Desportos, tendo
,
PARECER FAVORAVEL, sob n' 874, de
1985, da Comissão
-de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDENI'E (Iram Saraiva)- Es·
tá encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 15 horas e

2 minutos)
EXPEDIENTE DESPACHADO NOS
TERMOS DO§ 2• DO ARTIGO 180 DO
REGIMEJYTO IN'[ERIYO

PROJETO DE LEI DO SENADO
!'!• 37, DE 1989

ASSINATURAS

Semestral .................................................. NCz$ 9,32
Exemplar Avulso .......................................... NCz$ 0,06
__ ]1ragem. 2.200-exemplares.

Justificação
rais, tendo em vista o desgaste que os v:eiculos
ALei n~ 7_,712, de_22_d~ dezembro de 1988, automotores, utilizadoS no tráfego, nelas pro~
·-define genericamente comei contribuinte do vocam, bem como a adequação dessas rodo·
pédáQiOo uSúáfío -de rodovia Tederal sob juris- Vias às necessidades de segurança do trânsitO.
dição do Departamento Nacional de Estradas
Parágrafo único. Fica aprovada a tabela
de Rodagem - DNER, sem estabelecer qual- anexa de valores do pedágio, para o exercido
quer distinção para os motoristas profissionais de 1989, que será anualmente ajustada na
condutores de veículos automotores licencia- lei de diretrizes or_çámehtãrias.
dos como táxi. .
-Art. 4~ A forma de cobrança se_rá di~clpli~
O critério não nos parece justo, uma vez
nada em regulamento da presente lei, nos terque o-sistema tnbutário atualmente em vigor
mos do inciso [V do artigo 84 da Con~titUiç~o.
no País já sobrecarrega a sacrificada classe
que faz do transporte de passageiros em seus
Parágrafo Unico. Os postos vende_dores de
veículos a fonte de sua subsistência econô- combustíveis poderão _ser utiliZâdQs como
mica.
pontos de venda dos bilhetes de pedágio.
O ol:iJetivo predpuo do presente projeto não
é o de éstc)belecer privilégios para as empresas
Art. se Quando o veiculo for ençontrado
de táxi rodoviário, mas sim o de amenizar os trafegando em rodovia federa1 sem o comprocUstos-ao ti'ã.nspórte que recaem sobre a subs- vante do pagamento do pedágio -ou fora do
tanciãl_ parcela de profissionais autônomos período de tolerância de _3 (três) àias de sua
que utilizam as rodovias federais, principal- validade, o usuário sujeitar-se-á ao recolhi·
mente as situadas _nas proximidades da peri- mento de seu valor, acresddo de multa equi. ;ria dos centros Urbanos.
valente a 100% (c.em por cento), calculada
sobre o va1or atualizado.
Digno de ser considerado, ainda é o fato
de os atuais mecanfsmos de arrecadação do
§ 19 O disposto neste artigo não será apli~
pedágio náo viabilizarem o seu repasse aos
cável em trecho de rodovia federa] que se enusuários de táxi rodoviário.
SaLa das Sessões, 16 de março ,de 1989. --contre sob jurisdição do estado ou do muni~
- cípiO, ouem treCho situado no perfmetro urba-Senador Mauricio Corréa.
-no do_ município onde o veículo esteja licen·
Cfado-. LEGISLAÇÃO CITADA
§ 2' (Vetado).
LEI N' 7.712,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a cobrança de pedágio
nas 1-odovias federais, e dá outras providências

O Presidente d,a República

Faço saber que o Congresso Naçional decreta e_ eu sanciono a seguinte Lei;
-Art. 1o Esta lei disciplina a cobrança de
comotáxf." ·
pedágio pela utilização de rodovias federais,
pontes e obras de arte e:spedais que as inteO Congresso Nadonal decreta:
gram.
Art. 1º Ficam isentos do pagamento do
pedágio instituído na.L_ei p" 7.712, de 22 de - - Art.. 2~ Contribuinte do pedágio é o usu_ário de rodovia federal spb jurisdição do Depardezembro de 1988, os veículos. autome>tores
~mento Nacional de- EStradas de Rodagem
licenciados ·como táxi.
-DNER.
Art. 2° Esta lei ent,r_ª--em_ yigor na data de
__ Art.._S_:?__ O montante calculado para ser arsua publicação.
.
_ _
~cadado ~om_, o pedágio poderá ultrapassar
Art. 3o Revogam-se as disposições em
ao necessário para conservar as rodovias fedecontrário.

..Isenta do pagamento de pedágio
os veículos a..utomotores llcendados

Art. 6" _ O produto da arrecadação somente poderá ser aplicado no custeio de despesas
com a- execução dos serviços de que trata
o artigo 3' supra, previstos nos orçaniéntos
anuais ou em créditos adicionais.
§ 19 No exercício de 19a9 _e a:té o montante disponível, a aplicação atenderá aos seguintes program~s:

- Conservação ....._............. H................ 22%
--Restauração/melhoramento ........ 50%
-Adeqüaçãç de capacidade........... 20%
-Operação do sistema........................ 8%
§ 2<;> Em qualquer hipótese, é vedada a
aplicação dos recursos provenientes do pedágio em despesas com pessoal.

Art. 7" "'A implantação, pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, do red'·
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gio instituído nesta leiJ implicará suspenSão
do atualmente exigido em praças ou barreiras
ínstaladas ao longo das rodovias federais.

Art. 8 9

Os recursos provenieriteS do pedá-

Art. 9'? .Q Poder Executivo baixará as normas que se façam necessárias à execução
desta lei.
~ 1O.

Esta lei. entra em vigo~ na data

gio serão recolhidos através do T escuro Na-

de sua publicação.

dona!, como rec_eita orçamentária da União,

Art. 11. Revogam-se as disposições em
contrário. - JoSÉ SARNEY, Presidente da
República --José Reinaldo Carneiro TavareS.

nos termos do Decreto·Lei n" 1.755, de 31
éle dezembro de 1979.

ANEXO À LEI ~ 7, 712, OE 22 Ot. DEZÊ!.fÍR{fbE 1968
Sfste.a de Pedágio- lllertSal COIII discrt11inaçãio por idade
TABELA OE. VALORES

VALOR EM OTN MENSAL
ANO DE 1989

Categoria
1

2
3

'5
6
7
8
9

Descrição

NQ de Eixos

t.btocicleta
Autanóvel, Caminhonete, Furgão

2

O - 7*

0,50

2
1,00
Ontbus e Caminhão Leves
2
2,00
Onibus e Caminhão Médios
3
5,00
Ontbus e Gamtnhão Pesados Semt-ReboQJe
4
6,00
On !bus ou Galll fnhão Pesadas Se~~ i-RebOQue 6 ou mais 8,00
"Trai ler"
I
1,00
"Trai ler"
2
3,00
3
-4,00
"Trai ler"

,.
0,17
0,33
0,67

1,66
2.00
2,66

0,33
. 1.00
1.33

('"') Ano de fabr tcação.

(As Comissões de Constituição e

Justiçll

e de Finanças.)
PORTARIA N• 6,DE 1989

O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no use> das atribuições regimentais, resolve:
Designar José Benício Tavares i:la Cunha
Mello, Assessor Legislativo, Fernando Silva 4e
. Palma üma, Assessor Legislativo, e João Mu"
gayar, Assessor Legislativo para, sob a presidência do primeiro, integrarem ·comissão de
Inquérito designada e incumbida de apur~r

os fatos constantes do Processo n?
003530189-2.

.

Senado Federal, 15 de março de 1989.Senador Mendes Cana/e, Primeiro Secretário.

ATA DA COMISSÃO DIRETORA
5• REUNIÃO ORDINÁRIA REAUZADA
EM 14 DE MARÇO DE 1989

Às onze horas do dia catorze de março de
um mil, novecentos e oitenta e nove, na Sala
de Reuniões da Presidência, reúne-se a Comlssão Diretora do Senado Federal, com a
presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, lran Saraiva, Primeiro Vice-Presidente, Alexandre
Costa, Segundo Vice-Presidente, Mendes Canale, Primeiro Secretá~lo, Diva!do Suruagy, Segundo-Secretário, Louremberg Nunes Rocha,
Quarto Secretário, e Antonio Luiz Maia, Suplente. Deixa de comparecer, por motivo justi-

ficado, o Excelentfssimo Senhor Senador
Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário.
O Senhor Presidente declara abertos ostrabalhos da reuniào e, de início, comunica aos
presentes que o Ex.c.elentissimo Senhor Ministro da Jus.tiça e o Secretário-Geral do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
solicitaram a indicação dos representantes da
Maioria e da Minoria no Senac;io Federal para
participarem do referido órgão.
Após examinar o expediente, a Comissão
Diretora concorda em que o Senhor Presidente procure os líderes para efetuar as res_pectivas indicações.

A seguir, o Senhor Presidente SIJ.gere ao
Senhor Primeiro Secretário que, na Regulamentação do Ato n~ 3, de 1989, da Comissão
Diretor~. it]clua a determinação do recolhimento diário dos veiculas do Senado Federal
ao Serviço de Transportes, onde deverá existir
um sistema de transporte para os respectivos
motoristas, de suas residências para o trabalho
e vice-versa.
Prosseguindo, o Senhor Presidente lê expediente enviado pela Coordenadora do Núcleo
de Imagem da Universidade de Brasília, no
qual solicita a_ prestação de serviços pela Gráfica do Senado quanto a confecção de cartazes, convites e catálogos, destinados à divulgação do "I Encontro de Arte e Tecnologia da
UnB". A Comissão debate a referida solicita-
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ção e, em face do corte de recursos orçamêntários no presente exerdcio, decide pelo inde.
ferimento.
Em seqUência, o Senhor Presidente concede a palavra ao Diretor-Geral que submete
à Comissão Diretora os seguintes assuntos:
1 - Exposição de Motivos da Diretoria da
Subsecretaria de Taquigrafia acerca dos trabalhos desenVolvidos naquela Subsecretaria, ém
face do disposto na Resolução que "dispõe
sobre horário e freqüência no· Senado Federal,
e dá outras providências". ·
Discutida a matéria, a Comissão Diretora
autoriza o Senhor Primeiro Secretário a cons-tituir uma Comissão composta de Representantes do Senado Federal, do Cegraf e do Prodasen para elaborar proposta de regulamentação daquela Resoluçãd.
,2- Processos n~s 00591 8/88-0 e
002875/89-6, de interesse da servldora Adalizia de Souza Cunha.
É designado o Senhor Primeiro Secretário
para relatar a matéria.
Em continuação, o Senhor Presidente franqueia a palavi"a ao Senhor Primeiro Vic~-Pre
sidente que submete aos presentes os séguintes assuntos:
1 -Parecer pela instauração de processo
administrativo para apurar os fatos constantes
do Processo n~ 018567/87-5.
'Após discutir a matéria, os presentes aprovam O parecer.
2 - Parecer aO Projeto de Resolução do
Congresso Nacional n" 1/89, que "estabelece
normas para o exame e votação de Medidas
Provisórias".
O parecer é distribuído aos membros da
Comissão Diretora para exame e deliberação
em posterior reunião da Comissão Diretora.
O Senhor Presidente concede, a seguir, a
palavra ao Senhor Quarto Secretário que submete à Mesa Diretora seu Parecer pela mcmutenção do despacho do ex-Presidente, Senador Humberto Lúcena, dado no Processo n~
001208/89-6, em que o servidor Aldo Assumpção Zagonel dos Santos pede reconsideração da decisão dada ao Processo n~
020231/87-3.
Antes de ser discutido o Parecer, o Senhor
Primeiro Secretário pede, e lhe é concedida,
vista da matéria.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas,
o Sent1or Presidente dedara encerrados os
trabalhos, pelo que eu, José Passos Porto, Direter-Geral e Secretário da Comissão Diretora,
Javrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Pres'idente vai à publicaç:3o.
Sala da Coffiissã.o Diretora, 14 de março
de 1989. _:. Senador Nelson Cllrneiro, Presidente.
·

República Federativa do Brasa

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

AnO XLIV- l'f0023

sAB.\Do, 18 DE MARÇO DI! 1!189

BR4811JA-DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos tennos do art 25, § 1'• inciso 1, do Ato
das Disposições ConStitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Fedetal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 1, DE 1989
Aprova o texto do Decreto-Lei n• 2.454, de 19 de agosto de 1988, que dispõe sobre
a prorrogação dos prazos de vigência de iqcentivos fiscais para empreendimentos localizados
nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam)
e da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-Lei n•.2.454, de 19 de agosto de 1988, que
"dispõe sobre a prorrogação dos prazos de vigência de incentivos fiscais para empreendimento;;.localiz,ad~s
nas áreas de atuação da Superintendência do DesenvoMmento da Amazônia (Sudam) e da Supenntendenc•a
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).
Senado Federal, 17 de março de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SENADO FEDERAL
Faço saber que ó Senado Federal aprovou, nos tennos do art 52, inciso lX, da Constituição
Federal, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 6, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado da Paraíba (LFTPB), em substituição de 3.850.000 Obrigações do Tesouro
do Estado da Paraíba (OTPB).

Arl 1' É o Governo do Estado da Paraíba autorizado a emitir, mediante registro no Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do EStádo da Paraíba (LFTPB), com base nas disposições
do art. 4• da Resolução n' 62, i:fe 28~ de outubro dé 1975, do Senado Federal, emissão esta destinada
a possíbilitar a substituição de 3.850.000 Obrigações do Tesouro do Estado da Paraíba (OTPB), que será

614

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção IQ

Sábado 18

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁACO 00 SENAOO FEOERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab•lidade da MeSJ do Senado Federal

PASSOS PORTO
Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
_ _
.. __ _
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE 6ASTOS
Diretor lndl,lstrial
FLORIAN AUGUSTO COUTiNHO MADRUGI\
Dlretor Adjunto

ASSINATURAS_

Semestral .............................. ~-·······~·-··--· Ncz$ 9,32
Exemplar Avulso ............................. ~,---~·-NC.S 0,06
'

T1ra~em: 2_:_200:exemplares.

extinta em isonomia com o tratamento a ser dado aos títulos federais da espécie, na forma do que prescreve
a Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senad<;> Federal, 17 ele março ele 1989.-_.-Sena<lor Nelson Carneiro, Presi<lente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos <lo art 52, inciso VI, da Constituição
Fe<leral, e eu, Nelson Carneiro, Presi<lente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 7, DE 1989

Autoriza a prefeitura Municipal da Odade do Rio de Janeiro a elevar, excepcional
e temporariamente, seu limite de endividamento.
Art 1' É a Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro autorizada a elevar, excepcional
e temporariamente, ·o parâmetro do inciso III d.o art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975,
com as alterações da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo
a permitir o registro de uma emissão de 2.600.000 Obrigações do Tesouro do Município do Rio de Janeiro
(OTM-RJ), equivalente a NCz$ 6219356;00 (seis milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e cinqüenta
e seis cruzados novo~). destinado _ao giro de sua dívida consolidada interna mobiliária, vencível, durante
- ·
o exercício de 1989.
Art 2• Esta Resolução entra em vigor mi data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de. março de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 4• RElii'IIÁO, EM 17
DE MARÇO DE 1989.

1.1-ABERTURA
1.1.1-Comunlcação da Presidência
-Inexistência de quorum para aber-

tura da sessão.

1.1.2- De_signação da Ordem do
Dia da próxima sessão..
1.2- ENCERRAMENTQ .
2 - EXPEDIENTE DESPACHADO

2.1-Projetos

-Projeto de Lei do Senado n~ 38/89,
de autoria do Senador Louremberg Nunes
Rocha, que suprime o item V do art. 176
e acrescenta um item V ao art. 177, renumerando-$e os demais da Lei n<;> 4. 737,
de 15 de julho deJ9~ (Código Eleitoral).
-Projeto de .L~i do Ser)ado rt-' 39/89,
de autoria do Senador Francisco RoDem-

... bérg;·que-âispôe' SObrei a obrigatoriedade
de cadastramento e obtenção de autorização espedãl, junto ao Departam-ento- de
Polícia F~deral, das pessoas ffsicãs ou JUrf·
dicas que manipulam substâncias químicas especificadas, utilizadas na extração da.

cocaína.

3-'ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
-N'?" 20 e 30189 (republicação).

-~

4-ATO DO PRIMEIRO SECRE·
TÁRIO DO SENADO FEDERAL
-

N 9 _l/89_ (r~~ubl_icação)

5 -MESA DIRETORA
- 6-'- LIDERES'E VíCE-LiDERES DE
PARTIDOS
.

7 - COMPOSIÇÃO DE COMIS·
SÓES PERMANEI'ITES

Março de 1989

Sábado 18

DIÂRIO DO CONGRESSO NACIONAL ,(Seção ll)

615

Ata da 4" Reunião, em 17 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Francisco Ro/Iemberg

ÀS9 HORAS, ACHAM-SEPRESENTES'OS
SRS. SE!YADORES:

- Mârio Maia- Leopoldo Peres- Odacir
Soares -

Ronaldo Aragão -

Olavo Pires -

Almir Gabriel-Jarbas Passarinho- Alexan~
dre Costa -João Lobo - Marco Maciel Ney Mar'anhâo - Francisco Rollemberg , Lourival Baptista - Jutahy MagaJhães- Ruy
Bacelar - Mauro Borges - Iram Saraiva Meira Filho-Rachid Saldanha Derzi-Affon~
so Camargo - Dirceu Carneiro.
'
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollern-

berg)- A lista de presença acusa a comparecimento de 21 Srs. Senadores. Entretanto não
há em plenário o quorum regimental para
abertura da. sessão.

Nos termos do §

2~

do art. 180 do

Regi~

mento Interno, o expediente que se encontra
sobre a mesa será despachado pela Presidência, indepe_ndentemente de leitura.
Nestas condições, vou encerrar a presente
reunião, designando para a sessão ordinária
d~ segundawfeira, dia 20, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em rumo único, dO veto total
aposto ao Projeto de Lei do Senado ·n~ 48,
de 1987w0F, que intrOduz alterações no C6di·
go Tributário do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n'~' 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências. (Dependendo
do relatório da Comissão do Distrito Federal.)

-2Discussão•• em turno (mico, do veto parcial
aposto_ ao Projeto de Lei do DF n9 3, de 1988.
que institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Uquidos
e Gasosos, e dá outras providências. (Dependendo do relatório da Comissão do Dtstrito
Federal.}

Parte vetada: parágrafo único do art 69.
-3Discussão,

em turno (mico, do veto parciai

apostó do Proj~to de Lei do DF ll' 5, de 1988;
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores _e_ membros do ministério
público do Tribunal de Contas do DistritO Federal. (Dependendo do relatório da Comissão
do Distrito Federal.}

Parte vetada: art. 4'~'

na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade de seguro, nos financiamentos de investimentos ruraís, cobrindo o risco de morte
ou inva1idez permanentt; b;!ndo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n~ 1.052
e 1.053, de 1985, das Comissões:
-de Economjo; e
-de Fm811ças.

-5Discussão, em turno único. do Projeto de
Lei da Câmara n~ 19 de 1985 (n9 2.789/83,
na Casa de origem). Que "dá o nome de "Guaru1hos" ao aeroporto em construção no Muniópio paulista do mesmo nome, e determina
outras providências", tendo
PARECER FAVORÁVEL sob n• 403, de
1985, da Comissão:
· -de Transportes, ComuniCações e Obras

Públicas.

'

-6Discus~9,

em turno único, do Projeto de
Lei da O!mara n• 105, de 1985 (ll' 2.569n6,
na Casa de origem}, qUe fixa a Capital da Repú~
blica como sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo
,
.
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de
1985, da Comissão
--de educaç6o e cultura.
o

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollem~
berg) - Está encerra& a reUnião.
(LeViJnta-se a reunião ~s 9 horas e 30
minutos)

- f'XPEDIE/'ITE DESPACHADO NOS
TERMOS DO§ 2' DO ART. 180, DO RE-

GIMENTO 11'11ERIVO.
PROJETO DE U!l DO SENADO
1'1• 38, DE 1988
Suprime o item V do ~rt 176 e 8crecenlll um item mJ art. 1
renumetando-se os demais da Lei n' 4.737. de
15 de julho de 1965 (Código Eiehorllf).

v

n

O CongreSso Nacional decreta:

Art. I• A Lei n• 4.737, de 15 de julho de
1965 (Có~go Eleitoral) pass_a a vigorar com
as seguintes alterações:
a) Suprima~se o item V, do art.. 176.
-

,...... ........................·--···--·

-4-

- 11- ........................-·---····--·--<.........

Disc:ussão, em turno único,_ do ~r9jeto de
Lei da O!mara n• 13, de 1985 (n• 3.413/80,

III-······································--···--IV-;..................~.;......;...,._;._..............

b) Acrescente-se ao_art 177, o seguinte item:

1- ............................_,_.·----~-···11- .....;___,....- -...-~·.....~

III- -···'""'·'"·"·'·'"'"'"~=~-o=-c.- IV- ..... -................._.;.,,.____...~
V- Se o eleitor escrever o nome ou
o número de um candidato e a legenda
de outro Partido, o voto será contado para
o· candidato cujo nome ou b número foi
preenchido e para a legenda do Partido
a que pertencer.
·
Art 29 A pieSenú~ lei enirará em vigor na
data _de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Entre os princípios fundamentais da Consti·
tuição federal está o de que todo. o poder ema~
na do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. (arl 1'~', parágrafo único da
C.F.) (grifo nosso).
_O atual Código Elettoral, Lei ll' 4737, de
15-7~, explicita que os representantes serão
escolhidos direta e secretamente dentre os
candidatos indicados por partidos pol"rticos na·
clonais.
'
Ainda que _concordemos com a necessida·
de _do_fo_rtaledmento dos partidos políticos Para um melhor funcionamento" do sistema democrático de governo, o exame dos textos
legais indica claramente a relevância do papel
-do representante do povo, cujos direitos e responsabilidade são profud~mente regulados.
Ora, se-ISso é verdade, não tem como persistir a norma previSta no art. 176, item V ·do
Código Eleitoral, validando o voto apenas para
a legenda indicada, quando o eleitor indicou
o húmero ou nome de candidato e, às·vêzes.
ambos, de forma completa.
Na verdade~ com a multiplicidade de partidos, gerando, até por isso, coligações entre
dois ou mais partidos, criou-se para o eleitor
situação de acentuada conrusão e até mesmo
perplexidaqe, principalmente se cosiderarmos
Os analfabetos, menores de 18 anos, deficientes visuais etc.
Vejamos um exemplo: ~:-~ma coligação de
5 (cinco) ou mais partidos com abreviaturas
assemelhadas -PPB, PTB, PDC- PDT, PMB
- em que o elêitor indique claramente o nome e o número de um candidato a vereador
com 5 {cinco) algarismos, expressando indiscutivelmente a vontade de sufragar aquele
candidato. Perststindo aquela norma e errando
_e]e na colocaçãa, da sigla correspondente
àquele candidato, perderá este o voto e ganhará tácr somente a legenda coloca"da erronea·

mente.

Isso não pode continuar. Se o eleitor expressamehte indica o número de seu candidato
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e até incluir o nome, não é possível que este

candidato perca o seu voto para uma outra
qua)quer legenda, diferente; da sua, porque ISto
representa uma violência contra a_ vontade do
eleitor, autenticamente, manifestada em favor
especificamente daquele candidato e, conse-qUentemente, da legenda a que pertence.
TIVéssemos partidos consolidados, até pelo
decurso do tempo, e tavez isso seria passível
de discussão. No disperso e múltiplo quadro

partidário que temos, com mais de 30 (trinta)
agremiações, é impossível exigir do eleitor tal
manifestação por ocasição do vota.
Daí a iniciativa deste projeto de lei para suprimir o inciso V do art 176 do Código Eleitoral e acrescentar ao art 177~- o item V para
que, indicando ·claramente o eleitor o nome
ou número do candidato de sua preferência,
este prevaleça, ainda que erroneamente tenha
indicado outra legenda.
A iniciativa que ora adotamos tem em vista,
como é óbvio, evitar inútneras injl.IStl.ças que
têm sido praticadas contra os candidatos, em
de<::orrência do exagerado número de partidos
que ora temos.
Vale aduzir, ainda, que, na maioria dos municípios do interior, a fiscalização dos partidos
nem sempre se faz presente, ante as dificu1disdes que todos conhecemos. até de conduçio. Tal fato deixa em muitos casos o voto
do eleitor à mercê de um apurador menos
escrupuloso que, pelo simples acréscimo de
uma legenda, num espaço não preenchido.
poderá manipular, a seu bel-prazer, imensa
quantidade de votos.
Contamos, à vista. do exposto, com1o indispensável respaldo dos nobres colegas, na consubstanciação das medidas_QI"a propostas.
Sala das Sessõe~, Senador Louremberg Nunes Rocha.

LEGISLAÇÃO aTADA

LEI N• 4.737,
DE 15 DE JULHO DE 1965
(Código Eleitoral)

"Art 176. Contar-se-á o voto apenas
para a legenda, nas eleições pelo sistema
proporcional:
I - se o eleitor escrever apenas a si9la
partidária, não indicando o candidato de
sua preferência 19 1>;
n- se o \eleitor escrever o nome de
mais de um candidato do mesmo partido;
m- se o eleitor, escrevendo apenas os
números, indicar mais de um candidato
do mesmo partido;
N- se o eleitor não indicar o can!fi..
dato através·do nome ou do número com
clareza suficiente para distihgui-lo de outro candidato do mesmo partido;
V- se o eleitor, indicando a legenda,
escrever o' nome ou_ o n_úmero de canclidato de outro partido.
-

Art. 177, Na contagem do~ votos para as eleições realizadas pelo sistema proM
pofcíonal obseJVar-se-ão, ainda, as seguintes normas:
1- a inversão, omissão ou erro de grafia do nome ou prenome não invalidará
o voto desde que seja possível a identificação do candidato;

O-se o eleitor escrever o nome· de
candidato e o número correspondente a
outro da mesma legenda ou não, contarse:-á o voto para o candidato cUjo nome
foi escrito bem como para a legenda a
que pertence, salvo se ocorrer a hipótese
prevista n 9 V do artigo anterior f<!);
m- se o eleitor escrever o nome ou
o número de um candidato a Deputado
Federal na parte da cédula. referente a
Deputado Estadual ou vice-versa, o voto
será contado para o candidato cujo nome
ou número foi escrito;
IV -se o eleitor escrever o nome ou
o número de candidatos em espaço da
cédula que não seja o correspondente
- ---ao Cargo para o qual o candidato foi regis-trado, será o voto computado para o canM
d.Idato e respectiva legenda, conforme o
registro."
(À Comissão de Constituição e Justiça)

" PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 39, DE 1989
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
cadtJstrlNTlento e obtenç8o de autoriza~
ç§o especial, junto ao /)epiJrtamento de
Polfcia Federal, diJs pessoas ffslcas oujurfdiciJS que manipulam subst8ncias químicas especificadas~ utilizadas na extraç8o da coca/na.

O Con~ Nacional decreta:
·
Arl 19 É obrigatório o cadastramento de
pessoas tisicas ou jurídicas na DMsão de Repressão a Entorpe<:entes do Departamento da
Polícia Federa, assim como a ol?tenção da
sua autorização especial para o exercício de
atividades de produção, purificação, preparo,
embalagem, feembalagem, manipulação, reaptoVeitamento, utilização, transformação, im·
port.ação, exportaçãO, reexportação, cessão,
porte, distribuição, armazenamento, depósito,
guarda, transporte, compra, venda, exposição

(92) A Lei no 6.989, de 5·5-82 -(art. 7~). dera nova
redaç~ ao Inciso Ddo art. 177:
"O - se o eleitor es~rever o nome .de l.!m candidato e o nú~o correspondeOt~ ·a 'Outro da
mesma legencUt ou nâo, contar-se-á o voto para

anterior do Códlgo Eleitort~l.

à venda ou a entrega das seguintes substãn~
cias químicas e seus sinônimos:
I - Grupo 1- Éter el:l1ico, acetona, permanganato de potássio, carbonato de sódio, ácido
dorídrico, butanona e clorofórmio;
D-Grupo II - amónio, carbonato de cá!·
do, hidróxido de sódio e anídrido acético.
Art. 29 Ficam isentos da obrigatoriedade:
1- do cadastramento:
a) as pessoas físicas ou jurídicas c:::ujo consumo mensal de cada uma das substâncias
químicas do Grupo I for inferior a dois quilogramas ou dois litros;
b) as pessoas físicas ou jurídicas cujo con-.
sumo mensal de cada uma das substâncias
quimic::as do Grupo 11 for inferior a dez quilogramas ou dez lttros;
n- da autorização Especial:
a) as pessoas físicas ou jurídicas c:::ujo consumo mensal de c:::ada uma das substâncias
químicas do GrupO I for inferior a dez quilogramas ou dez lft(os;
b) as pessoas físicas ou jurídicas cujo consumo m~nsal de cada uma das substâncias
químicas do Grupo TI for inferior a trinta quilogramas ou trinta litros.
Art. 3~ A relaç_ã,o das substâncias quími·
cas de que trata o art. 1~ e os quantitativos
máximos para isenção de cadastramento e
obtenção de autorização especial de que trata
o art 2 9 deverão s_er revistos e atualizados bianuaJmente em ato nonnativo do órgão competente do Ministério da Justiça.
Art. 49 Os infratores desta Lei ficam incursos nas penas previstas para o art 12, § g
I da Lei n~ 6.368, de 21 de outubro de 1976.
Art. 59 Esta lei entra em vigor 180 (cento
e oitenta) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 6 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

O consumo dos entorpecentes e, principalmente, da cocaína, está em franca ascensão
no mundo. O recente deslocamento de grande parte dos Iaboratórios.de extração e purificação daquele alcalóide, dos países 81ldinos
para o interior do Brasil, em muito tem agravado os nossos problemas de repressão aos
tóxicos. A liberdade de comércio, de importação e eXportação, aléin das rilúltiplas utilizaÇões lícitas das substâncias químicas usadas
na produção de cocaína, como -o-éter ~ico,
a acetona, o pennanganato de potássiO, o carbonato de s6dio, o carbonato de potássio, o
ácido clorldrlco, a butanona, a arnOO:ia, o hidróxido de sódio, o -cioro[órmio,_ e_ o apíQ_r:Jdo
acético, em muito têm cola_borado para o
crementõ dá produção de entorpecentes no
País. A Divisão de Repressão a EntOrpecentes
do Departamento de Policia Federal, apesar
de. todos os esforços çie obstacuii~çãq do
livre trânsito daquelas substândas químicas
para a e~açãQ da cocaína, Se depará com
· a inexistência de legislação pertinente e juridicamente eficaz. Julgai-nos, portanto, opórtuha.
a elaboração da presente norma legal, qJ.Je
deverá tomar Obrigatórios, não só o cadastramente dos usuários; mas também a obtenção

m-

o candidato cujo nome foi escrito e para a
(91) A Lei no 6.989, de 5-5-82 (mt. 69), revogam
o inciso I do an. 176, renumeriD'Id.o os demais.
A Lei N~ 7 332, de 1-7-85 (art. 20), re\:'OQOU
o art & c{a Lei n~ 6.989 e restabeleceu a_ redaçào
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legencUt a que pertence, salvo se ocorrer a hipótese prevista no n9 IV do artigo ID'Iterlor."

A Lei n~ 7332, de 1-7-85 .(art. 20), revogou
o art 7 9 da Lei ()I' 5.989 e resttlbeleceu a r~ação
anterior

do Código Eleitoral.
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de autorizaçao especial no Departamento de
Políçia Federal, para a execução de uma série
de atividades envolvendo a utilização daquelas
substâncias. Destarte, será possível eferuar-se
o controle do destino comercial delas, através.
do cruzamento de dados. A proposta constante no projeto se faz indispensável como
forrna de se evitar o livre trânsito daquelas
substâncias. Por oub"o lado, o use bastante
neralizado de algumas delas poderia resultar
numa sobrecarga desnecessária e insuportável para o sistema de cadastro e concessão
de autorizações especia"is. Resolvemos, portanto, separar aquelas substâncias químicas
nos Grupos I e n, onde o segundo t~m, via
de regra, vasto uso nas mais variadas e comezinhas atividades. No entanto. h~ que se ter
em mertte que, na inventividade dos produtores de cocaína, não seria improvável o estabelecimento de uma rede de fornecedores de
· pequeno vulto, sob aparência inocente. Em
contrapartida, o conb"ole excessivo sobre tais
substâncias poderia gerar consiÇerâvel distúrbio comercial e industri~ no País. Optamos,
nessas condições, por estabelecer quantitativos máximos dê utilização mensal como critério de isenção, numa atibJde intermediária
entre o necessário e o possível.
Sabemos que a medida será aditiva, parte
de um esforço maior. 'ConstiÚ.iir-se-á, no entanto, num passo decisivo no coJ1.lbate à produção e ao tráfico de entorpecentes no País.
Sala das sessões, 17 de março de 1989.

êóitoREsso NACIONAL (Seção O)

em desacordç com detenninação legal ou regulamentar:
Pena-Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze)

anos, e pagamento de 50 (cinqOenta) a 360
(trezentos e sessenta} dias-multa.
_§ }9 Nas mesmas penas incorre quem,
indevidamente:
I-Importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em

depósito, transporta, traz -c~nsigo ou guarda
matéria-prima destinada a preparação de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;
n- semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à preparação de entorpecente
ou de substância que determine dependência

física ou psíquica.
§ 2? Nas mesmas penas incorre, ainda,
quem:

r..:.... induz. instiga ou auxilia alguém a usar

entOrpecente ou substância que determine dependência fisica ou psíquica;
O- utiliza local de que tem a propriedade,
posse, administraçao, guarda ou vigilância, ou
consente que outrem dele se utilize, ainda que
gratuitamente, para uso indevido ou tráfico
üíclto de entorpecentes ou de substância que
determine dependência tisica ou psíquica.
m- contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido ou o tráfico
ilícito de substância entorpecente ou que detennine dependência física ou psíquica.

-Frandsco Rolfemberg.
lEGISlA~O

OTAll4

LEI N• 6.368,
DE 21 DE OUfUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção
erepressãoaotr.WcoUícitoeusoindevido
de substáncias entorpecentes ou que determinem dependência físka ou pslqw"ca,
e dá outras provfdef?cias.

.........................---······--······---··-···
(ii Comissão de Constituição e Justiça)
(•) ATO DO PRESIDENTE
N• 20, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
.it~ 38 e 97, i_ndso N, do Regimento Interno,

em conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n"
O Presidente da Repúbllca
__ ___ __
2 de 1973, revigorada pelo Ato_ da Comissão
Faço saber que- o Congresso Nacional de- -- Diretora n" 12, de 1983, de acordo corn o
f$sposto na Resolução n9 130, de 1980, etencreta e eu sandono a seguinte lei:
CAPtfOLO
do em vista o que consta do processo n9
1
000.416189-4.
Da prevenção
Resolve autorizar a contratação, sob o regiArt. 1~ É dever de toda pessoa física ou
mejurfdicç:~ da Consolidação çlas Leis do Trajwfdica colaborar na prevençao e· repressão
balho e _do Fundo ~d_e~ Oarantia_ por Tempo
ao tráfico ilícito e uso indevido de substânda
de Serviço, da senhora StelaSiqucira Campos,
entorpecente ou que determine dependência
para o emprego de Assessor Técnico, com
física ou psíquica.
o salário mensal equivalente ao vencimento
do Cé!fgo_ DAS-31 a partir de ?3- de feverei!"o
de- !989, com lotação e exerclcio no Gabinete
do Senador Moisés Abrão Neto.
Senado Federal, em 15 de fevereiro de
1989 -Humberto Lucena Presidente.
.:APfT(JLo m
Dos crimes e das penas

Art. 12. Importar ou exportar,~ re~eter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,
expor à venda ou ofei-ecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar,· trazer
consigo, g!Jardar, prescrever, ministrar Ou entregar, de qualquer forma, a consumo subs-·
tância entorpecente ou que determine dependênçia física ou psíqUica, ·sem autorização ou

Sábado 18

item .38, e 97, inciso N, do Regimento Interno,
em confonnidade com a delegação· de com~
petência que lhe foi outorgada pelo Ato n'
2 de 1973, revigorada pelo Ato da Comissão
Diretora n" 12, de 1983, de acordo com o
disposto na Resolução n~ 130, de 1980, e tendo em vista o que consta do processo n"
400/89-0.
Resolve autorizar a contratação, sob o regi~
me jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho e do Fundo de Garanti~ por Tempo
de Serviço, do Senhor Itamar de Souza, para
o emprego de Assessor Técnico, com o salário
- mensal equivalente ao vencimento do cargo
DAS-3, a partir de 12 de janeiro de 1989, com
lotação e exercído no Gabinete do Senador
Lavoisier Maia.
Senado Federal, 19 de março de 1989 Nelson Carneiro, Presidente
C")

Republlc.!!do por h11ver saldo com incorreçôes no DCN,

I. de J.-3-89.
{0 )

ATO DO PRIMEIRO SECRETARIO
. 1'1• 1, DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado FederaL
usando da competência que lhe confere o .t.
137, do Ato n•31, de 1987, da ComissãoDfre.
tora e considerando o disposto no parágralb
único do artigo 87 do Decreto-Lei n" 2.300,
de 21 de novembro de 1986, alterado pelos
Decretos-Leis n""' 2.348, de 24 de julho de
1987 e 2.360, de 16 de setembro de 1987,
resoJve:
Art. 19 qs limites previstos nos arts. 18.
19, 76, 88 e 117, do Ato 11" 31, de 1987, da
Comissão Diretora, são fJXados nos valores
constantes da tabela anexa, para vigorar a par-tir de 19 de janeiro de 1989.
Art ~" Este Ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3-? Revogam-se as dispo~iç0es em
contrário.
Brasilia, 1o? de janeiro de 1989. - Jut/Jhy
Magalhães. Primeiro Secretário.
!•)

ReptJblicado por haver saldo com inc:orreções no Dat.

Seçio U. de 16-2·89.

ANEXO DO ATO DO
PRIMEIRO SECRErÁRIO

N• A1 DE 198"9
Artigo

Item

18

1-b
1-c

l·a

U·a

11-b
ll·c

' (") RcpúbliCado por haVer saído cbm lncorreções no DCN

I, de 17-2·89.

(0)

19

ATO DO PRESIDENTE
.1'1' 30, DE 1989

O PresideFlte do Senado Federa], no uso
das atribuições que lhe conferem o art. 52,

617

I

u

Novo Valor
(Cz$)
86.985.000,00
869.á57.000,00
869.857.000,00
20.296.000,00
579.905.000,00
. 579.9o5:ooo.oo
5.799.000,00
869.000,00

76

289.952.000,00

88

115.981.000,00

117

m

20.296.000,00

República federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO
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TERÇA-FEIRA, 21. DE MARÇO DE 1.989

BRASÚJA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 200 SESSÃO, EM 20
DE MARÇO DE 1989
1.1 -ABERTURA

SEIYADOR MIÍR/0 M"'úú- Convenção
Nadonal do PDT.
1.2-4 - Leltum de projeto

I 2 - EXPEDIENTE

-Projeto de Lei doSenado n9 40/89,
de autçria do senador Leopoldo Peres, que

1.2.1 -Projeto recebido da Cimara

dispõe sobre o aproveitamento de servidores de autarquias federais, de empresas

dos Deputados

Projeto de Lei da Câmara n9 3/89 Com~
plementar (no 55/89, na Casa de origem),
que estabelece casos de ineJegibilidade e
os prazos de sua cessação.
1.2.2 -Comunicação da

Presldên~

da
Recebimento da Mensagem n' 63/89,
109/89, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da 'República, solicita autoriza.çãà para que a Prefeitura MWlfcipal de Xique-.Xique (BA) possa contratar operéição
(n~

de crédito no valor correspondente, em
cruzados novos, a 447.750,00 Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN).

públicas, de sociedade de economia mista

e de fundações públicas extintas ou dissolvidas, e dá outras providências.
1-2.5 -

N~>

Requerlmento

4 l/89, de autoria.do Senador Car-

los Chiarellf e outros Sehadores, solicitando que o tempo destinado aos oradores

do Expediente, de sessão em data a ser
oportunamente marcada, seja dedicado à

homenagem .póstuma. ao ex-Senador
Mem

deS~.

1.2.6- Leitura de Resolução
- N:9 8/89, que cria CPI para investigar

1.2.3 -Discursos do Expediente

a liquidaçãO do Banco Regional de DesenvoMmento do Extremo Sul- BRDE.

SENADOR JOÃO MENEZES- Sucessão presidencial. _
SENADOR JOAO CAU10!'1 - Recur-

1.2.7- Comunkação
-DoS Senadores José Agripino e Lavoisier Maia. c;le que se ausentarão do P,aís.

sos humanos· para cumprimento, pelo
Congresso Nacional, das determinações
constitucionais no tocante ao Orçamento.
SENADOR lEOPOLDO PERES- Surto de maJária no interior do Estado do

_

~azonas.

SENADOR f'IEY MARAI'IHAO- Ubera-

ção dos recursos para custeio agrícola e,
em especial, no tomate indusbial.
SENADOR LOORIVAL SAPTISTA Homenagem póstuma a Vera Lúcia Marcô

Saborá.

\

1.3-0RDEMDODIA

Veto total aposto ao Projeto de Lei do
Senado rf 48, de 1987-DF, que introduz
alterações no"C6dfgo Tributário do Distrito

Federal, instituído pelo Decreto-Lei n9 82,
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras
providências. Discussãó encenada ficando
a votação adiada por falta de quorum.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n? 3, de 1988 que institui, no Distrito
Federal, o imposto sob~e vendas a vm;eJo

de combustíveis líquidos e gasosos, e dá
outras próVidências. Discussão encerrad~
ficando a votação adiada por falta ae quo-

rum.
Veto parcial aposto do Projeto de Lei
do DF n 9 5, de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Discuss.Jo encerrada ficando a votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1985
(n9 3A 13/80, na Casãde origem), que institui a obrigatoriedade de seguro, nos fmanciamentos de investimentos rurais, cobrindo o riséo de morte ou invalidez permanente. Dlscuss4o encerradí1 ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lêi da Câinara n? 1'9, de 1985
(n• 2.789/83, na Casa de origem), que ·-dá
o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em
construção no município paulista do mes-mo nome e determina outras providências". Discussão sobrestada por falta de
quorum para votação do Requerimento n9

42189.
Projeto de Lei da Câmara n" 105, de
1985 (n• 2.569n6, na Casa de origem),
que fixa a Capital da República como sede
do Conselho Nacional de Desportos. Discussiioencerrí!lda ficando a votação adiada
por falta de quorum
1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR FRA!'IÓSCO ROLLEMBERG- Privatização do Uoyd Brasileiro.
SEIYADOR MAURO SE!'IEVIDES -Sistema Naciona1 de Emprego. ,
SEIYADOR CARLOS CHlARELU- Homenagem póstuma aO exwSenador Mem
de Sá.
-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENA.DO FEDERAL
DIÁRIO DD CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a respon~bllidade da Mesa do Senado Federal

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

Oiretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA .

Oiretor Administrativo

Semestral ............................................." .... NCz$ 9,32

LUIZ CARlOS DE BASTOS
Diretor Industrial
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

SENADOR J(JTAHY MAGALHÃES Greve geral Qe 1~ de m~o último.
SE:fiADoRODSABÓ.b\DEOIRVAlHO
-lnstitl.lisão dos Fundos Constitucionais
do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.

1.3.2 -Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.4- ENCERRAMENTO

2 - DISCURSOS PROFERIDOS
EM SESSóES Al'ITERIORES
-Do Senador Cid Sabóia de Caivalho,
pronunciado na sessão de 10-3-89 -(Repu-

Exemplar Avulso ·····················'·'················--NCz$ 0,06
Tirager:n: _2.~00-exemplares.

blicação do aparte dado ao discurso do
Senador Edison Lobão) ..

-Do Senador João Jl1,enezes, pronUnciado na sessão de 13-3-89
-Do Senador Cid Sabóia de Carvalho,
pronunciado na sessão de 1.>.3-89

5 - PORTARIA DO DIRETOR•GERAL DO SENADO FEDERAL

6 -MESA DIRETORA

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SE-

NADO FEDERAL
-N• 57, de 1989.

7- ÚDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS

4-PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETARIO
RAL
. . . DO SENADO FEDE-N~

8 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

7, 8 e 9189

Ata da 20~ Sessão, em 20 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Meira Filho

As 14HORASE30MINaTOS,ACHAM-SE
PRESEl'ITES OS SRS. SE/'IADORES:
Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Olavo
Pires - João Menezes - Almir Gabriel Carlos Patrocínio - João Lobo - Afonso
Sanchb- Mauro ,:3enevides -José AgripinO
- Lavoisier Maia - Marcondes Gadelha Ney Maranhão - Francisco Roll~mberg LDurival Baptista- Meira Filho-- Mendes
Canale - Rachid Saldanha Derzi ·.,..- Jorge
Bomhausen- Carlos Chfarelli -José Paulo
Biso!.

c EXPEDIENTE

Ofido
_Do Sr. Primeiro Secretário da Câmara
dos Dep.itados, encaminhando à revisão
dei Senado Federal autógrafo do seguinte
p<ojeto:

DA

PROJETO DE LEI
cAMARA
N• 3, DE 1989- COMPLEMENTAR
(N• 55/89, na casa de origem)

c_

Estabelece casos de ineleglbUklade

--~ Os ·prazos de sba cessação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A lista de presença acusa o comparecímento

de 21 Srs. Senadores. Havendo n_úmero regimental, declaro aberta a sessão. __ _
Sob a proteção ·de Deus, inici~Ç,S nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretá.rio irá proceder_

do Expediente.

1

E lido o s'eguinte

à leitUra_
•

O Congi'E:!sso NadOOaJ·decreta: . -·
Art. 1~" São inelegíveis os ministros de Es..

'tãdo, séCretárlõS- áeestado, presidente, dire-

tor, superli1tendente de_brQãos da administração pública direta e indireta. incluídas as
fundações e sociedades de economia mista,
salvo se se afastarem definitivamente do cargo
. ou; 6 (seis) mesea antes da eleiçiio.

Art. 2 9 _ Esta lei complementar entra em
vigor na dàf.ã àe sua publicaçOO.
- Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

(À Comissio de Constitulç4o eJustiç,.a)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu a mensagem n9 63,
de 1989 (n' 109/89, na origem), de 16 dó
corrente. pela qual o senhor Presidente daRepública, nos termo~ do art. 52, indso IX._ da
Constituição, solicita autorização para qUe a

Prefeitura Municipal de Xique-Xique (BA) pooSã Contratar operãção de crédito no vaior.~r
respondente,_ em cruzados novos, a
447.750,00 Obrigações do Tesouro ['ia.cíooal
-arN.
.
A Presidência designará oportunamente o
relator da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Há oraqores insc:ritos. ~
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Concedo a palavra ao nobre senador Man-

sueto da Lavor. (Pausa.)
S. E"J<' não está presente.

.

Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro. (Pausa:)
S. Ex" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar. (Pausa.)
S. Ext não está·presente.
Concedo a palvra ao nobre Senador José
Paulo Bisol. (Pausa.)
S. Ext não está presente.

Concedo a pa1avra ao nobre Senador João

Menezes.
'
O SR. JOÃO MENEZES PRONliNC/A
DJSCCIRSO QUE, ENTRE(}{fE À REVTSÃO DO ORADOR. SERÃ PGBllCADO
POSTERIORMENTE
.
O SR. PRESIDE!'ITE (Nabor Júnior)" -

Concedo a pa1avra ao nobre Senador João
Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB -

ES.
PronWlcia o segUinte d[scurso.) -Sr. Presidente, Srs. senadores, depois de lOnga demo-

ra. o

acordo fumado entre o Congresso e o

Executivo permitiu uma recomposição em bases bastante razoãveis do Orçamento dã União
para 1989. Para todas as partes houve um
substancial ganho·de natureza política.
De um lado, o ExecutiVo teve Os seus vetos
mantidos pelo Congresso Nacional numa sessão que se prolongou demasiadamente, porque houve uma verdadeira busca de parlamentares- eu quis ser mais ameno, falando
que houve uma busca de parlamentares que
já se encontravam em suas residências, para
que fosse aJcançado o quorum, que permitiria
a aceitação dos vetos apostos, pelo Poder Executivo ao Projeto de Orçamento elaborado pelo Congresso Nacional.
De um lado, o Executivo teve seus vetos
mantidos pelo Congresso Nacional. De outro,
o legislativo viu respeitadas as prioridades que
adotou ao exart'!inar a Proposta de Orçamento
que lhe fora encaminhada no decorrer do ano
passado.

De todo esse episódio, porém, ficam algumas lições que não deveremos esquecer. A
primeira delas diz respeito ao próprio Congresso Nacional. Os trabalhos da Comissão
.Mista de Orçamento constitUíram uni exemplO
vivo, prático, da necessidade de reapareJhamento do Poder Legislativo frente às novas
responsabilidades que lhe confere' a Constlb.rlção promulgada a 5 de outubro de 1988.
Ficou cabalmente demonStrada a necessidade de se reforçarem os quadros técnicos
do Congresso NacionaJ, para que se possa
não apenas proceder a uma análise do Orçamento e à sua adequação às prioridades fixadas pelos representantes da Nação, mas também proceder a uma antecipação desse processo. Não é possível que fiquemos, pela
maior parte da Sessão Legislativa, à espera
de uma proposta do Executivo para, s6 então,
de afogadilho, desenvolvermos nosso traba-

lho.

Pelo contrário, e indispensável que no.s antecipemos. A elaborçaão do Orçamento, como
definida pela Constituição, tomou-se um processo ·permanente, continuo. Devemos, por·
tanto, estabelecer canais de comunicação
com a Secretaria do Planejamento da Presidência da República, para que tomemos conhecimento prévio dos projetes que o Executivo venha elaborando, assim como para que
nos informemos a ~speito da execução dos
projetes no Orçamento em execução.

O Sr. João Lobo um aparte?

Permite-me V. Ex"

O SR. JOÃO CAJ.MON- Pois não.

O Sr. João Lobo - Nobre Senador João
Calmon, interromPQ o discurso de V. Ex" apenas para dar o meU testemumnho e a minha
coláboraçao do que V. Ex" está falando neste
mmento. Como Membro da Comissão Mista
dÕ Orçamento, fui designado para a comissão
que deu .. o parecer sobre o veto. Três senadores e três deputados compuseram a chamada Comissão de Estudos do Veto. Eu tive a
honra de: dela fazer parte. Devo, então, neste
momento, juntar a minha palavra à de V. Ex",
porque ficamos inteiramente perdidos por falta de assessoria e de conhecimentos detalha·
dos sobre o assWlto Orçamento. Ficamos à
mercê de wn ou dois assessores do Senado,
que, em contacto com o .Ministério do Planéja~
mento nos puderem dizer, figurar, a extensão
daqueles vetos e o que seria a reconstituição
dos mesmos para o acordo de que V. Ex',
Senador Joio Calmon, neste momento aborda. Sem querer alongar-me neste veto, apenas
para jUntar a minha voz à de V. Ex", devo dizer
que é imprescindível, é necessário que este
Senado e também a Câmara, se aparelhem
bem, para conseguir estudar esses assuntos
de_ Orçan}ento. Entendo que talvez por ser
o Brasil um País cujas leis, cuja Constituição
múde freqüentemente, ou seja, emendada
etc., a comissão mais importante desta Casa
seja a de Constituição e Justiça. Isso causa
certa espécie, principalmente quando se vai
ao Cohgresso dos Estados Unidos, ao Senado
ou à Câmara dos Representantes, onde o Órgão importante. e que funciona é a Comissão
do Orçamento; esta, sim, que_é a grande comissão do Congresso americano; é quem determina os rumo$ àa política americana, os
rumos dos investimentos, dos planos, enfun, ·
da vida do Executivo americano. Naturalmente, eles pouco têm que dizer sobre constitucio..
nalidade ou não de alguns asSuntos. Por isso
ê que ê dada tanta ênfase à Comissão do
Orçamento. O Brasil está, neste momento,
partindo para isso. Agora que este Congresso
tem poderes para atuar nos orçamentos, é
indispensável que estejamos bem aparelhados, com ~.s.sores competentes e capazes.
Agradeço a V. EX' a concessão do aparte, lamentando ter interrompido o seu dfscurso.
O SR. JOÃO CAJ.MON - Nobre Senador João Lobo, eu é que a-gradeço a V. EX'
sua va1iosa contribuição para o debate do pro·
blema do Orçamento no Congresso Nacional.
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Dispomos, tanto no Senado Federal como 114
Câmara dos Deputados, de uma equipe espe-cialista em Orçamento que pode ser conside-rada do mais alto nível; uma equipe que traba·
lha incansavelmente, mas que numericamente é insuficiente, não apenas para trabalhar
na área do Orçamento Anual, como de duas
-novas leis qUe foram criadas pela nova Constituição; o Orçamento Plurianual e a Lei de Dire·
trizes Orçamentárias.
Por maior qu~ seja a dedicação, por mais
inexcedível que seja a capacidade de trabalho
dos nossos valorosos e eficientes companheiros da área de Orçamento, o quadro precisa
ser substancialmente reforçado, senão vamos
continuar a reboque- para usar uma expres·
são bem objetiva e bem popular- da Secre~
taria de Planejamento ~.?! _P~esidência da Repú·
blica. Eles têm material humano do mais alto
nfvel.

O Sr. JÕtahy MagãJbães- Perm-ite-me
V. EX' um aparte, nobre Senador João Cal·
mon?
O SR. JOÃO CALMOI'I ouço v. EX'

·
Com prazer,

O Sr. Jutahy Magalhães- Desculpe·me
interropê-lo, senador, mas quero tratar também desta questão, da maior relevânda para
os nossos trabalhos no Senado. como os da
Câmara e do Congresso comó um- todo. No
Senado temos a sorte de contar com uma
equipe de assessores do mais alto nível. Temos uma média de três assessores por cada
senador, média que aumentou na gestão do
Presidente Humberto Lucena, exatamente
pensando, como o Senador João Lobo lembrou, na questão dos Estados Unidos. Ui, tem·
se uma média muito superior de assesso.[iapara·cada senador. Ainda não âtingimos nem
a metade do que eles têm por .lá. Temos que
preparar esse pessoal; esse pessoal é preparado, concursado e entrou aqui nesta Casa
pela porta do concurso, pela sua capacidade
demonstrada através do tempo e das provas
a que se submeteram. Na questão do Orça~
mento, especificamente, está-se preparando
um grupo de trabalho para o acompanhamento do Orçamento, que será o principal papel
nesta área do Senado.
OSR. JOÃO CAJ.MON-E hoje é imperativo e constitucional esse acompanhamento.

O Sr. ~utahy Masalhães - O próprio
Governo· tem que apresentar, dentro dos prazos constitucionais, aquela aplicação do Orçamento, para podemros acompanhar. Por isso
o ~asen se estava preparando para dar à
assessoria os dados necessários, para que ela
pudesse acompanhar mais rapidamente essas
questões, porque nos faltam as informações
que o Governo, mal acostumado, impede que
o Prodasen receba. Se V. EXI' for pfocurar no
Prodasen determinadas informações a respeito de dados _que nós dO Congresso tínhamos
obrigação de tomar conhecimento, verá que
esses dado~ são sonegados pelo Executivo;
não deixam -chegar a nós essas informaçõeS,
o -que agora teremos que impor para que o

. Executivo as ro.m-eça. --
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Então, o Congresso realmente está-se preparando, porque, como .v. Ex• disse_ muito

de homem público que foi o Senador Amaral
Peixoto, recentemente desap"recido, e _essa
mesma dificuldade com que agora nos defrontamos foi aflorada numa ampla discussão,
rados. Quanto á legislação que temos que aplisoQ a coordenação do Senador Amaral Peixocar ainda, previs~ na Constituição, aproveito to. Naquela época, o acompanhamento era
para transmitir um apelo da assessoria, funcio- dificultado, porque não dispúnhamos de connários da assessoria, com os quais converso
dições estruturaiS para proceder a essa tarefa.
quase que constantemente, pediildo-nos que. Naquele momento, alão tínhamos condições
também nos organizemos por partidos, por de acompanh~r seqyer os pedidos de suplebancadas. para sabermos quWs as leis que
mentação de verbas encaminhadas ao Poder
vainos querer estudar e apresentar, para apli- Legislativo pelo ExeCutivo. Não sabíamos se
carmos as nonnas c:onstitucionais que estão
havia justeza no pleito encaminhado pelo Seaí exigindo leis complementates, leis ordiná- nhor Presidente da RepÇ!blica; não dispunharias, porque o que está ocorrendo é que cada
mos dos dados fundamentais de acompanhaum de nós está pedindo, individualmente, demento da exeç:ução· orçamentária. Agora, a
tenninados projetes, causando uma verdadei- partir da viQência da Carta de 5 de outubro
ra ba1búrdia. Também se faz necessária uma
de 1988, esse 'acomPanhamento ficou claro,
organização de nossa parte, para que possa- definido e explícito no texto da lei fundamental
mos pedir à assessoria, mas dentro de um erri vigor. É precisO; portanto, que o Congres·
trabalho organizado e não de um trabalho indiso se compenetre das suas responsabi1idades,
vidual, cada um indo para um lado e a asses- . no sentido de que se casem os- interesses do
soria chamada por dez, quinze Srs. SenadoreS:
Senado e da Cãmafá; tudo isso sob a responpara apresentar o mesmo tipo de projeto, dei- sabilidade do Congr,esso; já que cadai uma
xando--a sem saber a quem atender, porque das Casas tem o seu quadro próprio de pesnão pode inventar quinze tipos de projetes; soal. Entao; que se conjuguem esforços para
àre wna mesma questão. Este é problema que atinjamos o objetlvo que V. EX muito bem
que está assoberbando a assessoria. V. EX' situa no seu pronunciamento. Naquela época.
me desculpe, mas eu queria falar sobre essas com o Senador Amaral Peixoto presidili.do a
nossas necessidades no Senado, e principal- Comissão de Orçamento, e sendo eu, certamente, fazer prevalecer a nossa força, o nosso mente, o mais modesto dos componentes dadireito; quer dizer, obrigar o Executivo a dar quele órgão, mostrei sensibilidade para 'discuas informações de que o Legislativo precisa tir a necessidade de o Congresso se adequar
, para exercer as suas funções. Sem isto é im._ às suas tafefas de fiscalização: Aí, então, entrapos$Wd.
.
ríamos nessa tarefa de fiscalização, sabendo
O SR. JOÃO CALMOI'I- Nobre Sena- se as dotações orçamentárias necessitavam
dor Jutahy Magalhães, não tenho nada a des- ou não de suplementação. Acredito que agora,
çç;m-as responsabilidades que foram colocaculpar, tenho é a agradecer sua ineSÜJ11ável
colaboração para o debate deste problema das e introduzidas no texto da nova Lei Maior
que é de extraordinária importância. Realmen- do País, deveríamos efetivamente preparar no
te, se nós, desde agora, não procurarmos en- sentido de que a Comissão de Orçamento
não venha frustrar aquilo que o Constituciofrentar este problema, se não aparelharmos
nalista concebeu como atribuição do Cono Congresso Nacional com material humano
suficiente e de alto nível, como de resto possuí- gresso Nacional, ou seja, a fiscalização da exemos, mas em teni'los numéricos pouco satis- cução orçamentária; tarefa essa que nunca
fatórios, não vamos cumpiir ó que determina se cumpriu, mas que agora seremos obrigaa nova Constituição. Fico muito grato por esta dos a fazê-lo, por uma imposição da Lei consticolaboração, que parte de um senador que tucional em vigor.
tanto se destacou à frente da ·1• Secretaria
O SR. JOÃO CI\I.MOI'I- Nobre Senado Senado.
dor Mauro Benevides, agradeço a V. EX a conO Sr. Mauro Benevldes- Permite-me tribuição. imp-ortante que acaba de me dar.
Entretanto, V. Ex' é ifremediavelfnente mOV. EX"' um aparte, nobre Senador?
desto. E não queró citar um caso a que seu
O SR. JOÃO CAI.MON- Com o m~or nome está vinculado com singular relevo, o
prazer.
artigo de sua iniciativa que criou a Comissão
O Sr. Mauro Benevld~- Nobre Sena-· de Fiscalização_ e Controle. Existe a Comissão
de Fiscalização e COntrole, mas não com as
dor pelo Espúito Santo, permito-me enfatizar
alguns dados expostos pelo eminente Sena- característicaS que constam da Constituição
dor Jutahy Magalhães, que corroboram a tese e que V. EX regulamentou de maneira magisque vem sendo defendida no oportuníssimo tra.J. Eu bem me lembro: V. Ex' não estava
pronunciamento de V. EX' na tarde de hoje. no exercício de seu mandato, estava num dos
, Seria até mesmo ideal que este Plenário esti- intervalos da sua fulgurante carreira de parlavesse integralmente composto hoje, para_que mentar, quando tive oportunidade de comendiscutíssemos, à exaustão, aquilo que V. -Ext tar este assunto, dizendo que v. Ex' haVia proentendeu de susCitar como temática ceiltral movido "uma verdadeira revolução legislatido seu discurso neste início de semana. Nobre va". Mas, por falta de material humano em
Senador-João Calmon, há cerca de oito anos, quantidade suficiente- já que nosso material
presidia a Comissão de O-içamento do Con- humano é _da mais alta qualidade, mas numegresso Nacional aquela extraordinária figura
ricament~ ainda não atingiu o nível satisfat6rio
bem, hoje temos uma grande responsabilidade nessa questão e temos que estar prepa-
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-; essa responsabilidade de fiscalizar e de_
controlar as finanças públicas ainda está no
território dos sonhos.
Aco muito grato a V. Ex" por sua preciosa
colaboração.
Na qualidªde de relator setorial do orçamento para 1989, em que trabalhei na área
de Educação, mantive diversos cantatas com
o Ministro do PJ~nejamento, João Batista de
Abreu, e neles adquiri a convicção de que existe por parte do Executivo boa-vontade no seQ.tido do fornecimento de Informações, embora
sem a velocidade desejável.
Falta-nos, de nosso lado, organizarmo-nos
e aparelharmo-nos, para que possamos, assim, cumprir eficientemente nossas funções
constitucionais. '
A partir desses cantatas com a Seplan e
de um exame do texto resultante do acordo
entre Congresso e Executivo, pude também
superar uma preocupação extremamente grave, em relação às verbas para Educação. lnexiStia, diante dos vetos apostos pelo Planalto
ao orçamento aprovado pelo Congresso, a garantia de que se atingiria um mínimo de recursos para a educação -que a Constituição estabelece, ou seja; 1 Bpor cento do total da receita
de impostos da União.
Para apurar se a nova ConstituiÇão estava
sendo cumprida ou não, fiquei na dependência da Secretaria de Planejamento, que me
forneceu um quadro detalhado, que incorporo
a_estemeupronunçiamento.
________ _
Não dispúnhamos, aqui, de material humano suficiente, porque já estava assoberbado
pela gigantesca tarefa de colaborar para o orçamento deste ano e foi necessário recorrer
à Seplan e, SÓ então, fiquei tranqüilo, porque
o total mínimo de 18% foi superado, embora
não de maneira espetacular, mas, de qualquer
forma, foi cumprido e excedido modestamen~

te.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite-me
V. fX' outro aparte? (Assentimento do orador)
Nobre Senador João Calmon, V. Ex' tem
urna vida dedicada à educação. Não apenas
o Senado como qualquer brasileiro que se
interesse por esta área sabe o quanto V. Er
representa no setor da educação como em
outros setores profissionais que tão bem executou. V. EX', que tem esse conhecimento,
com os recursos previstos pela norma constitucional que conseguiu Introduzir na Constituição, considera que a educação brasiJejra
teria ·condições de estar num estágio muito
mais avançado de perfeição, com um nómero
menor de analfabetos, com a universidade
mais preparada, com esses recursos determinados hoje pela Constituição? Ou considera
V. Ex' que esses recursos vão ser diluídos no
trajeto _entre o Caixa do Tes_outo e o ponto
final da execução orçamentária, através de
uma máquina burócrática: que faz com que
esses recursos sejam perdidos nesse intervalo,
nesse trajeto que leva até o ponto final? Não
considera V. Ext, talvez, que es~ máquina seja
muito cara e ineficiente, e que não nos permite
chegar a um melhor tratamento da educação?
Veja V. Ex', eu não· tenhO corria exemplos Cuba
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e Nio:!rágua, mas no setor de educação passo
a tê--los corno exernpolos. Vejo em Cuba, 'e
não pessoalmente, pois não tive oportunidade
de ir Já, mas aqueles que por lá estiveram
me dizem naquela ilha hoje, a respeito de educação pública, praticamente toda a população

sabe ler e escrever, ao contrário da nossa.
Então, não acha V. EX' que os -recursOs sáo
muito diluídos por uma máquina deficiente?

o· SR. JOÃO CALMON- Nobre Senador Jutahy Magalhães, a resposta à sua pergunta já foi amplamente divulgada: é de auto~
ria do Banco Mundial, que, nos seus últimos

e penúltimo relatórios, demonstra que de cada
dólar destinado à Educação -

o estudo foi

feito especificamente sobre o Nordeste -

chegam às escolas apenas 50 cents e, às vezes, 30 cents. O resto sê pef-de, é desviado,
é utilizado de maneira absolutamente inaceitável, ilegal e irregular.
O Sr. Jutahy Magalhães- Ai está o nosso papel de acompanhar essa aplicação.

O SR. JOÃO CALMON- Mas este não

é um triste privilégio da área do Nordeste, é
fenômeno nacional. Há no Brasil, um desperdício rea1mente inaceitável na área da Educaçio; existem desperdício ineficiência e em1.111

preguismo.

.

O Sr. Jutahy Magalhães -Nos programas sociais, Senador, a situação ainda é muito
pior: pelo próprio relatório do Banco Central,
chega multo menos, no extremo do projeto

daqueles recursos clue são alocados para determinado programa social. Infelizmente, hoje,
ho Congresso Nacional, ternos a obrigação
de acompanhar essa apiicaçãq orçamentária
e temqs obrigação de descobrir esses desvios
que estão sendo efetuados, para fazer com
que os recursos sejam bem aplicados. Recursos, às vezes, temos; agora a aplicação é péssima.

O SR. JOÃO CALMON- Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães.
Depois do último pronunciamento, neste
plenário, entrei em cantata com dois ex-companheiros nossos do Congresso Nacional:
Paulo Affonso e Luciano Brandão, que hoje
atuam na área do Tribunal de Contas da União.
FIZ-llies um apelo dramático, no sentido de
que o Tribunal de ContaS da União procure
colaborar com o CongreSsO NaciOnal, já que
é um órgão auxiliar do Congresso Nacional
- o detalhe muitas vezes esquecido - p~a
pressionar os Poderes Públicos. na área dos
Estados e dos Municípios, para o cumprimento desse dispositivo da Constituição. E recebi
dos dois ex-Companheiros nossos a afirmação solene de que vão fazer um trabalho cobrindo todo o Território Nacional, seguindo
o bom exemplo do Tribunal de Contas do
Estado de Slio Paulo - que citei no meu
último pronunciamento na semana passada,
aqui-, que detectou um total de 128 Municípios de São Paulo que não cumprem ó que
determina a Constituição. Essa mesma violaçio ocorre em vários Estados da Federação

e 1.t fmptmidade sempre coroa essa ação impa-

trióti<::a:-

- - -·

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

A Mesa lembra ao nobre Senador qué o seu
temPo está esgotado.
O SR. JOÃO CALMC)N ,-Sr. Prestdente,
vou abreviar o meu pronunciamento, para não
abu!ar da inexcedível indulgência de V. EX".
Só no Orçamento deste ano, 1989, graças
à colaboração da Seplan, que :elaborou esse
Documento, constatamos que o patamar mínimo foi ultrapassado em cerca de 436 miIJ'tões de cruzados. Mas houve, nobre Senador
Jutahy Magalhães, um corte brutal nas verbas
para a Educação, na área que V. Ext repres~nta
com tanto brilho e tanto dinamismo no Senado, mi. área do J'iordeste. Houve cort:es, realmen:re;· ina'ceitáveis na área do ensino básico,
na área do Projeto Padre Qcero, como também em numerosas outras áreas. E o Nordeste foi duramente atingido no Orçamento
que acaba de ser aprovado por nós, apesar
de, em termos globais, ter sido ultrapassado
em cerca de 400 inilhões de cruzados, o mínimo eStabeleddo pela Constituição.
Eu não encerraria este comentário sem chamar a atenção da nobre Bancada nordestina,
tão bem representada aqui, neste_ Plenário,
nesta tarde, para uma página que constitui
urria imperdoável agressão ao Nordeste, e que
foi publicada ontem peloJoma/ do Brasil. Não
sei se meus nobres Colegas tiveram a oportunidade de ler o estudo ou uma tese de uma
especialista em Economia do Brasil, que fez
uma análise tão ~usta. tão clamorosamente
injusta, em relação_ ao Nordeste, que estou
certo de que será objeto de uma reação pela
nobre Bancada nordestina, já que o tempo
não ~e permite abordar esse aspecto.
ConfiiJTlados esses dados- a que me referi,
Sr. Presidente, haverá ainda um g~nho real
para a Educação. Em cruzados de hoje, as
verbas asseguradas à manutenção e desenvolvimento do ensino serão, ·em 1989, superiores
em nada menos do que 31% ao montante
alocado no ano passado. Constitui esse resultado a prova cabal de que, embora reduzida.
a Receita da União, por força da reforma tributária embutida na nova Carta, a elevação do
percentual mínimo da Emenda Calmon, de
13 para 18%, traduziu-se em um aumento
real nos recursos destinados à educação.
Isso não significa, porém, que estejamos
em um mar de rosas. Na verdade, a Educaçã_o
também sofreu com os cortes impostos ao
orçamento, ainda que atenuados. As dotações
fixadas pelo Congresso - recordemo-nos haviam sido objetos de vetos _g9Vemamentais,
que anularam ou reduziram alocações feitas
inclusive à Educação. Diante do acordo feito,
mantiveram-se esses vetos, eriquanto se procedia a dotações sUplementares para as rubricas mutiladas. Houve, portanto, alguma recomposição das verbas estabelecidas pelo
Congresso, mas não uma recompOsição
gral. E a educação também perdeu com Isso~
A alimentação escolar, por exemplo, receberia em I 989 a quantia de NCz$ 557 milhões.
éaso mantido o Orçamento aprovado pelo

inte-:

Terça-feira 21

623

Congresso. Esse montante fora quase_ inte.
gralmente vetado pelo Executivo. A recomposição procedida pelo acordo entre o Congresso e o Exec;:utivo, assegurou à merenda
escolar NCz$ 442 ·milhões. Houve, portanto,
uma perda de aproximandamente 20_%
Como Sabemos que muitas crianças vão
à es_cola atraídas pela alimentação, e ainda
recebem comida para os irmãozinhos que não
freqüentam as aulas, esse corte foi realmente
dramático.

O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex!'

um ligeiro aparte?

O SR. JOÃO CAI.MON- Pois não, nobre Senador João Lobo.
O Sr: Joio Lobo - Dustre Senador João
Calmon, tenho certeza de que o Presidente,
em virtude da grande importância dO pronunciamento de V. EJr, será condescendente com
o tempo. Queria apenas dar outro breve aparte
aq pronunciamento de V.- Ex'! Na ocasião, V.
~ compareCeu à Comissão de Orçamento
para pedir esses dados, exatam~nte os dados
referentes aos cortes que deveJ:iam sofrer os
vários setores da Educação no Nordeste porque não tfnhamos nenhum dado que comprovasse que estavam sendo obedecidos os percentuais da Constituioção, obrigados pelas
Disposições Transitórias e pelo texto permanente da Constituição. Esbarr~mos naquele
impasse inicial. Não tínhamos os dados, não
tínhamos assessoria, apesar dos valorosos assessores do Congresso, tanto os do Senado
como os da Câmara. E V. ~ pôde testemunhar: mesmo quando analisamos as razões
dos vetos, ficamos pasmos de verificar como
tinham sido torcidos os motivos pelos quais
o-Poder Executivo estava vetando o Orçzunento. Aquela assessoria, sob todos os 8$pCC10S
confiável do Congresso- Nacional, mostrou
que -não havia nenhuma validade na argumentação, nas razões que o Executivo usou para
apor aqueles vetos ao Orçamento. Foi, então,
quando V. Er _chamou a atenção da Comissão, veemente como sempre fica V. Ext quando trata dos assuntos da Educação neste Pafs,
que ainda lhe prestará a devida homenagem
pela valentia com que V. Ex" Sempre encara
esses assuntos. Então, naquele momento, vimos certas coisas que não podíamos particularizar. E veJa V. Ex', refrentemente ao ensino
técnico, como foi diminuído também ho seu
orçãmentO inicial~ há três anos que estamos
tentando construir uma Escola Técnica Federal no PiauL Essa escola foi-nos dada pelo
nosso colegaí Senador Jorge Bomhausen,
quando Ministro da Educação. Numa alta condescendência para comigo, localizou S. Ex!'
uma das Escolas Técnicas Federais no PiaW.
O Piauí tem apenas uma, que funciona muito
bem e presta grandes e relevantes serviços
a toda a região que abrange o Piauí e o Mara-·
nhão. A Escola Técnica sediada em Teresina
presta enormes serviços, com uma mão-deobra qualificada e altamente capaz. Tentamos
construir essa EScola Técnica Federal localizada na minha cidàde 'de Floriano. Estamos
há três anos lutando contra todos os entraves
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da burocracia. Há um mês conseguimos terM
minar a etapa da licitação. Doze firmas c;oocor-

reram para a construção de um projeto que

foi cuidadosamente elaborad9,

~m

grandiosidade, sem luxo, despojado de todas as .riquezas, como devem ser as c;oisas do Nordeste,

e, finalmente, chegamos a um projeto satisfatório. Esse projeto foi posto l:mlicltaçã<;>. como

disse, e a furna~ ganhadora foi selecionada entre doze com:orrentes, e teve a sua posição
assegurada por wna decisão da Comissão de
Ucitação, que publicou essa decisão no Diário
Oficial. Surpreendentemente, _Q Sr. Ministro da Educação mandou S\lstar o contrato.
Na ocasião, alegou que não havia yerba, eis
que o Executivo havia vetado os recursos_ do
Ensino Técnico. Não nos conformamos com

e aconteceu; fomos ao Sr. Mini$tro, e _ele nos
prometeu, com toda a seried.aQe, com_ aquele
seu modo seco de ser,_ mas que acreditamo_s
muito honesto, muito válido, ele nos prometeu
que, logo que fosse r~feita a parte vetada do
orç-atrfento, mesmo refeito com 50% de cortes, ele iniciaria ou autorizaria esse Ensino Técnico. Estou-me alongando neste aparte só pa·
ra mostrar como V. Ex' tem razão em ser veemente e intransigente com ~s coisas da Educação neste País, pofquc:fC: preciso lutar com
todas as forças e com toda a energia de uma
vída dedicada a este_ assunto, como V. Ex'
o tem feito para gue se consiga algwn resultado. Era este o aparte C(üe queria oferecer
a V. Ex"'0 SR. JOÁO CALMON - Muito obri-

gado a V. Ex'.
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Na terça-feira da semana passada, fui recebido, em audiência, pelo Presidente José Sarney e tive a oportunidade de destacar que ninguém pode negar ao atual Chefe do Poder
ExecutiV.o, entre outros, dois relevantes serviços prestados ao País. Primeiro, o cumprimen·
to desse per~entual mínimo dos orçamentos
públicos para a Educação, porque os presidentes anteriores não cl,lmpriram a decisão
do Congresso com ·relação à chamada Emenda Calmon. Segundo, a decisão de implantar,
no Brasil, duzentas novas Escolas Técnicas
FederaiS e Agrotécnicas. Infelizmente, _houve
esse corte, em consequüência do Plano Verão,
enquanto o Orçamento deste ano destinou
ao Ensino Técnico 259-milhões para a implantação de novas Escolas Técnicas Fed~rais, ha·
vendo wna redução de 129 milhõ~s. _
Na área da educação básica, no Nordeste,
houve uma queda de 117 milhões de c.ruzadgs
novos para apenas 58 milhões de cruzados
novos, nada menos de 64% do montante total
vetado referiam-se a projetas a serem aplica·
dos no Nordeste, somando-se 582 milhões.
Em outras pa1avras, para cada três cruzados
retirados do Orçamento, quase dois_ cruzados
deveriam ser investidos na região norde$tina.
Outros 18% referem-se a dotações dirigidas
ao Sudeste; 8%, ao Centro~Oeste; 7%, ao SuJ,
e, fina1mente, 3%, ao Norte.
__ _
Incorporo a este pronunciamento, para divulgação no Diário do CongréSSo Nacion!J].
quadros comprovando esses números.
O acordo firmado entre o~ f>oderes 4'gislativo e Executivo veio comprovar a boa vonta-

de de todos os cnV(?Mdos nesse processo e
um clima _de entendimento que terminou por
prevalecer. No entanto, iSsõ não-Impede que
reconheçamos. terem ocorrido erros no trataR
menta dispensado a esta questão fundamental para o Pais, erros sérios, cujas conseqüências podemos agora perceber em~ toda sua
Renitude. por tudo isso é que nos devemos
JOÃO

preparar em termos de organizaç:~o e _de apa-

relhamentçlr aqui, no Congresso Nacional, in·
clusive na área do Orçamento, para evitar que
se repitam, na Sessão Legislativa já iniciad~,
os problemas _qUe estamos constatando.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. SenaR

doreS. (Muito ben:l Palm~s.)

-~or:~~S SE~ p~~iA~~~E

O SR.

ANEXO I

Manutenção e. desenvolviMento (Aplicaçlo do •lnt110 coostúJcióõal),

15/á/87
1985
f.spec i r icação

Recet ta

Realizada

Realizada

I. Receita de Imposto
atribuídos a União
-~-Z_. _Part tctpação- Emenda
-- -- --Cãlmóii - "
3. Alocacões para
rnanutencão e desenvolv,
dO ensino
. 9.363,8
2.110,7
1.4tnistêrlo_cla Educação
286,8
Minist. da Ciência e Tec.
,5
Ministério do E~érci,tQ
41,6
Minlstér to da Aeronáutica
21,1
Ministér i_o _da ·Agrjcul tura
9,2
_Ministério cfa SaúC!_e
l.linistério da Fazenda
Presidência da_República

___SUBTOTAL
8.469,9
Govemo Oistr, Federal
703,5
185,4
Ex-Territ. (Acre/RO.)
Diferença (3-2)
.S. Percentual de aplicação
80,6
- Total f.IEC
... -Total derÍlais Ministêr!Os·
12,_5
-Total União
93,1

..

(1_3x}

Despesa

Recei_ta,
Realizada Realizada

77:393,6

- '204.084,4

10.061,2

26..531,0
27.2'14,7
24:266,3
490,3
209,4
72,0
46,8
32,6

2.5.027 .o
1.698,9
.. 488,8
-697,4 .

683,7
91,-5
11,1
102,6

da Receita obt_idos_do .. demQr!stratlvo da estima,tiva da Receita
dos Impostos -Emenda Calmon~ Cla Coordenacbrla_ da Área de Estudos f'l_:nanceiros

Obs: 1)

2)

1986

(13x)

Oispesa

Dados

Dados da deSpesa e~traldos dos relatór_los "QuãdrQ de Detalhamento--daDespe_sa", emitidos_pelo SAED/SOF Seplan para oS exercícios de 1985 a·
. 1989
ANEXO r r
DISTRIBI.HÇÃO OOS VETOS MJ CRCAMENT0/1989 POR- REG!eiES
Regiões

- .-,,

~·"-

..

NQ de Proj/

Ativ. yetados

Valores Vetados Distr. Esti11ada dos
valores vetados ( 1) __

Untd.

Ncz$ 1111

X(A)

NCzS •i_

641.

2. 282,7

BX
BX

"'

582,3
77' 1
67.7
165,2
22,9

~00%

915,2

100%

__ Nordeste
C·Oreste
Sul
Sudeste
Norte'·

9
20
7
7

~tot.~J

85

Nilcfoilal
Ex.terior

59
1

.IOT~L:

{I)

.·

"

145

'•••
11%

2.65_6,8 75,5
3.647.5

8%

289,6

"'

253,7
643,4
102,6

lBX

"'

%
63%
8%
7%

18%
3%

75,5

JX

_3.647 .5

100%

Distribuição Estimada dos valores vetadOs: conslderando':'_Se
-QUe os projetes e at_ividades de carãter nacion-al distribUertl-se, de maneira geral, por todas as regiões, para estimar os
_dados r:1esta coluna. fo_ram aplicados os pe_ccentuais da coluna
(A) às dot~ões de caráter "'naCional~~
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O Sr. Leopoldo Peres- Sr. Presfdente,
peço a palavra para breve comunicação.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) Para breve comunicação, concedo a palavra
ao nobre Senador Leopoldo Peres.
O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB AA. Para breve comunicação. Sem revisão do

orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recebo, da Assembléia Legislativa do meu Es~

tado, um inquietante telex em que os Deputados Estaduais arnazoneses reclamam imediatas providências do Governo Federal em
apoio ao Governo do Sr:- Amazonino Mendes

para no obstaculizar, para deter o surto de
malária que grassa no interior do meu Estado.
Passo a ler o documento recebido:
Tlx. Nr. 127/15-3-89/ Manaus. AM.
Da: Assembléia Legislativa Estado
Amazonas

Ao: Exm9 Sr. Senador Leopoldo Peres
Sobrinho

Senado Federal
Brasília-DF
Os representantes do povo nesta Assembléia Legislativa em regime de Constituintes Estaduais vg manifestam, a V.
Ex', a inquietante preocupação nosso povo capital e interior vg ocorrência de malária vg aas raias de uma epidemia vg
se para aqui não chegarem recursos para
o combate e controle desse mal, sob a
responsabilidade experiente da Sucam pt
Corno se jah não bastassem os terríveis
problemas desta angustiante crise conjuntural vg com o povo em greve, rogamos a V. Ex'!' que pelo menos a vida e
a saúde não sejam descuradas por falia
de recursos pt Em nome do povo vg sob
a proteção de Deus vg suplicamos liberação de recursos para a Sucam (Superintendência de Campanhas de Saúde Pública)pt Deputado Atffa Uns- Presidente
Sr. Presidente, Srs. Senadores, transmito essa preocupação ao Sr. Ministro da Saúde para
que, em nome do GOverno Federal, tome as
providências cabíveis.

O Sr-. rtey Maranhão - Sr. Presidente,
peço a palavra para breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

Para breve comunicação, concedo a palavra
ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMN - PE.
Para breve comunicação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, acabo de receber um telex
do Dr. José Almino Arraes de Alencar Pinheiro,
presidente do Comitê de Agroindústria do
Estado de Pernambuco-Segmento Tomate
Industrial.
Na Sexagésima Quartã Reunião Ordinária
desse Comitê, que foi realizada no dia 21.2.89,
votou-se que se pediria ao Senador Ney Maranhão sua colaboração no processo de liberação dos recursos pertinentes às regiões brasileiras. Estes recursos estão sob a jurisdição

dos bancos regionais, como reza a atual Constituição, no art. 159, ~C.
Para o Nordeste o banco representante é
Q Banco do Nordeste do Brasil.
O Comitê de Agroindúsbia de Pernambuco
-SeQmento Tomate Industrial, solicita o meu
empenho para que seja agilizada a liberação
de recursos para o~fo âe culturas agrícolas, em especial do tomate industrial.
Aqui faço meu apelo e enfatizo meu empenho junto ao Ministro da Agricultura, Dr. lris
Rezende e junto ao Presidente do Baitco do
Nordeste do Brasil, Dr. José Ferreira e Silve:,
para que S. Exfl, cumprindo o dispositivo
constitucional, agilizem a liberação dos recurSQS para a cultura do tomate em Pernambuco.
A ausêhcla desse recurso ou .o retardamento de sua liberação redundarão em enormes
prejuízos tanto para os plantadores de tomate
como para as indúsbias processadoras. Estas
têm programas de produção e de polpa de
tomate que são destinados aos mercados nadOrlal ·e inteniaclonaJ: Trata-se pois Qe um
problema de abastecimento alimentício.
O MinistrO da Agricultura, Dr. fris Rezende,
está feliz com a safra de mais de 70 milhões
de toneladas de grãos. Isso mostra a eficiência
e o dinamismo de seu trabalho junto a seu
Ministério. É por isso que cremos piamente
em seu patiiotismo. Patriotismo e zelo que
vejo também no presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Dr. José Pereira e Silva.
Sr. Presidente, tenho certeza que, tanto o
Sr. Ministro his Rezende como o Dr. José Pereira e Silva, do BNB com patriotismo e zelo
vão levar em· consideração este nosso apelo
e empenho, liberando urgentemente os recursos que se fazem necessários para o custeio
das cuJturas agricolas e do tomate industrial
especialmente, evitando prejuízos certos para
os nossos plantadores nordestinos e para as
indústrias processadoras.
Tenho dito, Sr. Presidente.
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do os referidos recursos, sob a jurisdição dos·

bmtcos regionais, como reza a atual Constituição, em seu artigo 159. Para o Nordeste,
naturalmente, o banco representante será o
Banco do Nordeste do Brasil.
Certos do apoio de Vossa Excelência quanto
à agilização aqui proposta reiteramos nosso
maior apreço e alta consideração.
Atenciosamente, José A/mino Arraes de
Alencar Pinheiro Presidente do Comitê de
Agroindúsbia do Estado de Pernambuco segrpento tomate industrial."
O Sr. Lourival Baptista- Sr. Presidente.
peço a paJavTa para breve comunicação. ..

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
Baptista, para breve comunicação. S. EX' dispõe de três minutos.
O SR- LOUR!VAL BAPTisTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre- sidente, Srs. Senadores, em diversas ocasiões
tenho enaltecido, desta tribuna, eminentes
personalidades que •. muitas vezes, prematuramente faleceram, deixando o exemplo de
nobres e fecundas existências.
Os necrológios que proferi, no estrito cumprimento de um dever inerente ao desempe·nho das minhas r~onsabilidades como senador, têm, priinordialmente, o significado de
uma sincera homenagem aos que, no decorrer das respectivas trajetória,s, sempre a s_eiViço da nossa terra,· da nossa gente, do bem-·
estar e do desenvolvimento_do País, conquistaram o direito ao reconhecimento, à gratidão
e ao respeito de todos quantos tiveram o privilégio de conhecê-los, ou de, pessoaJmente,
admirá-los.
Ao mesmo tempo, devo assinalar que os
pronunciamentos a que me refiro traduzem
sentimentos de amizade, admiração e, simultaneamente, refletem manifestações pessoais
de imensa tristeza e saudade.
.
· Estas são, precisamente, as~rkões que me
DOCGMENTO A OOE SE REFERE O
levam a registrar, com justificada emoção, o
SR. NEYMAIIANHÃOEMSEUPRONUNfalecimento de uma querida e inesquecível
CfAMENTO,
servidora do Senado Federal, Vera Lúcia Mar"Senado Federal - Brasília - DF
cô Sabará, sepultada no Campo da EsperanSenador Ney MaranhãO
ça, na última quinta-feira, quando recebeu as
Comitê Agroindústria.
últimas homenagens de um grande número
Acreditando no interesse de Vossa Excede pessoas que a conheciam e estimavam,
lência e objetivando 'o de~nvolvimento do
dentre elas o Presidente José Samey, minisNordeste e_ do seu estado, vimos solicitar o
b'OS de Estado, parlamentares, jornalistas, funseu empenho para que seja agilizada a liberacionários e uma legião de amigos que "foram
ção de recursos para custeio de culturas agrí~
levá-la à última morada.
colas, em especial, o tomate industrial. TorAinda muito jovem, Vera Lúcia Marcô Saba~
nà-se necessário dar ênfase a este processo,
rá, nascida a 27 de janeíro de 1954, na ddade
tendo em vista que a ausência destes recursos
do Rio de Janeiro, desapareceu quando se
redundaram em enormes prejuízos tanto para
encontrava na plenitude de sua vida, vftima
os plantadores como para as indústrias prode cruel e insidiosa enfermidade.
cessadoras, que mantêm programas de pro~
Tendo ingressado no Senado Federal, a 23
dução e de polpa de tomate, destinados ao
de janeiro de 1973, Vera Lúcia Marcô Sabará
mercado nacional e de exportação.
logrou conquistar a estima, respeito e admiraSalíente--se todavia, que na 64' reunião ordição dos chefes e colegas com os quais trabanária do COmitê de Agroindústria do Estado
de Pernambuco-.:::..:: segmento tomate indus- · lhou.
Devo confessar a n1inha emoção, ao evocar
tl:ial, reã1izada em 21-2-89, foi enfatizado o
a sua imensa simpatia e invulgar eficiência,
p-ropósito de postular a Vossa Excelência sua
quando trabalhou alguns anos no meu gabicolaboração no processo de liberação dos renete e, posteriormente, no gabinete da Arena
cursos pertinentes às regiões brasileiras, fican-
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do

e do PDS quando Presidente
Pl!rtido o Senador José Samey, e eu tesoureiro, convivemos muitos anps durante os quais pude verifi-

car a sua lealdade, dedicação e a maneira
atenciosa que caracterizava o seu relacionamento com todos quantos· freqüentavam o
portfdo.

Era respeitada e querida pela sua cordialidade. Assumindo a Presidência da República
o Senador José Samey levou-a consigo pcuq
o seu gabinete como Assessora Secretária
Particular da Presidência, em face da grande
confiança que nela depositava.
Ao registrar o falecimento de Vera Lúcia
Marcô Sabará como uma servidora que, no

Senado Federal, evidenciou sua cat~oria excepcionaJ, reconhecida competência, inexcedível dignidade e imenso valor pessoal, desejo
transmitir aos seus familiares as expressões

da minha consternação e da minha profunda
tristeza.
O Sr. Mamo Benevides - Permite-me
V. Ex' um aparte?
O SR. L<XIRIVAL BAPTISTA muita honra, nobre Senador.

Com

O Sr. Mauro Benevides -Nobre Sena~
dor Lourival Baptista, apenas uma brevíssima
intervenção, com condescendência da Mesa,
neste momento presidida pelo nobre Senador
Nabor Júnior. É para expressar, também, em
meu próprio nome, a manifestação de profundo pesar pelo desaparecimento da nossa funcionária Vera Saberá, ~e vinha prestante a
sua valtosa colaboração A Presidência da R<.!pública na administração do Presidente José
Samey. Tive a oportunidade de conhecê-la
nesta Casa, no desempenho do meu primeiro
mandato senatorial e nas bissextas vezes em
que foi ao Palácio do Planalto. Ali, sempre
rec:eb~ da parte de Vera Sabará, demonstração
de deferência, de estima e de consideração.
A credito que Brasilia já a conhecia de perto
e se sentiu traumtizada com seu desaparecimento. Neste momento em que V. EX" ho;.
menageia aquela nossa servidora, desejo,
também, associar-me a seu pronunciamento,
sobretudo ao seu pesar pela perda dessa distinguida Senhora.
O SR. LOURNAL BAPTISTA- Estou
muito grato a V. Ex', Senador Mauro sene-

vides, pelo seu aparte, que faz justiça a uma
dedicada funcionária do Senado, leal, amiga,
cordial, atenciosa, que serviu ao meu Gabinete, durante alguns anos. Ela, além de servidora exemplar, tomou-se uma amiga.
Muito obrigado a V. Ex'
-· O Sr. Rachld Saldanha Derzl -

V.

ElJ

permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPilSTA - Com
multa honra, eminente Senador Rachid Saldanha Derzi.
O Sr. Racbld Saldanha Dem - Asso·
cio-me a V. Ex", nobre Senador· Lourivaf Baptista, nesta homenagem que presta a Vera Sabará, nossa querida Verinha, como era conhecida em toda esta Casa e ·mesmo no PaJáclo
do Planalto. pela candura, pela educação, pela

finura, pela delicadeza com que atendia a todos que dela se acercavam, sobrebldo pela
sua eficiência como Sectetáría: Eu janlais vi
outra com tanta dedicação, com tanto amor
setvindo à sua profissão. Realmente, esta Casa
perde Uma funcionária exemplar, uma funcionária que dignificou o seu cargo de Secretária.
Associo-me a v.~~ neste pesar à grande e
extraordinária funcionária: do Senado Federal.
O SR. LOGRIVAL BAPilSTA -

Agra·

deço a V.~. Senador Rachid Saldanha Derzi,
o Seu aparte dizendo das virtudes desta grande
funcionária e leal amiga de todos nós que
lutou contra a morte, que muito sofreu, resignada e Deus a levou, deixando um filho de
9 meses. Acompanhei os sofrimentos que
passou, mais, procurando viver, e atendento
sempre aós que a prôcuravam no Palácio, emborajá doente. Foi uma perda irreparável, porque era, de fato, excepcionaJ no seu relacionamento com as pesSoas.
Aliás, devo acrescentar que, por ocasião do
seu sepultamento, pude verificar generalizado
sentimento do profundo pesar e tristeza, através das manifestações de saudade e das lágrimas das pessoas que lá se encontravam, dando o_seu último_adeus, porque ela foi sempre
uma criatura que sempre procurou, durante
sua cuita vida, fazer sempre o bem
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me

v. Ex' um aparte?

-

· -

O SR. L<XIRIVAL BAPilSTA -

·

Ouço

V. Ex', com muita honra.
O Sr. Jutahy Magalhães- Não teria nada a acrescentar, Senador Lourival Baptista,
às palavras que foram ditas aqui por V. Ex'i'
e ilustres aparteantes. Embora não tendo tido
a oportunidade de uma convivência maior
com Vera Sabará, mas a conhecendo aqui
do Senado, no tempo em que ela era Secretária do PreSidente do PDS, só posso 'ter as
mesmas lembranças da sua eficiência como
Secretária, e de sua maneira cortês de tratar
as pessoas que procuravam o seu Chefe. E
~a deixou um -~em pio do que é ser Secretária
de uma pessoa importante que é procurada
a cad_;;l instante. Tenho, da parte dos funcionários do Se_nado, as palavras mais elogiosas
a respeito da funcionária, da colega Vera Sabará. Não sei se V. Exl' teve oportUnidade de
referir' mas talvez valesse pena fazer constar'
nos Anais do Senado a íntegra do artigp que
ali, do Jornalista João Eiitílio Falcão, a respeito
da VeraSabiiiã. EJáOeiXoU, portanto, este vazio
no Senado, e que todos nós lamentamos; lJma
pesSOa-tãOJoVem; tãO sofrida, ter-se ido rapi~
damente,.. deixando um garoto, como eu vi
nos jornais, e V. EX" acabou de afirmar, um
garoto de 9 meses, que foi o exemplo de quem
se sacrificou para perpetuar, através de um
filho, a sua própria vida. E ela teve este gesto,
te gesto de mãe. Deu muitos exemplos durante o pouco tempo que que passou na terra,
e esses exemplos mostram que nós temos
que homenagear aqueles que se vão, como
V. EX"-vem-razendo agora, representando o
sentimentO do Senado, pelo desaparecimento
dessa grande funcionária.

a

O SR. L<XIRIVAL BAPilSTA- Agra·

· deço a V. Ext, eminente Senador Jutahy Magalhães, o seu aparte, as suas sinceras paJavras,
emanadas do coração, sobre uma funcionária
digna e modelar. Não era ela para mim apenas
uma funcionária, mas uma amiga. Certa feita.
quando sofri na minha vida um grande golpe,
tive uma neta atropelada e que passou 36
dias em coma, não havia dia em que Vera
não me telefonasse ou procurasse. E quando
regressei de Aracaju, após esse episódio, ela
entrou em meu Gabinete, dizendo que estava
rb.ando para que a minha neta ficasse boa,
gesto que inuito me comoveu. Era uma mulher assim: jovem, inteleginte, amiga.
Quero dizer que ao me ser comun_lcado,
pela manhã, o Seu falecimento, seOti muito.
Foi como se eu tiVesse perdido uma pessoa
da minha família.
Sr. Presidente, concluo d meu pronunciamento, esclarecendo ao eminente Senador
Jutahy Magalhães que tinha lido o artigo a
que se refere. Assim, solicito a V. Ext a incorporação, nos Anais desta Casa, do artigO "Mais
que secretária, uma amiga", do conceituado
Jornalista João Emílio FaJc.!lo, publicado no
Corte/o Brazffiense, em sua edição de 17 de
março de I 989, exaltando os atributos de sua
personalidade.
DOCGMENTO A Q(JE SE REFERE O

$R. LOURNAL. BAPTISTA EM SEU DIS·
CURSO:- .
MAIS QUE SECRETÁRIA, UMA AMJGÁ
João EmUlo Falcão
Era a Verihhcr, tanto para ministros que
acompanharam seu enterro, ontem, como para os funcionários do Senado que não' se afasR
taram de sua cama _e para o Presidente da
República de quem foi secretária por nove
anos seguidos. Era Verinha sobretudo, para
nós, jornalistas, que todos os dias, à tarde,
ocupávamos o gabinete .do então presidente
do PDS, senador José Samey.
Tínhamos todos, a mais ampla liberdade
com ela, que rios saudava com um o/ menino
alegre e temo. Nenhum, porém, a conhecia
além do PDS, que preenchia com se_u calor
e permanente entusiasmo. Lembro-me dela
no CEUB, que preenchia com seu calor e permanente entusiasmo. Lembro-me dela no
CEUB, procurando ser jornalista, fazendo um
curso à noite, cansada, exausta, mas feliz. Convivera tanto conosco que era quase uma de
nós.
Ninguém lhe conheceu uma inConfidência,
quer no PDS, quer na Presfdência da República. Não distinguia cargo, riãO menosprezava
os desimportantes. Separava, isso sim, os amigos do "chefe", do s_eu gabinete. Nas angústias de Samey estava solidária; nos êxitos, desaparecia.
A morte tem o poder de transformar a im.~
gem das pessoas. Com Verinha não é preciso.
Pode continuar sendo o que sempre foi: humana. Um jornalista importante ficou hospitalizado e precisava de quem cuidasse de seus
v6rios filhos? A Verinha aparecia e resolvia o
problema. Um contínuo precisava operar seu
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filho e não tinha dinheiro? A Venhha movia
céu e terra:
Nunca achava que fizera nada e nem sequer
gostava de comentários a respeito.
COmeÇou a ser COnhecida no Congresso
quando veio trabaJhar na Vasp. Foi galgando
os cargos, adquirindo confiança por sua sirn.pllcidade. Não mudou. Era, na Vasp, no PDS,
na Presidência da República, a mesma Ven"nha. Devolveu sempre os presentes dados à

secretária do Presidente, pois só os aceitava
de quem podia chamála de Verinha. Muitas
vezes nós jornalistas lhe pedimos para saber
isso ou aquilo sobre o Presidente. Trazia sempre a resposta do "chefe" e~ às vezes, o punha
para conversar com o repórter.
· Tmha pelo presidente José Samey, por dona Marly e pelos meninos - Fernando, José
Samey Filho e Roseana- não uma fidelidade,
não apenas uma admiração. Amava-os e era,
por todos, considerada da família. Lembro-me
dela ainda no PDS, com inúmeras fotografias
de seu grupo desmando na Beija-Flor, mas
a recordo, também, recusando-se a continuar
na Escola, a realizar sua paixão brasileira, porque, não queria a secretária do Presidente da
República, aparecendo na TV ou nos jornais.
Era uma Carnavalesca, não uma autoridade.
A Verinha era tudo isso sim. Alegre, pura,
dedicada, fiel, discreta, porém .era, e n6s não
o sabíamos, muito mais. Era a Verinha. Adescoberta do câncer que a vitimou foi traumática
para todos, no entando ninguém, ao que eu
saiba, a viu se queixar. Contou para mim e
para o ministro Paulo Affonso, que lhe tinha
grande admiração, como andou de médico
em médico até saber que o câncer atingiu
seu seio e que poderia ter sido ~rpado em
tempo.
Foi heróica quando lutou pelo seu filho, herança da sua maior felicidade, o casamento,
seu único orgu1ho, pois os médicos, que não
são mães, queriam tirá-lo a pretexto de deter
o avanço do câncer. Dar-lhe mais alguns meses de vida. Mas, que lhe importava o câncer
e a rriorte se a vida era seu filho, Marcos Paulo,
hoje quase com um ano?
Extraordinária Velinha que um dia, no Palácio do Planalto, disse a mim e a Paulo Affonso
que tirara uma fotografia ao natural, sem peruca, deitada, ào lado de Marcos Paulo para que
ele, no futuro, possa ver como começou o
fim de sua mãe. Inesquedvel Velinha que deixou em todos que a- conheceram a dimensão
de como a alma humana pode ser infmita
e bela."
O Sr. Mário ~la- Sr. Presidente peço
a palavra 'para breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia, para breve comunicação.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Para
breve comunicação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, pedi a palavra para deixar registrado, nos Anais do Sena~
do da República, o evento real~do ontem
por meu partido, o PDT, nesta Casa do Congresso Nacional, no Auditório Petrônio Portela.
Levamos a efeito ma!s urria convenção festiva,

com o comparecimento maciço de filiados
do PDT e com os simpatizantes desta sigla
em crescimento no Brasil.
-Naquela ocasião elegemos o novo diretório
que há de gerir o partido de maneira definitiva
durante o próximo biênio.
·
~Amanhã estaremos no Rio de Janeiro, na
sede do partido, Já reunido o novo diretório
do PDT, quando será eleita a sua Comissão
ExecutiVã Nacional.
Queremos. nesta oportunidade, agradecer
à Direção do Senado da República, através
do seu }9 Secretário, Senador Mendes Canale,
que se houve com toda a cordia1idade e presteza, colocando as dependências desta Casa
à disposição do evento.
Senhor Presiden_te, o nosso partido, pequeno ainda, em formaçao, vem a cada dia ganhando a simpatia do povo brasileiro, porque
acredita nos seus princípios, nos propósitos
da sua carta de princípios, no seu programa
e, por isso, as adesões populares são cada
vez mais freqUentes, haja vista a manifestação
do povo nas últimas eleições municipais,
quando o noSSQ partido, entre os pequenos,
foi um dos que mais mereceram as prefe~
rênc~s populares.
Senhor Presidente, nesta breve comunicação que fazemos, damos, também, uma ·outra
notfcia,-uma das partes do evento de ontem:
o lançamento de vários órgãos da no!isa atividade_ política, visando a campanha eleitora]
deste ano à Presidência da Repóblica. Tivemos
a oportunidade de lançar o nosso jornal do
partido, o '"Brasil Hoje", que será oficioso, no
qual está inserido um noticiário que pedimos
permissãO para ler, para que fique registrado
nos Anais do Senado da República, sob o títu~

lo;
"PDT JÁ É MEMBRO PLENO
DA INlERNACJONAL SOCIAUSTA

Depois de cinco anos de vinculação
à Internacional Socialista. o PDT tomouse membro pleno da organização, na reunião do último dia oito, em Viena, na Áustria. Na ocasião, o, presidente da IS Willy
Brandt saudou o ingresso do PDT como
membro ~fetivo da organização e seu
principal. líder, Leonel Brizola, como futuro Presidente do Brasil. A reunião foi convocada extraordinariamente para examinar a situação da Venezuela: "Na reunião
do próximo ano, esperamos ter Leonel
Brizola não apenas como líder do PDT
·mas também como Presidente do Brasil":
Os 30 lideres poUticos de todo o mundo
pres~n~e~ a_o e_!l_contro aprovaram, por
unanimidade, o ingresso do PDT na quali-dade de full member da fntemadonal SoM
cialista. O PDT já estava ligado à Internadona] Socialista desde 1984, mas na condição de membro consultivo, porque a
antiga Co_nstituição brasileira, promuJgada pelos militares, proibia aos partidos
políticos qualquer tipo de associação efetiva a organizações intem_acionais. Brizola, que é um dos vfce-presidentes da IS
_ e seguiu acompanhado de Bocayuva Cunha, Roberto D'Áv:ila e Ciôillis Viana, apro- ·
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veitou a oportunidade para manter uma
série de encontros com os líderes socialistas mundiais, entre os quais alguns chew
fes de Governo, <::-orno Ingvar Carllson,
da Suécia. Brizolã também tomou café
da manhã com Willy Brandt e conversou
em separado com o ex-primeiro ministro
da Itália, Betino Craxí.
Em Portugal
De Viena, Brizola embarcou com sua
comitiva para Portugal onde se encontrou
para um almoço com o presidente Mário
Soares, no Palácio de Belém, em üsboa,
ao qual também compareceu dona Neusa Brizola. Depois do almoço, Brizola ca~
rninhou pelas ruas de Usboa, acompanhado de Soares, que sem-pre o apresentava como "futuro Presidente do Brasil".
Brizola anida fez uma visita à sede do

Partido, Socialista Português, onde foi
saudado pelo secretário~geral Jorge
5a!npaio. Er~ um mom~nto_ espedal para
o líder do PDT, pois foi ali naquela mesma
sede que Brizola, ainda exilado e depois
da expulsão do Uruguai, em 1979, reuniu
os trabalhistas do Brasil no exílio e que
acabou se tomando na base de apoio
para a fundação do PDT. Naquela época,
o joma]ista Rubem de Azevedo Uma, da
Folha de S. Paulo, anotou uma declaração de Brizola, um simples líder político
exilado de seu país, então há mais de
13 anos:
"Dentro de oito a dez anos, estaremos
assu;:.!i':do _o poder no Brasil". O prof
.,......,..__ ," __.,.,. .,...,....,, j:.IIC::SlCente Uv I"'ÚI do
Rio e ex-secretário de governo de Brizota.
no Rio, que foi um dos participantes do
encontro trabalhista em Usboa, disse .que
a sede do PS português tem bons augúrios: "Foi daqui também que Mário Soares, um também ex-exilado, saiu_ para goverriãr o ~eu país".
Trabalhismo

O PDT- Partido Democrático TrabaJ1ista, fo! fundado há sete ancs, por Brizo~
l 1, Darcy Ribeiro, Doutel de Andrade, Qbllis Viana, Neiva f-'loreira, Brandão Mon·
t~iro e outros tantos trabalhista~~ defens :>res da continuidade das medidas adot tdas nos govemo·s Ciet(ilio Vargét'l. A

628

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Terça-feira 21

idêia. inicial, como não poderia deixar de

Borges, que lá esteve representando o PDC;

ser, foi ressucitar o PTB, que estava então

o Senador Ney MaranhQo, pelo PMN e o Sena-

extinto 'por ato dos militares, mas os trabalhistas foram golpeados por uma

dor Paulo Biso!, além de outros Deputados
e Senadores que lá estiveram, prestigiando
a nossa festa de renovação do novo Dfretório
Nacional do PDT.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

ma-

nobra do governo da época, ainda na fase
do autoritarismo, que transferiu a legenda
para um grupo espúrio, cujo objetivo era

servir aos senhores da época. Numa cena
que ficou marcada na história políticã bra-

sileira, Brizola, logo depois de receber a
noticia do atentado contra a sigla. partiu
imediatamente para uma outra, o PDT,

que surgia praticamente do nada, mas
com uma trajet6ria segura, porque tinha

no seu leme uma liderança que, mais cedo ou mais tarde teria um papel crucial
no Brasll. E quando este momento mais

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

RES:
Mário Maia -Aureo Mello- Odacir Soares
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa Chagas Rodrigues- Hugo Napoleão- Jutahy Magalhães- Ruy Bacelar- João Calmon
.....:..-Nelson Carneiro - lran Saraiva - José
Fogaça.

se aproxima, os pedetistas se vêem gratificados com seu reconhecimento pela Internacional Socialista, adotando seu par- ·
tido corno membro pleno."
"FRENTE PARA ATACAR A DIViDA

Os governos estão excessivamente
comprometidos com os cred._ores e não
têm mais concfições sequer morais para
pressioná-los. Por isso, o deputado pede-tista Arthur Uma Cavalcante (PE) formalizou na semana passada, no Congresso
Nacional, a formação de uma Frente Parlamentar Latii1o-americana para que os
parlamentos passem a tratar diretamente
da dívida externa. O deputado já começa
a organizar a comissão parlamentar braSileira e ao mesmo tempo se articula com
os parlamentares de outros países para
formar suas representações, para em seguida, realizar a primeira reunião do organismo em alguma_ capital da América do
Sul. Cada comissão, segundo a proposta
de Arthur Lima, deverá realizar uma análise pericial da divida externa em moeda
do respectivo país. Lembrou a propósito
o deputado que a parcela da dívida externa, repudiada pela auditoria (cálculo em
tomo de 50% da dívida em moeda) deverá ser remetida para solução de arbitragem intemadonal, conforme preceitua a
Convenção de Viena, de 1969. A proposta
prevê ainda a suspensão do pagamento
do servl.ço da dívida externa, correspondente aos empréstimos em rrioeda, mantendo os pagamentos dos empréstimos
programas (Banco Mundial, BID, BlRD
etc.), os dos bónus, os referentes às importações, os royalties e_ a remessa de
lucros. Por fim, a proposta de Arthur Uma
Cavalcante prevê a contratação de uma
consultaria e.specializada, de renome internacional, para estudar as medidas preventivas a serem tomadas, antes da decretação da moratória. Arites de apresentar sua proposta, Arthur Lima, contatou
as embaixadas e diretamente os parlamentos dos país_es mais endividados."
Agradecemos desta tribuna a presença daquelas Lideranças que estiveram nos prestigiando, por ocasião da nossa Convenção,
marcadamente o Senador Marco Maciel, que
lá esteve em nome do PFL. o Sena4or Mauro

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Sobre a mesa Projeto de Lei que será lido
pelo Sr. 1"' Secretário.

É 6do o seguinte:
PROJETO DE LEI DO Si:NADO
N• 40, DE 1989
Dispõe sobre o aproveitamento de
de autarquias federais, de
empresas pÍI:bllcas~ de sociedades de
economia mista e de fundações púbU~

_se_nrfdQ.~

cas extintas ou dissolvidas, e dá

ou~

tras provldflnclas.
O Congresso Nacional decreta:
Aos servidores ocupantes de cargos ou empregos constantes de quadros e
tabelas de autarquias federais, de empresas
públicas, de sociedades de ~anomia mista
e de fundações públicas extintas ou dissol·
vidas a partir de }9 de Janeiro de 1989, aplicarse-ão as diposições desta lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica:
Art. 19

(.:.....:- aos servidores cujo contrato de traba]tlo tenha como objeto o exercido de__funções
de confiança pertencentes ao Grupo-de Direção e Assessoramento Superiores de que trata
a Lei n'? 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
ou de função de Assessoramento Superior a
que se refere o art. 122 do Decreto-Lei n9
200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei n'? 900, de 29 de
setembro de 1969;
---II aos ocupantes de cargos comissio~
nados, bolsistas, estagiários ou credenciados
para prestação de serviços.
Art. 29 No prazo de quarenta e cinco dias,
contados, da data de publicação desta lei, para
o caso de entidades extintas ou dissolvidas
antes dessa data, e da data de publicação do
respectivo ato de extinção ou· dissolução, no
caso de entidades que vierem a ser extintas
ou dissolvidas, os seiVidores de que trata o
art )9 poderão optar, na ordem decrescente
que estabelecerem, por uma ou mais de uma
das seguintes hipóteses:
aproveitamento, mediante processo
Iseletivo e~ecífico, em órgão da administraÇão pública fe_4t:!~_E_ireta. autárquica ou fun-
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dacional, assegurado, para todos os efeitos,
o tempo anterior de serviço;
II absorção, por empresa pública ou
sociedade de economia mista, controladas di·
reta ou indiretamente pela União, reconhecidas essas entidades como sucessoras trabalhistas, para todos os efeitos;
lU aproveitamento, em 6tgào dos Poderes Legislativo ou Judiciário, por iniciativa
exclusiva destes._
Art. 39 -O liquidante_ das entidades extintas ou dissolvidas de que trata o art. 1~ "Somente manterá o contrato de trabalho dos
serv_idores que exercerem a opção prevista no
artigo anterior, rescindindo os demais. com
a imediata quitação- dos correspondentes direitos.
Parágrafo único. Além das importâncias
que lhes forem devidas na fonna da legislação
trabalhista, os servidores que tiverem seu contrato de trabalho rescindido farão jus à inderuzação igual a seis salários do respectivo emprego, excluídas as gratificações de cargo em
comissão, função de chefia ou equivalente,
não estando os valores assim percebidos sujeitos ao Imposto sobre a Renda, ou contribuição previdenciária, nem servirão de base
~~ recolhimento do Fundo de Garantia do
Terilpo de Serviço.
Art. 49 O aproveitamento e a absorção referidos nos itens I e 11 do art. 1o serão feitos
observados os limites das necessidades de
pessoal dos órgãos ou entidades interessados,
a ser fJXado pelo Ministro de Estado a que
se subordinarem ou vincularem, com base em
estudo a ser realiza~o pela respectiva Secretã:riã Geral.
Parágrafo único. lnexistindo cargo ou emprego vago, o_ aproveitamento e a absorção
dos servidores serão realizados mediante a
movimentação de seus empregos, nas entidades de origem, para os órgãos ou entidades
de destino.
Art. 59 Se as atribuições inerentes aos
empregos que os servidores optantes ocupem
não estiverem previstas no Plano de Gassfficação de Cargos instituído pela Lei no 5.645,
de 1O de dezembro de I 970, nos quadros
de pessoal e planos de cargos e sa1ários dos
órgãos ou entidades interessados no aproveitamento ou absorção, serão considerados, para efeitn de classificação funcional, cargos ou
empr ....s semelhantes quanto à natureza das
atnbu. ,...Jes, ao nível de responsabilidade, à
complexidade e_ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho.
Art. 69 No aproveitamento e na absorção
de que trata esta lei, será respeitado o padrão
salarial do emprego efetivo ocupado pelo serM
vidor na entidade de origem.
Parágrafo único. Na hipótese de o servfdor
perceber remuneração superior à resultante
da classificação ou enquadramento, ser-lhe-á
assegurada a diferença como vantagem pessoal nomina1mente identificável, atualizável
em decorrência de aumentos salariais gerais
e a ser absorvida por eventuais promoções
e reclassificações futuras.
Art. 7o Os servidores que não lograrem,
no prazo máximo de cento e vinte dias, conta-
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dos da data da opção respectiva, aproveitamento ou absorção na forma previSta nos itens

I a I1l do art. 19 desta lei, terão seu contrato
de trabalho rescindido e farão jus, além das
Importâncias que lhes forem devidas nos ter-

mos da legislação trabalhista, à indenizaçâo
igual a quatro salários do respectivo emprego,
exduídas as gratificações de cargo em comis-

são, função de chefia ou- e"qUiValente, aplicando-se aos valores assim percebidos o disposto
na parte final do parágrafo único do a_rt. 29
Art. & Caberá ao Minístro -de Estado a
que estiver subordinado ou vinculado o órgão

ou entidade interessados no aproveitamento
ou absorção de servidores na forma prevista

nesta lei, determinar a realizaçãO, pelo órgão
de pessoal da respectiva Secretaria de Estado,
do processo seletivo específico mencionado
no item I, bem assim autorizar a absorção
referida no item n. ambos do art. }9

Parágrafo único. Caberá aos.,Poderes Legis-lativo e Judiciário pr.Qvidehciar, na forma que
dispuserem, o aproveitamento de que trata
o item Ili do art. 1"
Art. 91' Est.êi lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Visa este projeto de lei, fundamentalmente,
evitar a dispersão e perda. pelo setor público,
das equipes especializadas que integram as

empresas atualmente em fase de liquidação,
mediante a adoção de medidas legais que
aprimorem o processo de aproveitamento de
que trata o Decreto-Lei n" 2.421, de 29 de
março de 1988.
·
De fatci, o Decreto-Lei n9 2A21/88 restringe
em demasia as possibilidades de aproveitamento, pelo setor público, das equipes em
referência, posto somente admití-lo na Administração Direta e· AutárquiCa, ria forma prevista no Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n" 5.645, de 1O de dezembro
de 1970, excluídos, assim tanto as entidades
da Administração lndireta - e~presas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas- qLiârilo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Ademais, impõe o já referido Dec;:rettrlei
n9 2A21/88 duas condições básicas para ta1
aproveitamento, quaiS sejam: a) a imposição
de localização dos servidores, que forem·aprovados no processo seletivo específico, na primeira referência da classe inicial da CategO~a
Funcional a que tiver concorrido, e, b) que,
no caso de servidores que percebam remune:...
ração superior à resultante da· classificação
- o que, obviamente, será a regra geral ser-lhes-á assegurada a diferença como vantagem pessoal nomina!mente identificável, a ser
absorvida nos reajustes gerais de vencimentos
e sa1ários e sempre que houver mudança de
referência ou de Categoria Furi.cional.
Desse modo, e visando manter a serviço
do poder público urna grande massa de servidores de inegável qualificaç.!o, tanto do pessoal de nível superior, quanto de nível administrativo, é que o projeto de lei objetiva:

a) ampliar as hipóteses de apro*eitamento
dos citados servidores, ou de seMdores de
oUtras empresãs que venham a ·Ser àissolvidas, mediante a inclusão, como possível$ candidatos a recebê-los erri seus quadros, das
entidades da Administração lndireta e dos órw
- gãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, nes~
te último caso desde que por iniciativa exclusiva destes:
.
b) assegurar o respeito ao tempo de serviço
público dos seiVidores a serem aproveitados,
·mediante o enquadramento em cargo ou emprego compatível com o seu nível de experiência profissional e seu nível_ salarial na entidade de origem, mantida a diferença salarial,
no caso de servidor que já perceba maio:r remuneração, como vantagem pessoal nominalmente Identificável, devidamente atualizável quando de awnentos salariais gerais e a_.
ser absorvida- po·r eventuais promoçõeS ou reclassificações futuras;
. c) determinar, para agilização dos procedimentos, que os processos seletivoS específicos e a autorização para o aproveitamento
de que se trata sejam, no âmbito do Poder
Executiv.o, de competênCia do Ministro de Estado a que estiver subordinado ou vincul;~da
Cfôl'gãO ou entidade interessados, bem assim,
na forma que dispuserem, dos Poderes Legisw
lativó e Judiciário, conforme o caso; e

d) manter, com alterações de pouca monta.

as disposições do Decreto-Lei n" 2.421/68., relativas à matéria.
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setvadas as.·respectivas peculiaridadeS de Organização e funcionamento. § 19 As funções a que se refere este artigo,
caracterizadas pelo alto nível de especificidaw
de, complexidade e resp0nsabi1idade, serão
objeto de rigorosa individualização, e a designação para o seu exercício somente poderá
recair em pessoas de comprovada idoneidade,
cujas qualificações, capacidade e experiência
especfficas sejam examinadas, aferidas e certificadas por (>rgão próprio na forma defíriída
em regulamento.
§ 29 O eXercido das atividades de que trata este artigo revestirá a forma de locação de
serviços regulada mediante contrato individuaL em que se exigirá tempo integral e dedicação exclusiva, não se lhe aplicando o disposto no art. 35 do DecrettrLei rf' 81, de 21 de
dezembro de 1966, na redação dada pelo art
19 do DecretowLei n? 177, de 16 de fevereiro

de 1967.
§ 39 A prestação dos serviçoS a que alude
este artigo será retribuída, segundo critéri.o fixado em regulamento, tendo em vista a avaliação de cada função,. em face das reSpectivas
especificações, e as condições vigentes no
mercado de trabalho.

.. .....................................:-:==-:-:-:---DECRETO-LEI N• 900,
DE 29 DE SETEMBRO DE 1969
Altero disposições do Decreto-Lei n~
19~· e cM
outras provldhJcias.

200, de 25 de fevereiro de

____

Por todo o exposto, encareço o apoio dos
............ ..................... . _ _
ilustres pares para a aprovação deste projeto
"Art. 122. OAsSessóramentoSupericirda
dttlei que, se assim ocorrer, deverá merecer,
pelo elevado significado de seu conteúdo, a . Administração CIVil compreenderá df!terminadcis funçõe·s de assessoramento aos Ministros
sanção do Excelentíssimo Senhor Presidente
de Estã.dõ-;-·aefmldas pOr decreto e fiXadas em
da República.
.
número limitado para cada Ministério civil, ob&ila das Sessões, 20 de março de 1989.
servadas as respectivas peculiaridades de or-Senador Leopoldo Peres
_ganização e}l:l_~cionamento:
~

LEG/5/.AÇIÍQ Cm!DA

LEI N• 5.645,
DE I O DE DEZEMBRO DE 1970Estabelece diretrizes pafa a dass!Pcação de cargos do SerViço CM1 da (Jnjáo
e das autarquias federais, e cM outras pro~
víd~ncias.

DECRETO-LEI N• 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administração Federal. estabelece diretrízes
para a Reforma Administràtiva, e d~ ouw
Iras providências.

...·-·---·-"CN>rrm.O:.v-...............- ...
Do Assessorllmento Superior
dti Administração Ovil

Art. 122. O Assessofamento Superior da
Administração Civil compreenderá determinadas funções de assessoramento aos Ministros
de Estacl.P,__defmldas por decreto e fixadas em
número limitado para cada Ministério civil, ob-

..;..;.~

§ 19 As funções a que se refere este artigo·
caracterizadas ·pelo alta nível de especificidade, complexidade e responsabilidade, sei'Ao
objeto de rigorosa individualiZação e a d_estgnaçã.o. para o seu exercido somente Poderá
recair em pessoas de comprovada idoneidade,
cujas qualificações, capacidade e experiência
especificas sejam examinadas. aferidas e certificadas por órgão próprio na forma definida
em regulamento.
·§ 29 Óexerddoda-satividades.dequetr~- ·
ta este artigo revestirá a forma de locação de
serviços tegulada mediante contrato individual, em que se. exigirá tempo integral e dedicação exclusiva, não se lhe aplicando o disposto no artigo 35 do Decreto-Lei n9 81, de 21
de dezembro_ de 1969, na 'redação dada pelo
artigo 1~ do Decreto-Lei n9 177, de 16 de fevereiro .de 1967.
§ 3' A prestaçãO dos serviços a que alude
este artigo será retribuída segundo critério fixado eilnegulamento, tendo em vista a avaliação de cada função, em face das respectivas
especificações, e as condições Vigentes no
mercado de trabalho."
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de vencimentos e salários e sempre que, por
qualquer motivo, houver mudança de referên..
Dispõe sobre o aproveitamento de ser- cia ou de Categ_oria Funcional.
§ 59 Não existindo vaga nos quadros ou
vidores de autarquias federais, de empretabelas a que se refere o § _19 deste artigo,
sas públicas, de sociedades de_economia
ficam criados tantos cargos· ou empregos
mista e de fundações públicas que vierem
a ser extintas ou dissolvidas e dá outras quantos forem necessários para _o enquadramento
dqs servidores babilítados no processo
providéncias.
seletivo.
O Presidente da República no uso da abibui§ 6" Os seiVidores inabilitados no procesção qu:e lhe confere o artigo 55, item
da so seletivo terão seus contratos de trabalho
ConstibWção,decre~
rescindidos com indenizaçao igual a quatro
Art. 19 Aos servidores ocupantes de car- salários do respectivo emprego, excluídas as
gos ou empregos constantes de quadros e gratificações de cargo em comissão, função
tabelas de autarquias federais, de empresas de chefia ou equivalente.
t>úblicas, de sociedades de economia mista
Art. 3<? O liquidante da entidade somente
e de fundações públicas, que vierem a ser manterá os contratos de trabalho dos serviextintas ou dissolVidas, aplicar-se-ão as dispodores que exercerem a opção prevista no artisições deste Decreto-lei.
go anterior, devendo rescindir os demais, com
_Parágrafo único. o- dis90stetneste artigo a imediata quitação _dos correspondentes dinao se aplica:
reitos.
a) aos servidores, cujo contrato de trabalho
Parágrafo único. Além das importâncias
tenha por objeto a· exercício de funções de .que lhes forem devidas na formà da legislação
confiança pertencentes ao r- ;po de Direção trabalhista. os servidores que tiverem seus
e Assessoramento_ SuPeriores de que trata a _ cpntratos; de trabalho rescindidQS farão jus à
Lei n9 5.645, de 1O de dezembro de 1970, indenização Igual a seis salários do respectivo
ou de FunçãO de Assessoramr 1to Superior, emprego, exCluídas as gratificaçóes de cargos
a que alude o artigo 122 do Decreto-Lei n9 em comissão, função de chefia ou equivalente.
200, de 25 de fevereiro de 1967, na redação
Art. 4~" Os valOres percebidos pelos servidada pelo Decreto-Lei n~' 900, de 29 de setem- dores que tiverem seu contrato rescindido (arbro de 1969;
tigo 29, § &',e artigo 39; parágrafo único) não
b) aos ocupantes de cargos comissiona.- estão sujeitos a lmposto_sobre a Renda, ou
dos, bolsistas, estagiários ou credenciados pa- contribuição prev:idenciária, nem servirá de
ra prestação de serviços.
base para recolhimento ao Fundo de Garantia
Art 29 No prazo de 30 (trinta) dias, conta- do Tempo de Serviço.
dos da data da pubücação do ato que deterArt. 59 OS órgãos de pessoal_submeterão
minar a extinção ou dissolução da entidade,
à Secretaria" Administração Pública da Preé facultado ao servidor optar pelo aproveita- sidência da República - Sedap, a proposta
mento, mediante processo seletivo específico, - de ajustamento de lotação cOm inclusão dos
em empregos no Plano de Oassi6cação de servidores de que tratam os artigos }9 e 21',
Cargos instituído pela Lei n~' 5.645, de 10 de
observados os percentuais fixados para prodezembro de 1970.
gressão funcional.
__
§ }9 o processo seletivo será realizado
Art. 69 O MiruStrO Extraordinário para Aspela Secretaria de Administração Pública da
suntos de Admínistração expedirá as Instruções necessárias à exeCuçãO-do disposto nesPresidência da RepúbliCa- Sedap, em perfodo!lãO superior a 60 (sessenta) dias, contado
te decreto-lei.
do ·encerramento do prazó de opção, distriArt. 79 Este decreto-lei entra em vfgor na
buido os servidores para quadros ou tabelas
data de sua publicação,
Art.
89. Revogam-se as disposições em
permanentes dos órgãos do Poder Executivo.
contrário. -JoSÉ SARNEY- Presidente da
§ 2~' Os servidoreS serão loCalizados na
primeira referência da classe inicial da CateRepública - Mailson FerTeim da N6brega goria Funcional cujas abibuições guardem
Jotio Batista de Abreu - Nufzio Nves.
correJação com- as do emprego na entidade
(í'6 Comissões de Constituição e Jusextinta ou dissoMda, observada a escolaridade
---tiça e de Serviço PúbliCo CMI)
ou habilitação profissional exigida para o ingresso na mesma categoria funcional.
O SR- PRESID6'1TE (Nabor Júnior) § 3'i' Se as atnbuições inerentes aos emO projeto de lei será pUblicado e remetido
pregos que os seiVidores optantes ocup-â'Valtl
às comissões competentes.
não estiverem Previstas no mencionado Plano
de aassificação de Cargos considerar-se-á,
O SR. PRESID6'1TE (Nabor Júnior) para efeito de indicação de Categori~ Funcio-Sobre a mesa, requerímep.to que será lido pelo
nal, emprego semelhante quanto às atividaSr. l~ Secretãrlo.
des, ao n:fvel de responsabilidade, à comple-

m.

ae

xidade e ao grau de escolaridade exigidos para
o respectivo desempenho.
§ 4~" Na hipótese de servidores que percebam remuneração superior à resultante da
classificação, ser-lhe·á assegurada a diferença.
como vantagem pessoal nominalmente identificável, a ser absorvida nos reajustes gerais

É lido o seguinte
REQ(JERJMENTO N• 41, DE 1989
.Nos termos do art. I 8.5 do Regimento Interno do Senado federal, requeremos que o tempo destinado aos oradores do Expediente da
sessão de data a ser marcada oportunamente,

,>larço de 1989

seja dedicado a homenagear a memória do
Dr. Mem de Sá, ilustre ex;-5enador da República. falecido, ontem,= dia 15 de março de

1989. .

-

Sala das Sessões, em 20 de março de 1989.
- Carlos Chíarelli -:-João Qlmon -Jut4hy

14aga/Mes -Francisco RoBrimberg-N6bor
Junlor- Meira Füho.
O SR. PRESID6'1TE (Nabor Júnior) -

De acordo com o art. 279 e 1'i", do Regimento
Interno, esse requerimento sel"á objeto de deliberação após o Ordem do Dia.

O SR. PRESID6'1TE (Nabor Júnior) Sobre a mesa, Resolução que será lida. pelo
Sr._ J9 Se~do.

É lida a seguinte:RESOLUçAO N• 8, DE 1989

Constitui Comissão de Inquérito,
para os fins que especifica.·
O Senado Federal resolve:
Art 1O? É constituída, nos tennos do art.
58. § 3•, da Constituição Federal e do art. 170,
alinea b, do Regimento lntemo do Senado Federal, uma Comissão de Inquérito destinada
a investigar, em profundidade, as causas, conseqüências e responsabilidades, que determinaram a liquidação do Banco Regional de {)e..
senvolvimento do Extremo Sul (BROE); a Je..
galidade do procedimento; análise e avaliaçio ·
do fato e seus efeitos, bem com a identificação
da necessldade_e conveniência de adoçAo de
medidas legislativas complementares, em fa..
. c_e da vigência da Constituição de 1988, inclusive sobre eventuais e futuras situações sfmi..
lares.
Parágrafo único. No cumprimento c:10s encargos previstos neSte artigo, a comissão, entre outros, terá o objetivo de:
· -8) definir competências, identificar respon~
sáveis _e responsabilidades nos ctiferentes organismos da administração pública;
b) sugerir medidas capazes de ensejar adequada reformulação do sistema financeiro na~
cionaJ, visando a enfrentar situações como a
que originou a liquidação, buscando, antecipadamente, equadonáwlas e, ocorrendo, dispor de instrumental legislativo moderno e
constitucionalmente compatível, para enfrenw

tá-Ias.
Art 29 A comissão constituir-se-á de 9
(nove) membros e terá o prazo de 90 (noventa)
dias para apresentar suas conclusões.
Art. J9 Esta resolução entrará em vigor na
data de sua publicação.
- ,-

Justificação

Há vinte e oito anos passados, por ato do
Governo Federal, compartilhado pelos Gover·
nos dos Estados do Paraná; Santa Catarina
~Rio

Grande dó Sul, criava-se o Banco Regio-

naJ de Desenvolvimento do Extremo Sul {BRDE).
_Referida instituição, cujo objetivo rilaior era
o de apoiar os projetas de integfado desenvolvimento regional, respaldando atividades ec:onõmicas, em áreas pública e privada, que en-
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sejassem a dinamização da economia meridional, tinha o escopo de alicerçar o momento
de transição dedsiva por que passava o Sul
do País. deslocando o seu pêndulo econômico
da área exclusivámente rural para uma afirma-

a histQiia de milhares de. contratçs regulares
de empréstir'nos que permitaram a expansão

ção crescente do setor secundário.
Mais precisamente, o BRDE foi criado pelo
Decreto n9 51.617, de 5 de dezembro de 1962,

de empresas privadas - sobretudo de porte
médio - nos Estados sulinos, em operações
idô!leas, tran,sparentes, legais e legítimas, den-

tendo sede em Porto Alegre e agência~ em
Curitiba e Aorianópolis. Possui um património
líqUido de 190 milhões de cruzados novos (dados de fevereiro de 1989). Si:iaS aplicações

instituições públicas oficiais - que insistiram
em não pagar seus débitos.
Por tudo isso, e muito mais, que é- toda

tro dos propósitos, para os quais se criou a
instituição; pelo questionamento da legalidade
exigível quanto à forma de desativação da instltuiç.M>;pe/os resultados que disso de_c_orrerão
demonstram um saldo, em 31 de dezembro
para o contribuinte brasileiro, para- a economia
de 1988, de 1 milhão e 521 mil dólares ameridos Estados do Sul, com repercussão no quacanos. Realizou, em 1987,2.154 operações
dronadonal,paraapolíticilfuturaaserimplee, em 1988, até 30 de novembro, 1.548 operamentada pelo Banco Central com relação a
ções. Possui, atualmente, 825 empregados;
outras instituições, se não idênticas, similares
ou aná1ogas, é que se propõe a criação desta
Depois de agônico sofrimento, que se estendeu por aJguns meses, de informações e
ComissãO de Inquérito, na firme certeza de
contra-informações, anúncios e contestações,
que áe seus trabalhos e conclusões surgirão
idéias e propostas capazes de contribuir para
envolvendo autoridades financeiras da área federa!. e os Governos dos três Estados parti- , . a elucidação da questão sob exame, bem cocipes do processo: depois de uma estranha
mo para prevenir a ocorrência de casos similares.
·
operação - não bem explicada, quanto ao
seu volume. oportunidade e interesse_~ junto
Sala das Sessões, 20 de março de 1989.
ao Produban, também vitimado por enfenni- -Ou/osChiarel/i-Nelson Wedelán-Jordade que o levou à liquidação e que parece
geBomhausen-MarcoMaciei-JoséPaulo
ter contribuído para a agudização da situação
Blsol----:_ Odacír SOares - Maurício Corréa
alegada do BRDE; depois de uma aparante
-MansuetodeLavor-JoséRicha-Severo
"desprivatização" dos créditos com o próprio
Gomes- CárJciS De'Carli ~ Almir Oabn"el
BRDE (veja-se artigo anexo, do Senador Seve- Ney Maranhão - Meira Filho -António
ro Gomes. no Jornal Folha de S. Paulo, ediLuiz Maya ..:..... Jutahy Magalfiães - Ferrumdo
ç6o de 12-3-89), com·õ crescimento de direiHenrique Cardoso- Mendes Cana/e -A/iretos e responsabilidades, ultimamente, de ban· · do Campos- Chagas Rodrigues -Iram Sacos públicos federais, mudando o perfil e a
raiva ____: Od Sab6ia de Carvalho - Alfonso
natureza dOs titulares da divida; d_epofs_ de alteCamargo -Mário Covas -Dirceu Camefro
rações e indefinições no posicionamento de
-Mário Maia.
- Governos Estaduais. que, apesar de co-rresDOCUMENTO ANEXO
ponsáveis, condôminos do Banco, política, juM
"Jornal Folha de S. Paulo. de 12-3-89
ricUca e financeiramente, até porque, ademais
_ _
Severo Gomes
' de seus fundadores originários, hoje eram seu
maiores devedores, não conseguiram harmo- · ·- - -...- O DtFICIT E O BRbE
nizar uma postura comum, tendo uma respos.
A liquidação do Banco Regional de Desenta menor·do Governo Federal nos seus proce- volvimento do Extremo Sul (BRDE) é uma
dimentos; depois de preliminar levantamento
operação nebuios3: que custOu aos COntribuiilM
do custo com que se onerará a economia
tes cerca de US$500 milhões. Um governo
do País, e a dos Estados do Sul, com.a liquida- que se mostra tão preocupado com o déficit
ção, e a necessidade de confrontar com o
público- e com a morali®de ãdministratiVii
preço que, segundo alguns estudos técnicos, - bem que poderia investigar todos os porseria inclusive inferior, para manter ã institui- menores da transação.
ção ativa e atuante; depois de informações
O BRDE estava em dificuldades desde
oficiosas, e até oficiais, que dão conta de que
o fechamento do BRDE estaria na programa- 1982, quando, desviando se de suas finalidades, fez empréstimos aos governos dos Estação prévia da chamada "reformulação" do sis·
tema fiilanceiro nacional, que levaria inclusive dos do Rio Grande do Sul; Santa Catarina e
ao fechamento outras instituições financeirÇ~s Paraná. Esses recursos foram investidos no
públicas regionais - dentro da política inspi- ·esforço-para o PDS ganhar as eleiÇões daquele
ano e, como era de esperar, os novos gover~
rada e orientada pelo Banco Mundial nas suas
tentativas junto ao Banco Cep.tral; depois de 11;antes não quiseram pagar a conta.
O essencial que se deve guardar, quanto
verificar-se que o BRDE jamaís poderia ser
à origem do problema, é que o B~nco Central
tido como um centro de empreguismo, posto
sempre soube do que se passava. A rolagem
que o seu quadro técnico-funcional- de medessa dívida, através da venda de certificados
nos de novecentos empregados- esteve prade depósitos bancários e interbancários, vem
ticamente Inalterado (aumentou cerca d~
desde essa época. sem méiiOres obstáculos.0.5% nos últimos dez anos), nem se lhe podeA situação começou a muc:Wr em meados de"
ria imputar desperdicio ou má gestão adminisnovembro de 1988. Há quatro meses, portantiativo-financeira, posto que seus resultados
to. Nessa época ocorreu a intervenção no Prooperacionais foram usualmente exitosos, salduban, Banco Estatal de Alagoas, abrindo a
vo no que tange à possibilidade prática _de
-P9SslbiUdade d~ procedimentOs semelhantes
arrecadar seus créditos, junto a devedores -
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em outros estabelecimentos que enfrentassem dificuldades do mesmo tipo.
No dia 15 de novembro, a dívida do BRDE
tinha uma composição bem definida: duas terças· partes para credores privados e a última
· para credores públicos. Entre os credores privados estava o Banco Sogeral, com alguns
milhões de dólares. O Sogeral, como se Sabe,
é ligado ao presid~nte do Banco Central, Elmo
Camões.
A inteivenção no Produban precipitou a fu!
ga dos investidores, temerosos do risco que
o precedente criava para o BRDE. Natural~
mente o banco não tinha recursos para honrar
seus compromissos, já que os estados deve~
dores não se mostravam dispostos a entrar
com o dinheiro. Mas então aç:ontec:eu um milagre. Sem que houvesse qualquer entendiM
mento, qualquer_ acordo, qualquer compromisso, _o Banco do Brasil começou a cobrir
todos_os títulos do BRDE que venciam. E assim agiu até fevereiro último, tendo aplicado
nessa _operação NCz$ 440 milhões.
Esta intervenção müagro~a peiTTlitiu que to_dos os investidores privados - a começar
pelo banco ligado ao presidente dq Banco
Central - recuperassem o dinheiro que tinham investido no BRDE. Qua_ndo todas as
dívidas tinham sido repassadas para o Tesouro, aí acontecelol ~ inteiVenção.
- Trocada em miúdos, a operação foi a se~
guinte: CJS$ 500 milhões pertecentes ao respeitável público sumiram em um passe de
mágica, apareceram -no bolso de honrados
financistas. J:: o velho truque da socialização
dos prejuizos.
- Vamos utilizar os instrumentos do Legis.
lativo para tentar esclarecer esse negócio. Mas
nao .conseguiremos impedir a repetição dessas falcatruas, enquanto não estatizarmos o
_
Banco .Central.'"
O SR- PRESIDENTE (NabOr Júnior) -

O documento lido contém subscritores em
número suficiente para constituir, desde logo,
Resolução do Senado FederaJ nOs termos do
art. 170, alínea "a" do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos
efeitos. Para a Comissão Parlamentar de ln·
quérito, assím constituída, a· Presidência fará
oportunamente as designações, de acordo
com as indicações que recebeu das Uderan~
ças.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo
Sr. 1~ Secretárto.
É lida a seguinte

ExmoSr. .
.
_
Presidente do Senado Federal
Brasilia/DF
José Agripino (PFL- RN) e Lavoisier _Maia
(PDS-~-RN) senadOres, comunicam a vossa
excelê~cia que por motivos particulares estarão ausentes do PaíS nos Oias 16 e 1 7 dõs
mês corrente, viajando ao Peru.
Esta comunicação é feita na for_ma (egimental pede deferimento.
Brasília, 14 de J!la'rço de 1989. __,_Senador
•.joão Agripino- Senador LavOisier Mi#a
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O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) O expediente l!do yaJ à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) Esgotado o tempo destinadO ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O. SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) -

Antes de dar início à Ordem do Dia, a PresiM
dência esclarece ao Plenário que os itens n~
1, 2 e 3, relativos a vetoS do Governo do Distrito

Federal, foram incluídos na pauta sem os relatórios da Comissão do Distrito Federal, em
razão ao término, na presente data, de seus
prazos de tramitação.
EJ:rtretanto, para que os Srs. Senadores este-

jam capác:itados a deliberar sobre as matérias,
a Presidência fez distribuir em plenário avulsos

contendo as d[sposlções sancionadas e promulgadas, os vetos, as rnens~gens contendo

as contendo as razões dos vetos e todos os
documentos que instruíram a tramitação dos
projetos originais, inclusive seus pareceres e

emendas.
·
Poderá usar da palawa na discussão, pelo
prazo de 20 minutos, qualquer senador.
Concedefei a palavra, preferencialmente,' a
wn orador favorável e a outro contrário ao

veto.

n' 5, de I 988, _qtie dispõe sobre os venci-

meritos dOs conselheiros, auditores e
~ _ m_embr:os do Ministério Público do Tribunal deCantas do Distrito Fe_derai~(Depen
dendo do relatório dtl Comissão do Dis-1rito Federal)
PARTE VETADA: art. 4•

Em discussão o vetç.

(Pausa.)

Não havendo quem queira usar da palavra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRÍ!SIDEI'ITE (Nabor Júnior)

-ltem4:
Discussão, em turno ónico, do Projeto
de Lei da Câmara n' 13, de 1985 (n9
3.413ffl0, na CaS21: de Origem), que institui a obrigatoriedade de seguro, nos financiamentos de investimentos rurais,
cobrindo o risco de morte ou invaJidez
permanente, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n,.
1.052 e 1.053, de J985, das Comissões:
-de Economia~ e
-de Finançãs.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) -

Item 1:
Discussão, em turno único, do veto total aposto ao Projeto de Lei do Senado
n' 48. de 1987-DF; qiie introduz alterações no Código Tributário do Distrito Federal, instituído pelo Decreto-Lei n' 82,
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras
provic;iênda_;;. (Dependendo do relatório
da Comissão do Distrito Federal.)

Em discussão o veto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da pa!avra,
encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, por falta de quorum.
·
O gR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) -

ltem2:
Discussão, em turno único, do veto
parcial aposto do Projeto de Lei do DF
n' 3, de ·1988 que- institui, no Distrito Federal, o imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis_ l(quldos e gasosos, e dá
outras providências. (Dependendo do relatório da Comiss!o do Distrito Federal.)
PARTE VETADA: parágrafo único do
art.69 •
----Em discussão o veto. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da pa!avra,
encerro a discussão.
Enct:rrada a discussão. a votação fica adiada, por falta de quorwn.
O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) -

Item 3:
Discussão, em turno único, do veto
parcial aposto do Projeto de Lei do DF

O SR. PREsiDENTE (Nobor Júnior) -

ltem5: ·
Discussão, em turno único do Projeto
de Lei da Câmara n' 19, de I 985 (n9
2.789/83, na Casa de origem}, que "dá
o riome de "Guarulhos" ao aeroporto em
construção no municfpio paulista do
mesmo nome· e determina outras providêndas", tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•403, de
1985, da Comissão:
-de Transportes, Comunicllções e
Obr11s PúbliCIJs.

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. ]9 Secretário.
É lido o seguinte
: REQUERJJill!I'ITO 1'1• 42, DE 1989
Nos termqs do arl 31 O, alínea c,. do Regi. mentO Interno, requeiro adiamento da discus-são do Projeto de Lei da Câmara IT' 19, de
1985, por 30 dias.
· Sala das Sessões, 20 de março de 1989.
-Senador Leopoldo Peres.
~ O SR.~ PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

Não havendo quorum, a discussão da matéria
fica sobrestada, até que o requerimento possa
ser votado.
O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) -

ltem6:
Discussão, em turno Ílnico, do Projeto
de_ Lei da Câmara Jll' 105, de 1985 (n9
2.569n6. no Casa de origem), que fixa

a Capital da República como sede do
Conselho Nadonal de Desportos, tendo
. PARECERFAVORÁVEL,sobn•874.da

Comissão:
-de Educllçáo e êulturil.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Esgotada a matéria constante da Ordem do

Dia.
Fica adiada a votação do Requerimento n9
41, de 1989, lido no Expediente, por falta de

quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nobor Júnior) Há oradores inscritos. (Pausa.)

Conc·edó_ a palavra ao nobre Senadpr Francisco Rollemberg.
.O SR. FRAI'ICISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente e Srs. Senadores, os jornais
com insistência vêm noticiando que a Marinha
Mercante do Brasil está desaparecendo, e exi~
: gindo providências, a fim de que o transporte
de passageiros e cargas não se tome um foco
a mais de evasão de divisas. As estatísticas
mostram que as exportações e as importações
brasileiras geraram, em 1988. aproximadamente quatro bilhões de dólares. Entretanto,
muito menos de um bilhão de dólares ficaram
no País, em vfrblde de a maior parte dos afretamentos terem sido atribuídos a navios de bandeira estrangeira.
Para que se compreenda a humilhante situação, basta mostrar que, em 1987, o complexo importação/exportação brasileiro concedeu a navlós de bandeira estrangeira o
transporte de I25 milhões de toneladas, entregando a navios nacionais vinte e cinco milhões
de toneladas, arenas. Isso representou o pagamento de US 700 milhões (I 7% mais do
que em 1986) por fretes realizados.
Ora, inexistem dúvidas de que, para corrigir
essa distorção, o Brasil deve encarar com seriedade o problema da sua Marinha Mercante.
Ainda mais quando é o Governo Federai, -representado pelas empresas públicas, especialmente a Petrobrás e a Companhia Vale do
Rio Doce, que mais concede afretamentos a
1;1avios de outras bandeiras. E qualquer indagação pertinente recebe a resposta de que
a frota rriercãrite brasileira, para atender às
necessidades atuais, precisa ser ampliada em
doze milhões de toneladas. O Presidente da
República, na intenção de superar as dificuldades do setor, baixou"o Decreto-Lei n9 2.404,
de 23 de dezembro de 1987, criando o Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha
Mercante e o Fundo da Marinha Mercante.
O primeiro destinado a atender aos encargos
da intervenção da Cloião nas àtividades de navegação mercante; o segundo com o objetiVo
de prover recursos. para o desenvolvimento
da Marinha Mercante brasileira.
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Sucede que a revista "Portos e Navios", de

agosto de 1988, trouxe editorial em que enfa-

=·

~--.

"O dinheiro que deveria estar movimentando a produção de navios brasileiros foi tragado pela ciranda financeira.
Esta é a única e"Piicação plausível para
a falta de iniciativas do Governo no que
toca ao setor de construção naval. De
outra maneira não se pode compreender
que uma arrecadação mensal da ordem
de (JS$ 12 milhões, destinada a financiar
a renovação da frota mercante esteja tão
longe de produzir resultados significatl-

"'s.
Por enquanto a indústria naval parec"e
ser o único setor prejUdicado cOm a paralisia da máquina financeira do Fuildo de
Marinha Mercante. Sem regulamentação

do Decreto-Lei n9 2.404 não há financia-

mento, sem regulamentação da Política
industrial não há regulamentação do
2.404. E sem que o CoriQ"resSo Nacional
passe suas grqssas lentes sobre tudo isso,
qualquer regu'Jamentaçâo pode cair por
terra."
Trago estas considerações a esta Casa, cmte
a insistência governamental de, sob o rótulo
de privatizar, abandonar o Uoyd Brasileiro,
transferincfo..o a empresários.
O Grupo Lachmann, que era agente do
Uoyd Brasileiro, no Rio de JaneÚ"O, há muito
demonstra interesse em adquirir o acervo da
empresa. Mas, de acordo com o noticiári~ da
imprensa, o referido interesse está na razão
direta do que denomina de "condições favoráveis" que o Governo criar. Se faltarem tais
condições favoráveis, o Grupo Lachmann que tem seu carro-chefe na Agência Marftima
Lauritis Lachmann - aguardará. Tanto que
o Sr. Christian L.achmann, presidente do Grupo, vê na privatização_da estatal a melhor solução, mas ressaJva que tudo dependerá dos
critérios de venda: se por melo de licitação,
venda de ações na Bolsa, etc.
Todos os armadores interessados na aquisição da estatal referida estão motivados. Mas
pretendem afastar a dívida do Uoyd, anunciada em US$ 222 milhões.
Os funcionários do Uoyd, por sua vez, pretendem adquirir o controle acionário da empresa. O Engen]:leiro Bmo Serejo Farias encaminhou, ano passado, requerimento dos empregados ao Ministro dos Transportes, no sentido de que seja, gradualmente, liqüidada a
dívida dà armadora estatal, a fim de que se
tome apta a receber r~ursos para a modernização da frota. A proposta é formulada pela
Associação Geral dos Empregados do Uoyd
Brasileiro (AGELB), como resultado "da vontade dos empregados do Uoyd em ter resolvidos os problemas nacionais, e da atenta observação dos recentes movimentos, ocorrido_s
nas áreas do Governo- Federal e _da armaç,!o
privada, no sentido da privatização':- da empresa.
--.
._
Convém saJientar que aAGELB existe desde
19 de agosto de 1986, congregando o pessoa!
de terra e mar da estatal, com representatividade oficial dos empregados do Uoybrás.

Toma-se conveniente informar que a proposta definida pela AGELB é a única formulada em termos precisos. sem esperar facilida~
des ou condições favoráveis. Tem as seguintes
características básicas:
a) aquisição da maioria das ações re~
presentativas do capital votante da companhia por seus empregados;
b) participação governamental com~
plementar;
c) obtenção de prazo de carência nos
financiamentos do Fufiâo de Marinha
Mercante;
d) utilização do Uoyd da parcela que
lhe cabe do Micional ao Frete para a
RenOVaÇão da Marinha Mercante;
e) renovação e modernização da frota
com o redimensionamento dos tráfegos
e modernização administrativa e geren-

clal.
A proposta: âos einpregados do Uoyd detalha medidas e ações. Prevê a constituição da
fundação dos Empregados do J,Ioyd Brasileiro, que passará a desenvolver projetas e obter ftnanciamentos. Frisa que os empregados
possuem, no conjunto, mais de vinte milhões
de dólares nas respectivas contas do Fundo
de Garantia por Tempo, de Serviço (FGTS),
e que "a dotação inicial de recursos da Funda-'
Ção seria utilizada, em termos imediatos, mas
dentro de cronogramas de pagamentos préestabelecido e não superior a dnco anos, para
as ações da estatal".
Todos os aspectos de caráter financeiro, co~
mercial ou operacionaJ são previstos, sendo
estas as considerações finais da proposta:
"1) As medidas propostas são tecnica~
mente viáveis e, combinadas com o aporte de recursos por parte da Fundação
dos Empregados, dotarão o Uoyd Brasileiro das necessárias condições básicas
para prosseguir.em um pl_ano de modernizaçàá que conte!Jlpfe a solução de seus
Problemas em nível gerendal, operacioni!l e administrativo.
2) Alguns pontos desta proposta demandam estudos adicionais, para o que
solicitamos de V. S• permitir à Comissão
Técnica da AGELB acesso a dados e in• formações para tanto necessários."
Sr. Presldeittê, s·rS. Sena~res, o desusado
intefesse das arrriaâoras rriultinacionais- e a
prop'osta formUlada, tecnicamente, peJos empregados, deixam patente que C? Uoyd Br~si
leiro não pode nem deve ser dispensado pelo
Governo brasileiro.
No dia 19 de fevereiro último, essa estatal
-completou 99 anos de existência. A comemoração aesse. aconteCimento ficou marcada,
apenaS, -por manifestaçáo promovida pela
AGELB, no Panteão aos Mortos da n Guerra,
localizaCfo no Aterro do Aamengo, Rio de Janeiro. A finalidade foi homenagear, no ato cívico,' os colegas do UcybráS que- perderam a
vida n-oS navios da empresa, afundados- 'Pbi"
submarinos inimigos.
Fundada pelo Decreto n9 208, de 19 de
fevereiro de 1890, com o nome de da. de
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Navegação Uody Brasileiro, a empresa passou
pelos seguintes estágios: Sociedade Anônima
Uoyd Brasileiro, de 10 de dezembro de 1892
a 28 de setembro de 1894; Sociedade Anónima Uoyd Brasileiro sob intervenção do Governo, de 29 de setembro de 1894 a 11 de
março de 1895; Sociedade Anónima Uoyd
Brasileiro sob fiscalização dO Banco do Brasil,
de 11 de março de 1895 a 15 de março de
1899; Sociedade Uoyd Brasileiro em liquidação, de 13 de março de 1899 a 31 de julho
de 1901; Sociedade Uoyd Brasileiro sob administração do-Banco do Brasil, de t~ de agosto
de 1901 7 de janeiro de 1903; Companhia
Novo Uoyd Brasileiro, de 7 de janeiro de 1903
a 31 de junho de 1906; UOyd Brasileiro, soei~
âade em comandita por ações, de 31 de março de 1906 a21 de dezembro de ~1909; Uoyd
Brasileiro S.A., de 24 de dezembro de 1909
a 12 de agosto de 1913; Uoyd Brasileiro patrimônio nacional, de 13 de agosto de 1913
a 28 de dezembro de 1920; Companhia de
Mavegação Uoyd Brasileiro, de 28 de dezerr.""
bro de 1920 _a 11 âe junho de 1937; Uoyd
Brasileiro património nacional, de 11 de junho
de 1937 a 31 de dezembro de 1966; Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro, de 19 de
janeiro .de 1967 até agora, sob a forma_ de
companhia de economia mista, de duraçao
indeterminada e com 99,7% das ações pertencentes à União Federal.

a

longa reportagem do jornal O Estado de
S. Paulo, de terça-feira, 21 de fevereiro último,
demonstra que, "da análise de documentos
oficiais e informais", o Uoydbrás sempre teve
uma função estratégica. O referido órgão de
imprensa observa que tal função pode ser dividida em cinco itens:.
A) "sei executora operacional das políticas de navegação e marinha mercante.
Em outras palavras, isto significalja:
-praticar a navegação de cabotagem,
grande cabotagem e longo curso, com
o própósito- de prestação de SerViços
complementares ou subsidiários de interesSe do Governo brasileiro;
-freqüentar os pOrtOs nacionais e estrangeiroS, piatíCando todas as aç:ões cabíveis legais de uso dos serviços portuários, convivência com entidades profissjo~
ç.ais da orla portuária, com propósitos
subjacentes de realimentar, com .subsíR
dias, ps órgãos responsáveis pela formuJaçã_o, execução e controle da política naciçnal de rla,vegação !J:lercante_e também,
----por-que não dizer, rt:"JOstrar a _bandeira
mais antiga da marinha mercante brasiléira;
-submeter-se, como usuáriO credenciado pelo Governo, aOs sistemas de proteção e segurança da navegação em geral, contiçlos nas normas, regulamentos
e convenções nacionais e internacional=>,
incluindo as diversas formas e modalid.ade.s de seguros, dé molde a realimentar
aspectos estratégicos de segurança nacional, contidos nas políticas de navegaR
ção e marinha mercante;
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-garantir a complementação do ensino técnico __; teórico, com if prática ne~
cessária à formação global dos oficiais
de marinha mercante, bem como ades·
tramento fundamental e Prático às bipu,lações de navios;
·
B)
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ser o usuário fidedigno do Governo,

representando os interesses estratégicos
embutidos nas políticas macróeconômicas relacionadas com o comércio inter-

nacional. Esses interesses poderiam ser:

-assegurar a distribuição externa de
nossos produtos, inclusive adotando li-

nhas pioneiras que venham permitir abertura de nossos mercados;

-participar, atendendo aos interesses
do Governo, dos serviços de transportes
marítimos comerciais nas importações;

-executar e testar as regras internaCionais que caracterizam Cfcomércio extemo; em outras palavras, praticar todas
as formas de crédito documentário, práti-

cas cambiais, aluguéis de navios e containers, armazéns alfandegados, garantias,
protestos, seguros de casco e carga, produzindo anáUses e estatísticas úteis ao órgão controlador da e.xecução da política
nacional de navegação e marinha mercante;
C) ser um- ai::e"s56riõ-do Governo para
a sua politica de acerto de desequilíbrio
de balanças oomercia_is com outros países. Embora contra-indicada para os int~
resses do desenvoMmento de nossa marinha mercante, essa prática foi empregada na última década;
D) ser um acessório do Governo para
a política nacional de construção naval;
E) ser um instrumento do Governo, no
sentido estritamente político, com propósitos de política interna, onde os principais car_sos da empresa poderão ser destinados a pessoas que atendam a esses
interesses."
A simples enumeração feita pelo O Estado

de S Paulo é s_uficiente para demonstrar o
equívoco da autoridade, quando preconiza e
insiste na chamada privatização do Uoyd Brasileiro.
Docume_nto divulgado pela Associação Geral dos EmpregadOs do Uoyd afirma que a
extinção desse extraordinário instrumento de
apoio político determinarâ o atendimento "a
inconfessáveis interesses", porquanto "não
existe a possibllidade de uma privatização ética
da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro
no curto prazo, pois na verdade todas as propostas de privatização apresentadas pelos armadores são baseêidas na .conhedda Lei de
Gerson, onde os empresários se oferecem para transportar as cargas (e fabJrar os fretes)
atribuídas ao Uoydbrás e, em contrapartida,
os contribuintes seriam convocados a arcar
com o passivo remanescente da estatal, hoje
orçado em aproximadamente US$ 400 milhões".
.
_
_ __
Para os empregados do Uoydbrás, portanto,
os armadores que pretendem adquirir a estatal
fundam-se no princípio de privatizar os lucros

e socializar os prejuízos. Por outro lado, não
é de- cogltar.-se _da extinção da em_presa, ou
da sua liqüidaç~. porquanto a venda dos ativos da companhia não pennitirão o pagamento de metade das dívidas.
O docwnento dos empregados do Lloyd
adverte para os efeitos desastrosos que advirão da privatização ou liquidação da estatal,
prindpa1mente pelo aumento da vulnerabilidade do País, no que tange ao transporte marltimo, pois "ou os armadores privados serão
obrigados a afretar navios estrangeiros para
atender à demanda dos exportadores, ou os
exportadores serão obrigados a contratar armadores estrangeiros para transportllr os nossos produtos até OS portos de destino".
Verdade é que a disposição governamental
de liqüidar ou privatizar o Uoyd Brasileiro causou constrangimento a fornecedores e clientes da empresa, em todo o mundo.
Quando o Governo baixou o Decreto-Lei
n9 2.404, seguido do Decreto-Lei n9 2.414,
renOvaram-se esperanças de que o setor mer. cante seria plenamente atendido. ·o Con_gres50 Nacional ãProvou tais éditos. Mas, infe~
mente, houve mudança radical nos rum-os ·da
preconizada política de construção de navios,
h~!t_endo justificado_ ~mar de desnacionalização da frota mercante brasileira. É de lembrar-se, por exemplo, que um_ superintendente
da Docenave entregou a empresas estrangeiras os navios "Docec_annyon", "Ooceriver" e
"Docebay", que pertenciam à estatal subsidiária da Vale do Rio Doce.
O exame superficial- da questão conduz à
cert~ de que o Uoydgrás deve continuar co-mo empresa estatal. E, quanto mais se aprofundar o estudo do problema, fortalece-se,
mais e roais, a convicÇão oposta à priyatização
a armadores que pretendem privatizar lucros
e atribuir à bolsa do poVo o pagamento da
dívida.
__ Já foi _constatado, por empresas consultoras, como a Procenge Consuhores SA, que
o Uoyd Brasileiro, co.mo empresa ''participante de um mercado competitivo em escala
mlmdial, depende de sUa própria geração de
recursos para s_obreviver e necessita realizar
constantes investimentos para manter sua frota própria em condições operacionais adequadas". Não pode, por isso mesino, prescindir
de uma administração extremamente profissional, que "saiba compabbilizar os objetivos
de política governamental, com os critérios
empresariais desejáveis na condução de negócios".

Se o Governo teimar em desfazer~se do
Uoydbrás, preferivel é que entregue a empresa
aos empregados, fazendo cumprir, item por
item, da proposta formalizada ao Ministro dos
Tra,nspOrtes. COm isso, estará salvo o ponto
estratégico, afastando-se por outrà parte, o perigo que representará a desnacionalização da
nossa marinha mercante.
. Lembro às autoridades do Poder ExecutivO-o fato de que a costa marítima do País exige
uma frota mercante atualizada e de que a liquidação do IJoyd Brasileiro representa ato extremamente prejudicial à Nação.

Sr. Presidente e Srs. senadores, já estava
pronto este pronunciamento quando o JQmal
do Brasil pubUcou. na edição de ontem, um
artigo cujo titulo é o seguinte: "Uqüidação do
Uoyd di!; prejuízo de US$ 800 milhões, ao T~
souro", que peço a V. EX' faça constar deste
meu pronunciamento.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito
bem!)
DOCUMEI'ITO A Q{JE SE REFERE O
SR. FRANCISCO ROLLEMBERG EM
SEU PRONUNCJAftfENTO:
UQÜIDAÇÃO DO LLOYD DÁ

PREJUiZO DE US$ 800 M!UiÓES
AO TESOURO

Maurício Correa

Brasma -A Companhia de Navegação
Uoyd Brasileiro foi liquidada, no Plano
Verão, sob o argumento de que sua dívi- ·da, de US$ 250 milhões, afetava totalmen~e a sibJação patrimonial da empresa.
Entretanto, o ministro dos Transportes,
José Reinaldo Tavares, está de posse de
um relatório confidencial elaborado pela
última diretoria da empresa, dando conta
de que o Tesouro Nacional terá um prejuízo de as$ 800 milhões ao final do processo, de extinção da companhia.
O documento já chegou ao conhecimento do próprio presidente José Samey.
Nele, menciona-se que os US$ 250 milhões c;orrespondem à dívida existente,
-garantida pelo Tesouro, sendo que o restante, OS$ 550 milhões, refer~se a compenSãç:ões pelo rompimento de contratos
com agentes comerciais, afretamento de
navios estrangeiros, aluguel de contiJI..
ners e indenização pelo não-cumpririlento de contratos de transportes interna·
danais afirmados a longo prazo.
PO!êmica -A última diretoria do Uoyd,
contudo, saiu atirando. Depois de tentar
convencer José Reinaldo que a hipótese
da privatização é muito mais conveniente
do que a alternativa da liquidação pura
e simples, o relatório toca num tema polêmico, que é a descontinuidade administrativa gerada no governo Sarney. De
acordo _com o documento, ~ntr_e 1967
e_1984 o Uoyd fÕi uma companhia supeM
ravltária, acumulando reseJVas de OS$
117 milhões.
Em fevereiro de__19_85_,_o IJoyd teria QS$
31 milhões em caíxa, mantendo "em dia
seus compromissos de custeio, bem com_o às dívid~juntp ao Fundo de _Marinha
Mercante", mostra o relatório. !;:_ acres-centa: "Os_ quatro anos de prejUízos no
período 1985/88, em~ contraposição aos
16 an-os de lucros entre 1967 e__l 984,
decorreram em grande parte da descontinuidade administrativa, devido a três trocas de administrações, agravadas por
uma instável a:tuação junto ao mercado,
com a sucessiva nomeação de set~ dir~
tores Comerciais em quatro anos".
No último trimestre de 1988, o Uoyd
Brasileiro gerava um prejuízo mensal de

1
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os$ 2 milhões. Essa situação se agravou,
em 1989, com a queda de receita resultante das informações que davãril Conta
da extinção da companhia. "Os credores
intemacionàis, ao se aproxiinar a data de
liquidação, procurarão garantir a totalidade de seus créditos, mediante o arresto
dos nossos navíos no exterior, impedindo
a continuidade das operações comerciais
da empresa e prejudicando qualquer ten-

a alternativa mais adequada para o Uoyd,
pois, desse modo, haveria menos prejuízos para a União.
·Segundo a argumentação dos especialistas d~ Uoyd, apontada no relatório, o

Multas- O Tesouro também tbrá que
arcar com as despesas decorrentes de

tatiVa de negociação ou mesmo a venda

dessas embarcações", diz o texto.

Contratos

~ Ehtre

·

fu!1cfonários gra-

duados do Ministério dos Transportes, o

assunto é tratado com muito cuidado. O
Ministro José Reinaldo tomou partido da

extinção:do Uoyd Brasileiro, mas.teme
a ablação nos bastidores do seu colega
da Marinha. Henrique Sab6ia, que posl-

donou-se contra o fim da empresa. Na
Marinha, alega-se que a privatização seria
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romPimento de contratos de longa duraçao com terminais e prestadores de serviços no Bra~il e no exterior, ''que fiZeram
investimentos para atender ao Lloyd e poderão alegar lucros cessantes pelo restante do período contratual". Também estão
previstas muhas pelo abandono dos acordos internacionais com autoridades maritimas dos países com os quaís o Governo
brasileiro mantém sete conferências de
fretes, oito acordos bilaterais e 34 outros
contratos.
Existem outrOs três pontos nos qUais
• a diretoria do Uoyd vê fontes de multos
problemas para o Tesouro:
• pesadas tndenizações trabalhistas,
principalmente no exterior, onde as legislações garantem aos empregados direitos que equivalem à estabilidade;
• compromissos financeiros para
acompanhar, num prazo superior a quatro anos, em cortes d~ 4_6 países, ações
coittra a União derivãdas de rescisões
contratuais;
•provável cambalização~ào pabimôilfo
da empresa, pelo longo peóodo do processo de liquidação."

Te"s()uro terá wn ,largo prejuízo, com a.
extinção da empresa, pois nada obterá
com a venda do fundo de comércio de
su~ 'inh~s. Al~m disso, a desvalori2ação
dos seus ativos, num processo de li.qutdação. "atinglrá sequer o valor do saldo devedor dos fmandamentos".

~ na parte relativa ~-rompimento de
contratos,' w.rém, que se encontram as
maiores dificuldades para o Tesouro, de
acordo com o documento. Ocorrendo a
~nsão do Uoyd, a União terá que honrar
contratos com agentes comerciais (foros
nos países dos agentes) em 150 portos
espaJhados em 46 pafses, cujas cláusulas
prevêerri avisos prévios para cancelamento de até um ano; rompimento com
relação e afretamento de navios estrangeiros (foro na Inglaterra) e descumprimento de contratos de alugue] de 18 rrul
cont11ineres e 2 mll chassis. "cuja devolução implica reparos de reentrega, reposi~
donani.ento e pesadas taxas de acordo
com ôs pontos de reentrega".
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DIÁRIO DO CONGRÉSSO NACIONAL (Seção U)

Durante o disçurso do Sr. Francisco

Rollemberg, o Sr. Nabor Júnior, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presíciência que é ocup<Jda pelo Sr. Meira Fi-

lho.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho)-

COncedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, a. Constituição estabeIeee claramente a competência da União na
organização do Sistema Nacional de Emprego. Por outro l~do, a instituição do seguro-desemprego impõe ao Governo Federal dispor
de uma rede adequada de atendún.ento aos
trabalhadores que buscam esta beneficio, inclusive, dotada de atributos operacionais para
recolocar no mercado a mãO-de-obra que está, momentaneamente, percebendo o seguro.
Causa, portanto, estranheza o tratamentO
que o Ministério do Trabalho vem dando ao
Programa do Governo .Federal denominado
Sistema Nacional de Emprego, a quem cabe
fazer intermediação de mão-de-obra.. ou seja..
encaminhá-la segundo as vagas captadas no
mercado; atender trabalhadores que demandamo seguro-desemprego; e, também, produzir indicadores específicos relativos ao com~
portamentodomercadodetral;lalh_p,a~mes-

mo como decorrência da hatureza das atividades que lhe cabe executar.
Encareço a atenção dos Srs. Senado~s. para o fato de que o Ministério do Trabalho,
alegando redução de recursos orçamentários
entende agora ser de responsabilidade dos
Estados o pagamento integral do pessoal que
atua na operacionalização do ainda Programa
,
Sine.
A gravidade desta decisão·- e ~qui faço
minhas as preocupações do Presidente da Associação Nacional dos Seryidores do Sirie, em
telex que me transmitiu - não é somente
o fato de que o Ministério do_T(~balhç deixará
de comparecer com parcela de _responsabi!idade que, efetivamente, lhe cabe. Mais sério,
ainda, é que este Ministério, de~a_ fprma, perde, por completo, na prática, a possibilidade
de coordenar e articular tecnicamente um sistema que, pela sua tinalídade, deve ter·caracteristic:as nacionais e, alêni do mais, termina
por inviabilizar o cumprimento de um preceito
constitucional, inserido unanimemente no texto da Carta de 5 de outubro de 1989. .
O poder público, em -~.,~ma _l'{a~~o demo-_
crática. tem que estar aparelhado com mecanismos qu~ atendam aos:_ interesses reais da
socjedade .
geral e dos trabalhadores em
particular. Vale considerar, ademais, nesta
questão que como o Govt:mo Federal, através
dos ínstrumentos de polítiCa económica, ínflui
diretamente no mercado .de tra.P<)l!JQ, é:. mesmo nabJral e indispensáVel que. çiisponha de
um organismo adequado para avaliar o seu
comportamento conjuntural e a sua evolução,
quer seja no plano nacional ou no-regional.
A organização do Sistema Nac:ional de Ernprego no Brasil deve ser l.dsto como algo prioritário, tanto por ser um instrumen~ capaz de

-em

~rmitir a geração de

indic:.adores relativos ao
desempenho no mercado de trabalho que servirão de subsídios para ações goVernamentais.
quanto pelo papel compensatório_ que pode
desenvplver em momeritos de· crise como a
que Vivemos.
.
---- .
.
.
Este_sistema, nee:e-SsariãmEmte, deve ter sua
operacionalização centrada em uma concepção metodológica de âmbito nocional que lhe
assegure, a partir da realidade de cada estado,
gerar uma visão de conjunto do mercado de
trabalho fundamentado em uma articulação
técnica que; Como ocorre em outros países,
fica a, cargo de um órgão {:entrai, missão esta,
no Brasil, não há dóvi.das, inerente ao próprio
Ministério do Trabalho.
Caso haja e(Tos operacionais no atual Sistema Sine,-certame"nte, são de respoosabilidade,
também, do Ministério do Trabalho a quem
ca,b~_ §.~_l! gerenciamento. O que se impõe,
pois, é a sua avaliação crítica, a sua organização e a sua imediata definição institucional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bemf)
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Chiarelli.
OSR.-CAIH.OSCHIARELU(PFL-RS.
Pronuncia o seguinte dis_curs_o) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, registramos, com pesar, o faJecímento do ex-Ministro Mem de Sá,
dil'l. 15, na cidade do Rio de Janeiro, onde
re5ídia.
O .Jornal O Globo faz o merecido registro
do falecimeffi9 _do grande e íntegro homem
públfco que foi Mem de Sá, resumindo seu
extenso e rico curriculo, que tem início na
vida estudantil, em Porto Alegre, sua cidade
natal, passando por vários postos de grande
importância na vida do Pais, ·até chegar ao
Senado Federal, ond_e_ rnilito_u, com grande
_brilho, durante_ ~~as_legisl_a~as.
Mem de Sá ·era c:OnSiâeradO-O últiino" maragato, fundador do Partido Uberal,_- pa-rlaineritarista, convictO, Coin deStãc8dB "ãruação nZts
lides liberais gaúchas, bastando lembrar que,
depois de Õ1ilitar na política estudantil, foi jornafista e, em 1946, elegeu-se Deputado Estadual pelo PL. de cuja banc::ada se- tomou Jider,
_ t~ndo sid_o feeleito, para, em 1955, chegar ão
&nado Federal, então no Rio de Janeiro.
~ ·Teve _dois episódios marcantes em s~a lon~
ga e proveitosa vida pública, o saudoso político
g_aúCf1o. O primeiro deles ocorreu em 1947,
•qliatlao ficou- conhecidO. nO êeitâi16 pQtltiCo
- ~r1acional, por ter conseguido que aAssembléiã
Constituinte do Rio Grande do Sul aprovasse
emenda parlamentarista; de sua autoria, por
ocasião da elaboração dzi. Corist:itUição Estadual. Essa emenda, entretanto, foi, posteriorrfiente,julgada -inCQnstituciorial pelo SUpremo
Tribunal Federal. Era:-pártantô, \iin pãrlamen~iãfista.não àpehas conVido, iri8S,'sobretud0,
dinâmico, adotando posições arrojadas e piá,,nejras em favor da ~dação do parlamentarismo em noSso País. O segundO episódio que
muito marcou sua vida pública, este sim, talvez
mais do que o primeiro, aoonteceu_ em 1966,
quando era Ministro da Justiça do Governo
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do Presl.dente. CasteUo Branco. Naquela época
travava-s~ luta _renhi~ no seio da_As~~mbléia
Legislativa gaúcha, que tinha a seu cargo eleger o Governador do Estado, de forma indireta. o-candidato do Governo Federal era o Sr.
Pef8dlf &TceiiOS," -que, entretanto, nãO tinha
á mãiOria dOS Votos do coiéglo eleltóral. o·iante
do impasse_ que entendia o Governo Federal
existir, por não admitir a derrota, o Presidente
Castello Branco cassou o mandato d~ quatro
deputadbs, com o que, se viabilizou a eleição
do Sr. Perãchi Barcenos. Diante dessa atitude
dO Governo Federal, o M.ini_stro Mem de Sá.
por não admitir cassação de direitos politicas,
a não ser de corruptos e subversivos, não titu~
beou em pedir demissão do cargo, deixando
o Gov~mo, engrandecido pelo altruístico gesto, que, na época, foi muito feStej41do e reconheddo comó representando unià forma de
manifestação de inconformidade corp,os critérios então adotados pelo Presidente- da República, que não condiziam com sua formação" democrática e liberal. Ocupou o Ministério
da Justiça sem ser um jurista e. dele, saiu
enaltecido como se o fosse dos mais renomados d~ nosso -País.
. O episódio do pedido de demissão do ilustre
gaúc:ho teve repercussão tão positiva. que,
quando assumiu o Governo Federal, o Presi~
dente Costa e Silva o convidou para ocupar
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, tendo-obtido a recusa, sob a justificativa
de que não entendia de leis. PQSteriqrmente.
foi indicado para o Tribunal de Contas da
(Jnião, de onde somente saiu ao aposentar-se.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a trajetória de uma vida ilustre, idônea e séria, cuja
dedicação à causa da democracia e do liberalismo mais puro, certamente servirá de exemplo para nossa juventude, hoje tão carente de
bons exemplos que possam contribuir para
os destinos de nossa Pátria.
Esta sudnta homenagem que ora prestamos ao _i1ustre brasileiro que foi o ex-Ministro
e ex-;5enador Mem de Sá, estaria incompleta
se esta Ca_sa Legislativa, oomo um justo reconhecimento pelos relevantes serviços prestados, não lhe dedic::asse, especificamente, homenagem especiaJ. Por isso. estamos formulando re~erimento no sentido de que, nos
ten:rio~ d9_Regimento lnterfuo, seja realizada
Sessão é-?Pecial para homenageá-lo, por se
tratar de _medida de inteira justiça.
Era o gue_ tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR-JQTAHY MAGALHÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, a Constituição vigenÉ assegurado
o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devem por meio dele
defender".
Pois bem, decidiram os trabalhadores brasi~
leiros damar à greve geral nos dias 14 e 15.
As duas·-grandes Centrais de Trabalhadores,
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a CUf e a CGT, está reunindo segmentos me- , do arrocho Stllarial e do desemprego Jmra de-nas ·radicalizados do movimento, acordaram sacelerar o que supõe seja um processo desc:ondamar, juntas, esta greve, e'm repúdio As controlado de aquecimento da economia. Não
nefosw conseqüências do "Plano Verão" so- cortar6 o surto lnflocion6rio, quesubjoz debaibre oS assalariados. Com efeito, e tivemos xo das tentativas vis de subm~lo ao congeoportunidade de denunciar isto da tribuna: O lamento de preços. Niio reorgonizorá a econo"Plano Verão" é um plano rigorosamente orto- . mia nacional que rasteja desde o irúcio da
doxo de estabiUzaçáo dos preços, que parte cl&:ada nos menores nivels de investimento
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e crescimento de sua história modema. Não
fará senão deixar no seu rastro wn odor de

putrefação do estado e suas instituições.

Os números, agora, são dares. O "Plano

Verão" proVocou perdas substantivas tanto na
massa de salários, como sobre certos seg.
mentos.

VARIAÇÃO Uá>IA OOS SALÁRIOS REAIS
ATÉ A I!.FLANTAÇÃO 00 PLOO VERÃO (FEV/89)

Data-base

Cilculo
Convenctonal
(X)

Janeiro
Fevereiro

Marco
Abril
Maio

Jun"'
Jul"'

Agosto
Setelllbro
OJtUbrO
Novelllbr'o

Dezembro

-9,92
-17,50
-17,41
-17,37
-17,29
-17,23
-t7 ,37
-16,45
-15,40
-12,55
-9,97
-9,88

Cite. pelo llê$
Cálc. pelo
Cálc. pelo
de Cotlpetinefa Cooeeito de Caixa Concet to de Gasto
(X)

(%)

(%)
~19,14

-i1,92

-4,20

-17,50

-12,18
-12,00
-11,91
-11 '74

-7,32
-1,48
-1,21
-1,01
-o. 11

-11,94
-10,92
-9.84
-6.84
-4,13
-4,10

-1,08
0,12
1,27
4,62
7,62
7,59

-17,41
-17,37
-17,29
-17,23
"'17,37
-16,45
-15,40
-12,55
-9,97
-~.88

-11,64

CiTe. pelo
Plano Verão

(%)

-<>.58

-25,97
-25,97
-25.97
-25,97
--25.97
--25.,97
-25,17
-24,22
-12,63
-19,29
-19,15

Fcnte: Assessoria Econônlica do Ministério do Trabalho

Nunca talvez. este pais viu um movimento
tito bem justificado e tio organizado, de tal
fOl'ltla democrátfca que logrou incorporar as

cUstintas correntes do movimento sindical. Ele
apanha um momento dedsivo da transição
democrática do país incorporando-se a ele co--

mo uma demanda de substantivação sodal
dos direitos humanos, justamente quando se
inicia a campanha à Presidência da Repóblica.
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Segundo o Presidente da CNTI Benedito
calixto Ramos, estas perdas, quando referidas
a 1986 representam 58,73% do poder de
compra dos salários. Ora, isto é o preço da
'negociação convencional da dívida externa
que faz com que este pais pague aos credores

o que não deve, com aqueles que já nada
·têm senão seus magros salários.
Isto explica, certamente, o elevado grau de
adesão ao movimento. Os ~salariados já sabem que suas perdas em nada contribuem
senão para realimentar o pagamento da dívida
pública externa e interna.

Pesquisa reali!ada pela LPM e publicada no
domingo dia 12 no O Estado de $. Ptlulo já
indicava uma tendência de 54% dos homens

e 41% das mulheres aderirem à greve, este
último indicador influenciado pela ele'-:"ada
porcentagem de mulheres no trabalho doméstico sem pie· menos informado e arredio

a este tipo de movimento. Entre os jovens
de 18 a 29 anos, sobre os quais recaem as
esperanças do -pafs, esta cifra chega a 55%,
demonstrando o cetidsmo_ deste segmento
da população com os descarninhos a que nosso País foi levado.
-.
.
Diante deste quadro de evidentes prejuízos
sociais de corrente da politica eoonômica.Iegitirna-se o movimento paredista dos trabalhadores que hão encontram outro· caminho para
demonstrar sua insatisfação e pressionar no
sentido da mudança nas diretrizes económicas do Governo.
Sendo leg!tima;jtista e democrática, a greve
geral, cabe-nos apenas expressar nossa preo-

cupaçâo com os desdobramentos desse processo reivindicatório num contexto de crise
social como a que ora atravessamos. N> governo compete a árdua tarefa de evitar provocações e excessos, sempre presentes nestas
horas dramáticas a serviço de insondáveis e
inoriiiriáveis interesses. Cuidou para que as
reivindicações sociais- escoem pelos canais da
tolerância. Aí estão ainda frescas na memória
dà América Latina as "lições venezuelanas"
que desejamos não sejam jama1s repetidas.
Que fiquem· como o preço da advertência.
oe--nossa parte, no Senado FederaL não
podemos assistir a tudo isto como expectadores do caos. O saudoso Senador Teotónio
Villela soube construir a imagem de sua dignidade no compromisso de sua presença em
dois momentos críticos da transição: as prisões políticas e as greves de l978f79. Assim
fazendo, contribuiu deCisivamente para redignificação da Política e suas instituições, pavimentando o caminho pacífico da mudanÇa
que cu1minaria com a eleição de Taitcredo
Neves em 1985, no vértice da Aliança Democrática.

. Deu:nos, Teõiônio, Com sua bravura e despfendiffiento, o espaço de uma- década de
transição, fUldo o qual se impõem novas mundanças, desta vez não mais institucionais. mas
económicas e sociais.
O que, afinal, entregou a Nova República
senão um caminho para estas mudanças?
T~-se, agora, de oportunizá-las. N esiãQ as
e!eiçqes para a Presidência exigindo das direções politicas e sd>retudo do PMDB, que he-
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gemonizou todo este processo até aqui, dareza de posições e propósitos.Afmal,já ninguém
padece da desinformação gera,da pela ce~u~

ra, pelo constrangimento, ou pelo próprio medo. Vive-se no país um clima inédito de liberdades individ!-Jais e coletivas sobre o qual se erguerá a legitimidade das umas a 15 de novembro próximo.

Mãs, não nos iludamos: a crise !!!Stá a exigir
caminbo_s definidos com os quais Opovo brasileiro sintonise alternativas de vida melhor,
Já não podemos nos contentar com a retórica diante_deste quadro social que se agrava
dia a clia com o "Plano Verão". Temos que
abrir uma perspectiva nova para a juventude
brasileira. Lembreno-nos que dos oitenta milhões que irão às umas sufragar o futuro Presidente da República, 5 milhões estão na fàixa
de 16 a 18 anos. Que pensarão estes jovens?
Jovens que se constituem na principal vitima
do atraso e do subdesenvolvimento, resultado
de ocuparmos o 509 lugar em qualidade de
vida, segundo relatório divulgado em 1987
(Jomal do Brasil - 17-5-87, pág. 27), pela
Comissão de Estudos Populacionais de Washington. São as crianças recém-nascidaS as
primeU'as a pagar com suas vidas esta conta
nefanda da miséria:_
em cada mil crianças
não chega ao prir'neiro ano de vida~ o que
nos coloca em situação mals degradante, em
termos de mortalidade inf.;;mh1, do que a Costa
Rica, as duas Coré~s. Paraguai, Ubano, Tailândia, Síria, Jordânia, Guatemala e El Salvador.

ao
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De onde vem esta indignidade? Da

~...,

slo do modelo econômíco, concentrador per~
manente, realimentado pela omissão govemam<nf211.

ao.

Entre os anos 60 e
os 20% mais pobres
da população tiveram sua partidpaçâo na renda nacional reduzida da insigniHci.ncia de
3.~

para 2,8%, enquonto os 10% mais ricos
passaram de uma participação de 39,6% para

5o,9%. Mais de 40% das famílias brasileiras
têm rendimento inferior a mei~ salluio mfnimo.
Depois de ineio século de desenvolvimento
industrial, o que contamos'? Que a situação
da classe traballiadora deteriorou-se aó longo
deste procosso. Em 1988, ali6s, o salório mfnl·
mo chegou
seu menor valor real desde
que foi ~dO-na déCada
40.
-

ao

ae
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Renda

lllédia total

639

Coef tciente
de gini

Norte
Norttoste
SUl
-te
C. Oeste

3,72
1,90
3,49
3,72
3,54_

0,571
0,604
0,587

Bras ti

~.zo

0,608

0,5:9~3

0,605

A preços constantes de 1984

MÍNIMO ESTÁ COM SEU.MENOR VALOR REAL

Fonte: PNAD/IBGE

(Evolução do salório mínimo real e do PIB per copito)
Como resullado desta deficiência no processo geraçlio de -do, ~iões pobres como
o Nordeste reproduzem não apenas a miséria,
mas seu subproduto mais infame: a degeneração da espéde humana na formação de
uma sub-raça. defldente fisfca, mental e pslco--lógico.
Eis como um estudo de 1978 relletia esta

_ ................
300~~~~~~~~~~~-N----~--------~-------4

perverslio:
Percenb~na de

Nutrientes

DOCGIIs•rno Médio de Gestaatt5 no N...._.

Esta

situaç(to é particularmente aguda no

Nordeste, onde a renda média mensal, a preços de 1984, Segundo Maurido Costa Romão,

ê de 1,90 salários mensais, com um coeficiente de concentração (Gini) de 0,604.

O QUE SE COMPRA COM O SALÁRIO ~IÍNIMO
(~lidndede rodutos que $e po<k

tom o $olóriomlnimodo olgun1 onml
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-Nio .por aêâso, um eminti:nte economista.

A DISTRIBUIÇÃO DE. REOOA

Regtões/reflda llédia ensal
Regiõe:i/percentage•· da renda recebida
40% PQbres
tOt rtcos

Norte
Norttoste
SUl
-te
C. Oeste
Brasil

40% pobrfJs

9,7
9,6
9,0
9,2

49,8
45A
48,1

Norte
Nordeste
SUl
SudeSte
C. Oeste

s.a

47,2

Brasil

10,0

43~

7

43,3

~

ilw& c.l6dc:M. a-Mio lllto ocorre. •
nilb'ldonlil 6 f11oM1. poe;to ~ lndqleno

IOX rtcos

0,9~

16,28_

0,46
9.84
0,84
-0,81

15,8t
16,88

0,66

'15, f?_

9,47
17,03

Luigi Pasinetti, da Universidade de Millio, teria
pergunlado, por ocosil!o do 7' Encontro Lotinoamericano da Econometric Sode(y:

..Mas. em sendo tio baixa a particip&ç!o dos trabalhadores, porque está o Go~mb tio preocupado com o aumento
- .dos $!11ários?"
.
Sabem, na Veidade, quanto importam os
sal6rios nos agregados econômicos? O ponto
de partida para .. visualizar este rele110 é o
de que nosso saláriO rnfnimo, hoje, no V111or
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de Cz$ _63,90, à taxã de câmbio paritária é
equivalente a US$ 63,9. Pois bem, 45% da
nossa força de traballio ganha até dois salários

-Ti:aduzir este -desafio ao nível das opções
políticas, este o impasSe a que estamos confrontados.
mfnimos...
_Çurl9sa e paradoxalmente; quando mais neJá vimos os indicadores globais de apre·
cessitávamos de energias_ políticas para enpriação da renda nacional Em 1985, os 50%
frentar este desafip, mais elas falecem na crise
mais pobres da populaçao economicamente
de credibilidade que se abate sobre as personiativa recebia apenas 13% da renda nacional,
ficações do poder: Executivo, Legislativo, Judienquanto os intermediários financeiros, neste_
ciário e Partidos Políticos. ~ Política;, contamimesmo ano (Conjuntura Econômica,
nada pelo virus da descrença, envenena a demaio/87), raturaram a seu favor 11,6%. Hoje,
mocracia.
pela brutal elevação dos juros reais, estima-se
o candidãtO,-pOrém, que-emergir destes tuque os intermediários fecharão o ano entre - mul~ad()S dias de crise, afirmando-se perante
25% e 30% do PIB, expremeildo ·os salárioS a cidadania como o condutor do povo brasie lucros produtivos do setor produtivo.~ leiro rumo ao ano 2000, ter-se-á construklo
Outro dado alarmante nos demonstra que como ideal pela capacidade demonstrada em
os ganhos dos. salários sobre o PIB vêm decliern:amar__l)m 11QVO tipo de político: aquele canando de 40,7% ern 197ú,_par8 37,6%, en1
paz de reacender a chama da ~perança. Ou
1980, e algo menor qu_e esta percentagem
o que, entre virtudes e vicissitudes, afirmar-se
no ano findo. EnquantO isto, 6 custo do fator
como _o centro de um novo pacto de domitrabalho na indústria brasileira, que era de 22%
nação que conduza à definitiva separaçao do
em 1970, e tO% em ~ 9l3j, baixava para 19% público e do privado na gestão do Estado.
em 1983/4, quando no México situava-se_ em
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
torno de 25%, no Japão 35%, na Alemanha

47%.

Ora, isto é que é um verdadeiro absurdo
que não comporta qualquer tergiversação política.
Como disse, está a P..xigir posições nÍtidã:s
de compromisso com-a mudança. _Os pobres,
os marginalizados, os jovens estão atentos.
Está che9ando suã hora e vez. Que dirão nas.
umas 43,1% dos eleitores jovens que pertencem a famílias cuja renda mensal per cap/ta
é equivalente à metade do salário minimo?
Os eleitores com menos de 30 imos --cOristf.::
tuem a maioria do eleitorado e são. em sua
grande maioria, habitantes de bairros pobres
da cidade e das regiões atrasadas do campo.
Esta realidade sÕdal degradada e degradante não pode continuar e não continuará.
Os candidatos à Presidência não poderão
obvíá-la sob o manto de promessas vãs, djs..
cursos descabidos. afinados pelo histrionismoou baleias de grotesca inspiração autoritária.
Só a prática da democracia salvará a democraci:a braSJ1eira. Não há campo pata ã teatralização. O eleitorado brasileiro amadureceu
muito nos últimos anos e está a exigir de todos
os candidatos uma postura· étfca diante dos
problemas nacionais, A austeridade do futuro
governo é um imperativo da reconstrução do__
respeito à coisa pública. A competência no
tratamento de questões cada vez mais complexas é um requisito_ da modernização do
país. Aquele candidato ou aqueles candidatos
que souberam traduzir e~te cómpro.misso
com a mudança, num clima d~ çrescente par-_
tidpaç:ão e vigl1ância populai-es sobre o que
é público e de grãnde austeridade_ e capacidade administrativa, saberão receber a credibilidade dos brasileiros. Os enganadores, que
procurarem improvisar resUltados sem o aval
de sua atuaç:áo no passada para ações deste
tipo, ou que explicitamente se negarem a abrir
os horizontes para um processo de sucessivas
rupturas pactadas serão, c~rtamente, marginalizados pela história. A eles_apenas o direJto
de continuarem a defender s~us privlléglos
fora do Governo...

O SR. PRESIDENTE (Meira Filho) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sa~
bóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronunda o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs, Senadores. acaba de
ser encaminhado ao Senado Federal, projeto
de lei, subscrito por vários Senadores, inclusive o parlamentar que agora se pronuncia,
que visa reproduzir a regulamentação do art.
159, inciso J, alínea "c", da Constituição Federal. E, assim, ficará instituído o Pi.mdo Constitucional no Norte, o Fundo Constitucional do
Nordeste e o Fundo Constitucional do CentroOeste.
Vale ressaltar o esforço de várias bancadas,
nos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, para que ocorresse o dispositivo constituCional; da maior importância, mas ainda carente de aplicação, por falta da lei que regulamenta a matêria. LOngo foi o trabalho do Deputado ArmO de Castro, do PMDB do Ceará,
como também do Senador Divaldo Suruagy
e de muitos outros representantes dos Estados contidos nas regiões que depehdem muito, para uma vida social digna de seus habitantes, do cumprimento do que determina a
Constítulç.ao · Federal no mendonado artigo
!59.
Tantona Câmara, como rlo Senado, foram
feitos vários estudos que resultaram no texto
que,_ como Diyaldo Suruagy, tivemos a honra
de apresentar na forma de projeto de lei, para
a-devida tramitação e transformação em indispensável e merit6ria lei.
Sr: Presidente, como é do conhecimento
de tOdoS. --ã-nova--Calta iilti-õdUziu inovações
substanciais no Sistema Tnbutário Nacional.
Em conseqüência de tãó singular acontecimento, operou·se no âmbito tributário ampla
e abrangente redistribuição de_ recursos, em
favor de estados e municípios, com ptofundas
repercussões no equilíbrio federativo.
Assim sendo, o Fundo de Participação dos
Estados elevou~se de 14% para 21,5% sobre
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a arrecadação dos impostos referentes a renda
e proventos de qualquer natureza e sobre produtos i~dustrializados, _enquanto o Fy_n_do de
Participação dos Municípios, calculado sobre
a mesma base, evoluiu de 17% para 22,5%.
É oportuno acrescentar, entre outros fundamentos, a estadualização dos im~ únicos
sobre transportes e comunicações, minerais,
lubrificantes e combustiveis, antes da competência da' União, os quais vieram ampliar a
base do imposto sobre circuiC~ÇáO de merca'dorias.
Em consonância com o fortalecimento das
unidades federativas,. buscol!! iguaJmente, o
legislador constituinte dispensar um tratamento sistemático á questão regional, de forma
a combater, efetivamente, "a fome e a miséria
a que se acham condenados expressivos contingentes. populacionais do Pafs, sobretudo
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Por tais razões, foi que, na repartição. das
Receitas Tributárias, foram consignados três
por cento dos lmpos;tos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos
industrializados para o financiamento do setor
produtivo das citadas regiões, através das instituições flllélnceiras federais de caráter regio- nal, de conformidade com os planos regionais
de desenvolvimento. Da parcela que caberá
ao Nordeste, metade deverá ser aplicada no
semi-árido, em obediência ao que determina.
6 disposto no artigo 159, inciso I, alínea ''c".
O fato aqui enumerado traduz~ inquestionavelmente o substancial avanço da atual constituição no tratamento da questão regional, uma
vez que nenhuma carta anterior havia proporcionado os indispensáveis meios e instrumen·
tos eficazes para cOITigir as desigualdades ~
gionais.
No entanto, para melhor utilizar tais meios
e instrumentos, concedidos pelos preceitos
constitucionais já referidos, com vistas ao integral cumprimento dos objetivos par~ _os quais
foram criados, buscou-se, antes de tudo, respaldar esta proposição na experiência de longos anos da intervenção do Esta'do na implementação de planos e programas de desen_volvimento na!? regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Diante disso, criamos um fundo para cada
região, ,administrado por um COnselho Superior, cujos membros, representativos dos seto-res públicos e privado, acham--se vinculados
mais diretamente à matérift.
Ressaltewse que cada fundo obedecerá 3 di~
rebizes traçadas pelo Plmlo Regional de Desenvolvimento respectivo, que é aprovado peJo Congresso Nacional, e pelo presente Projeto, tais como: distribuição a mais equitativa
passivei dos recursos entre as unidades federativas de cada região; crédito diferenciado pa.w
ra setores comprovadamente carentes dos
pontos de vista econõmicos, sociais, tecnológicos e espaciais, criterioso uso de recursos,com proibição de financiamentOs a fundo perdido.
Na distribuição dos recursos entre as regiões foram consideradoS os seguintes fato~
res: áreas, população e renda "per/capita",
coincidindo inclusive os percentuais com os
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previstos no § 1O do artigo 3-4 do ato das
disposições constitudoriaiS transitórias.
Por último, cumpre assinalar que haverá rígido controle sobre _a administração dos fun-

dos, com prestação de contas periódica, devi-

damente auditaêlas, afora outras providências,
de modo a permitir.a maior transparência possível à operação de cada um deles.
Eram estas, Sr. Presidente, as minhas considerações na tarde de hoje. (Multo bem!)·

5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara !li> 105, de 1985 (n9 2.5-69176, na
Casa de origem), que fixa a Capital da República como ·Sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de

1985, da Comissão: _;__de Educ"fbo e Cultura

6
O SR- PRESIDENlE (Meira Filho)- Na-

da mais havendo a tratar, vou encerrar apreSente sessão, designando para a orclinária de
amanhã, a seguinte

O~DEMDODIA

1
Veto Total
PROJETO DE LEI DO SENADO .
N~ 48, DE 1987-DF

Votação, em tum o único, do veto total aposto ao Projeto de Lei do Senado n'? 48, de
1987-DF, que introduz alterações no Código
TributáMo do Distrito Federal, instituído pelo
Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências. (Dependendo
do relatório da Comissão do Distrito Federal.)

2
Veto Parcial
PROJETO DE LEf DO DF
N•3, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DFri.'~ 3, de 1988,
que institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustível$ Líquidos
e Gasosos, e dá outras providências (Dependendo do relatório da Comissão do Distrito
Federal.)
Parte Vetada: parágrafo único do art 6°

3
Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF
'~' 5, DE-1988

Votação, em turno ún!.co, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n"' 5, de 1988,
que dispõe sol:re os vendmentos dos conselheiros, auditoms e membros do Ministério Público do Tribunal de COn•:as do Distrito Federal. (Dependendo do rel.:1t6rio da Comissão
do Distrito FeC.eral.)
Parte vetada: art. 49

4
Votação, em turno .único, do Projeto de Lei
da Câmara n~ 13, de 1985 (n9 3.413/80, na
Casa de origem), que institui a obrigatoriedade
de seguro, nos f.m:~..-i"'mentos de investimentos-rurais,-cobrindo tr ris-co· de morte· ou-fnvaii;;
dez permanente, tt. .do
_
_
PARECERES FAI JRÁVEIS, sob n~ 1.052

e 1.053, de 1985, das Comissões:

-de Eco'noinla;
-de Finanças.

Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara

n• 19, de 1985 (n• 2.789/83,

na Casa de origem), que dá o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em construção no município paulista do mesmo nome e determina
outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 403, de

1985, da Comissão:
-de Tmnsportes, ComunicaÇões e ObraS
PúbJiC8S.~

(Dependendo da votação do Requerimento
n 9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamento da discussão por
trinta dias.)
OSR.PRESIDENlE(MeiraFilho)-Está

encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e ~6

minutos)
APARTE DO SR. ODSABÓM DECARVALHONO DISCURSO DOSR. EDISON
LOBÁO PROFERIDO NA SESSÃO DE
10-3-89, QUE SE REPGBUCA POR HAVER SAfDO C0/1/NCORREÇÓES NO
DCN - SESSÃO II DE 11-3-89, PÁG:

505
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHOSenador Edison Lobão, estou ouvindo atenta~
mente a sua fala, esta manhã, no Senado Federal, mas me chama muito atenção o art.
s~ do Projeto de Lei da Câmar"- no 2, de 1989.
Confesso que logo de início fiq4ei estranhando esse art. 59, exatarUente pelo seu aspecto
de juridicidade e constituclonalidade. Isso porque essa competência _que aqui se atribui ao
Banco central não é muito consonante com
aquela parte da Constituição Federal que trata
do Sistema Financeiro Nacional, Presidi a
Subcolnissão que elaborou o_ SiStema F'manceiro Nacional, mas nota-se perfeitamente que
eSse art. 59 é uma espécie de disposição merarnente trcaositQria dentro desta lei. Essa lei tem
t.1m caráter perpétuo, porque não é uma .lei
temporária, e esse art.· s~ é.- no entanto, um
di,spositivo meramente transitório. Diz que:

"J:: o Banco Central do Brasil competente para considerar como operações financeiras sqjeitas única e exclusivam~nte
ao Imposto sobre Operações de Crédito,
____ --~P_lp_~ _8~~rn'-- ºIJ -~J~-ºY-ª-~- _W:l!iº~
ou valores mobiliários, as operações com
-Olri-o, praticadas até a vigência desta lei,
vedada qualquer tipo de restituição."

ª

É evidente que aqui vamos atribuir uma
Cóftl-pêlêlicia ao Banco Central que, na verda-
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de, caberia ao Legislador; porque considerar
o Banco ser apto a transformar a natureza
de algo para aplicar a lei, é reaJmente uma
medida de muita força e de uma certa extravagã!?cia constituciorial. É ilegal! J:: indiscutível!
Agora, sob o ponto de vista da operação bem
explicada, como V. Ex' está explicando, isto
é; houve um contrato de compra e venda para
fornecimento gradativo de OW'O, fornecimento
no futuro, isso não é il[cito, é plenamente ra~
zoável. Mas isso, com o advento da nova lei.
da lei que existfrá, cria uma possibilidade de
bitributação para com a Companhia Vale do
Rio Doce, porque o que ela fez passa a ter
uma natureza dúplice e poderia sofrer dois
impostos; um e outro, e a Companhia quer
se defender disto. Daí por que pede ao Legislador que cometa ao Banco Central a possibilidade de considerar uma operação como outra, pára- efeitO, única e exclusivamente, de um
tipo de tributação. Parece-me justo. Mas eu
achava preferivel o legislador dizer:- As operações tais da Companhia Vale do Rio Doce
sofrerão apenas o imposto tal em face de tal
cirCunstância. Quer dizer, deixar a coisa bem
clara pelo próprio Legislativo, para fugirmos
do vício, que já foi muito arraigado no Brasil
e ainda o é, é um vício muito costumeiro,
de cometer ao Banco Central as possibilidades
de se tomar um ditador dentro do Sistema
Financeiro Nacional. Fizemos um esforço
muito grande para darmos aqueles princípios
gerais do Sistema Financeiro Nacional, da futur;!l-lei do Sistema Financeiro Nacional, de
tal sorte a fugirmos de um critério imperial
de funcionamento do Banco CentraJ. Então,
concordo com V. Ex' sobre a urgência. Até
estou disposto· a não emendar, mas o que
quero, tal qual o Senador por Minas, Senador
ftamar Franco, é não parecer que o Senado
é inocente nesta história; que não estamos
compreendendo, que não sabemos o que é
isso. Sabemos sim! Podemos até concordar
com a passagem rápida para, como diz o Uder
Ronan .Tito, amanhã produzirmoS outra lei
com algumas disposições complementares
- esta aqui é transitória, uma medida muito
rápida, não vai ter nenhuma consistência forte;
a projeção jurídica dela é muito rápida, é muito
pequena também, não tem caráter perpétuo,
é meramente transitório. Podemos concordar
para o equilíbrio nacional nesse mercado. É
inegável; mas o Senado precisa ftxar sua posiçã-o. Precisa ficar nos Anais que sabemos o
que é isso que discutimos; que Isso não passou aqui como um _relâmpago, que os olhos
senatoriais não poderam ver, Não! Estamos
endo. Sabemos que estamos com um pouco
de retrocesso aqui, quem sabe ferindo um
tanto quanto a Coristituição. Mas em face dessa urgência urgentíssima, para o mercado do
ouro, podemos até concordar para salvar a
Companhia Vale do RiO Doce, porque isso
é de uma gravidade mUito gralide. Também
conversei-com-o- Deputado--Franeisc:o --Dorni:lles, fui a S. Ex' e pedi satisfações sobre isso.
Eu disse assim: Domelles, o que você fez?
Que art. 5o é esse?:,o que significa isso? E
S. Ex' então disSe-me: Não; isso não é do
meu agrado, também.lsso não é do meu agra-
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doi Como também não é do agrado de V.
Ex", nem do Sen~:~dor Itamar Franco, nem do
Senador Ronan Tito, muito menos meu, que
fui o Presidente da Subcomissão. Digamos,
não é do agrado de ninguém, mas é uma
medida que tem um caráter patriótico e como
é transitória nós· podemos ter uma consideração toda especiaL De tal forma que apartelo
V. Ex" para dizer que estou louvando o sentido
do seu discurso; estou com V. ~ e pretendo
não emendar essa le~ pre~ndo cooperar ~ara
que saia daqui o mais depressa possível. Porque recebi muita gente interessada nesse as-sunto, pessoas do Banco do Brasil, e tenho
o maior respeito pelo Banco do Brasil. Este
Banco me mandou urna delegação para expli-

constitucionaL ~inar os pedidos e aplicar
esses dispositivos. Portanto, não sei como essa comissão vai regulamentar, estabelecer que
para o Estado de São PauJo há uma fórmula
que deve ser usada para os outros como
õ"EStado -do Pará, o Estado do Amazonas,
por exemplo. fsso me parece um pouco estranho, porque já é da competência própria do
Senado examinar os pedidos indenpendentes
de regulamentação.
Qualquer projeto de lei que versar sobre
este assunto vem para o Senado e aí a Casa
examinará se aquela proposição está ou não
de acordo com os interesses da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municlpios,
ou com o interesse dos Territórios.
Agora, determinar a regras, parece-me que
estaremos invadindo o direito desses estados
formuJarem os seus ·pedidos na defesa dos
seús interesses.
O item VII, que S. EX' também pede à comissiio para- reguJar, diz o seguinte:

car isso. Então, eu Orespeito muito, mas quero
ter o direito, também, de registrar nos Anai~
a minha posição, inclusive a posiç§o daquele
que foi o Presjdente da Subcomissão do Sistema Financeiro Nacional, onde tentamos banir
operações desse tipo. Fica o meu aparte a

V. EX', a minha solidariedade nos altos intentos
patrióticos da sua fala. Na verdade, todos nós
aqui, muito embora divergindo de quando em
quando, estamOs somando no ponto final-, estamos com o comportamento cívico de defesa
do Senado e de defesa do País.
DISCaRSO f'ROI'IUI'IC/ADO PELO SR.
JOÃO MEI'IEZES !'IA SESSÃO DE
13-3..lJ9 E QUE, EIY7REGGE À RE\.rs.[O
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS·
7ERIORMEI'ITE.
.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL -

PA

Para encaminhar) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente Senador Jutahy Magalhães
propõe, em requerlmento, a instalação de uma
comissão para regulamentar a competência
privativa do Sem~do nas disposições do art
52 da Constituição Federal. Ora, a compe•
tênda do Senado já está determinada pelo
art 52 da Constituição Federal, mas S. Ex'
pretende regular os indsos de n<?S V, V!!, V!H
e IX do art. 52, que as:Siin dispõe:

___..

"Art 52 Compete privativamente ao
Senado Federal:

.............

_.~,

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

"VIl- dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito
externo e interno da União. dos Estados,
do Distrito Federal e dos Munldpios, de
sua~ autarquias e demaJs entidades con-troladas pelo poder púb~co federal'',
Ora, este assunto também privativo do S~
nado Federal. Toda vez que recebermos um
pedido sob~e operação de crédito externo e
- interno da União, dos Estados, do Distrito Federa] e dos Municípios, ele vem para ser examinado e votado pelo Senado.
.Mas esses pedidos - e eu quero chamar
a atenção da casa - não podem ficar determinados dentro de um quadro. Não se pode
Ut:lerminar um critério iqual para São Paulo;
não põde ser igual o critério para o Estado
de Minas Geraís ao critério para a Paraíba.
Nio pode! Então, só os Interessados é que
sabem como vão determinar os seus interesses. Agora, a n6s, do Senado, cabe a responsabilidade de aprovar ou não esses pedidos que
chegarão à Casa.
O outro inciso diz o seguinte:
''VIU- dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da
União em operações de créditO externo

____

V- autorizar operações externas de
natureza fmanceira, de interesse da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;"

Ora, o que quer dizer? Que qualquer processo que venha ao Senado está sujeito à votação e ao exame dos senadores, porque é ação
privativa desta Casa tratar sobre isso. Então,
qualquer autorizaçllo de operação externa ou
de natureza financeira vem para o Senado e ·
ficará sujeita a exame. Agora, como vamos
regular isso? Não podemos deterrnfnar, estabelecer normas, regras, limite de como devem
vir esses pedidos, esses empréstimos exter~
nos, de natureza financeira, de interesse da
Onião, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos MunicíPioS.
Não podemos saber o que o Estado precisa;
o Estado ê que tem de mandar para cá o
que ele precisa e cabe a nós. por obrigação

e interno;

Ora, é também privativo do Senado dispor
sobre_ limites e condições para a concessão
de garantia da União, em operações de crédito
·interno e_ extêmo. Não podemos d~terminar
limites sobre como deverão ser feitas essas
operações; como se vão pleitear essas operações, porque não sabemos nem conhecemos
de antemão qual a necessidade que vai orientar o pedido, que deverá ser demarcado em
cada caso.
Então, parece-me plenamente dificil, desde
já, limitarmos essas condições. porque essas
limitações que a comissão pretenderia fazer
deveriam ser limitações globais, e ela não pode fazer isso; ela não pode saber qual é o
interesse do Acre, qual é o interesse do Ceará
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e qual é o inte~.sse de São Paulo. O SenadO
é que tem que estudar caso a caso quando
vierem esses pedidos. Cabe ao Senado examinar esses pedidos.
O outro inciso assim dispõe:
"IX- estabelecer limites globais e
condições para o mon~nte da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal
e dos- Municípios;"
Quer diZer, essa" Corflfssáo qUe S. Ex" pretende criar vai examinar os limites globais em·
cada Estado, em cada local? Parece-me um
pouco difícil de reaUzar, ou então, vai criar
dificuldades para o Senado se definir no futuro.

Entendo e compreendo o Interesse do eminente Senador Jutahy Magalhães no sentido
de procurar dar uma regulamentação a esses
fatos. Mas esses itens são daqueles que por
si só estão regulados na Constituição, porque
a Constituição determina que, .sem o exame
e deliberação do Senado, essas operações não
serão aprovadas, e o SenadO está aqui para
verificar o que cabe ao Estado; o que o Estado
pode pedir; o que o Município pode pedir;
o que o Governo da União pode dar; o que
se pode pedir externa e trrtetnamente. Mas
estabelecer de antemão num quadro o que
_se pode fazer, não pode, porque a Constituição
já determinou o que cabe ao Senado e não
a uma corrllssão regulamentadora!
Nestas condições, parece-me - louvando
a iniciativa do Senador Jutahy Magalhães e
o parecer da douta Comissão de Constituição
e Justiça - uma posição esdrúxula, porque
não podemos regular esta matéria. Não temos
meio nem instrumentos para regulá-la, porque
não sabemos a necessidade de cada um desses pedidos, de cada um desses procedimentos.
Creio que este requerimento não deVia ser
aprovado pelo Senado, porque vai criar graves
dificuldades na discussllo de todas as metérias
para cá enviadas.
Imaginem V. ~ que amanhã venha um
pedido de São Paulo com um empréstimo
de cem mil dólares, como já tem vindo, o
Senado vai.aprovar? De cem mil dólares? Mas
se vier um j;>edido de empréstimo âe cem
mil dólares para o Acre, o Senado vai aprovar?
Está dentro do limite? Não sei...
Então, Sr. Presidente e Srs. Senadofes, reconhecendo o intuito de alto interesse público
do Senador Jutahy Magalhães, manifesto-me
contra a aprovação deste requerimento, porque o considero inócuo e de diffcil aplicação
na conjuntura brasileira.
D/SCXJRSOPROI'IUI'ICIADO PELO SR.
CID SABÓM CARVALHO /'IA SESSÃO
DE 13-3-89 E QUE, Ef'ITREGUE À REVI·
S<!O DO ORADOR, SERIA PUBUCADO
POSTERIORMEIYTE.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB- CE. Pronuncia a seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante da
existência da nova Constituição brasileira, gra-
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dativamente, o País vai-se amoldando à sua
estrutura jurídica nova, projetada pela Carta
de 5 de outubro de 1988.

No momento em que falo diante de V. Ex"",
há certa perplexidade nacioqal a respeito do
cumprimento de determinados princípios do
novo Direito Constitucional brasileiro.
Comumente ouvimos assertivas que indi-

cam que a Constituição não está corripleta,

que ela é apenas um pouco, um pequeno
percentual do que deve ser feito em matéria
constitucional. Há nisso tudo, no entanto, um
engano. A Constituição está corriPleta, talvez
até se haja excedido nos limites que devesse
ter, principalmente se houvéssemos adotado
a teoria alemã' de uma Constituição atópica,
meramente estrutural.
A nossa Constituição está perfeitamente
completa, ela se encontra terminada, e o que
falta não é pedaço da Colistituiç:ão, falta a legislação complementar, como falta a legislação ordinária. Mas não podemos esquecere isso é necessârio - que há aquilo que chamamos, no Direito, de legislação de adesão,
isto é, as leis que não --colidem com a nova
Carta persistem em vigorá e ·serem ·adotadas
e aplicadas sem nenhum atentado à nova Carta.
Aqueles que raciocinam que a Constituição
não está completa são os mesmos que duvidavam da Assembléia Nadonal Constituinte,
dos seus acertos, das suas deliberações, da
conduta dos Partidos e até da conduta indivi.dual de cada um dos Deputados e Senadores
integrantes deste formidável Colegiado. Com
isso persiste a luta contra a nova Carta.
Há outro exército também: aqueles que
acham que a Constituição foi feita para não
ser cumprida, para não ser obedecida. É 'também um engano! O espaço que vai da promulgação da Carta até sua total regulamentação
não significa desídia quanto ao texto constitucional, não significa desobediência, significa
observância de princípios gerais do Direito.
Não é possível a Constituição entrar totalmente em vigor nos díspositivos que, não mioudentes, necessitam, de qualquer maneira, da
legislação que venha a possibilitar a aplicação
do princípio e a execução da norma. Há no
Brasil uma grande luta que ainda persiste contra o texto constitucional.
Ainda ontem, Srs. Senadores, feria-se a
Convenção do PMDB e eu tive o cuidado de
ir à tribuna durante os trabalhos do meu Partido, exatamente para falar dos compromissos
peemedeblstas com a Constituição, que foi
feita por um colegiado onde o PMDB foi maioria no Plenário, nas CorriiSSõeS e em tOdosos órgãos que funcionaram para a feitura da
Carta.
Era preciso lembrar, naqu~le momento ém
que um Partido vivia a sua Convenção, era
preciso lembrar, repito, que aquele mesmo
Partido fora força vital, inevitável e indispensável à feitura da nova Lei Mater, da nova Lei
Maior do nosso País.
Agora mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós nos aprestamos na feitura do Regimento Interno desta Casa, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Regimento
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Comum às duas Casas, o Regimento para o rão funcionar na apreciação das matérias subfuncionamento do Congresso Nacional.
metidas à deliberação do Senado Federal. É
Havemos de modificar basicamente muita certo que, se até hoje o Senado funcionou,
coisa que aqu'i vínhamos cumprindo, pela re- salvo engano, com--17 Comissões permanentes, uma redução drástica, como a concebida
cuperação do Poder Legislativo das maiores
de suas aptidões. Passamos a ter, neste reco- por alguns Senadores, e não sei se no projeto
bro,'"'a importância que a Nação exigia do Po- original há uma redução.
der Legislativo nacional. Temos, quandO falaO SR. Cll) SABÓIA DE CARVAUIOmos, uma preocupação muito grande com
No projeto são 9 e há emendas reduzindo
os novos Regimentos, os três novos Regimen- para 5.
tos das duas Casas que formam uma terceira.
O Sr. Mauro Benevides- Essa redução
, Sabemos que, logo mais, estará chegando
aqui, a plenário, para o devido debate, o pro- também me pãfeCe- eXtremamente preocu~
pante, porque vai tranSferir a uina mesma Cojeto de Regimento Interno, e sobre ele desejo,
missão atribUições reconhecidamente diverneste momento, dizer algumas palavras.
gentes. Veja V. Ex", por exemplo, o que ocorreu
Enl:erido que, para melhor democracia a
ser VfYidã aqui, no Senado, não é conveniente há pouco tempo: a Constituição Federal, a
que V. Ex" se referiu no início do seu pronunuma brutal redução no número de Comissões.
Sou pela redução razoáVel do número de Co- ciamento, defere ao Senado da_ ~epública a
missões, tirando-se da existência senatorial competência para, em audiência pública,
chancelar a indicação do Presidente e dos Diapenas_ aquelas que, pela modernidade em
retores do Banco Central. Naquele- primeiro
que--nas encontraffiõs;-deixem de ter impormomento em que chegava ao Senado a inditância ou deixem de existir no universo da
cação do Dr. Carlos Thadeu, surgiu uma dúvieficácia legislativa.
da de natureza regimental, que foi dissipada
Entretanto, uma redução brutal, em que
c6fri base e-m questão de ordem que entendi
multipliquemos as conseqüências de poucas
ComisSõeS para que abranjam outras e mais suscitar ao então Presidente Humberto Luceoutras, este, é evidente, é um comportamento na, para que S: Ex•, de plano, decidisse sobre
qual das escassas CorrUssões existentes, deveque leva a certo risco, porque ele fortalecerá
ria argüir, publicamente, o Diretor da Dívida
órgãos partidários, meramente partidários, no
enfraquecimento de órgãos perfeitamente ins- Pública do Banco Cehfral. Exatamente em
função dessa questão de ordem, sugeri ao
titucionalizados.
Düninuir as Comissões é acrescer as lide- Presidente Humberto Lucena que à Comissão
ranças, talvez. num limite não necessário para de Fiscalização e Controle, que era aquela que
o funcionamento dos Partidos. E aqui quero guardava mais pertinência com as atribuições
fazer uma obseiVação. Sou homem quer. nesta do Diretor Carlos Thadeu, deveria ser distribuída a indicação do novo Diretor do Banco
Casa, há-se pieOCtip.jdo, e muito, pelo aspecto
jurídico de tudo que aqui tramita. Isso me vale Central, para que se processasse a argüição
pública prevista na Lei Fundamental brasileira.
algumas críticas, inclusive de alguns, quando
falam: "Não, isso aqui é uma Casa política; . Pelo que se~ no projeto primitivo, não há nenhuma referência à Comissão de -Fiscalização
isSO aqUi nãO--é-Uma Casa jurid.ica", e Isso
tem-me levado a pensar· muito, pois, para e Controle, que decorreu de um diploma legal.
mim, na minha percepção, isso é muito mais E tanto isso é ve-rda-de que, no otçamento
da Câmara dos Deputados, a Comissão de
do que uma Casa jurídica e muito mais do
Fiscalização e· Controle foi mantida, continuaque uma Casá pOlítica,- Porque o Senado é
rá exercitando as suas atribuições previstas
uma verdadeira magistratura e uma magistratura muito especial, porque, na condição no velho Regimento, ~ ê de supor-se que na
de câmara revisora, eis 'que o Senado Federal aprovação -do novo Regimento, em função do
permite a legislação a ser cumprida pelo maior diploma legal que inspirou essas duas Comissões permanentes, é possível que lá, na- Outra
dos Tribunais, o Supremo Tribunal Federal
- que, a despeito de ter uma função quase Casa do Congresso, permaneça a Comissão
exdusiva no .êmbito constitucional propria- de FIScalização e Controle. Aqui, no Senado,
mente dito, há, necessariamente, de examinar remanesce, então, á dúvida: permanecerá a
questões e novas leis sob a égide da Carta Comissão de Fiscalização e Controle, que se
Federal,_sob_.a égide da COnstituição Fedetal. originou de uma lei que está, em pleno vigor,
que não há nenhum confronto entre a Constituição e esse diploma legal, ainda plenamente
O Sr. Mauro Benevides -V. Ex' me pervigorante? São estas 9úvidas, nobre Se_nador
mite Um aparte. nobre -$enador Od Sab6ia
Qd Sabóia de Carvalho, que afloram neste.
deC~ho?
momento. E eu me permito solidarizar-me
O SR.. Cll) SABÓIA DE CARVAUIOcom V. Ex', dizendo que mio podemos supriCom prazer, Senador Mauro Benevides. - - mir, de uma hora para outra, todo esse ele[1CO
de Comissões técnicas, com atribuições Já
O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senafrancamente definidas que existem na estrudor
S8b6ia de Carvalho, vindo V. EX' à
tura do Senado' Federal. A reduçáo ·para 5
tribuna, na tarde de hoje, praticamente deseja
parece-me reaJmente draconiana, drástica, e
antecipar, e o faz com uma argumentação
foge à realidade do próprio Senado Federal,
multo be_rn expendida, a discussão em tomo
do próprio Parlamento brasileiro. Portanto, se
do Regimento Interno e, mais especificamenV. EX' já pretende antecipar o debate, em turno,
te, em tomo dos órgãos técnicos permanentes
do Regimento Interno, desejo tarllbém transdesta Casa, ou seja, as Comissões, qu~ deve-

oa
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mitir, para conhédmento dos Srs. Senadores,
a minha apreensão diante daquilo que possa
representar uma diminuição abrupta da composição das Corrtissões pennanentes do Se-

abrir

m~o d~sa

comissão. Neste ponto con-
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modo meramente administrativo, ·sem ter
diante de si algo de litígio, algo de çontencioso,
algo de disputa aos processos meramente. ad- .
bora tambél11 considere que é necessário que
ministrativos. E um inventário de bens deixanado Federal.
-dos por um falecido nada mais é do que um
haja ,l,l!lla_reduçãq do número iitual d~ Comissões.__ .
. processo típico e meramente administratiyo
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHOe muitos outros de jurisdição voluntária e não
Muito obrigado, Senador Mauro Benevides. É
OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO-· obrigatória, segundo encontramos na nossa
evidente que a Comissão de FIScalização e
.
Controle não poder4 deixar de existir no Sena- O e)gmle que V. Ex" _faz é de uma lucidez muito atuallei processual civil.
Ora, este Senado, func::ionando como Poder
interessante, marcante, e· louvo o aparte de
do, enquanto vigorar a lei que a criou.- Essã
Legislativo, há, nele, os momentos em que
V. Ext, que ajuda, e muito, o meu pronuncialei em nada colide com. a nova Constituição,
legisla, exclusivamente legisla; mas há os momento. Muito obrigado, inclusive, por esses
e não há nenhuma lei mais nova que esta
mentos em que _o Estado se insere, através
escl.@fecim~ntos. que teriam sido o segmento
que diga o contrário e que dê outr.as determido Senado Federal, em funções tipicamente
do meu di&<:urso, se não fora ·a douta palavra
nações a este assunto. Ademais, essa Comisadministrativas, quando passamos a íntegrar
são tem uma importância tão grande no Brasil - do nobre companheiro. Eu agradeço.
atas_ complexos parà. que sejam põs-SN'eis as
Mas aí está o principal em tudo isso é o
de hoje, porque flSC~~ação e controle talvez
consumações de determinaÇõ"es presidensentido das coisas, é .a hannonia dessa Comisseja a própria ânsia do povo -, o título dessa
ciais. Nisso o Se_nado Federal age administratisão que o povo quer; o que o povo exige
comissão co~tava, de modo inàireto, naq_ue_las faixas lindíssimas que líamos ontem, dU-- é a aspiração nacional. Ademais, há um aspec~ _ vamente ao mesmo tempo em que julga, não
como órgão de Judiciário, mas corno órgão
to que retoma àque:le princípio: que é o Sena:rante a Conveoçãp @ nosso partido - o que
do Federal? Que Casa é esta? é uma C:asa. - de êidministraçáo, também não julga como
o povo quer é exatarnente fiscalização, porque
órgão legís(ativo.
meramente política? Da política partidária?
os administradores brasileiros perderam acreOra, os Srs. Seriadores estão vendo a cornDos entreveras partidários? Dos entrechoques
dibilidade. Houve ,a credibilid~de perdida desp)ex:idade deSte_Sen~do Federal, que, ao mes~
partidários? Não! O Senado é, sim, uma Casa
de os instantes· municipais até os instantes
mo tempo é um largo espaço da admínís~
política, mas a polític:-a que ingressa aqui não
federais. E b que· o poVO quer, evidentemente,
tração pública, um largo exemplo da admínisé apenas a politica partidária, é muito mais.
é fiscalização e contrplei daJ a lei que, se não
E:: a política, como sentido de conduta de um ' tração pública brasileira. Aqui se nomeia, se
me engano, nasceu de uma sugestão de V.
exonera; há função gratificada, há quadro de
fX!' I
Estado. O Estado se conduz, o Estado camifuncionários. E nisso abro um espaço para
nha;, como ente jurídico ele existe, ele vai, selouvar o Senador Juta.l)y Magalhães, que fez
gue, ele existe, persiste, age e reage. E isso
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V.
se faz diante daquilo que poderíamos chamar de seu período na 1~ Secretaria desta Casa
Ex- um aparte?
um esforço extraordinário, para que purifkásde uma mosofia. Essa linha de_conduté) é polítiO SR. CID SABÓIA DE CARVALHOca, lil'ti-2i polítiça de Estado. Essa politica inte-. semos esta administração interna de que falo,
Com muita honra, nobre: Senador Jutahy Maneste_ momento, da tribuna do Senado Federessa muito ao Senado Federal. Como tam~
galhães.
ral. Sabemos das suas preocupações, nãO
bém nós havemos de pensar que política, muiapenas moralizadoras, mas preo<:upações aciO Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senato longe de ser apenas a política partidária.
ma de tudo de eqüidade, de justiça, de respeito_
é uma ciência social tanto quanto o Direito,
dor Od Sabóia de Carvalho, essa questão da
e da honra que deve exl$tir internamen_t~ nesta
tanto quanto a EconQmia,_tão bem estudada
Cori'lis:sãó de Fisc:alizª.s:í!O e Çontrole vem de
Casa - e, graças a DeusL existe -, podendo,
por Joaquim Pimenta, tão bem quanto· o foi
uma idéia, de uma luta do Senador Mauro
no entanto, ser melhor apresentada diante da
pelo mesmo sábio Professor a Estatistiéa. a
Benevides, através da emenda à Constituição
opinião pública nacional
Economia. Tudo isto está dentro de uma ramo
que deu ao Senado e à C:âmara o direito de
de conhec:cimerito ·sOcial; não nás Ciências
fazer essa fiscalização financeira. COm a nova
Ora, este Senado tem funç_Qes tão comabstratas. Não é urria CiênCia abstrata corno
ConstituiçãO, todas as ComisSões paSSélram
plexas que é difícil dizer o que estamos fazendo
a f'lSicé!, a Química, a Biologia ou a Lógica,
a ter esse direito, esse poder. Também sou
aqui, quando examinamos o nome de urna
que é a maior de todas, segundo AuguSto
pessoa de notável saber juridico que se destine
daqueles que consideram a necessidade da
existência da comissão de Fiscalização Finan- .Cointe. Não é ~ma Ciência_ abstrata; é uma
ao Supremo Tribunal Federal. Que _atá comCiência conc;reta. E nossa atu~ção, aqui, quanceira, tanto que apresentei emenda à proposta
plexo é ~sse nosso? Há nisso urn todo de
do dizemos que é uma Casa política, esta Casa
do Regimento, feita por uma comissão de funadministração, porque vamos integrar o ato
política de que falamoS é a Casa que absorve
cionários, técnicos no assunto. e que examiadministrativo, que roi prolatado para poder
naram todas as normas constitucionais, e o
toda a nobr~ e o lato sensu, o sentido milis
consumar-se a nomeação. Mas, quem somos
arl)pló dessa expressãO, dessa palavra, que
fiZeram dentro de uma óptica 'técnica de sua:
nós, naquele momento em qu_e depositamos
muito mais que uma palavra é urna verdadeira
vivência, dos seuS conber.;i.m_~_ntos a respeito
o nosso voto? Apertamos o botão, vamos às
expressão, no seu mérito, a palavra de quando
de Regimento Interno, comissão essa das
várias cores das bolinhas ou ficamos mesmo
se escreve mérito no _mOmento em que se
mais competentes, no Senado, sobre este as~
em cédulas impressas? Naquele momento,
fala.
·
nós- sblllós magistrados, e esta é uma Casa
sunto, e fez uma proposta dentro desse nível
Vejam os Srs. Senadores, as Comissões
técnico. Apesar de ter sido de minha autoria
de magistrados em vários e vários momentos.
a tndic:ação dessa comissão, discordei do pon- :Técnicas nao- devein ser -tão minudentes, no
Não fosse de magistrados, teleologicamente,
to de vista, entendendo que deveria prevalecer Senado. Mas, também, não devem ser tão
finalisticamente, nas suas conclusões, mas de
poucas, pOrque o Senado tern funçõeS absolumagistrados na postura, na independência ao
a comissão de Fiscalização FinéU)ceira, não
tamen'te técnicas, funções _exatamente técniapenas pela parte politica como pela de ordem
escutar cada qual a sua consc:iência e nã_o
cas. E; assim como no POder Judiciário, nós
apenas ã sua consciência psicológica, e sim
técnica, que não colidia com a ação da con\istemos deCisões administrativas. Na Adminisa sua consciência cívica, a sua consciência
são, com as novas normas constitucionais,
tr~c;_ão, n6s teinoS decisões jurisdicionais. A
nacional
que davam os direitos de fiscalização e conO momento de votar, aqui, é de tanta importrole de cada comissã_o de per se. Os dois ·AdmirUstração também julga, principalmente·_
a Administração Fazendária, assim córilo o
pontos não colidem. Pelo contrário, se sotância que o c:onceito de que seja o Senado_
Poder Jüdiciário tel}'l. suas decisões meramen~
mam. Não é possível que, num momento c:-oFederal haverá de fugir e muito daquela histó·
te administrativas. E mesnló no corpo do Diria "esta é uma Casa política·•, porque, neste
mo este, o Senado abra mão de uma comis~
reito Processual, havemos de discernir aquele
são que já está aí apresentando resultados
momento, o que ela não é, exat.amente, é uma
momento em que o Juiz não atua jurisdidopositivos da sua aç~o parlamentar, de sua
Casa política É um órgão rorrna"Cb por consação política. Então, seria Um etró d,o Senado
nalmente, decidindo cbnflitos. 'mas.atua de
cientes e re~ponsáveis magistrados, talvez
cordo com V. Ex", ~também não podemos
drasticamente o número de Comissões, em-
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com maiores exigências éticas dO ·que devam
ter aque1es qu'e compõem a Magistratura nacional; ta1vez se exija mais daqu~ porque daqui

é que estamos mandando os integrantes para
lá. Daí a importância do Senado Federal.

Um Órgão como este. de tanta complexidade funcional, será jurídico ou não serájuridíco? Talvez muito e muitO mais que jurídico,

porque, como um órgão juridico, aplicamos
aqui as leis que já existem, aplicamos as leis
que já passaram por aqui mesmo e até queremos obseNar dispositivos d.e outros âmbitos
que_ cheguem na argumen~ção à lei muniCipal, à lei estadual e os atos deJiberativos internos dos órgãos vários da Magistratura ou órgãos do Poder Executivo.

De quando em quando tudo chega aqui,
e nós estamos examinando exatamente o universo juridlco.
Além disso, aqui, decidimos as leis, os prin-

cípios. E mais ainda, Sr. Presiden~e, o que
fere ou não à Constituição Federal, porque
há aquele sublime momento desta Casa um dos mais importantes momentos- quando recebendo do Supremo Tribunal Federa]
o que ele prolatou sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade de uma determinada
lei, e vamos, aqui, completar o ato do Supremo
Tribunal Federal, Quando fazemos isto, que
.somos nós? Orna Casa de partidos políticos?
(]ma Casa de políticos, ou uma Casa. de magistrados, onde até os médicos, os engenheiros, devem ter comportamento de juristas, os
empresários que aqui comparecem, e'reitos
pelo povo, devem ter um comportamento perfeitamente cabível nos' preceitos jurisdicionais
do Direito brasiliero.
Esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
é muito maior do que se possa imaginar por
raciocínios meramente simplórios. com raciocínios vedativos dos talentos que aqui existem
e que para aqui foram mandados pelo povo
brasileiro.
Importante Senado Federal, este estruturado no estado brasileiro; as comissões São os
braços que se estendem deste colegiado para
melhores soluções. Essas cornJssõeS são órgãos de administração, são órgãos ao mesmo
tempo jurisdicionais; são órgãos técriicOS; são
ór'gãos de juizo, são órgãOS conclusivos. Como podemos diminuir essas comissões sem
reduzirmos as nossas possibilidades?
Aí acresceremos o lado político, porque vamos fortalecer meramente as lideranças. porque estas, sim, estas são órgãos partidários.
As lideranças sáo órgãos partidários que se
digladiam hoje, amanhã se somam; depois
se subdividem; somam-se novamente, entram
em litígio; restabelecem os princípios de unidade, mas são esses comportamentos meramente político-partidários.
Mas amesquinharíamos o Senado se_o reduzíssimos tão-somente a isto~ Como saber
que é o Senado Federal sem conhecer _as
obras dos grandes juristas, sejam franceses.
sejam italianos, sejam bras~eiros? Coma compreender a grandeza deste SenadO sem a<:ompanhar a obra de Rui Barbosa? Onde ele existe,
onde ele pulsa historicamente, existe, pulsa,
sobrevive e grita por toda a honra nacional

e por tudo Ó que dé nObre h~ve neste País,
notadame-nte naquelas épocas em que Rui
Barbosa. foi a maior resistência moral e intelectual desta Nação.
_
Cõmpree-nder o Senado Federal não é fácil,
mas será muil9~ difícil compreendê-lo e até
não respeitá~lo, se ele foi um Senado despro-vido de seus órgãos, um Senado desprovido
de se~ braços, um Senado desprovido dos
tentáculos que constitudonalmente ele estende para o atendimento das deliberações da
Assembléia Nacional Constituinte.
O Senado Federal é um órgão muito complexo, que não pode prescindir nem abrir mão
de sua grandeza, de nenhuma de suas funções
e, mais ainda, de nenhum dos lados de sua
face, principalmente neste momento da República.
Meu discurso é para chamar a atenção, é
para dizer a V. Ex"' que leiam todas as propostas que aqw forem feitas pelos que se dedicaram a escrever o projeto de Regiinento Interno
desta Casa; Regimento Interno é lei complementar. Isto é muito importante, atentem para
o que eu estou- dizendo: o Regimento de uma
Casa é uma lei complementar, não é uma
lei complementar genérica, como as demais,
mas eu diria, numa classificaç!o que não
ocorreu nem âo grande Orlando Gomes, porque não se preocupou com isso, que é urna
lei complementar especial que se restringe ao
il:mbito da Casa, mas para esta Casa, é lei
complementar com todas as suas forças e
corri tod.ls as ilptidões regulamentaéloras da
Constituição FederaL
Quando estiveJl!los e~inando esse Regimento, que não nos saia da cabeça, um s6
inStante; que estamOs eJabÓrando uma lei
complementar, que estamos elaborando a extensão da Constituição Federai - não um
novo pedaço da Constituição Federal, pOrque
não falta nenhum pedaço à Constituição Federal-, mas dando-lhe o instrumento necessário para que se complete no âmbito do Se·
nado - da Câmara dos Õep.uta.dos, do Congresso Nacional, através do_ Regimento Co-

mum.

- -

· ··

· .

De repente; Srs. SenadOreS, conversando
com-os méus Cortlpãnheirõs, Pass6u~me wn
mi~to -~-e me4~ e d~ afllç~o, _poiS_ verifiquei
que, em estarido aqui nesta Casa, todos n6s
somos soldados impolutos na, defesa desta
Instituição, da sua dignidade, da .sua extensão,
dos seus labores, das suas re,spónsabilidades,
no papel de equilíbrio que tem no Poder Legislativo, e, m1.1ito- mais, n·o papel de equilíbrio
para o próprio estadO brasileiro. Esta é a maior
das Ca~ a maiS especifica; a ma"is ampla
magistratura; estes s!o os homens que deci~
dem os destinos 'do País.
Não podemos abrir mão de nada, porque
estaremos, s.ocial e. juridicarnepte, amesquinhando o Poder Legislativo, e, por que Mo
dizer, amesquinhando a República brasileira!,
Esta é uma- pilastra da República, e, quem
duvidar, a mais central e a mais importante,
capaz de gerar equilíbrio de todas as pilastras
da República brasileira.
Flca, portanto, Sr:Presidente e Srs. Senadores, o meu apelo neste sentido, para uma ad-
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vertência final: quando examinarmos o Regi~
menta, levemos em conta os múltiPlos aspectos dos quais falei, sem muita competência,
mas apenas com amor e zelo pelo colegiado
que integro. (Multo bem! Palmas.}

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 57, ~DE f989
O Presidente do Sena,do FCderal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
ifem 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,
em conformidade com a delegação de competência que lhe foi out.orgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo
Jl9 003296189~0. resolve aposentar, por !validez, Carlos Alberto de Andrade Nina, Agente
de Segurança Legislativa,,.Oasse "Espedal",
Referêil.cia NM-35, do QuáOro Permanente do
senado Federal, nos- termos do art. 40, inciso
I, da Constituição da Repúblicã Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 428, inciso
DI, § 29, 429, inciso lll. 430, inCiSo IV, e 414,
§ 49, da Resolução SF n? 58, de 1972; art.
3~ da Resolução SF n'l' 13, de.1985; art. 29
da Resolução SF n? 182, de 1987; art._ 5? da
Resolução SF n 9 155, de 1988, e art. 19 da
Lei IT' 1.050, de 1950, com proventos íntegrais.
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de março de 1989. Senador Nelson Cameiro, Presidente.

PORTARIA 1'1• 7, DE 1989

O Primeiró Secretário do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regimentrus, e tendo em vista o disposto no art. 482, § 69, do
Regulamento Administrativo, resolve prorrogar pejr 30 (trinta} dias, o pr(tZO para a realiza·
ção dos- trabalhos dã- Comissão de Inquérito
instituída pela Portaria n• 022, de 1988.
Senado Federal, 17 dê março de I 989. Senador Mehdes Canale, Primeiro Secret6rio.
PORTARIA 1'1• 8, DE 1989

O Primeiro Secretálio do Senado FedefaJ,
no.uso de suas atribuições regimentais, reso1ye designar os servidores Antônio Carlos Simões, Assess_or legislativo, José Jabre Baroud, Assessor Legislativo, e Antônio Carlos
de Nogueira, Técnico Legislativo, para, sob
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos
constantes do Processo n' 018507/87-5.
Senado Federal, 17 de março de 1989. Senador Mendes Omale, Primeiro Secretário.
PORTARIA 1'1• 9, DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado Federal,
no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o disposto no art 482, § &, do
Regulamento Administrativo, resolve redesignar Fernando Silva de Palma Uma, Assessor
Legislativo, Afrânio Cavalcanti Melio Júnior,
Assessor legislativo e Aureliano Pinto de Menezes, TéCnico Legislativo, para, sob a presidênda do primeiro, integrarem Comissão de
Inquérito, incumbida de prosseguir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do Pro-
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cesso n<~ 01'8478/87-5 e anexo n~>
000485/88-8, pelo prazo de 30 (binta) dias.
Senado Federal, I 7 de março de I 989. Senador Mendes Can11ie, Primeiro Secretário.

PORTARIA N• 6, DE 1989
O Senhor Diretor·Geral do Senado Federal,

no uso de suas atnbulções regulamentares.
resolve:

l-determinar que o Serviço de Transpor. tes proceda, no prazo máximo de I5 (quinze)
dias úteis, a contar da data de publiFação desta
portaria, a um levantamento de t6das as Carteiras Nacional de Habilitação dos servidores
aH lotados:

2 - determinar 'que os motoristas com situaçõo ilregWar sejam impedidos de c:onMuar

Ma~ode

1989

dirigindo Vêiculos oficiais, até a regularizaçio
do documento e:.

3-a não--observância dos termos desta
portaria implicará na aplicação dos arts. 454,
VI, 458, 465 e 466 do Regulamento Administrativo do Senado Federai.
Senado Federo!, I7 de março de I989
José P&sOS P6rto, Diretor-Ge<ol.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA ~1• SESSÁO, EM 21
DE MARÇO DE 1989
1.1 -ABE'RTCJRA

12-EXPEDIENTE

1.2.1 -Mensagem do Senhor Prellldente da RepúbDca

- N• 64/89 (n' 115/89, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.

1.2.2 - Leitora de projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 41/89,
de autoria do Senador Ronan Tito, que

1.2.4 -Requerimento
- N 43/89, de autoria do Senador JY\ário Maia, solicita_n.dQ que não seja realizada
sessão do Senado nos dias 23 e 24 do
corrente, nem haja expediente em sua Secretaria. Aprovado.
9

1.2.5 -Discurso do Expediente
sEIYADOR!YEYMARANHÃO-Fundações Gilberto Freire e Joaquim Nabuco.

SENADOR /11A(JJ?0 BENEVIDES- Ude verbas destinadas ao ServiçoUnificado de Saúde- SUDS.

b~ação

dispõe sobre o exercício da profissão de

SENÁOOR JUTNfY MACiALHÃES -

Bacharel em Turismo e dá outras providências.
.
-Projeto de Lei do Senado n' 42189,
de autoria do Senador Jrapuan Costa Júnior, ~e autoriza a obtenção da Carteira

Desmatamento das cabeceiras dos rios no
Brasil. Relacionamento do Brasil com a
comunidade financeira rnmaci(mal.

Nacional de Habitação de Motorista provi-

- N9 44/89; de autoria do Senador Nelson Carneiro e outros Senadores, solicitando que o tempo destinado aOs oradores
do Expediente da sessão de 12 de abril
do corrente ano, s~ dedicado a homenagear a mertlPria do_ ex-Senador Amaral
Peixoto.

sória por maiores de 16 anos.
-Projeto de Lei do Senado t11> 43/89,
de autoria do Senador Odacir Soares, que
urufica a hora legal em todo o território

nadonal e revoga a Lei n? 2.784, de 18
de junho de 1913.
-Projeto de Lei do DF n? 6/89, de autoria do Senador Meira Filho, que autoriza

o Governo do Distrito Federal a alienar os
ifn6veis que especifica, e dá outras providências.
_. _
__ ,
_
1.2.3 -Ofido da Uderança do P1B

- De substituição de membro na Comissão Parlamentar de Inquérito.

---·---

1.2.6 -Requerimento

13-0RDEMDODIA
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
Senado n• 48, de 1987-DI', que introduz
alterações no Código Tributário do Distrito
FederaJ, instituído pelo Decreto-Lei nQ 82,
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras
providências. Votapio lJditJdtJ por falta de
!f00run1·

Veto parcia1 aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 3, de 1988 que institui, no Distrito
Federal, o imposto sobre vendas a varejo
de combustíveis líquidos e gasosos, e dá
outras providências. Votaçáo adiada por
falta de quorum.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF I1l' 5, de 198_8, que dispõe sobre
os vencimentos dos conselheiros, auditores e memb-ros do Ministério Público do
Tribunal cJe COntas-do Distrito Federal. Vo-_- tação adilidit-por falta de quorum.
---Projeto de Lei da Qmara I1l' 13, de 1985
(ri-?3.413/80, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade de seguro, nos ftnan.
ciamentos de investimentos rurais, cobrindo o _risco de rnoite ou ínvaiidez permanente. Votação adiada, por falta de qua.
rum.
Projeto de Lei 4a Câmara n" 105/85 (n~
2.569n6, na Casa dEi origem), que fixa a
Capital da República como sede do COnselho Nacional de Desportos. Votação adiada, PC!r falta de quorum.
-Projeto de Lei da Cllimara n9 19/85
(n9 2.789/83, na Casa de origem), que dá
o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em
construção no município paulista do mesmo nome e-determina outras providências.
Discussão sobrestada para votação do Requerimento n" 42189

13.1 -Comunicação da Presidên·
da
.
Prejudicialmente do Requerimento n9
44/89, lido no Expediente da presente sessão, em virtude da falta de quorom.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DI.RIO DO CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob a fesponwbtlidade da Mes.11 do Senado Federal

Diretor~Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA

Diretor Administrativo

Semestral ..................... ~ ........................... NCz$ 9,32

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oireto_r Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Exemplar Avulso ...................,. ................•.... NCz$ 0,06

Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200-.exei'nplares.

1.3.2- Discursos após a Ordem do

SENADOR LOliRIVAL BAP7TSTA -

I

Congresso Intemadonal de Autismo.

Dia

SENADOR AUREO MELLO -

Privati-

zação da Empresa de Navegação da Ama~
zônia - Enasa, e da Sfderúrgica da Ama~

zônia - Siderama.
SENADOR ODS<I.BÓMDECARVALHO
- Homenagem póstuma a Aurélio Buar~
que de Holanda

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- ManipuJaçã.ó de substâncias químicas utilizadas na produção da cocaína.

3 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL
-N• 7/89

1.3.3- DesJgnaçio da Ordem do
Dia da J'I"ÓXIIIIIl sessão
IA- ENCERRAMENTO

2 ~ Atos do Presidente do Senado
Federal
-

N~

1/89 (republicação) e 58189

4 - MESA DIRETORA

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES PERMANEriTES

Ata da 21• Sessão, em 21 de março de 1989
'
3' Sessão Legislativa Ordinária,
da 48• Legislatura
Presidênda dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Cana/e e Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30~aTOS. A~-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
•

I

~abor Júnior - Leopoldo
Peres - Aureo Mello - Odadr Soares Jarbas Passarinho -Alexandre Costa -João

. QJ;r. !•-Secretário procederá à leitura do
·
·
Expediente.

É lido o ~uinte

Mário Maia -

Lobo - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
-Mauro Benevides- Lavoisier Maia -Marcondes Gadelha - Ney Maranhão - Francisco RoUemberg- Louriva1 Baptista -Jutahy M!:!galh!es - Ruy Bacelar - Gerson Camata -João Calmon- Nelson CarneiroRonan Tito ~ Iran SaiaiVa - lr8Puan Costa
Júnior-Meira Filho-Rachid Saldanha Derzi- Carlos Chlarelli -·José Paulo Blsol.

- · EXPEDIEI'ITE

Mensagem
DO PRESIDENTE DA REPáBUCA
Restituindo au~ de projeto de

leJ sancionado:

Projetas
PRÓJETO DE LEI DO SENADO
N• 41, DE 1989

Dispõe sobre o exen:ído da prollosii:o de Bacharel em Turshno e dá ou~
bas provldêndas.

O CongresSo Nacional decreta:
Art. 19 O exercício, no Pais, da profissão
de Bacharel em Turismo é privativo:

I - dos diplomados em cursos de Tui"simo
N9 64/89 (n'~ 115/89, na origem), de 20 do
ministrados por estabeJecimentos de ensino
corrente, referente ao projeto de lei n'~ 1, de
superior, oficiais ou reconhecidos;
1989-CN, que autoriza o Poder Exeçutivo a
H- dos diplomados em curso simílar no
abrir créditos ~didonais até o limite de NCz$
exterior. após a revalidação do diploma, de
. =-ll.561393.549,00 (Vinte e um bilhões, quiacordo com a legislação em vigor;
O SR. PRESIDENTE (Mendes ·Canale) nllEmtos e sessenta e um milhões, trezentos
A lista de presença acusa o comparecimento
m- dos que, embora não diplomados nos
e noventa e três mil, quinhentos e quarenta
de 28 Srs. SenadOreS-. HaYendO Fiúmero regitermos dos itens I e 11, venham exercendo,
e nove Q1.1Z8dos novos) e dá outras providênmental, declaro abernl a sessão.
até a data da publicação desta lei, as atividades
cias. (Projeto que se transformou na Lei n' de Bacharel em Turlsmo comprovada e infnteSob a proteÇ'âo de Deus, iniciamos nossos
7.7_of2, de 20 de março de 1989.)
trabalhos.
. ruptamente por m~s de 12 meses.
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Art. 29 Consideram--se ãtivid:ãdes especificas do Bacharel em Turismo as que· dizem

respeito:
1- ao planejamento, à organização, à eJaboração, à coordenação, à orientação, ao

acompanhamento, ao agendamento ou à
venda de programas de viagens indMduais

ou em grupo, no País ou no exterior:
n- ao planejamento, à organização, à elaboração, à coordenação, à orientação ou ao
acompanhainento de visitas a monumentos,
museus ou pontos de interesse turístico;
m- ao agendamento ou à venda de passagens em empresas de transportes marítimos,
fluviais, aéreos, rodoviários ou ferroviários;

N- à recepção de viajantes em terminais
de passageiros ou à sua instalação na rede
hoteleira;
V- ao ensino em estabelecimentos de ensino superior de Turismo. -:
Art 3 9 As empresas ou entidades privaw

das que se d!!diqu~ à Prestação de serviços
envolvendo as atividades relacionadas no art.
~ manterão, em seu quadro -de pessoal ou
em regime de contrato para prestação de ser~
viços, Bacharéis em TUrismo legalmente habi~·
litados.
Art 4>' As atividades de Bacharel em Tuw
rismo serão exercidas na forma de contrato
de trabalho, regido pela ConSolidação das Leis
do Trabalho, ou como atividade autónoma.
Art. 5 9 O exercício de profissão de Sacha~
rei em turismo requer registro prévio no 6rgãa
competente do Ministério do Trabalho, e se
fará mediante a apresentação de:
1- documento comprobatório da con-dusão dos cursos previstos nos itens I e II do
art 1"', ou comprovação do exen:fcio das ativi·
dades de Bacharel em Turismo, nos casos
previstos no item III do art. 1~;
D- carteira profissional.
Art. 69 A comprovação do exercíciO daS
atividades de Bacharel em Turismo, nos Casos
previstos no item III do art P, far-se-á, no
prazo de 180 dias a contar da publicação desta
lei, pelos meios e modos admitidos em seu
regulamento.
Art 7 9 O Poder ExeCutivo regulamentará _
esta lei no pra'zo de 90 dias.
Arl 8 9 Esta lei entra em vigor na dat de
sua publicação.
Art. 9 9 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação

Inúmeras escolas superiores já rhinistram
o curso superior _a que se refere o presente
Projeto.
Assim, parece-me de .todo,conveniente ofi·
cializar e disciplinar a profissão de Bacharel
em Turismo, assegurando aos que comple·
tem o respectivo curso,' a exemplo do· que
se. tem feito em casos semelhantes, wn mer·
cado de trabalho cativo, sem, com isso, prejudicar situações já existentes.
A aprovação do projeto, por outro lado, esti·
mulará o surgimento de novos cursos superiores especializados na matéria, contribuindo,
portanto, não apenas para a criação de novos
empregos de nível superior mas, ainda, para

a rri~lhoria ~dos s,eryj:ços relâcionados com a
indústria turística.·
__$a1a das Sessões, 21 de março d~ 1989.
-Senador Romm Tito, (PJIIDB - MG).

tAS Comissões de conStituição e Jus-
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veíCulos motÕrlzados, razão pela qual propomos o presente projeto de lei.
Sala_ da~ Sessões, 21 d_e mjU'Ço de _1989.
-Senador kapuan CostaJunfor.
(À COmissão de CoiJstitulção eJustiçtJ)

Social)
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO

PROJETO DE LEI QO SEI'IADO

N• 42, DE 1989
__ _o_.,._!ltorlza a obtenção da Carteira
Nadonol de HabDitação de Motorista
provlaórla por maiores de 16 anos.

O CongressO nacional decreta:
Art. 19 Poderá ser concedida autorização
provisória· para dirigir veiculo automotor, na
categoria de amador, a menor com 16 anos
completos, desde que satisfaça as exigências
para obtenç~o da Carteira Nacional de Habilitação e apresente:
1- autorização do pai ou responsável ou
do Juiz de Menores competente;
11- atestado de bons antecedentes lavrado
por três pessoas maiores e que também possuam Carteira Nacional de Habilitação;
Til -apólice de seguro de responsabilidade
civil em valor estabelecido pelo Conselho Naclonai de Trânsito.
§ 19 O menor entre 16 e 17 anos que
obtiver a autorização provisória só poderá conduzir veículo automotor desde que acompanhado de uma pessoa possuidora de Carteira
Nacional de Habilitação, sob pena de perda
defmitiva da autorização provisória.
§ 2'1 Completados 18 anos de Idade, a autorização provisória se transformará em Car·
teira Nacional de Habilitação, independente-mente de riovos exames desde que o interessado não tenha praticado qualquer das infrações previstas no Código Nacional de Trânsito
e pteencha os demais requisitos legais.
-Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se -as ·diSposições em
contrário.

1'1• 43, DE 1989
Unlllca a hora legal em todo o temtório nadonal .e ..,voga a Lei R' 2.784,
de 18 de Junho de 1913.

O Congresso Nacional' decreta:
Art. 1"' Ffcaunifiéadacihomle!;Jalemtodo
ilerrit6rio naciorial.
Parágrafo óniOO. A hora legal nacional é
a hora de Brasília, com três horas de atraso
em relação à hora de Greenwich.
Art. 2'1 A hora legallmificada se aplica às
relações contratuais de todas as atividades
econômicas e sociais, e aos órgãos da admi·
nistração pública da União, dos Estados, dos
Territórios e dos Municípios.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em
contrário, especialmente a Lei n9 2.784, de
18dejunhode 1913.

Justlftcação

Objetiva o presente projeto de lei afastar
os entraves. criados pelos diferentes fusos ho~ ,
rários, à participação na Vida econômica nacional das populações residentes nas regiões
mais ocidentais do País. As evidências demonstram que, em virtuQe da forma como
vem se processando historicamente o nosso
desenvolvimento, no sentido do Leste para o
Oeste, criaram-se grandes desníveis regionais
e profunda dependência econômica, cultural
e tecnológica dos Estados da Amazônia. em
relação "aos das regiões Sul e Sudeste.
Centros importantes como Manaus, Porto
Velho, Cuiabá e Campo Grande, perderil dia·
riamente wna hora em suas atividades econômicas vinculadas às da região Sudeste. QuanJustiftcação
do se encerram, àS doze horas, os pregões
Atualmente os jovens menores de I 8 anos,
das bolsas de valores do Rio de Janeiro e
em face de Vários fatdres, inclusive de escclari·
de São Paulo, naquelas capitais do Norte e
dade,_ ãm~d~cem- premãturarrieriie ou inais
Centro--Oeste os relógios marcam onze horas,
e em Rio Branco, no extremo Oeste, marcam
precocemente do que os jovens das antigas
dez horas. Um telex bancário expedido de Magera:Ções,_~to ,as-s!m~qu~·_zt Colistitlrlção Fenaus para São Paulo, não obstaJite a sua insderar vigerite conced.~ o direito de voto, facultativo, aos jovens com 16 anoS.
tantaneidade eletrônica, chega com uma hora
de atraso. São horas perdidas pelos agentes
Nada justificaria, portanto, que os mesmos
só possam estar habilitados a dirigir quando
que movimentam a economia regiorial.
Quando, em 1913, o Congfesso Nadonal
completados os 18 anos de idade.
aprovou a Lei n"' 2.784, a sociedade brasileira
-A exemplo dos EEUU e do Canadá, onde
entrava num processo rápido de modernizao menor_ de 18 anos pode ()bter habilitação
-ção e industrialização, de crescimento de suas
para dirigir Veíctifos, deve o Brasil, mediante
relações internacionais e de integração naciocondições f!révias e especiais, por lei, adap:;
nal. A~ República brasileira abria-se para
tar-se. à realidade atual, concedendo aos jdaqueles países, onde o cap!talismo Impulsioven.S menores entre 16 e 18 anos o direitO
deOOliâUiír veículos automotOreS;Como ama-nava a Revolução Industrial e Tecnológica.
Neste contexto. era necessário que adotasse
dores. Tanto não é real a proibl_ção que a legls•
lação pátria já concede brevet de pilotos de· a chamada "hora universal", para facilitar o
intercâmbio com os outros povos.'
monomotores para maiores de 16 anos.
Um jovem, nessa idade, já tem condi~~
Internamente o País expandia as vias de pe·,
físicas e pSjcosSOffiátiCU-Cap.Ues- pãra dirigir ~netração para a sua hinterlândia, com a cons-
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bução de estradas de ferro e do sistema de
A primeim é que o País--possui um sistema
comunicação telegráfica, e pelo crescimento · financeirO realmente nacional, informatizado,
das transações comerciais. Neste contexto, a operando instantaneamente via satélite, com
.zsdoção da "hora universal" vinha impu1sionar mercado de capitais diversificado e corri bolo processo de integração nacional.
sas de valores sofisticadas. A segunda é que
Em nossos dias, as necessidades do Pais o Pais possui um extenso e moderno sistema
s!o outras. No plano externo, a mídia eletrô- de comunicaçao, com toda a parafemáJia elenk:a. os satélites intercontinentais e o moderno
tróniça,_ que o unifica de Norte a Sul, de Leste
transporte aéreo transformaram o mundo naa Oeste. A terceira é que o transposte aéreo,
quilo que Mac L.uhàn chamou de "Aldeia Gla.
moderno e eficiente, completa a integração
bal". Em vista disso. muitos países de grande nacional, ao levar pessoas, riquezas e cultura,
extensão territorial e lnesmo subcontinentes
em _poucas horas, a qualquer pont~ do País.
estio unificando seus fusos horários. A EuroO terhpo e o espaço encurtaram..se de tal
p.!! Ocidental, como forma de se preparar para
a sua integração politica e econômica em maneira, que todos os setores económicos
(o bancário, o col'nercial e o industrial), o setor
1992, lmificou três fusos horários.
de informática, o sistema de comunicação e
No plano interno, alinhamos três fortes raos serviços _em geral, toda atividade hwnana,
zões para adotannos um único fuso horário.

lEGISlAÇÃO CITADA
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enfim, se beneficiariam com a adoção do horáriõ unificado.
Unificar a "hora legal" é uma necessidade
imperiosa para que as populações residentes
nas regiões ocidentaiS possam participar da
vida económica, politica e a,ltural dos centros
desenvolvidos do Sul e do Sudeste. Vem ao
encontro de grande aspiração da sociedade
brasileira. qual seja, a de vencer os profundos
desriíveis económicos e sociais que dividem·
o Brasil em regiões ricas e. regiões pobres.
Unificar os horários é, não apenas uma me~
dida de bom senso. É uma medida técnica
de grande alcance econômico e social, que
1se impõe como necessidade imperiosa da sociedade brasDeira em nossos dias.
Sala das Sessões, 21 de março de 1989.
-Senador Odacir Som'es.
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N•6,DE 1989
Autoriza o Govemo do Distrito Federal a allenar o~ imóveis que espedflca, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Fica o Governo do Distrito Federal
autorizado a alienar no prazo de cinco anos,
exclusivamente aos seus arrendatários legalmente constituidos, as áreas rurais arrendadas

pela Fundação Zoobotâni<:a do Distrito Federal, na forma do disposto nesta lei.
Arl Z' O documento de alienação definitiva corisignará cláusula expressa de utilização

exclusiva do im6vel em atividade rural, ficando
vedado, ao adquirente ou aos seus herdeiros.

sob pena de anulação do ato, com a conseqüente devolução da área e suas benfeitorias,
a venda, o comodato ou o arrendamento, antes de decorridos cinco__anos c;la datQ da aqui-

sição.
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relevância, que é o da obtenção de recursos
junto às instituiÇõ-es de crédito para o investimento na terra. Ap6~ o décimo ano do infclo
da vígência do contrato de arrendam~nto, os
bancos não mais aceitam o documento con~
tratual ftrmado com a Fundação Zoobotânica
comQ 9ª-rantia real para o pagamento do financiamento pretenÇ.ido, uma vez que a Uqüidação dele, que é de cinco anos, se daria após
fmdo o referido_contrato, que é de quinze anos,
·prorroSávels ou não.
Conforrrie se 9,epreende, a situação do agricultor arrendatário é bastante instável. Para
agravar airida inais o quadro, nos últimOs anos
algumas dessas áreas destinadas exdusivamente à produção ~grícola vêm se transformando em. áreas de lazer, fato já relatado pela
imprensa local, e de fácil constatação.
Todos estes fatores têm contrib,uído para
inibir a produção agrícola da região. Por isso
entendo que já é passada a hora de o. Senado
Federal a.cabar: com a situação de instabilidade do agricultor rural, dando a ele condições
de ser dono da sua terra.
Sala das .Sessões, 21 de março de 1989.
- Senador Mefm F'Jiho.

~

lido o .seguinte

(Requer que não haja sess.ão nos dias 23
e 24 do corrente mê,s nem haja expediente
no Senado. - Sr. Senador MáriO Maia.)
REQUERIMENTO N• 43. DE 1989

Nos tennos regimentais, requeiro que não
seja realizada Sessão do Senado..oos dias 23
e 24 do corrente, nem haja expediente em
sua Secretaria. .
Sala das Sessões. em 2 I de março de I 989.
-Senador Mário .Maia.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)De acordo com o disposto no art 238, II, o

requerimento que acaba de ser lido poderá
ser Votado com a presença de 11 Senadores.
Errf votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

Art. 39 O valor de cada área, para efeito
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canaie) -r
da alienação aqui autOrizadaJ- será estipulado
Há oradores inscritos.
por uma comissão constituída de um repreConcedo a palavra ao nobre Senador Leite .
sentante da Secretaria da Agricultura, um reChaves. (Pausa.)
presentante da Secretaria de Finanças,. urn
S. Ext não está Presente.
(À Comissáo do Distrito FederiJJ)
corretor de imóveis, indicado pelo Cred e, um
COncedo a palavra aç:> nobre Senador Mário
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canaie) representante da Câmara de Valores Imobi' ./'o1aia. (Pausa.)
·- .ó ExJ:!:ediente.lido vã"i 1· P"ubli~ação.
liários de Brasília.
S. Ex" desiste da palavra.
Art. 4"' Nenhuma pessoa física ou jurídica,
Concedo a palavra ao nobre Senador RaiSobr~ a mesa, projetas que serão lidos pelo
diretamente ou por meio de representante, pomunOO Lira. (Pausa)
Sr. 1"..secretário.
derá adquirir mais de. um lote, nas condições
-S. EX' desiste da palavra.
São lidos os seguintes
previstas nesta lei.
Concedo a palavra ao nobre Senador FranArt 5"' O produto da arrecadação com a
cisco Rollemberg. (Pausa)
alienação prevista nesta lei será obrigatoria·
Projeto de ~i que autoriza ao Çioven'!.o do
S. EX' desiste da palavra.
mente destinado à construção de escolas e
Distrito Federal a alienar os imóveis de autoria
Concedo a palavra ao nobre Senador Almir
postos de saúde na área rural.
do Senador Meira Filho.
Gabriel. (Pausa)
Art. 69 Somente põderão adquirir os imóPrq'eto de Lei que dispõe sobre o exercício
S. Ei-·Ílão está preserite.
veis, de que trata esta lei, aqueles que sejam
da profissão de Bacharel em Turismo de alrtoCOncédo a palavra ao nObre Senador Ney
arrendatários há no mínimo dois anos anterioria do Senador Ronan Tito.
Maranhão.
res à entrada em vigor da presente iei.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canaie) Art. 7" Esta lei entra em vígor na ·data de ..
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
Os projetas lidos serão publicai:ios e remetidos
sua publicação.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
_às
Comissões
:Ci:>mpeteiltes.
·
Art. 8" Revogam-se as disposições em
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canaie)- -oCUpO tribuna do ·sen.ado.da República para
Sobre a mesa ofldo que vai ser lido pelo Sr. fazer um comentário e, ao mesmo tempo, um
Justfftcação
~ 9-Secretário.
apelo ao Senhor Presidente da República e
Objetiva o presente projeto de lei corrigir
ao Sr. José Aparecido, Ministro da Cultura.
É lido-o seguinte
distorções existentes no sistema de distribuiTràgo, aqui, notícias de Pernambuco sobre
ção de terras destinadas à exploração agrícola
Gilberto Freyre e sua memória. É uma entre- ·
do Distrito Federal, através de contratos de
vista dolorosa da senhora daquele grande esOfício n" 18/89
arrendamento levados a efeito pela Fundação
critor, Dona Madalena Freyre, que diz o se'
Brasília, ü:fde·março de 1989
Zoobotânica do Distrito federaL
guinte:
Senhor Presidente:
Evidências demonstram que a Sistemática
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar
-"A grande preocupaç_ão doo escritor e
adotada não logrou o êxito desejado, uma vez
. que o Senador Carlos de Carn seja substituído
sociólogo pernambucano Gilberto Freyre
que o agricultor, por não ser proprietário da
pelo Senador OLAVO PIRES na Comissão Parantes de morrer, em julho de 1987, era
terra, sente-se desmotivado e nela investir, colamentar de Inquérito, destinada a apumr de·
de que sua obra fosse esquecida. Mas,
mo bem disse o eminenle Senador Nélson
núndas sobre a devastação da hiléia Amazónaquele ÍTlesmo ano no solar dos ApipuCarneiro, em sua justificação em projeto senica e a participação estmngeira nessas decos, residência dos Freyre, um conselho
melhante apresentado no Senado Federa1, em
núndãs.
familiar resolveu presentear o escritor
25 de oUtubro de 1983: "-·A experiência brasi~ Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a micom a criação da Fundação Gilberto
leira no campo tem sido pródiga em confirmar
nha expressão de elevada estima e di$tinto
Freyre, abrindo mão do patrimônlo da
que, salvo raras exceções, o fato de o cidadão
apreço. - Senador Affonso Camargo, Ud~r
família: .Madalena Fre_yre, viúva do escritor
nio se sentir dono da terra funciona, por radoPTB.
'
e presidente da fundação, disse qUe ainda
zões pSicossociais nem sempre explk:adas,
se lembra clã ~egria Com que seu esposo
·O SR. PRESIDENTE (Mendes Canaie)como desestimulo à produção e à produtivirecebeu a notícia da criação de uma entiSerá feita a substituição soUcit.ada.
dade".
. dadéi" que iria preservar os livros, quadros
' Sobre a mesa, requerimento que será lido
Além do problEmJa da propriedade acima
e a casa dele do jeito que ele sempre
pelo Sr. 19-Secretárlo.
ciUKio, surge outro fator negativo de grande

a
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samente de "minha senzalinha". Ela disse que
essa falta de incentivo está atrasando a condusão da primeira fase -do projeto de criação
da fundação como, também, o irúdo de proje-

quim N::iliuco a interromper torlas as suas atividades e a fechar os seus museus, por absoluta falta de condições para operar. Entre tantas outras ativldades, lembramos o Índice de
Preços ao ConsUmidor (IPC) da Cidade do Recife, que terá de deixar de ser feito mensalmente, interrompendo a série histórica, que
já tem mais de 15 anos.

tas maiores que possibilitarão a abertura oficial do museu ao público. 'Tudo depende do

V.

ela relembra."
Hoje, Dona Madalena mora nos fundos da
casa do museu, no lugar que chama carinho..

dinehiro, mas quero ainda ter a chance de
ver essa casa pronta para receber o público"

comentou Dona Madalena.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Fundação Joaquim Nabuco de pesqUisas
sociais é uma instituição fundada através de
um projeto de lei do então deputado federal
Gilberto Freyre, éni 1949:1::, desde a sua fun-

dação, -orientada pelo mestre de Aplpucos, o
qual dedicou os anos finais de sua vida áquela
instituição.
A Fundação Joaquim Nabuco tem-se furnado pela seriedade das suas atividades no campo cultural, inclusive com a criação do museu
do homem do Nordeste e do museu do homem do Norte, com a publicação me~sal_~o
índice de Preços ao Consuiriidor (IPC) da ddade do Recife.
A fundação reeditou, pela sua Editora Massangana, obras raras e esgotadas como a
"Cultura e Opulência do Brasil Por suas obras
e minas", de André João Antonil, editada em
1711, que teve toda a sua edição confiscada
e queimada pelo Governo portUguês, restando
somente 6 exemplares que ficaram escondidos em bibliotecas particulares. Ou a notável
obra "No Tempo dos Flamengos", De José
Antônio Gonçalves, na qual o historiador Pernambucano ub1iz;ou, como fonte de informações, os documentos originais da companhia
das índias ocidentais, escritos em holaodês
arcaico, dando uma interpretação profundamente diferente da nossa História.
Deve-se também à Fundação Joaquim Nabuco a criação do "Semiriário de Tropicologia", no qual rea~za-se um debate me_nsal sobre determinado tema ligado aos Trópicos,
por especialistas de diversos assuntos, abordando o tema em debate sob prismas profissionais diversificados. É wn semináriO nos
moldes do de Tanibaul, da Alerilailha.
A fundação ainda criou, em poucos anos,
um acervo artístico esPecializado em temas
regionais, onde se destacam os quadros de
QcerO Dias, Di Cavalcanti, Lula Cardoso Ayres,
reproduções dos clássicos quadros do pintor
Prost, da época holandesa, imagens dos séculos XVIII e XIX, e azulejos portugueses etc.
Por isso, causa-nos eStranheza que tanto
esforço esteja na iminência de ser sucateado,
com os seus museus fechados e suas importantíssimas pesquisas interrompidas, devido
ao corte sofrido no seu orçamento.
Para se ter uma idéia desse desastre, basta
lembrar que a fundação sofreu um corte de
63% na sua verba de custeio e de capital.
De um orçamento previsto de NCz$
636.000,00. Ficou'a reduzida quantia de NCz$
236.000,00; isso obrigará a Fundação Joa-

O Sr. Mauro Benevldes ~

Permite-me

um aparte?

O SR. NEY MARAI'IHÁO- Com multo
prazer, nobre Senador.
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banq Assis Chateuabriand, de 1934; Cartas
de Carlos Drummond de Andrade e Manuel
Bandeira, os originais manuscritos de "Casa
G,rande E_Senzala", etc.
É preciso lembrar que a Fundação_ Joaquim
Nabuco funciona com 30% de recurso_s pró. prlos, gerados pela vend8 de livros, de pesquisas executadas para terceiros e por convênios.
Não podemos permitir que uma instituição
tão relevante culturalmente paralise suas atividadesf
Lanço um apelo ao MJrilstro José Aparecido
1
de Oliveira, homem de tanta sensibilidade artíst;ica, para que não permita esse crime contra
a nossa Cultura.
Apelo também para o Presidente José Sarney, cuja formação cultural honra o País e
que tem o seu nome ligado à lei que incentiva
a produção caltural, para que não permita que
· a Fundação Joaquim Nabuco encerre suas
--portas, mélahc61icamente, poucO mais- de -um
. ano após a morte do seu fundador!
.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presideilte. (Muito
bem! Palmas.)

O Sr. Mauro Benevldes- Nobre Senador Ney Marar$ão, desejo emprestar a minha
§.O~dariedade d V. Ex" nesse apelo que dirige
ao Governo federal e de forma particular ao
Sr. Ministro da Cultura José Aparecido, em
favor da FundaÇãõ JoaqUim Nabuco, que tem
sede no seu glorioso Estado de Pernambuco.
Diria a V.~ que conheço a extensão, a amplitude daquelas pesquisas levadas a efeito pela
importante entidade de cunho cultural. Quando exerci a Presidência do Banço do Nordeste
do Brasü, procurei, embora modestamente,
DOCaMEI'ITO A Q(JE Si! REFERE O
prestigiar a ação da Fundação Joaquim NabuSR. fYEY MARAI'IHÁO EM SEU DISCURSO:
~
co dentrO-de um programa de intercâmbio
- cultural instltuii:lõ por aquele estabelecimento
_ "DiánO de Pe(TJiimbuctJ
de crédito oficial. E
V. ~ agora, diante
desses dados que são inquietadores - incluGILBERTO FREYREo A MEMÓRIA
sive wna redução substancial no orçamento
AMEAÇADA
para a col?ertura das despesas de custeio - - A grande preocupação do escritor e sociótraz o problema a debate no Senado Federal,
logo pernambucano Gilberto Freyre antes de
aqui estou para endossar, na condição de normorrer, em jl.J.Iho de 198_7, era de que sua
destino, a pOstulação de V. ~. ao mesmo
obra fosse_ esquecida. Mas, naquele mesmo
tempo em que faço votos para que o Ministro
ano no solar dos Apipucos, residência dos
da Cultura, sensível ao pronunciamento de V.
Freyre, um conselho familiar resolveu pn!senEx', ofereça o suporte fliUI.nceiro indispensável
tear o escritor com a_ criação da Fundaçio
para que a Fundação Joaquim Nabuco dê
Gi!perto_ Freyre, abrindO mão do_ património
continuidade ao seu magnífico trabalho de nada famllia. Madalen~ Freyre. viúva do escritor
tureza cultural na região nordestina.
e preSciente da Fundação, disse que ainckl
O SR. l'IEY MARANHÃO - Agradeço
Se lembra da alegria com que seu esposo receo aparte de V. Ex', Senador Mauro Benevides.
beu a noticia da criação de uma entidade,
Quero testemunhar que a própria Si" Mada- que iria preservar os ~vros, quadros e a casa
lena Freyre, no seu pronunciamento, na sua
dele do jeito que ele sempre manteve. "Ele
entreVista, cita o Banco do Nordeste c(o Brasil
batia palmas de felicidade" ela relembra
e, pot COin-cidência. quando V. Ext era um dos ·
Isabel/a Coelho
Diretores. Significa para ela uma ajuda substancial essa idéia que V. EX' teve em ajudar
~is dois anos se pasSaram desde a inauguá -Fuiidãção Joaquim Nabuco.
ração da Fundação pelo próprio Gilberto FreyMuito obrigado pelo seu aparte.
re em 11 de março de 1987, quatro meses
Continuando, Sr. Presidente, terá· também antes de sua morte,· e ainda não se pode dizer
que paralisar a pesquisa da participação do
que_ o wnho do_autor de Casa Grande & Sentrabalho feminino na irrigação, na região do zala esteja totalmente realizado.
séiTli-árido, pesquisa que está sendo execuA Fundação _criada para colocar à dispotada com a participação do lnstitute For Deve~ sição do público o acervo pessoal e intelectual
!opment Research of Omada, porque faltaiá
de Gilberto Freyre, além de promover estudos
a .c_ontrapartida brasileira de 50% dos recur- e intercâmbios entre instituições científicas- e
sos.
_culturais do País, ainda nã.o abriu oficialmente
Esse catamttOso corte de recursOs- atingiu .sua sede .ao público e não passou do primeiro
também a Fundação Gilberto Freyre- e nes- estágio do projeto de-criação, que é o da coJeta
te sentido peço a transcrição das declarações e c'atalogação do acervo intelectual e pessoal
de Dona Madalena Freyre, no Diário de Per- do escritor. "Há falta de dinheiro e pouca sensinambuco ~. afetiva e culturalmente ligada bilidade Qas instituições e repartições públicas
à Fi.lildaç:,ipJoaquim Nabuço, que abriga todo na preservação da cultura brasileira", disse
o acervo literário e pessoal do sociólogo Gil- Madalena Freyre.
berto Freyre. Entre outros documentos raros,
EJa, que mora nos fundos da casa museu,
temos naquela fundação uma carta manus-- no h-1gar que carinhosamente _chama de "micrita pelo grande jornalista, o grande parai- nha senzalinha", disse que esta falta de incen-

se

tivo está atrasando a conclusão da primeira
fase do projeto de criação da Fundação, como
também o· início de projetes maiores que pos·
sibilitarão a a~rtura oficial do museu ao público. ludo depende de dinheiro, mas quero
ainda ter a chance de ver essa casa pronta

para "receber o público", comentou Madalena
Freire.
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A primeira fase do projeto, que Já dura dois
anos, consta da organizaçao da blbUoteca, arquivo de cartas, fotos. objetos de arte e toda
a produçã.o intelectual de Gilberto F reyre. Esta

primeira fase está sendo realizada com a ajuda
da Fundação Joaquim Nabuco, da Confede-

rc!ção Nacfonal da Indústria, das Federações
das Indústrias, dos Estados do Nordeste e de

rinhosamente chamava, em suas cartas de
Flag (bandeira em inglês} e cartas raras como
o único exemplar de uma carta manuscrita
por Assós Cl]ateaubriand o QDberto Freyre datada de 1934. A organização dos originais de
livros e rascunhos de palestras e conferência,
que também farão parte do arquivo, estão sendo decifrados e identificados inicialmente por
uma antiga amiga do escritor e agora funcionária da Fundação GUberto Freyre, Maria Auxiliadora da Costa •Barros. "D. Dora, como ·é
conhecida, foi secretária de· Gilberto Fieyre
por 28 anos". Segundo d. Dora, além de d
Madalena, ela é a única pessoa capaz de ler
os manuscritos de Gilberto Freyre.

A organização do acervo de materiais pessoais, utensílios domésticos e quadros coleclonados pela família, que também faz parte
vo pessoal e intelectual do mestre e decifrador
da primeira fase do projeto, está sendo condudos enigmas antropológicos e culturais do
zida. pela museóloga Adna Jane, que disse
Brasil, deve ser concluída no próximo ano,
que até o momento já foram registradas mais
se as verbas forem suficientes, prevê Madalena
de 2.200 peças entre dezoito coleções. Ela
Freyre.
_11p6ntoüque o_ solar dos Apipucos possui peças raras em prata portuguêsa. inglesa e maA biblioteca particular de Gilberto Freyre es- - d~ra, além de santos do século XVUI e XIX
pecializada em ciências humanas possui mais
e quadros de Di Cavalcanti, Ocero Dias e do
de 35 mn exemplares entre livros, periódicos,
próprio Gilberto Freyre. Os paineis de azulejos
documentos históricos e álbuns de recortes. . portugueses tr<Uidos para o Brasil por Gilberto
SegUndo Inalda Silvestre, bibliotecária responFreyre-em 1951, por uma concessão especial
sável, apesar de a catalogação estar sendo
do governO português qlie na época proibia
feita por meio de computadores através da
a saida de objetos de arte do Pais é outro
rede Bibliodata/Calco em convênio com a · atrativo da casa-museu. Na época, o governo
Funclaçio Getúlio Vargas, o trabalho de ldenliportuguês autorizou a saída dos azulejos, deficaçio de todos os exemplares da biblioteca
clarando que "onde estivesse Gilberto estaria
UJ.da wi levar algum tempo. "Ainda não conPortugal".
seguimos conduir ne171 a catalogação da obra
~ equipes que trabalham nesta primeira
·de Oilberto Freyre", disse lnalda Silves~. Até
·agora já foram catalogados' mais de; 2 mil arti- fase do projeto da Fundação ainda não têm
previsão para a conclusão dos trabalhos de
gos e cerca de oitenta títulos em oito Idiomas
da obra de Gilberto Freyre, além de mono-· arquivo e catalogação do grandioso acervo
. de Gilberto Freyre rna_s, segundo Madalena
grafias, prefácios e obras coletivag.
Freyre, até o próximo ano, grande parte da
Outra parte do projeto de pesquisa museo-. organização da biblioteca e do Arquivo Gilber~
to Freyre estará pr~ta.
gráfica é a organização do arquivo de carespondênda e produção intelectual de Gilberto
1\'\adalena -Freyre disse, ainda, que apesar
1
Freyre~ No arquivo pode-se encontrar mate-·
de o museu ainda não ter sido inaugurado
riais raros coino os originais manuscritos de
oficialmente, mais de 400 pessOas já visitaram
.tSUa obra-prima Casa Grande &Senzala, cartas
o solar dos Apipucos. "A entrada não está
Pessoais recebidas e enviadas a intelectuais
proibida e cobramos NCz~300,00 por visitante
de renome nacional e internacional e trabalhos
a título de colaboração"~ Ela disse que entre
escolares. Todo o_tri1balho_d~ l~antamento,
os futuros prOjetas da Fundação estão a conspesquisa e catalOgação _deste material está
trução de uma nova biblioteca, de um centro
sendo feito por uma, ~uipe da Fundação Gil- . de estudos científicos, do Mausoléu QDberto
berto Freyre, supervisionada pela diretora da
Freyre e de um parque ec.ol6gico.
Divisão de Arquivologia da Fundação Joa~
A Fundação Gilberto Freyre que ê adminis-.
quim Nabuco, Tereza Cristina de Souza Dantrada por um conselho diretor, um conselho
tas. Segundo 'ela, o projeto feito em convênio
com o Bánco do Nordeste do Sra~g_ está alcan- . consultivo e um conselho fiscal pretende, após
çando o sucesso esperado, embora muito len- · a conclusão da primeira fase do projetO de
criação, transformar o solar dos Apipucos
to. Até agora, contudo, já foram catalogadas
num eco-museu. Madalena Freyre explicou
6.811 cartas e cartões ·postais rec.ebidos por
que os jardins e arredores da casa-museu vão
Gilberto Freyre em toda a sua vida. No arquivo
ser tmnsformados num parque ~co roteiw,o· constar também cOpias de cartas reme~
tidas por Gilberto Freyre que estão sendo en.. . i'iuldo com todas as árvore$ e plantas identificadas para incentivar o estudo da botanica
viadas para a Fundação por amigos dele no
e da ecologia, principabnente pelas crianças.
Brasn e no exterior.
A transferência do túmulo de Gilberto Freyre
pará o solar e a abertura de uma loja para
No arquivo pode-se encontrar cartas ctJrio...
venda de livros de Qilberto Fre)'e também fasas como as de Carlos Drummond de Andra~
de ;e Manuel Bandeira, Que .Gilberto Freyre ca~ lml parte dos plonos futuros da Fundação."
empresários brasileiros incentivados pela Lei
Samey. Embora lenta, a organização do acer-

Durante o discurso do Sr. Senador Ney
Maranhão o Sr. Senador Mendes Cana/e
deixa a cadeira da Presidência que é ocupllda pelo Sr. Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Came~o)
-Concedo a palavrã ao nobre Senador Mauro Benevides.
O SR. MAGRO BEI'IEVIDES (PMDB CE. Pronuncia o seguinte discurso.} -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pofrtica de saúde

do Governo, que assumiu novos contamos
de eficiência com a implantação do SUDS,
vem enfrentando dific;:uldades em todas as
Unidades Federativas, em razão do atraso
oconido nas dotações_ repassadas pelo Ministério da Previdência e Assistência Social.
As várias Secretarias de Saúde, responsáveis pela exeqUibilidade do arrojado plano, não
dispõem de recursos próprios para suprir a
protelação verificada nas remessas periódicas,
gerando insatisfação e inconformismo eirtre
os que dependem dos respectivos cronogramas de pagamentos a pessoaJ, hospitais, etc.
O Ceará. Sr. Prt::sidente, experimenta, igual~
mente, idêntica situação, com sucessivos apelos a Senadores e Deputados para que intercedam jurito ao Ministro Jader Barbalho, com
o objetivo de garantir a transferência das verbas consignadas ao SUDS local.
Aliás, sobre o assunto, venho de receber
longo telex dos dirigentes de vários órgios
da área de saúde, vazado nos seguintes termos:
''Solicitamos enca.recid8111ente a interferência do Exm9 Senador no pedido de
liberação do pagamento das GAPs SCJDS
junto ao Ministro da Previ~a e Assfs..
têncla Social - MPM?J - referente ao
mês de novembro _d.e: 1988. de centenas
de prestadores do Estado do Ceará, que
se encontram em situação de completa
insolvência, inteiramente impossibiUtados de manter suas instituições em funcionamento. Certos da vossa compreen-são para com esta grave emergência,
subscrevemo-nos atenciosamente.
Marco Antônio de Holanda Panaforte
- SecretáriO de Saúde do __E_stado do
Ceará.
Francisco Valdeci de Almeida Ferreira
- Diretor do Centro Ciências da Saúde
daUFC
.
José de Sá Cavalcante Júnior - Dire-_
tor Regional da SGCAM/CE
Luiz Carlos Fontenele - Diretor do
Hospital das Clínicas/OFC
César Au,justo de Uma e Forti-Subsecretário de Saúde/CE
José Agripino Mendes - Diretor Regional da Fundação SESPfCE
CompOnentes da COmissão lnterinstitudonal de Saúde - 05/CE."

Sr. Preside~te, aqui fica o meu àpelo ao
Ministro da Previd.ênd8. e Assistência Social
e ao Presidente do INAMPS, no sentido de
que di1igenciem normaliZação do pagamento das tr~sferências orç~~as devidas aos

a
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SUDS. pondo run a um estágio de imensas

tre

aqueles que, por obrigação, nos ouvem

tivas a esse apelo e consigamos evitar a reedi-

dificuldades vividas pelos estados brasileiros,
todos privilegiados com a nova sistemática

e que servem aos ministérios nas assessorias

ção, em 1989, daqueles lastimáveis espisódlos
que levaram o Nordeste a um prolongado racionamento no periodo de 1987 a 1988. -

imperante no setor saúde do País.

O MinistrOJader Barb.ilho, que agora acaba

. parlamentares.. alguém para levar este recado
às autoridades competentes é preciso acabar

com essa ativldade criminosa no Brasil e, prin~
cipalmente, fazer com que aqUeles que são
responsáveiS. para evitar esses males. tomem
a si a responsabilidade de acabar com esse
crime que se comete diariamente, que náo
fiquem concedendo licenças. como fazem na
Bahia. para desmatar as cabec-eiras dos rios.
Sabemos que o rio São Francisco tem sofripedindo que o Sr. Mini:rtro Jader Barbalho
do as conseqüêncías do desmatamento de
e o Dr. Serrão, Presidente do JNAMPS, numa
suas margens. Sabemos, por exemplo, que
áç.io conjungada, ofereçam não apenas ao
no Município de Gandu- que V. Ex" tão bem
meu Estado do Ceará, mas também às outras
conhece- aquela mocidade, durante os meUnidades Federativas, os recursos indispenses de fêrlas, tomava seu banho de rio, pulan~
. sáveis a que este programa, o sons, tenha
do, de· cab~a das pontes, na sua profundicontinuidade, sem as prote1açóes e procrastidade. Hoje esse rio não chega a molhar os
naçóes que criam dificuJdades intransponiveis
pés de quem atravessa o seu leito, tudo. por
para a área de saúde no território brasileiro.
causa da atividade criminosa do desmatamenO Sr. Jutahy Magalltães - Sr. Presid- · to.
Lançamos hoje este apelo, endereçando pe_nete, peço a palavra para breve comunicação.
dido às autoridades comPetentes para que toO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mem providências imediatas, porque, caso
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutacontrário, teremos que trazer diariamente para
hy MÔgolhães.
o Senado esse grito de revolta contra o que
está acontecendo no Brasil, e muito especificamente na região cacaueira do meu Estado.
OSR. JUI'AHY MA<iAUfÃES (PMOBBA. Para breve comunicação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, te·
o Sr. Mauro Benevldes _Permite-me
mos lido constante e diariamente, e ouvido
V. Ex' um aparte?
também com. grande insistência, a respeito
O SR. JUTAHY MAGAUfÃES- Coneedo problema da Amazônia que,hoje, interessa
do-o, mas não sei se o Regimento permite
ao mundo inteiro. Talvez por isso, enquanto
o aparte.
estamos tratando de matéria tão importante
quanto à da Amazônia, estejamos nos esqueO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cendo do que ocorre no dia-a-dia do nosso
-AMesa.atendendoàrelevânciadoassunto,
Brasil: o desmatamento constante, permanenque é naclo~l. fere o Regimento para que
te, diário das cabecéiras dos nossos rio~. São
v. EJct possa falar e receber os apartes.

de retomara Brasüia,já recuperado, não deixar . rá de acolher a reivindicação, adotando as pro~
vidências aqui alinhadas e que se inserem na
faixa de suas atribuições à frente daquela impoitante Pasta.
.
Eia o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente,
em riome da representação federal do Ceará,

dezenas e dezenas de rios e riachos por este

O SR. JUI'AHY MA<iAUfÃESdeço: a V. e:_x. o apart~.

O Sr._ João Lobo -

AWa·

Permite-me V. EX'

um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Vou interferir no debate para dizer que eu
havia dado a palavra a V. Ex' para uma breve
comunicação. Para ficar de acordo com oRegimento, concedo a palavra a V. f:x1' dur~
os 20 minutos antes da Ordem do Dia, j6
que somente o nobre Senador Aureo MeJJo
está inscrito para falar após a Ordem do Dia.
Assim. V. ~ _e o Regimento se ajustam. V.
EX' tem 20 ininuios para sua exposiÇão e aceitará os apartes que lhe forem dirigidos.
·O SR. JUI'AHY MA<iAUfÃES- Ag~
deço a V. Ex' a compreensão e o interesse
que vem demonstrando sobre essa questão,
nâtl é somente baiana, é naclonaJ, como disse
V. Ext Como foLaqui abordado ligeiramente
e depois reafirmado pelo aparte do Senador
Mauro Benevides, problema do assoreamento
do rio_ São Fra_nciseO não atinge apenas a na~
vegabilidade daquele rio, mas a produção de
energia elétrica para a região Nordeste, confonne abordado pelo Senador Mauro Bene-.
vides. Já sofremos o problema do raciona.menta de energia provocado não apenas pór
essa questão, mas por uma série de outros
acontecimentos, também, muito importantes,
como a faha de água para gerar a energia
no São Francisco. Outros rios e riachos da
Bahia, do Brasü como um todo, têm sofrido
essa deVastação." Temos apontado aqui essas
questões da região sul do nosso Estado. Nós.
que andávamos por ai~ pe1o extremo sul da
Bahia, antes da BR-1 01, viámos muito bem

O Sr. Mauro Benevldes- Muito grato
a V. Ex'P, nobre Presidente Ne1son Carneiro,
porque minha intervenção vai corroborar o
as matas da região, Passávamos par um -cUsponto de vista defendido pelo nobre Senador
trito que tem à nome da Jacarandá, peJa gran-.
Jutahy l'tl\aga!haes, neste seu desdobramento,
de produção de jacarandá naquelas terras ainda mais apreensivo e ainda mais inquie- hoje, infelizmente, já não existe um só pé de
dade de falar o que vem ocorrendo na regiãq.
tador. Com ·a· baixa hklrauJicldade do rio São jacarandâ. Acabou o pau-brasil na descoberta
do cacau, na Bahia, que nesses três _últimos
Francisco, iremos defrontar-nos nos próximos
de 1.500; acabou o jacarandá e estão acabananos tem sofrido muito com o problema da
meses, ou quem sabe até nos próximos dias,
do todas às árvores nobres da região. Estão
seca.
com um novo racionamento de energia elétrf- acabando com as matas do extremo baiano.
V. Ex' que é baiano, Sr. Presidente, sabe
ca no Nordeste. Passamos, há.pouco tempo,
·Agora, Um íncênclio em Patax6s, no Monte
que o grande. problema daquela região era
por uma experiênda semelhante, que trouxe
Pascoal, mostra que o final ~aquela Roresta:
JJ podridão parda que atacava os cacaueiros,
sérias implicações econômicas e sociais para
está~se transformando num deserto. Isso semem decorrência do alto índice pluviométrico
aquela faixa do território brasüeiro. Nobre Se- pre pelo interesse imediatista daqueles que
e da umidade que ali existiam. Hoje, o prOblenádor Jutahy Magalhães, a advertência de V.
querem tirar proveito económico daquela terma é o inverso. A seca castiga a região e está
EX' deve valer para que se impeça a repetição
ra, mas não pensam no futuro -e nas consematando os cacaueiros, até os mais antigos.
daquele quadro extremamente angustiante
qüências dos seus atos.
Sr. Presidente, na região de Anwi existe um
Hoje, estão devastando as cabeceiras dos
rio que está secando e que atendia dezenas 'que nos levou, seguidas vezes, ao próprio Pre·
sidente da República, ao então Ministro das
rios para fazer pastos. A riqueza de um e a
e dezenas de fazendas, a milhares de pessoas
Minas e Energia, Dr. Aureliano Chaves, para
probreza de milhares: a probreza das pessoas
clacweJe distrito e diversos povoados da região.
que aquela Pasta ministerial e o próprio Presi~
que lá vivem, a pobreza daqueles que têm
São três municípios cuja população está preo~
dente assumisSem uma postura que represen- suas propriedades naquela região, a
CJ.q>ada com o desmatamento criminoso que
tasse uma solução definitiva para o problema
do estado, a pobreza do Brasil. Tudo ·
se
ocorre na cabeceira do rio, a
deste ano
da energia eJétrlca no Nordeste. V. Ext dá wn
soma para atender ao interesse irriêd'
de
já trouxe graves prejuízos para a região. E
enfoque, agora, ao desmatamento daquela re- --um. Mas não é o interesse imediato dessa
quando as queixas foram feitas che_gou-se à
glão, o que ocasiona, em conseqüência, a bai- pessoa~ preocupa-nos a autorização que o
conclusão de que o IBDF está dando autorixa dos_ índices de hidrauliciclade do rio S!o
IBDF está dando. Quando foram protestar
zação para desmatar a cabeceira do rio.
E cOntra isso, Sr. Presidente, que protes-- FrandSCõ. É bom, é necessário, é indispen- contra o desmatamento, mostraram que o
sável que as autoridades ':" mostrem recepIBDF. tinho permitido a llevastação.
tamos néste instante. Não sabemos se há en~
Brasil afora. que estão secando, porque odes-

matamento continua a acontecer, sem que
haja qualquer açao por parte das autoridades
responsáveis pelo problema.
Em alguns apartes, já tivenlos a oportuni-

seca

pob$

656

DIÁRIO DO CONORESSO NAQO!'W- (Seção 11)

Quarta-feira 22

Por isso, Sr. Presidente, pedimos o apoio
da Casa para um projeto de 1O anos do Depu·
tado Jorge Arbage e que estou desencavando
das gavetas do Senado, para que seja apro-vado por esta Casa, obrigando uma ação do
IBDF no sentidp de evitar a devastação das
cabeceiras dos rios. É preciso aprOvarmos es~
se projeto, para que além de muito que já
existe de leis neste Pafs e não são compridas,
exista mais umâ, na esperança de ser curn·
prida.

O Sr. Mamo Benevklea - Após um periodo de J O _anos,_ V. Ex' não está desencavando, V. Ex'_firtá desencovando o projeto do
Deputado Jo~e Al;bage.
OSR. JUTAHY MA<iAIHÃES- Depois
de tantos anos, é nãtwal que num Pais com
altas taxas de inflação como o nosso, as mulw
tas não tenham sido calculadas naquela época
em relação a hoje. De qualquer maneira, pedi-

mos a aprovação da lei como está, até fazermos uma lei especifica que anrnente a multa
prevista no projeto.

Q Sr. Joiio Lobo umaparte?

Pew1fte-me V. Ext
·

O SR. JUTAHY MA<iAIHÃES- Senador João Lobo, descuJpe-me por demorartan~
to para conceder~lhe o aparte, que certamente
irá enriquecer meu pronunciamento.

O Sr. João Lobo-Senador Jutahy Magalliães, grato pela concessão do aparte. Q.rero
fazer algumas observações ao tema que V.
~aborda. Longe de mim o intuito de contra~
riar os seus pontos de vista, que posso com~
preender, e participo do cuidado e da preocu~
pação que movem V.~. neste momento.
AD contrário, eu gostaria de abordai alguns
temas que razem parte deste contexto. Sem:
pre lembro, quando vejo essa questão de eccr
logia, da devastação de Horestas, de desmata~
mentos, um célebre geólogo, chamado Hu~
ghens, que diz que, na natureza, não há indicação do princípio e_ nem perspectiva do fim;
assim, e"? geologia em si mesma, não há nenhuma irt'fficação do princípio e nenhuma
perspectiva do fim. Veja V. Ex", estamos preocupados _com o pequeno volume d'água do
rio São Fràndsco, que vai, certamente, causar
grandes transtornos no abastecimento de
energia elétrica naquela região nordestina. Estamos preocupados com o desmatamento,
com o fun da Mata Atlântica, mas parece-me
que a preocupação primeira do Homem sobre
a Terra deve ser a de as_segurar a sua sobrevivência nela. Como se queria que o Paraná
se transrormasse no grande produtor de milho, soja e arroz, enfm, se transrormasse nesse
grande celeiro, sem o desmatamento da Mata
Atlântica? Como deixar de desmatar os vales
dos rios? São terras nobres de boa qualidade.
Se não se fizer agricultura nessa região, ccr
berta por matas densas, por matas pré-históricas, que faziam a beleza e a grandeza deste
País, se não desmatarmos essas teiTas, nunca
teremos boas terras agricultáveis. É o dilema
de sempre: ninguém pode razer omelete sem
quebrar os ovos.

e

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Mas

se matarmos as gaijnhas, não teremos ovos.
O Sr. João Lobo - O aforismo que V.
& cita é até joe:oso, engraçado, mas não corresponde rTiuito à fealidade. No Nordeste, oU
desmatam_as terras baixas, as terras sedimentares P.eJra fazer agricultura, ou não há agricultura. i:: peria que árvores seculares, como o
jacarãndá, o pau-brasil - cujo desaparecimento V. & tanto lamenta - tenham sido
ifracionalmen~ exploradas. Mas uma árvore
como o jacarandá, o pau-brasü, tem um tempo de vida útil. Além daquele tempo - ela
não é eterna - aqUela madeira toma~se_ imprestável, fica brocada, bichada, praticamente
destruída pois ela deve ser aproveitada durante
o ~ü período bom de madeira. Na realidade,
não se sabe o que fazer, porque se se desmatam as- boas áréas para conS(:guir uma boa
agricultura, está-se ofendendo os ecologistas.
Esses problemas de quântidade e volume d'.água, precipitações pluviométricas, transcende~ a ação do homem. Não é a açã:o do
homem que está fazendo com que as chuVas
_caiam menos em determinada região. Isso
ainda deverá ser provado, através de tecnologia avançada. Parece que, na realidade, não
há ind1cação do principio de um rlo e nem
perspectivas do fam desse do. Não adianta lamentar que ele esteja com um baixo volume
d'água hoje, já foi um rio perene1 caudaloso,
hoje é apenas um fio d'água que mal conse-gue abrir caminhO na areia do seu leito. O
-bQrn~ não pode fazer nada a esse respeito,
a não ser naturalmente construir reservatórios
enormes ao longo des_se rio para tentar perenizar este curso. Sobre ,as preciPitações atrilosf€tié8$, sobre a quantidade de chuva que
caía na região do cacau, que V. & lamentou
estivesse dando fim aos cacaueiros da região,
não há nada a se razer. Não há o que o homem
possa fazer para que cresçam as precipitações
pluviométricas daquela região. Não estou razendo este aparte ao_ discurso de V. Br com
a intenção de contestá-lo, absolutamente.
Também move-me o cuidado para que as
coisas sejam feitas racionalmente, mas sei que
_os ecolpglstas, que estão na moda, levam longe demais essas coisas. Hoje não se_ pode
· mais abater uma árvore porque é um crime
contra a ecologia, esquecentlo que a árvore
tem um perfoáo de vida, depois do qual fica
imprestável. Há um ciclo vegetativo - como
lembra muito bem o meu ilustre Senador Jarbas Passarinho - que deve ser observado.
'A exploração da fauna, da flora tem que ser
radonal; maS- nãO pode deixar de ocorrer, senáo se tira a condição de sobrevivência do
Homem sobre a Terra. A obrigação primeira
do Homem na TeiTa é assegurar a sua própria
vida. Este o. meu Ponto de vista, e longe de
rnirn querer um confronto ou uma contes~
tação ao que V. & diz. Penso ·que devemos
esbJdar tudo com muito cuidado, de modo
racion~~ mas também parar um pouco com
essa neurose _ecológica que está tomando
conta do mundo e do BrasD. Vmos, há pouco,
esse movimento na região ~nica, que
tenta impedir que se construa uma das gran-
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des hidrelétricas brasileiras, que irá suprir durante muitos anos as necessidades de energia
das regiões 'Norte e Nordeste__ do Brasil Este
o aparte que ofereÇo a V. EX'
O SR. JUTAHY MA<iAIHÃES - Agradeço a manirestação de V. EX-; embora dela
discorde totalmente, porque considero, ·caro
Senador João Lobo, que temos que lutar pela
sobrevivência do Homem, temos que criar
condições para a existência da humanidãde,
mas é exatamente em nome dessa luta que
temos a preocupação com o futuro. Não podemos pensar apenas em interesses imediatistas, com aquela visão de que, se uma árvore
está com o seu período de vida útil chegando
ao final, então deve ser aerrubadã, e riada deve
ser feito para c;~ue renasça outra em seu lugar.
Para aqueles que têm uma visão da economia apenas na agricultura e. têm suas proprie, dades: uma árvore produtiva deve ser arrancada quando chega ao :!ieM nível final de vida
útil para produção, mas no- seu lugar deve~se
plantar outra, para que se continue mantendo
:t mesma produtividade, Assim, quando um
cacaueiro ch~ga ao fu:n de sgu__ período de
vida úb1, ele é arrancado, mas se planta outro
em seu lugar, para que haja a manutenção
da produtividade daquela área. _
De modo geral, no País como um to®,
aceito, como V. Ex", que eXistem exageros por
parte de alguns ecologistas. Isto é natural. Em
todo setor, sempre há aqueles que são um
- pouco mais radicais. Todavia, a ecologia, hqje,
é um dos pontos mais importantes, porque
ela está. evitardo a continuidade dessa depredação_ que existe no mvndo._ inteiro, não_ s6
no Brasil.
Aqueles que hoje eStãO querendo dar-nos
lições de como conviver com a natur~ u.nbém foram resp-onsáveis pela depredação nos
seUS paíSeS, pela devastação de florestas. N;pra, então, com esses problemas nucleares, temos que examinar isto com muito cui_d~do!
~rs. Senadores. este caso que vimos tratando aqui é objetivo, é um caso específico, é
wn caso que está ocorrendo e nós não podemos, em nome dã sobrevivência, Senador
João Lobo, acabar coni iloS que ainda exis-tem. Nós temos que fazer o que se está rãzendo hoje naqueles rios poluíçlos, nas grandes
cidades, em que já -há-- uma- preocupação de
d~poluí-los para voltar-lhes a vida.

·os

O Sr. João Lobo- Concordo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- A vida
do povo que vive à beira desses rios, a vida
da natureza, a vida das fazendas, é o rlo em

si. Porém, com o desmatamento, acabam
com o rio, defendendo a" tese
que é preciso
plantar exatamente nas melhores e mais produtivas áreas. Depois vem V. ~·. e -diz que
se· quer fazer omelete Sefn qUebrar os ç,vos...
.Mas se matarem todas as galinhas, não tem
mais ovo! A mesma coisa é se acabar com
os rios do Brasil; não existirá mais agricultura.
Vai ficar sen_:.~pre depende~do de São Pedro.

ae

O Sr. João Lobo mais um ap·arte?

Permite-me V. Ex'
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O Sr. João Lobo-Senador Jut.ahy Magalhães, também endosso estas preocupações
de V. Ex' e penso que deve haver Um racionalismo presidindo todas estas ações. Mas veja
V. Ex' que países como a Franca, a Alemanha,
a Bélgica, e a Inglaterra só conseguiram chegar onde chegaram porque usaram as 'terras
boas que existiam. Lá não existe mata, não
exist~ onça, não existe jacará, nãO existe coisa
alguma. E se estas coisas fossem indispensáveis à vida, lá não estaria a sede da civilização

do ml.Dldo. Se jacaré, se onça, enfrrn, se todas
estas coisas que compõem o sonho delirante
dos ecologistas fossem indispensáveis ao progresso da civilização ou dos países, então não
existiria nada na Europa., porque lá não há

nada disso, ninguém encontrajacará na França, nem onça na Inglaterra, todas foram banidas, porque não havia convivência pOssí\<el
entre estes animais. entre estas coisas e a vida
humana naqueles países. Agora, é muito 00.,
nito para eles ficarem lá com as terras boas,
produzindo sementes e alimentos, com as matas todas mudadas, olhando para o primitivismo do Brasil e dizendo que a Amazônia
é o pulmão do mundo. Não se toca na Amazônia! Como diz este nosso comentarista da televisão, Joelmir Beting: "Eles já acabaram com
o pulmão deles e agora estão querendo que
nós protejamos o nosso, para ser deles".
Quem vai pagar ao Brasil o preço de continuar
com este espetácu1o primitivo das grandes
matas, dos grandes rios, das grandes florestas
intocadas? Quem vai pagar isso ao Brasil? Por
que não podemos fazer uma hidroelétrica
nwn rio amazónico? Porque vai mudar a paisagem da Amazônia, que será deleite dos povos civilizados da Europa, dos povos civiliza:
dos dos Estados Unidos. Isto é multo bonito
de ser dito, de ser falado, mas quem vai pagar
o preço disto tudo? V. f:x1', Senador Jutahy
Magalhães, é um homem que defende seus
argumentos com muito ardor. Compreendo
a preocupação de V. Ext com relação à região
específica de que está falando, mas estou apenas tentando discutir um assunto que são temas gerais. Não me move, absolutamente, o
interesse de contestar a fala de V. Ext Apenas,
aproveitando a oportunidade, gostaria de extemar este ponto de vista. porque parece que
ninguém hoje, tem coragem de dizer estas
coisas: não se pode mais cortar uma árvore,
não se pode mais fazer uma hidroelétrfca num
rio porque contraria-se o regime dos peixes,
o rio se toma inavegável ou pouco idílico. Então, todas estas coisas estão sufocando o desenvolvimento da civilização no Brasil. Agradeço .v. Ex'
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nobre
Senador, V. Ex", mais uma vez, manifestou
um pensamento inteirarriente oposto ao que
vimos defendendo, mas é exatamente aí que
está a vantagem do diálogo. V. f:x1' insere, no
meu pronunciamento, wna tese inteiramente
diferente daquela que procuramos mostmr
como a mais conveniente para o Pais. Não
consideramos, Sr. Senador, que não possa-

mos fazer uma hidrelétrica. no Amazonas. mas
pensamos que, antes de construí-la. devemos
fazer um estudo aprofundado do que ela representará quais as terras que serão inundadas, o que aquilo vai criar...
O Sr. Joáo Lobo- Mas, nobre Senador,
isto faz parte do projeto da hidroelétrica.

OSR. 1JUTAHY MAGAlJ-IAEs-Temos,
por exemplo, Tucuruí, com todos os defeitos
que ocorreram na construção dessa obra; temos uma floresta que foi ali inundada e ~m
todos os males que os cientistas demonstram
que o'correm com aquela madeira. que está
debaixo d'água, eril Tucuruí, prejudicando o
meio ambiente da Região. Na verdade, não
sabemos o que representa aq~ela terra que
está aí submersa. T errtbs o preço de uma
construção de uma hidroelétrlca, sabemos o
~nto vai custar a parte de engenharia. Agora,
temos que ver que aque1a região pode provocar uma inundação numa área muito ampla,
exatamente por não ter queda para a geração
de energia, porque o filet mingon do Brasil,
praticamente, acabou com Itaipu. Agora temos que inundar vastas áreas. O que está
debaixo daquela terra? Temos primeiro que
examiriar o quanto vai custar aquela inundação. V. Ex' disse que não temos nada a ver
com o jacaré, com onça, mas observamos
que estes anünais fazem parte da natureza
e do seu equilíbrio. Temos que ver que isso
faz parte não s6 da natureza como das nossas
próprias riquezas. V.~ pergunta se na França
ou na Alemanha tem jacaré. Não sei se tem,
mas que eles gostam de utilizar as nossas
bolsas sapados de couro de jacarés, disto eles
gostam! Usam e vendem muito caro estes
produtos.
Quero dizer a V. Ex' que, se estou tratando
no caso específico, não me preocupa apenas
este caso específico, que hoje me foi trazido
por três prefeitos da região. Estão preocupados com a ~breviv~cia da população daquela região, que dizem que se continuar o que
está ocOrrendo, sem uma medida de imediato,
urgente, é um SOS que se está levando a
este Governo, se não houver uma medida de
imediato, para acabar com o deslnatamento
daquela região, no próximo ano, com a seca
que tem vindo anualmente e atingindo-a, haverá um sacrificio de toda aquela população.
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O Sr. Ney Maranhão -Senador Jutahy
Magalhães, como sempre, V. Ex" traz a esta
Casa assuntos de muita importância e de muito interesse, principalmente como defensor intransigente -que V, Ex'- é_- do Nordeste.
Lembro-me que, há uns quinze anos, um ecologista, muito conhecido no Brasil, principalmente no Nordeste. Gonçalves Sobrinho, dizia
que_o desmatamento nas margens do rio São
Francisco iria tomá-lo seco; E é justamente
para isto que V. Br está alertando, aqui, no
Senado Federal. Mais grave ainda, é a faha
de _energia que vamos ter, futuramente, como
decorrência des_se desmatamento. Assim sendo, Senador J_utahy Magalhães, parabenizo V.
Ex71, lembrando sempre a frase daquele
grande Ministro da Viação e_ Obras Públicas
· de"Getúlio Vargas, José Américo de Almeida,
que dizia que o rio São Francisco precisava
molhar as terras do Nordeste, as terras calcinadas pela seca e, com isso, tomar o Nordeste
a Califórnia da América do Sul. Da maneira
como está sendo feito o desmatamento, sem
nenhuma regra, isso não vai acontecer. Parabéns a V. Ex' por esse magnífico discurso que
está pronunciando em defesa do rio São Francisco e da região Nordestina.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Pediria a V. EX' que, após conceder o aparte,
encerrasse o seu pronunciamento.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex', Senador Ney Maranhão V. Ex',
quase que diariamente, mostra aqui a sua
preocupação com essas questões, não apenas
de interesse regional, mas de interesse do Pafs.
Para encerrar, gostaria de tomar o papel
etc Senador Lour!val Baptista e dizer que "podem acabar com os pulmões do mundo.l'4as
não é porque muitos acabam com os seus
próprios pu]mões que aqueles que ainda estio
intactos devem continuar fumando para acabar, também, com 6 seu pr6prio pulmão".
Eu não aceito esta tese de que a Amazônia
é o pulmão do mundo. Não, isso é uma frase
de efeito. Não é verdadeiro. Mas o que eu
posso af1m1ar é que, se não tomarmos as medidas necessárias para acabar com essas devastações nas nossas florestas, nas cabeceiras
dos rios, das margens do São Francisco, nós
não teremos mais condições, no futuro~ de
mantermos, não apenas a produção de energia- dO São Frándsco, rriãs as condiçõeS mínimas de vida daqueles que vivem nas beiradas
desses rios e que deles tiram Um pouco da
sua vida, porque esses rios terão acabado.
Por isso o meu apelo aos Srs. Senadores
para que apóiem o projeto, que, dentro de
alguns dias, deverá entrar na Ordem do Dia.
Meu apelo maior àqueles que estão aqui e
que por acaso sejam do governo, que levem
esse SOS de que é preciso acab"ar com as
licenças que o IBDF tem dado, com as quais
praticamente se legaliza a extinção dos rios
do Brasil. J:: por isso que tenho que fazer este
apelo: que seja levado às autoridades competentes o pedido do senado Federal.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro assunto traz-me à trlbuna.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Concedo o aparte ao nobre Senador Ney Maranhão, com tpdo o prazer, agradecendo muito
a benevolência da Mesa.

A veemente denúncia do Presidente José
Samey de que o Brasil está "sofrendo restrições" da comunidade fmanceira internacional
merece todo nosso aplauso. Não se diga, hoje

Acredito, Sr. Senador, que estou tatando especificamente de uma área, mas, na realidade,
estou lançando um apeloi)ara todo o Brasil,
para que isso não ocorra nas dezen"a:s, nas
centenas, nos milhares de rios _e riachos que
atravessam no~ território.
O Sr. Ney Maranhão Ex' um aparté?

Permite--me V.
- - -
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e futuramente, que a oposição de qUe fãzemos
parte, não soube respaldar decisões firmes do
atual Governo quando elas envolviam indiscu-

tível interesse nacional ou público.
Cabe-nos, p'orém, a advertência: Por que
o Brasil não se "armou" adequadamente contra estas restrições, levando a termo uma negociação menos subserviente c::om os credores? Aqui desta tribuna, condenando o frn
da moratória, nós advertimos para o excessivo
"bom-mocismo" do Ministro Mailson da Nó-,
brega em sua inoportuna tfintati.va de "normalizar" as relações do Brasil com a comunidade
financeira internacional. Por várias vezes, também, condenamos as atitudes francamente intervendonistas do Fundo Monetário Internacional sobre a política econômica do Pais, sob
a alegação de ajuste aos se1..1s critérios para
conceSsão de fmanciamentos ou monitora-

mento. O que se vê e assiste, agOra, na ciuestão
dos financiamentos externos envolvendo projeto de infra-estrutura na Amazônia, é um c:orolárlo deste tipo de intervencionismo externo,
que devemos repelir com a mesma ênfase
que o fizemos com o FMI. Lamentável que
o Governo s6 agota perceba as garras do inte·
resse externo. No caso dos empréstimos "presos" do FMI, BIRD e BlD, então, já não se
trata de apetites financeiros, mas verdàdeira
..gula" destes organismos internacionais que
há tempos já deveriam ter-se aperc~ido da
nova realidade dos mercados financeiros intemac:-ionais em lugar de enaltecer os artigos
dos estatutos de sua Constituição para drenar
ainda mais os países devedores de suas preciosas divisas.

É o próprio Presidente Samey que nos informa, em declarações à imprensa publicada no
dia 28 de fevereiro, que o "Brasa conta com
US$1,150 bilhão de re_CW"SOS pendentes com
organJsmos intemacionWs que deviam ter sido
liberados no final do ano passado". O Presi·
dente, certamente, sabe a importância destes
recursos para o êxito do Plano Verão, pois
esta é a única saída para manter uma política
não inflacionária de fananciamento do déficit
p(lbllco,
Estes recursos, aparentemente não virão.
E comprometerão a continuidade do Plano
Verão. Mas descobrimos que alêm de não virem porque os projetas que lhes deram origem estão bloqueados, coma o destinado à
Eletrobrás, estamos pagando uma multa de
0,75% ao ano sobre os recursos do BIRD e
1,25% a.a .. sobre os do BID. Ora, segundo
o Ministro Oodoaldo Hugueney, Secretário de
Assuntos Internacionais daSeplan, isto se refere a "boa parte" dos (JS$ 5 bilhões já contratados e que não estão sendo liberados em
razão da descapitalização das empresas toma~
doras que não encontram meios, pr6prios ou
do Tesouro para o aparte de suas contrapartes.
i
Admitindo-se que esta "boa parte" seja algo
em tomo de 60% e que a méd"" das multas
seja de 1% estamos pagando cerca de US$
30 milhões como penitêncics pelo pecado que
sequer imaginamos cometer: pegar no dinhei·

roextemo.
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Ora isto não é justo! Paga-se para ver um
espetáculo, mas jamais o do auto-flagelo. Es~. se existe, é o res!.lltado, quando muito, da
consciência culpada do pecador qüe se rende
à dor com penitência Mas sem preOcupações
comerciais ou espetaculosas sobre seu ato.
Nem cob~ nem paga. No caso das multas
pagas pelo Brasil pelo não uso do dinheiro·
~a1he!o, o pecador, no caso o Governo brasi~
leiro; ã.caba fãiendo o papel do MIDAS ao contrário. Transforma o Ouro que não chega a
tocar em ~flagelo para o país inteiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
.
Era Oque tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
.bemQ
O SR. PRESIDENit! (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será iido
pelo Sr. 1" Secretário.
· - É lido o segulnte ,

REQUERIMENTO 1'1• 44, DE 1989
Nos termos do art. 185 do Regimento Inter~.--requeremos-·qU.e o-tempo destinado aos
oradores do Expediente da sessão de 12 de
abril de 1989, seja_ dediCado a homenagear
a mem6ria do ex-senador Amaral Peixoto.
---Sala das sessões, 21 de março de 1989.
- Nelson Carneiro ....:... Jarbas Passarinho Jutahy .Mllgalhães -Aureo Mel/o- Lavoisier
.Maüt :.:..... Nabor Júnior - Mauro Benevides

-

FriiiJdstõ Rbllemberg

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
........ De_ acordo com o art. 279, I, do Regimento
Interno, ess~ _requerimento será objeto de d_eliberação após a Ordem do Dia.
COMPARECEM. ·MAIS OS SRS: SENADORES:
_Jarbas Passarinho - -Carlos Patrocínio J_oão Castelo -Marco Maciel -Mendes CanW~
·

O SR. PRESIDENit! (Nelson Carneiro)

-Está fmda a Hora do Expediente.
Passa-se à

. ORDEM DO DIA
Presenies na Cãsa 33" Srs. Senadores. Não
há quorum para votação. Em conseqüência,
os itens da Ordem do Dia que estão em rase
de votação ficam adiados para a próxima sessão ordinária.
,
. Fic:a também adiada a discussão do Projeto
de Lei dã Câffiara fi~' 19, de 1985, correspon·
dente ao item 6 da pauta, por depender de '
•
votação de requerimento.
Fica também adiada a votação do Requeri·
menta n 9 44/89, lido no Expediente.
São os segUílie~ os itens cuja apreaaçâo fica adiada:
1

Votação, em turno único, do veto total
aposto ao Projeto de Lei do Senado n'?
48,de 1987-DF, que introduz ahera!;(ies
no C6digo Tributário do Distrito Federal,
institlúdo pelo Decreto--Lei n 9 82, de 26
de dezembro de 1986, e dá outras provi-

i

dências. (Dependendo do relatório da Comis~ão do Distrito Federal.)
2

Votação, em turno único, do veto par~
c~ ªp9sto ao Projeto de Lei do DF n'~'
3, de 198B, que institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas a V~;~rejo de
COmbustíveis liquidas e- Gasosos; e dá
oUtras piovidêncías. (Dependendo do relatório da Comissão do Distrito f_ederaJ.)
Parte vetada: único do art. 6°
_

r ..

3

Votação, em turno único, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n9
5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do Tribu·
n:al de Contas do Distrito Federal. (Dependendo do relatório da Comissão do Dis·
bito Federal.) _
Parte vetada: art. 49

4
Votação, em turno único, do Projeto
de _Lei _da Câmara n<? _13, de 1985 (n9
3.413/80, na Cas~ cj_~_ origem), que institui
a obrigatoriedade de seguro, nos fmanciamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invalidez per*
manente, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n"
·1.052 e 1.053, de 1985, da Comissões:
-de Econoinill; e -

-de Finanças;
5.

-- Votação, em turno único, do Projeto
Lei da Câmara n' 105, de 1985 (n'~'
2569n6, na Casa de Origem), que fixa
a Capital da República cotno sede do·
Conselho Naciona1 de Despostos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de
1985, da ComisSão:
-de Educação e Cultura

.6
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 1_9, de 1985 (n9
2.789/83, na Casa de oriQem), qUe dá
o nome de "Guarulhos" aO aeroporto em
construção no município paulista do
mesmo nome e determina outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n•403, de
1985,- da CorOissão --de Transportes, ComunTcilções e
Obras Públicas.
(Dependendo da votação ào Requeri·
menta n9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamento da discussão por 30 dias,)

O SR. PREsiDENit! (Nelson Camerro)
-Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo
Mello.
· ·
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uma frase. Tomou um ar de alheamento. Voltou, pediu desculpas e confessou que havia
perdido a sintonia como que estávamos falan-do. Diante--dO miCrofone isso também ocorreu,
mas fui iápido ao perceber e o ouvinte não
notou,_ pois falei de imediato sobre o sllênCio
O SR. PRESIDEI'ITI! (Nabor Júnior) de Aurélio, enquanto me solidarizava com seu
Concedo a palavra ao nobre Senador ad Sade esp.:into-e dor.
bóia de Carvalho.
Um dia, Sr. Presidente, Aurélio demorou
mais em meu escritório que funcionava no
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
prédio da então lV-Uirapuru, Rádio Uirapuru,
·(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando par- posteriormente TV-Cidade-Rádio Cidade. Viu
minhas telas pelas paredes. Deteve-se diante
tiu Aurélio Buarque de Holanda em busca de
outra vida. pretendia eu, da tnbuna do Senado de alugumas! Orna das pequenas pinturas
despertou seu interesse. Pediu-me._ Dei-a. FaFederal, pronunciar-me sobre o primoroso inlou-me de telas valiosas que colecionava em
telectual. A vida parlamentar, principalmente
um apartamento comprado com os direitos
~gora, rouba-nos de vários propósitos, delxanautorais que judicialmente conseguira recedo-nos quase sem.tempo e oportunidade, em
ber, explicou com certo orgulho. Depois, por
face dos trabalhos vários e. dos temas que
uma fotografia, soube de minha tela entre seus
não comportam adiamento. Antes que me fosprimores. Estremeci diante de um riso amigo
se oossível, outro' orador falou do falecimento
de ·Aurélio e, assim, aguardei melhor momen- do Paulo Peroba, sentou-se diante de mim.
Lembrou que um médico lhe dissera que ninto para fazê-lo, o que agora é possível. Minha
guém devia ficar distraidamente balançando
fala não é nada de especial e, aliás, toma-se
apenas um depoimento que se soma aos muiopêouapema. Faz mal. Notaya~seumpouco
Qe.hipocondria no mestre, depois de um susto
tos. ocupando espaços valiosos nas melhores
que o acometera. Veio o momento de espanto.
páginas de nossa imprensa.
Falávamos de Camillo, Eça, Dom Francisco
U, em um desses depoimentos, que Aurélio
Manuel de Melo. Se Machado de Assis era
sempre prometia ou desejava ter um cader~
um mestre ou não. Discordava valentemente
ninho de notas para aprisionar palavras que
de Silveira Bueno, impiedoso com relação a
seriam estudadas para seu dicionário. Mas
Machado e muito pródigo nos conceitos relatinunca o_ fazia. Achei estranho, pois em todas
as vezes que vi e falei _com Aurélio estava ele vos _aos conhecimentos de Carolina, mulher
de Machado. Certas palavras que não incluiu
armado de lápis e papel para uma verdadeira
em seu dicionário. Outras que lá estavam socaça às borboletas que mais amou: as palavras
brando, talvez. Mestre Aurélio, banidos os invivas na boca da gente.
tervalos de silêncio, passou a relembrar autoPartiu Aurélio Buarque de Holanda. O maJ
res os mais diversos. Lembro-me de que falá·
de Parkinson terminou por nos privar do mes·
tre. Mas há um consolo. Viveu setenta e oito
vamqs de César Coelho, em cujo livro Aurélio
aprisionou algumas borboletas. CaÇava palaanos que foram o stdlc_lente para nos deixar
vras e cassava palavras. CaçaVa palavras como
uma grande obra, escrita e falada. Não, não
é s6 o seu trabalho- dicionarista. Foi muito guem prende borboletas, usando seu inseparáVel cademinho. Cassava Palavras quando as
mais.
.•
tinha por arcaicas, l-embrei-lhe a_ a palavra
Conheci Aurélio, Sr. Presidente, há cerca
de quinze anos ou um pouco mais. Esteve- absoleto em_um sentido distante de obspleto.
Indiquei-lhe o clássico que registrou absoleto.
em Fortaleza várias vezes, atendendo a Paulo
Essa palavra não era uma borboleta. Era urft
Peroba, a quem tanto admirava. Nunca esteve
elefante. Branco elefante, por certo, não a quis.
em nossa cidade que não fosse ao meu proUm dia, no estúdio; Aurélio Buarque de Hograma de rádio, onde muitas vezes o entre·
landa esperava que eu terrninass_e meu notivistei provocando·o ao máximo, a fim de que
ciário. Ouvia noticias e comentários como
os ouvintes tirassem o maior proveito possível.
~-não fosse: uma pessoa tão especial. De reTenho seus livros com graciosos ofere-cimenpente sacou do cademinho. Tmha um lápis
tos. A primeira edição de seu dídont.rio, edi:
~_uma caneta. Fez duas anotações que já não
ção de luxo, guardo como relíquia cheia da
me recordo; depois, que o sentido era- inteiraemoção que me toca quando necessariamente a consulto. Os cearenses ·oUViram minhas
mente novo e não estava em seu dicionário.
~rinquei dizendo que no Ceará é assim.
conversas com Aurélio, através da Rádio UiraSr, Presidente e Srs. Senadores, partiu um
puru e Rádio Cidade. Tenho algwnas frtas gra·
homem muito combatido. tiá gramáticos,_ filóvadas onde dialogo com a voz que acaba de
fazer silêncio.
-· logos e puristas de um modo geral que acham
qUe anotou a Qma e não a Língua. Conversei
Ao deixar o Senado, no dia do seu falecicom ele sobre isso e ele sugeriu mais ou memento, por volta das vinte e cl.!,.1as horaJ;O, nada
nos assim: "Já que voçê é professor universabia. Çhegando parajãntar fulmfcilmado pela
sitário raça um favor, ensine a essa gente um
miJ}ha mulher de sua morte. Morte, Srs. Sena·
pouco de sociologia, especialmente sua dinâdores, é um termo muito forte, excessivamenmica. Fãle de processos sociais e diga que
te teleológico, para minha fé e para a grandeza
é muito perigoso achar que a gramática é
do mestre de todos nós. Pensei no mal de
maior que o povo, a fonte perene da língua
Parkinson. Recordei que, certo dia, conversando com Aurélio, em minha sala, o mestre foi e onde ela deve existir mesmo, mais como
cultura do que como preciosismo". A palavra
interrompido por uma doença no meio de
O SR. AURE:O MELLO PRONUNOA
DISCURSO QUE; ENTREGUE À REVISÃO DO OI?ADOR. SERÁ PUBUCWO
POSTERIORMENTE.

ar
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cultura o mestre usou no sentido sociológico
e não com a signifiCaÇão de conhecimentos.
Seis mulhões de exemplares vendidos somente de uma obra, um dicionário. Aurélio,
um monstroJ
Agora, de Aurélio, fica ÇJ obra literária, inclusive exce1entes traduções, seu dicion~rio, trabalhos em dicionários alheios, 1..1ma magnífica
passagem -pela Academia Brasileira__ de Letras,
um número considerável de esmeradas entrevistas e tanta e tanta cousa valiosa. Mas_ o
precioso mesmo é seu _exemplo de trabalho
e de persistência. Sómente a morte- poderia
mesmo parar esse homem. Seu dicionário é
exemplo de civismO e de respeito aO povo.
Nunca quis ser Aurélio um estúpido purista,
daqueles que pensam que a língua deve s_er
guardada nos museus quando, na verdade,
o povO é a língua. A língua é toda uma- síntese
cultural, viva, latente, indómita, bárba_ra e indomável.
Era o (juetinha a dizer, Sr. PresidE~_nte. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDEI"ff'E (Nabor Júnior) ~ _
ConCedo a palavra ao nobre Senador Frandsco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB -SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Sr:s;, Senadores, apresentamos na Sessão do Senado de 17 de março,
do corrente am:::;,-projeto de lei dispOhdo Sõbré
a obrigatoriedade de cadastramento e autorização eSpecial junto ao Departamento de Polícia Federal das pessoas fiSicas ou jurídicas
que manipulam substâncias químicas utilizadaS na produção -de cocaína.
Voltamos a esse grave problema mundial,
Sr. Presidente, procurando esmiuçá-lo mediante dados históricos, técnicos, jurídicos que
possam ser de utilidade para o seu discernimento.
liliciaremos estas palavras coni uma rápida
retrospectiva histórica em relação ao uso da
cocaína.
A éPoCa das grandes descobertas, os conquistadores espanhóis, ao entrarem em contato com ds Incas, tomaram conhecimento
de que as folhas da coca, quando mascadas,
induziam a sensação de euforia e exacerbada
çapacidade p'ara o trabalho. O seu uso, porém,
não era disseminado. Pelo contrário. O impP
radar Inca mantinha estreito controle sr''
as p.:.... ..... ,.~ c o u::;o aa coca erd o- maior
prlv:légio, rarãmente concedido a um cidadão.
Qué: !quer outra forma de utilização era punida
corr. a mOrte. Posteriormente, com a destruição do Império Inca, os colonizadores incentivara na disseminação das plantações de coca
e a }eneraiização do seu uso, com vistas a
uma maior eficiência dos trabalhadores braçais. Hoje em d~, praticamente todos os habi·
tante; dos países ahdinos fazem ou f12errun
uso cla coca.
A ('oca foi introduzida na Europa, ainda no
sécul:> XVl, pelos espanhôis, tendo, então, utilizaçãc sofisticada e recreativa nas c-ortes. A
Fran~ a teria sido levada por Jcsep de Jus..c;teu,
em t 750. Por esta época, passou·se a notar
os ef, ~itos medttamentusa5 da planta, como
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a vasoconstrlção e a anestesia local. A cocaína

somem mais de 100 toneladas de folhas de

foi, finalmente, isolada em 1855 por Gaedecke

coca/ano.

e Nieman, em 1859. Posteriormente, Halsted
estabeleceu o seu uso em anestesia por bloqueio espinhaL A busca de similares sintéticas
resultou no grande avanço da síntese da procaína, em 1905.

A dependência, ou cocainismo, foi descrita,
inicialmente, por Bentley, em 1878. Os usuários utilizam li droga na concentração variável
de 4 a 1O% de cocaína pura._
De acordo com essas pesquisas, as razões
que mais conduzem ao abuso de cocaína são.
· 1) curiosidade -52%;_
2) tratamento médico ou automedicação
(?)-9%;
3) problema de afirmação pessoal ou ação
"con Trã.CU.ltural"- 9%;

Do ponto de vista farmacológico, a cocaína
é um alcal6ide denominada quimicamente de
benzoilmetilecnina, extraído da folha do Eryth-

roxylon coca, um arbusto de 1 a 2 metros
de altura, dotado de flores brancas, crescendo

bem em altitudes de 500 a 2.000 metros, em
terrenos argilosos, predominando nos países
andinos, notadamente Peru, Bolívia e Colôm-

'bia. Em verdade, a folha da coca faz parte
do brasão do Peru. A coca fornece, também,

outros alca16ides como a truxilococaína, a isalropilcocaína, a cocaicina, c:ocatina, trwdlina,
a cinamil-cocaína, a tropacocaina, a a1opina,
a psicaína, a eucaína, a estovaína, a tutocaína.
a novocaína.

Farmacologjcamente, a cocaíÍla pertence
ao grupo terapêutico -dos psicoanalépticos ou
estimulantes, induzindo os seguintes efeitos~
sensação de euforia ou disferia, disposição
para realizações, sensações de autoc.onfiança,
de superação; taquicardia; elevação da pressão arterial; vasoconstrição periférica, elevação da temperatura e do metabolismo basal;
questionável aumento do desempenho muscular; aumento da libido, perda de apetite. Em
doses elevadas pode provocar: angina "pectoris"; edema pulmonar agudo; convulsões tônico-cônicas, hipertemia maligna; pobre desempenho sexual etc. O uso crônico, por aspiração, pode resultar na perfuração do septo
nasal devido à vasoconstrição mucosa. A sua
absorção é eficiente Por aspiração -ou por Uigestão. É metabolizada, preferencialmente,
por esterases, plasmáticas. A sua vida mégia
se apróxima de 1 hora. A dose letal em ratos
é 17,6mg/kg. No entanto, em sere;s humanos,
as doses letais têm variado de 200mg à 1,5g
IV. 16mg de cocaína equivalem a 1Omg de
dextroanfetamina. A sua ação anestéslca local
é devida à indução da elevação da permeabilidade da membrana celular aos íons sódio
e redução da mesma aos ions proteína, o que
resulta na elevação de limiar de excitabilidade,
bloqueados os impulsos nervosos. AJém disto,
a cocaína reduz a recaptaçâo (uptake I) das
catecolaminas, elevando o tempo de atuação
sináptica, resu1tando nos efeitos vasoconsbitores e excitantes da droga.
Em relação ao comércio e ao tráfico de
cocal'na, se bem que o Peru, a Colômbia e
a Bolívia sejam os grandes produtores da co-caína, o Brasil, o Equador e Java têm uma
produção complementar. Somerlte na Bolívia
são plantados mais de 23.000 hectares de coca, em regiões próximas de La PaZ e de Cochabamba. No Peru, as principais regiões produtivas são Cuzco, Ayacucho e Huanuco. Os
J)ontos onde ocorre a maior parte das exportações ilfcitQ;;; se situam em Santa Cruz de La
S1erra. Camfri, San José de Los Chiquitas, Porto Si.iarez e Cochabamba. Estimam-se que,
sornénte nv Peru, dois mi1hões de índios con-

4) imitação-1,8%;
5) manutenção prolongada da eficiên~

cia--2%;·
6) outras razOes- 1 t,S%.
A cocaína, do grupo dos excitantes, se situa
entre os entorpecentes mais ~dos:
1) anfetamina e cocaína- 39,6%;
2) maconha -30,5%;
3) tranqüilizante- 12,6%;

'!)outros-lO,!%;
5) barbitúricos-7,3%;
6) LSD- 25 - 18% {Murad, Costa Filho,
1975).

Estudos revelam que nos Estados Unidos
28% de adultos jovens já entraram em cantata
com a cocaína, pelo menos, uma vez, e 7%
a usam esporadicamente, caracterizando ageneralização do USÇ> e a extensão da gravidade
do problema.
Cabe-nos por fim, Sr. Presídente, examinar
os aspectos jurídicos que envolvem os entor·
pecentes.
No âmbito internacional, a França foi o berço da legislação repressiva sobre uso dos entorpecentes. Essa legislação pioneira, promulgada em 8-10-1800, por Napoleão Bónaparte,
visava _à coibição do uso de haxixe no Egito.
No presente, a legislação penal, em seus arts.
627-e 630, e a LegislaçãO de Saúde Pública
prevêem a prisão de 2 a 1O anos e multa
de até 500.000 francos para o tráfico de drogas.
Em 1914, o_ Congresso Americano, através
do Harrison's Act, considerou ilegal o uso, a
produção e a comercialização do ópio, da
morfina, da heroína e de outras drogas. Em
1937, o Marijuana Tax Act reforçou e ampliou
aquele ato. Em 1971, a Lei Federal de Drogas
passou a prever a pena de 2 a 1O anos de
reclusão para a posse, 5 a 20 anos para o
tráfico e multas de até 20.000 dólares. A reinctdéncia pode ser punida com a prisão perpétua.
A&em.ailha. por sua vez. editou, em 1929,
o Opiungesetz (1 0-12-1928), a lei recente de
29-5-19§8 _impõe pena de 3 anos e_ multa
de 5 a 1.000 marcos para casos de usd de
entorpecentes.
Na Inglaterra, encontra-se em vigor o_Dan·gerous Drugs Act, de 1964, estabelecendo prisão de 7 anos por uso ou porte de ópio, morfina, heroína, LSD, DM.T, SfP etc. A maconha
e/ou anfetaminas resultam em prisào por 5
aflos. O trãficante é penalizado cOm 14 altos
de prisão.
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No Irã, a partir de 1969, a pena para o tráfico
de entorpecentes é a prisão perpétua e, em
alguns casos, a morte.
Já em nosso âmbito as Ordenações F'ilipi·
nas, em seu Título LXXXIX, estabelece "que
ninguém tenha em casa a. Rosalgar (cópia),
nem o venda, nem outro material venenoso".
Já o Código Criminal do Império brasileiro
mantinha silêncio sobre a matéria, que passou
a ser disciplina pelo Regulamento âe 29 de
setembro de I 851, que trata da polícía_ sanitária (art. 51) e da venda de produtos medicinais (art 68). O Código de 1890 c.onsiderou
crime contra a saúde pública:"... expor a venda
ou ministrar substâncias venenosas... " (art.
159). A pena _era multa de 200 a 500 mü réi5.
Em realidade, até a I Guerra Mundial o Brasil
não tinha demonstrado, cabalmente, maiores
preocupações com o abuso de drogas. No
entanto, Inspirados na Convenção de Haia, de
1921, nossos legisladores elaboraram o Decreto n9 4294, de 6-7-1921, coibindo o uso
de ópio e de cocaína no País. Posteriormente,
como conseqüência da Convenção de Genebra, de 1936, foi elaborado o Decreto-Lei n9
591, de 25~11-1948, diSCiplfrtando _o uso, li
produção e o consumo de sul]stâncias entorpecentes. Em 1942, com a entrada em vigor
do atual Código Penal, ficou disciplinada a
matéria. Etn 1968, com base em resoluções
das Nações Unidas, o Serviço Nacional de Fiscalização de Medidna e Farmácia regulamentou a extração, a produção, a fabricação, a
transferência, a venda, etc. dos entorpecentes.
·o assunto foi, posteríormente, revisado e aprofundado na atual Lei dos TóxicOs (rf1 6.368,
de 2J.I0-76). A atual Carta Magna (art 5•,
XUII) considerou ·o tráfico de entorpecentes
como crime inafiançável.
Se, por wn lado, as substâncias entorpecentes foram razoavelmente colocadas sob
controle no atual arcabouço jurldico (Portarias
MS n~ 27, de 24-10-86 e n• 28, de 13-11·86)
o mesmo não pode ser dito com referência
à produção ilegal delas. O controle IObre as
matérias-primas utilizadas na extraçive purificação da: cocaína, por exemplo, é baseado
em precária base legal (Portaria MS n"' 15,
de 8-10--81), onde não existe a previsão de
penalizaçãO exemplar. Mesmo assim, a Divisão de Repressão de Entorpecentes do Depar~
tame'"''? de Polícia Federal tem exercido -inten~
sa ví, ~ncia e coibição das exportações das
subst..•.ncias qúunicas usadas na extração de
cocaína, em nível de fronteiras suspeitas. Como resultado, os produtores de cocaína transferiram os seus sofisticados laboratórios desmontáveis para o interior do Brasil, em verdadeira operação "industrial-militar''.
Por essas razões, tomou-se indispensável
a elaboração de cadastro computadorizado no
órgão repressor do tráfico de entorpec_~tes,
dos produtores_e usuários em nível comercial
progressivo. Além disso, certas aç~ como
a posse, o transporte, o ann~namento, a
importação ou a exportação daquelas subs~
tândas qufmicas, devem ser especialmente
autorizadas pela Polícia Federal. Esperamos
que o Projeto de Lei, ta1 como redigido, venha
a se cOnstituir no avanço necessário para o
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exercido pleno da coibição da produção de
entorpecentes, sem incursões deletérias sobre

zadoro. Magali de Fátima M. Rorlz; a Secretária
da Asteca, Nusarete Margarida L Campos; a
as atividades comerciais ou industriais lícitas.
Coordenadora, Deusina Lopes da Silva, ViceNa expectativa de que essas c'onslderações
Presidente da Asteca; os componentes da Cotécnicas e históricas sobre a cocaína possam
missão, Ana Maria Santana Marques, Jair Frei~
ser relevantes para a compreensão e discus~ tas Cordeiro e José Bráulio Brito; a Coorde~
são do referido projeto, Sr. Presidente, solicita- nadora da Comisssão Científica, Psicóloga
mos-lhe conceda sejam as palavras aqui proAna Maria P. Bereohff, e os demais compoferidas parte integrante da justificação do Pronentes dessa Comissão: Psicóloga, Celiane
jeto de Lei do Senado no 39, de 1989 e do . Ferreira Secunho; Psicanalista Dr. Geraldo
respectivo avulso~ .
Arantes Junior; Psicóloga Maria Júlia Kovacs;
Erã o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Pedagogas Maria: de Lourdes Canziani e MariSenadores. (Muito bem!)
~Aral)jo Cordeiro_; e a Terapeuta Ocupaclonal
O SR. PRESIDEI'ITE (Nabàr Júnior) - ~ Sônia Falcão Artacho.
Impressionou-me a grande quantidade de
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
séilhoras e pessoas das mais variadas classes
Baptista.
SOCiais, interessadas no assunto, que lotaram,
O SR. LOORIVAL BAP'IlSTA (PFL completamente, o auditório do Palácio das
SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre- Convenções a fim de participarem do evento,
sidente, Srs. Senadores, foi com justificada sadestacando-se representantes das organizatisfação, e swnamente honrado, qqe compa- ções vinculadas ao Autismo, provenientes de
reci, no último dia 16 do corrente mês, à sole-- tQdos os Estados da Federação, inclusive de
Sergipe.
nidade de abertura do I CoilgresSó NaclonlJJ
Falaram na. oportunidade, abrindo o Conde Autismo promovido pela Associação Tera..;
pêutica Educacional para Crianças Autistasgresso, a Professora Ana Maria Bereohff, PresiASTECAIDF, convidado que fui para essa so- dente do CongreSSO, a Professora Magali de
Fátima Roriz, Presidente da Ass,ociação_Teralenidade.
pêutica Educacional para Crianças Autistas,
Preliminarmente, desejo expressar os meus
agradecimentos pela distinção que me foi
Professora JosefLDa Bayoc, representante da
conferida no sentido de participar do Encontro Secretaria de Educação do Governo do DisNadonal destinado ao exame em profunditrito Federal, Doutor José Ronaldo Fidells, Predade, no contexto de uma abordagem multisidente da Associação Brasileira de Autismo,
disciplinar de natureza científica, terapêutica e Dr. Stanislau Krynski que proferiu a palestra
e educacionaJ, de um dos mais dramáticos
"O autismo e a realidade brasileira".
e complexos problemas que devem ser enEle é Professor Titular de Psicologia MêcUco
frentados, o Autismo, ·grave enfermidade que
e Psiquiatria da Faculdade de Oêndas Médiaflige, em todo o mundo, famílias das mais
cas da Santa Casa de Sâb Paulo e membro
variadas características raciais, étnicas e sodo Comitê de Infância e Adolescência da Organização Mundial de Saúde.
ciais, ou seja, conforme assinalou a Organimção Mundial de Saúde (OMS), uma Slncfro.
Foi discípulo e contemporâneo de Leo Kame cujas causas não foram identificadas e
nner que foi o primf:irõ cientista a descrever
essa doença em 1943.
que, apesar dos mais sofisticados avanços em
vários centros mundiais, também ainda não
Não tenho a menor dúvida que o aludido
tem curn.
Congresso, on~ inidado e que prosseguirá
até o próximo dia 19- já inscritas, até ontem,
Não me seria licito omitir-me, no Senado
mais de 3.000-pessoas interessadas no assunFederal, diante dos sofrimentos e das angústias dos pais das crianças autistas, que estão
to -, foi um acontecimento que despertou
se reunindo e 'mobilizando, em todo o Pais, um profundo e generalizado interesse da população tanto de Brasília, como de muitos esatravés da (ABRA) Associação Brasi1eira de
Autismo, e das Associações de Pais e Amigos
tados.
Solldto sejam incorporados ao texto deste
elos Autistas, visando encontrar soluções, ammeu pronunci8mento, os discursos proferidos
pliar e aprofundar conhecimentos objetivos
pelo Professora Ana Maria Bereohff, Presidente
sobre .o assunto, e efetuar um amplo e racional
do Congresso, e pela Professora Magali de
intercâmbio de experiências relativas às obordagens clínicas e pslcopedagógicas do AutisFátima Roriz, Presidente da Associação Teramo, na multiplicidade dos seus aspectos teóripêutica de Eclucaçiio, assim c:om o Programa
cos e práticos.
.
completo do Congresso, abrangendo também
subtemas. cursos, atMdades, e os conferenSão estas as razões que me levam à tribuna
cistas internacionais e a carta convite que me
do Senado Federal, nun pronunciamento específico, embora condso, sobre o problema,
roi dirigida pela Vice-Presidente daAsteca, Professora Deusina Lopes da Silva.
além do meu profundo intereSse, como médiConfJratu]o-me, por conseguinte, com toco, em prestigiar o I Congresso Nadonaf de
dos os membros dessa magnífica equipe de
Autismo e enaltecer a Comissão Organizadora
especialistas, competentes e ht.~manM:rios,
· e os ilustres membros da sua Comissão Cienpelos trabalhos que estão sendo realizados,
tifica.
na certeza de que todos os objetivos colimae
Neste sentido, cwnpro o dever de feticitar
<!os pelo Congresso Nacional de Autismo ala Presidente de Horu:a, Dona Marly Samey,
a Patronesse, Oona Wesly Pelles Roriz; a PreSicançarão êxito incontestável.
No Senado Federal estarei atento e à dispodente do Congresso, Professora Ana Maria P.
Bereohff. • Presidente do Comissão Orgoni- sição. no que puder ser útil. desses abnegados
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e valorosos técnicos ·e especiaUstas que se
engajaram nesta campanha, a serviço de uma
causa profundamente humana, que _vem mi~
norar os sofrimentos de mllhares_de fammas,
cujos entes queridos foram atingidos pela terrivel enfermidade geradora de tristezas, angús-1;ias ~ sofrimentos. (Muito be_m! Palmas.)
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente."fXXXIMENTOS A Qt.JE $E REFERE
O SR. LCXIRNAL BAPnSTA EM SEO

DISCORSO:

"'Pronund~mento

~

da Prof~sora Ana

Marta Bereohlf _;Presidente do Cong...;.·
so.
Presados congressistas,
Já· há muito tempo que vem se delineando
entre profissionais e pais de autistas o desejo
de realizar wn encontro de cmde se pudesse
avaliar, num enfoque multidisciplinar, as dif~
rentes tendências nas propostas de seu atendi-o
mento e/ou tratamento.
Marcada hoje, pelos avanços da tecnoJogicl

em busca de melhores recursos terapêutiCOS,
as grandes áreas do conhecimento humano
são ainda Impotentes para desvendar os fenômenos que hos atingem em todos os níveis
da vida.
Já são grandes, é verdade, as suas corltribuições buscando consolidar, como por
exemplo, na área do autismo; a etiologia, o
diagnóstico e atendimento inais adequad6 às
suas necessidades especificas.
-' De certa forma, porém, ainda é expetimerrtaçãol
O I Congresso Nacional de Autismo vem
de encontro a est.Bs inquietações objetivando
ilin intercâmbio de experiências. não s6 no
nível teórico, como abordando também o lado_
prático do processo, ~endo a reflexão
sobre as alternativas de atendimento no c:on..
texto dentifi<:o, terapêutico, educadonál.
Este eVento acontece num rriomento que
é percebido inclusive o entusiasmo e intere$e
dos profissionais Sensíveis para trocarem suas
experiências no campo e também um momento em que os pais se oonscientizam de
importância d~ assumirem " grande responsabilidade diante da luta pela conquista de
espaço que seus filhos, por direito, têm junto
aos divEnOS segmentos da sociedade.
_
O exemplo dessa conSdentização está nos
movimentos de formaçáo de associações d~
pois, constituindo-se num poder de banSiormação de uma situação traumatizante estressante nwna situação ·de interação e -elaboração mais adequada em beneficio de seus
filhos agora mais presentes, aceitos e compreendidos.
Como presidente deste congresso, ·espero
sinceramente; que estas trocas petmitam o
crescimento de todos para que cada vez mais
o indivfduo ll!utista seja beneficiado na :>Jlla evc:J..
lução e ajustamento social.
Par~ isto, é indispensável também • senslbi·
lização do poder público, aqui tão bem representado, através da CQ!aboração que nos prestou para permitir a realização deste evento.
lembrando que no desenvolvimento de um_a
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nação, todas as minorias devem ser atendidas

e respeitadas nas exigêndas de suas condições específicas.

É com grande alegria e esperança que de~
cla.ro aberto o I Congresso Nacional de Autismo.

'"Pronunciamento da Professora MagaU
de FáUma Roriz, Presidente da Associação Terapêutica Educadonai para Crianças Autistas.
Ê com profunda alegria que me dirijo a todos, trazendo as nossas boas-vindas.
Em primeiro lugar como mãe, pedindo permissão para aqui representar todas as mães
de crianças autistas e poder agradecer neste

instante a Deus e aos nossos filhos por serem
as causas de estarmos vivendo este momento
tão significativo. E depois, como presidente
da Aste:ca, trazendo em nome de toda diretoria
o testemunho do entusiasmo e esperança que

nos invadiu durante os preparativos deste
evento, impuJsionados, tenho certeza, por uma
força maior e com a convicção de que estaria-

mos tentando atingir aquele autista que ainda
permanece_ enclausurado pela falta de infor-

mação, aquele pai que vive o problema e não
sabe onde buscar socorro, o profissional que
anseia por ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos e a todas as associações de amigos
de autistas que lutam pelo respeito e direitos
dos seus mhos.
Foi marcante o carinho e a dlsponl)?ilidade
com que as pessoas se empenharam na realização deste congresso. Tentar enumerá-los
seria correr o risco de omiti( Çl]guém, pois todos deixaram em nossos corações marcas
profundas do seu empenho e sensibilidade
pela causa Desde aquele que contribuiu com
wna significativa soma de valores, até o que
simplesmente nos inooraja a levar ~~ este
objetivo a que nos propomos, todos foram
igualmente importantes.
.
Peço assim, que cada um receba o mais
emocionado e sincero agradecimento pelo
que representou na concretização de mais um
passo "dentre os objetivos das associações
deste País, o qual certamente, deixará wn saldo onde a soma de oontrlbuições_ajudará na
conquista de uma compreensão mais justa
e consciente em todos os envolvidos com a
problemática do autismo.
Pais, médicos, psicólogos, educadores. enfim, os profissionais de todos os níveis. e especialidades estarão temos certeza, mais inquietos depois das reftexões que aqui fazemos.
Brasí1ia toma--se, de repente, o pólo de .convergência e irradiação do diálogo, discussões,
re1atos, cuJos resultados buscarão .consolidar
o direcionamento das atenções da pessoa autista, permitindo-lhes que usufruam de maneira digna, o seu direito à vida.
É aqui que se encontra a esperança e a
alegria pela quase indefinição do desconhecido.

Esta a euforia de saudá-los na instalação
do nosso congresso.. Encarar juntos e procu-

rar a simplici.dade no trato humano, é possível
que esteja aqui neste I Congresso Nacion&
de Autismo: que seja a sfutese entre a ciência

e a fé; o momento para assumir posicionamentos, rever espectativas,. renovar esperanças e aceitar melhor nossos filhos. Que uma
postura de humildade, sem "donos da verQade", sem propostas únicas, envolva todos os
partiCipantes, num espirita de fraterno profissionalismo, para que a soma de todas as contribuições e lúcidas experiências nos liberte
dos preconceitos e que possamos dizer: obrigado auti$ta, por sua causa estamos todos
aqui. Você é o grande catalisador deste encontro.
Você conseguiu unir este número tão signi~
ficativo de pessoas no dia de hoje, você é
a causa de todo sucesso deste evento; que
você seja também o ponto de união dentro
de cada familia. Um obrigado muito especial
nosso companheiro, que deu grande suporte em nossos lares e procurou -compreender nossa luta e dedicação.
Q.le Deus esteja conosco para nos ajudar
a encontrar o melhor carinho para "decifrar"
você: esta incógnita, urna querida incógnita.
Lutaremos juntos para que, através das luzes do aho possamos atingir o seu sentimento
mais prOfundo.
·- -Que o céu de Brasília abrace carinhosamente a todos.
Bom trabalho e obrigada por atender nosso

PROGRAMA

Tema Central: AUilSMO, UMA

ABORDAGEM CÚNICA E
PSICOPEDAGÓQICA
Subtemas:
-

• Tendências teóricas
. Diagnóstico precoce
. Diagnóstico diferencial
. Aspectos neurológicos ·do autismo
. Técnicãs de aVaJ.iação

-Propostas de atendimento
• Atendimento dfnico muJtidisciplinar
. Atendimento_psicopedagógico
..Orientação familiar
. Terapêutica medicamentosa
. Institucionalização
. Atendimentos alternativos

ao-

apelo:·

-P~~ep~~

• Pesquisas na área
• Programas aplicados e respostas obtidas
Relatos de experiências (associações e
instituições}
Relatos de experiências (profissionais)

·

"A Associação Terapêutica Educadonal para Crianças Autista~ - Asteca!DF promove
o I Congresso Naclóna/ de Autismo, objetivando um intercâmbio de experiências, tanto
num rúvel teórico como prático, bem corno,
uma reflexão sobre as alternativas de atendimento no contexto cientffi'c.o, terapêutico e
educacional.
SUA PRESE!'IÇA. SUA OPINIÃO
SUAS EXPER~NOAS
SÃO IMPRESCINDlvEis

Presidente de Honra: D. ftfarly Samey
Patronesse: Wesley Pelles Roriz
Presidente do Congresso: Ana .Maria P. Bereohff

Comissão Organizadora:
Presidente: Magali de Fátima M. Roriz (Pres.
da Asteca)
·
Secretária: Niusarete Margarida L Campos
(Sec. da Asteca)
Coordenador@:. Deusina Lopes da Silva (Vice-Pres. da AsteC:a) · ·
_
ComponentêS; Ana Maria Santana Marques,
Jair Freitas Cordeiro e José Bráulio Brito

Aaseasorla de Imprensa:
Luiz Solano

Comissão Cienliflca:
Coordenadora: Ana Maria P. Bereohff (Psicóloga)
Componentes: Celiane Ferreira Secunho
(psicóloga~ Dr. Geraldo Arantes Jr. (psicanalista), Maria Júlia Kovács (psicóloga), Maria
·de L..ourdes Canziani (pedagoga}, Marlsa Araujo Cordeiro (pedagoga) e Sônia Falcão Artacho (terapeuta ocupadonal)
Apoio: AssociaçiM> Brasileira de Autismo
(ABRA)

Crftérlos de diagnóstico

CORSOS.
(0 horário n~ coincidirá com
as demais prOgiãmaÇões)
1. A importância do diagnóstico precoce
-Prol Carlos Muro /l!olina-Loza (psicólogo)
2. A prática terapêutica no tratamento do
autismo infantil - Prol Dr. José Raimundo
Facion (psicólogo/doutorado em psiq. infantil)
3. A terapia ocupacional no atendimento
com o autista- Pro~ Tereza Guena (terapeuta ocupacional)
4. As bases psicanaliticas do trabalho com
a criança autista (exclusivamente para profissionais) -Prof' Df'lzeljnda de Barros (psicanalista)
5. O autismo e nossas emoÇões - Prof.
Dr. Christian Gautkrer (pediatra e psiquiatra)
6. Orientaçáo· familiar (exclusivamente para profiSsionais) - Prof. Dr. Ivan Capelmto
(psicanalista)
7. Programa de atividades pslcopedogógl-

cas para a educação da criança autista -ProP
Nyfse Hdetuf S. Cunha (pedagoga)

8. Quadros Psicóticos- da infância -

Prof

Dr. Francisco B. Assumpção (psiquiatra)

9. Reorganização neurológica aplicada ao
autismo - Pro~ Beatriz Padovan (fonoaudió"oga)
10. Tópicos em aquisição de linguagem:
uma visão sócio-interac:ionista do desenvolvimento. ;._ Profr DJ"f Maria FaU!JUJ ele CaStro
Ounpos (pslcolingüista)

·

Outros profiSsionais participarão, apresentando palestras, conferências e painéis.
Abertura do Congresso: dia 16-.3-1989 às
20 horas.
· -Palestra Magna: "Autismo e a realidade brasileira"' -Prof. Dr. Stlmisklu Krinslry pslquúllnl)
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ATMDADES

ORDEM DO DIA

. sessões plenárias (mesa-redonda)
Tardes:
. sessões paralelas (palestras, painéis. temas

Veto Total

Manhãs:
. cursos

livres. filmes)

. sessões plenárias (mesa~redonda _e_conferências)
. cursos
Noites:
eventos adicionais -

1

~

serão notificados du-

rante o evento.

1'RoJETO DE LEI DO SENADO
N' 48, DE 1987-DF

Votação, em turno único, do veto total aposto ao Projeto de Lei do Senado n9 48, de
1987-DF, que introduz alterª_ções no. Código
Tributário do Distrito FederaJ;--ifistifWdo pelo
Decreto-Lei n" 82; de: 26 de dezembro de
196.6, _e dá outras providências. (Dependendo
do relatório da Comissão do Distrito Federal.)

CONFERENOSTAS INTERNAOONAIS:

(escola para crianças autistas na Dinamarca).

Dr. Georges Soleilhet- Psicólogo da Asscciation la Borquette- França."

Brasília (DF), 21 de fevereiro de 1989
Dm9Sr.

l..ourival Baptista
D.D. Senádor

lizando no período de 16 a 19 de março do
corrente ano, o, I Congresso Nacional de Autismo.
O autisbno é um distúrbio no comporta-

mento, que se manifesta de maneira grave,
durante toda a vida. 'Devido a complexidade

do problema que cujo atendimentO requer
uma integração multid[Sciplinar, vem surgindo
em todo o País as associações de pais, profissionais e amigos do autista que, cada vez mais
presentes nas conquistas desta causa, estarão
reunidas neste encontro nacioriãl, o qual promoverá uma rica troca de experiências e completa atualização sobre o assunto, inclusive
com abordagem de experiênCias de outros
~s ..

É, pofs, com enorme prazer~ que convidamos V. S• para compor a meSa de abertura
deste I Congresso Nacional de_ Autismo, que
acontecerá no Auditório Planalto do Centro
de Cqnvenções de Brasília!DF, às 20 horas,
do dia 16 de março de 1989.
Agradecendo antecipadamente pela especial atenção, contamos com a importante presença de V._ S• para este lugar de honra do
congresso.
No aguardo de vossa confirmação, subscrevemo-nos.
Cordialmente, - Deusina Lopes da Siftm,
Vice-Presldente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a seguinte

6
Discussão, em turno úruco, do Projeto de
Lei da Câmara n9 19, de 1985 (n9 2:789/83,
na Casa de origem), que dá o nome de ':Guaru1hos" _ao aeroporto em construção no município paUlista .do mesmo nome e determina
·outras providências, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 403, de

i9_85, da Comissão .

-de Transportes, Comunicações e Obras

Públicas.

.

(Dependendo da votação do Requerimento
n9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamento da discussão por
trinta dias.)

7
Discussão,. em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 46, de 1984 (n• 615n9,
na Casa de oriQem), que estabelece medidas
pará proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras provídê":cias, tendo
-PARECERES, sob n9S 1.043 e 1.044, de
1985, das comissões:
·
-"de Agricultura, favorável; ~
-de Finanças, favorável, com emendas
que apreSenta de O"" t a 3 - CF.

PRoJETO DE LEI DO DF
N•3, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 3, de t 988,
que institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Ve:ndas a Varejo de Combustíveis Líquidos
e Gasosos, e dá outras providências. (Depen~
dendo do relatório da Comissão do Distrito
Federal.)
Parte vetada: parágrafo único do art 69

3

Servimo-nos da presente para informar a
Educacional para Crianças Autistas estará rea-
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Prezado senhor,

V. 5' que esta (Asteca) Associação Terapêutica
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Veto Pardal

Dr. Demetrlous Haracopos e Dr. Lennart Pe-

tersen psicólogos, diretores da Sofieskolen
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Veto Parcial
PRoJETO DE LEI DO DF
N•5, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros,. auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Cohtas do Disbito Federal. (Dependendo do relatório da Comissão
do Distrito Federal.)
Parte vetada: art. 49

4
Votação, em turno único, do Projeio de Lei
da Câmara n• 13, de 1985 (n• 3.413180, na

Casa de origem), que institui a obrigatoriedade
de seguro, nos financiamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invalidez permanente, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 1.052

e 1.053, de 1985, das Comissões:
-de Economia; e

-de Finanças.
5
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n9 105, de 1985 (n9 2.569n6, na
Casá- de origem), que fixa a Capital da Repú~
blica como sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de
1985, da Comissão:
de Educaç&J e Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -

- Está encerrada a Sessão. ,

(Levanta-se a sesslo às 16 horas e 20
minutos.)

(*)ATO DO PRESIDENTE
1'1•1, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no Decreto Legislativo n" 72/88,
beco como o_ disposto no § ]9 do art 39 e
·noS §§ t 9 e 4 9 do art. 89 do Decreto-Lei n"
2.355, de 12 de junho de 1987, e o disposto
no parágrafo 19 do art.. 1~ do Decreto-Lei n~"
2.425, de 7 de abril de I 988, resolve ad refe-.
rendum da Comissão Diretora:
Art. 19 Os valores do subsfdio e represen·
tação dos Senadores da República fixados pelo Ato da Comissão Diretora n" 57, de 1988.
ficam reajustados em 26,05% (vinte e seis vírgu]a zero cinco por cento), a partir de J9 de
janeiro de 1989.
Art. ~ Este Ãto ·entra em vigOr na data
· de sua publicação.
Art. 39 · Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Faderol, 2 de janeiro de 1989.Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal.
(•) Republicado por ltaver saldo com lncorreç!.o no DCN
de 16-2-69.
·

ATO DO PRESIDENTE

1'1• 58, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
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52, item 38, e 97, indso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a declaração
de competência que lhe foi outorgada pelo
Aro da Comissão Diretora J1'!' 2. de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo n~" 003.020/89-4 resolve aposentar,
voluntariamente, Annando Affonso da Silva,
Técnico em ComuhJCação SoclaJ, Casse "Es-pecial", Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do artigo 40, indso UI, alínea a, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado

com os artis;Jos ·428. inciso I~ 429, inciso I.

430, indsos!V e V, e 414, § 4•, da Resolução
SF n• 58, de 1972; artigo 3• da Resoiuçõo
5F n• 13, de 1985: artigo 2' do R~soiuçõo
SF n• 182, de 1987, e artigo 5', da Resoiuçõo
SF n•155, de 1988, com proventos integrais,
observado o disposto no artigo 37, indso XI,
da Constituiçõo Federai.
Senado Federai, 21 de março de 1989.Senl!dor Nelson ClJI'TN!!ro, Presidente.

Março de 1989

PORTARIA 1'1• 7, de 1989
O Diretor...Qerat do Senado Federal, no uso
de sua competência regu]amentar, resolve:
Designar o servidOr José Aparecida Cam·
pos, para, no período compreendido entre 20
e 27 de março de I ~9, em face de impedimento do titular da Subsecretaria de Adminis-tração Financeira, movimentar a conta aberta
no Banco do BrasH 5/A sob o n" 55556329-4
-Senado Federai.
Senado FedOral, 20 de março de 1989. José Passos P&to. Diretor-Geral.
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SENADO FEDERAL
---SUMÁRIO
l-ATA DA 5• REUNIÃO, EM 22
DE MARÇO DE 1989

1.1 -ABERTURA
1.1.1 -Comunicação da PresJdên-

da
-Inexistência de quorum para abertura da sessão.

1.1.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
1.2- ENCERRAMENTO
2 - EXPEDIEI'ITE DESPACHADO

2.1-MENSAGENS DO. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
-

~N• 20/89 (n• 9/89-GAG, na origem),
submetendo à_deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei do Distrito F ederaJ
n9 7/89, que institui normaS para atuali-

zação monetária de dêbitos com a Fazen-

da Pública do Distrito Federal, altera o Decreto-Lei n9 82, de 26 de dezembro de
1966, e -dá outras providências.
·-'""N• 21/89 (n• 10/89-GAG, na origem), submetendo à deliberação do Sena-

do Federal o Projeto de Lei do Distrito Federal n" 8/89, que altera o artigo 93 do
Decreto-Lei n>? 82,- de- 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências.
2.2- PROJETO DE LEI

....:.ProjetO-de

Nv 19/89 (ri" 11/89-GAG, na origem),

comunicando a promulgação de dispositivo da Lei n" 1, de 30 de novembro de
1988.
-

Lei dõ-se-nado no -44/89,
de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides,. que dispõe sobre _a cobertura, pelo
_T~óYfõ Nacional, dos valores relativos à
diferença entre os criteríOS de atualizaÇão

monetária previstos nos artigos 15 e 17
da Lei n9 7.730, de 31 de janeiro de-1989,
e dâ outras providências.
2.3 -PROJETO. DE DECRETO LE:
GISLATIVO

-Projeto de Decreto Legislativo n~
3/89, de_ autoria da Comissão_ Diretora, que
acrescenta parágrafos ao art. 4", do Decreto Legislativo n<> 72, de 1988, que "dispõe
sobre a remuneração dos membros do
Congresso Nacional".
3 - DIRETORlAGERAL DO SENADO FEDERAL

- Extratos de contratos.
4 - MESA DIRETORA

5 - LIDERES E VICE-LÚlERES DE
PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEI'ITES
_

Ata da 5'!1 Reunião, em 22 de março de 1989
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura
Presidência do Sr. Nelson Carneiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINClTOS, ACHAM-5E
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
- Aluízio Bezerra- Nabo r Júnior - Leopoldo Peres- Aureo Mello - Odacir Soares
- Almir Gabrlei-Jarbas Passarinho -Ale~
xandre_Costa·- João Lobo- Mauro Benevides -

José Agripino ....:.._ Lavoisier Maia -

Marcondes Gadelha- Ney Maranhão- Lou-nval Baptistã -JutahY Magalhães- R~y Bacelar -João Calmon - Nelson Carneiro_ Fernando Henrique Cardoso - Melra filho
-:_-~t-ciÓ Çacerda--Mendes Canale- Ra~
chid Saldanha Derzi - José Paulo Bisol Luiz Gonzaga.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A fista- de presença acusa o compareci-mento de 25 Srs; Senadores. Entretanto, não
há em" plenário o quonim_ regimental para
abertura da sessão.
Nos termos do § 2~ _do art. 180 do Regimento Interno. o expediente que se encontra
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO

Impresso

Oiretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL
a responsabahdade da Mesa do Senado Federal

~ob,

Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE. OE:_SOUZA

ASSINATURAS

Diretor Administrativo

Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . .. . .. . NCz$ 9,32

LUIZ CARLOS DE aASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO _COUTINHO MADRUGA
DiretDr_Adjunto

sobre a mesa será despachado pela Presidência, independentemente de leit_u_ra:
Nestas conc:Uções, vou encerrar a presente
reunião, designando para a sessão ordinária
de segunda-feira, dia 27, às 14 horas e 30

rilutos. a seguinte

ORDEM DO DIA

Tiragem:-2.200-exemplares.

ae

EXPEDIENTE
Despachado nos tennos do § ~ do artitos rurais, _cobri_nclo _o risco de morte ou inva1i- go 180 do Regimento Interno
dez permanente, tendo
- PARECERES FAVORÁVEIS, sob n• 1.052 MEI'ISAGEM 1'1•19, DE 1989-DF
e l.Q!)_J.Jie 1985, das Comissões:
MENSAGEM N• 11!89-GAG
- de -Economia; e
Brasília, 16 de março de 1989
-de Ananças.
c-asa
origem), que institui a obrigatoriedade
de seguro, nos financiamentos de investimenw

5

1
Veto TotaJ
PROJETO DE LEI DO SENADO
N'48, DE 1987-DF

Votação, em turno ónico, de veto total apos-

to ao Projeto de Lei do Senado

Exemplar Avulso ·- .................••.........••......... NCz $ 0,06

n~>

48, de

1987-DF, que intróduz-alterações.no Código
Tributário do Distrito Federal, institufdo pelo

Decreto-Lei n~ 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências. (Dependendo
do relatório da Comls~p do__Distrito_federaJ.)
2
Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF
N• 3, DE 1988

Votação, em turno único,- do veto pai'dal
aposto ao Projeto de Lei do DF n 9 3, de I 988,

que institui, no Distrito Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo de CombustíveiS Líquidos
e Gasosos, e dá outras providências. (Dependendo do relatódQ da Corilissão dQ Distrito
Federal.)

..

Parte vetada: parágrafo único do art. 69

Senhor Presidente,
Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos termos do § I I do
artíg0-10 da ResolUção n<?157/88, dessa e~
gia Casa Legislativa, acabo de promulgar o
seguinte dispositivo da Lei n9 I, de 30 de ~
vembro de 1988:
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de
"Art 3 9 Os servidores que, no período de
19B5, da Comissão:
5 de outubro de I 988 até a presente aata;
~-~~~~caçãO -e ·cultura.
nio compareceram ao serviço por motivo de
6
greve terão as respectivas faltas abonadas, não
Discussão, em turno único, do Projeto de
lhes aplicando, a respeito, qualquer medida
Lei da Câmara n• 19, de 1985 (n• 2.789/83, administrativa de carát,er purútivo."
na Casa-de origem), que dá o nome de "GuaAproveito a oportunidade para apresentar
rulhos" ao aeroporto em construção no muni· a'-':essa Excelência protestos da mais aJta esticfpio paulista do mesmo nome, e determina · ma .e distinguida consideração. ..;...._ Jo11quim
outras providênCias, tendo
Domingos Rorfz, Governador do Distrito FePARECER FAVORÁVEL, sob n• 403, de deral.
LEI N9 I,
1985, da Comissão:
Votação, em turno único, do.Projeto de Lei
âa Câmara n• 105, de 1985 (n• 2.569n6, 1111
Casa de origem), que fixa a Capital da República como sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo

-(Dépendendo da votação do Requerimento
n 9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamentO da discussão por
30 dias.)

3
VetO Pardal
PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do D.istríto Federal. (Dependendo do relatório da ComissãO
do Distrito Federal.)

Parte veta"da: art:. 49
4
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n• 13, de 1985 (n• 3.413/80, na

DE 30 DE NOVEMBRO DE l988

- de TranSportes, Comunicações e
Obras Pllbllcas.

7
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n• 46, de 1984 (n• 615n9,
na Çasa 9-e _origem), que_ estabelece medidas
para proteção-das florestas existentes nas nascentes dos rios, e dá outras providências, ten·
do

PARECE~ES, sob n" 1.043, e 1.044, de
. 1985, das Comissões:

-:de Agricultura, favorável; e
- de Finanças, favorável, com emendas
que apresenta de r\16 I a 3 - CF.
O Sr- PREsiDENTE (Nelson Came~o) -

Está encerrada a reunião.
(Levanta-se _a reUniáo às 1.5 horas e
.JSminutDs) · ·

·

Parte vetada pelo Governador do Dis-

trito Federal e mantida pelo Senado F~
dera/, do projeto qu"e se transformou na
Lei n 9 1, de 30 de novembro de 1g88,
que "dispõe sobre a concessão de Bixm_o
aos servidores-cMs e militi!lres do Distrito
Federal, de suas Autarqw'as e Fundações
Públicas e do T(ibunal de Contas do Dis-trito Federar: TUI-parte referente ao art.

y

"Art. 39 Os servidores que, no período de
5 de outubro de I 988 até a presente data,
ttão compareceram ao serviço por motivo de
greve terão as respectivas faltas abonadas, não
.se lhes ~pljcando, a respeito, quaJquer medida
administrativa de caráter punitivo."
~ado Federal, 14 de março de 1989 . . :. . __
Nels90 Carneiro, ~sidente.

"LEIN9 I
DE 30 DE NOVEMBRO DE 1988

Parte vetad8 pelo Governador do Dís-

trilo Federal e numtida pelo Sen8dó Fe- .

Mmçode1989
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dera!, do projeto que se tiansfotmou na
Lei n" 1, d~ 30 de_ novembro de 1988,

que "dispõe sobre a concessão de abono
aos servidores cMs

emUÍtllres do Distrito

Federal, de suas Autarquias e Fundações
Públicas _e do Tn"bunal de COntas do Distrito Federar: na ptute refereiJte ao lflt

3•

~

O Governador do Distrito Federal:

Faço saber que o Senado Federal manteve,
e eu promulgo, nos termos do § 11 do art.
10 da Resolução n9 157, de 1988, o seguinte
dispositivo da Lei

n9 1, de 30- de novembro

de 1988:
"Art 3~ Os servidores que, no período 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."

Brasília, 15 de março de 1989.- 101? da
República e 29? de Brasília - Joaquún Domingos Roriz.

MENSAGEM N• 20, DE 1989
(N• 9/89-GAG, na origem)

Brasflia, 3 de março de I 989
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Com base no § 1<? do arl 16 do Ato das
Disposlçôe$ Transitórias da ConStituição da
República Federativa do Brasil, combinado
. com o art. ~.inciso H, da Resolução n 9 157/88,
do Senado Federal, tenho a honra de_s_ubmeter à apreciação superior de Vossa Excelência
o anexo projeto de lei, que institui norm.as
para a atualizaçã.9 monetária de débitos para
com a Fazenda'"'Pública do Distrito Federal
e dispõe sobre a alteração do Decreto-Lei n"
82, de 26 de dezembro de 1966.

O projeto implementa, no âmbito do Distrito
Federal, os princípios contidos nos arts. 13
e 14 da Medida Provisória n"' 38, de 3 de fevereiro de 1989.

Por outro lado, a alteração da multa mo~a
t6ria prevista no artigo 189, I, do Decreto-Lei
nl' 82/66 tem a finalidade de desestimular os
contribuintes ao não recolhimento de tributos
nos prazos regulamentares.
Desta maneira, os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Pública do Distrito
Federal serão atualfzados monetariamente,
com base na evolução do. índice de Preço
ao Consumidor ,(IPC), alcançando inclusive
aqueles que forem objeto de parcelamento.
Assim, é de suma importância que Vossa
Excelência dê prioridade ao exame c;Jo projeto,
ruja aprovação contribuirá substancialmente
para o equilíbrio financeiro do Disbito Fecl'eral.
Confiando na atenção que Vossa Excelência
sempre dispensa às mensagens que encaminho a essa Casa, aproveito o ensejo para renovar-lhe protestos de estima e consideração.
-Joaquim Domingos Roriz, Governador do
Distrito Federal.

PROJETO DE LEI
DO DlSlRITO FEDERAL
N•7. DE 1989

lnstítui normas para atuah'zação monetária de débitos com a Fazenda PúbUca
do Distn'to Fedetãl, altera o Decreto-Lei
_n" 82, -de- 26 de dezembro de ]966, e
dá outras providências.
O Senado Federal.decreta:
Arl 1~ Os débitos de _qualquer natureza
para com a Fazenda Pública do Distrito Federal, quando pagos após o seu vencimento,
serão atualizados monetariamente na data do
efetivo pagamento, com base na evolução do
fndlce de Preço ao Consumidor (IPC).
Parágrafo único. A atualização monetária
será efetua_da_mediante_a multiplicação do débito pelo coeficiente obtido com a divisão do
índice corréspondente ao mês do efetivo pagamento pelo índice correspondente ao mês
em que o débito deveria ter sido pago.'
Art. 2 9 A atualização monetária dos débitos que forem objeto de parcelamento será
calculada na data da consolidação.
§ 19 Cada parcela do débito consolidado
será atualizada monetariamente na data do
efetivo pagamento, mediante a aplicação do
cOeficiente obtido com a divisão do índice correspondente ao mês do efetivo pagamento
pelo índice correspondente ao mês da consolidação.
§ 2' As prestações de débitos parceledos
anteriormente à vigência desta lei serão convertidas em cruzados novos, tomando-se por
base o valor da OTN de NCz$ 6; 17.
§ 39 Cada prestação de que trata o parágrafo anterior será atualizada monetariamente
na data do efetivo pagamento, mediante a
multiplicação de seu valor, em cruzados novos, pelo coeficiente obtido com a divisão do
índice dQ mês do efetivo pagamento pelo índice do mês de fevereiro de 1989.
Art. 39 __ O inciso I do artigo 189 do Decreto-Lei n 9 82, de 26-12-66, alterado pelo Decreto-Lei n<? 2.316, de 23-12-86, passa a vigorar
com a ~eguinte redação:
""Art. 189. ···········-···································1- impostos não recolhidos no prazo
regulamentar, vinte por cento;"

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
••
Art. 5 9 Revogam~se as disposições em
contrário.
Brasilia,
de
de 1989.-Nelson
Carneiro, Presidente.
(À Comissão do Dlstrfto Federal, onde
poderá receber emendas. após publicado
e distribuído em avulsos, pelo prazo de

5dias)
MENSAGEM N• 21, DE 1989
(N• 10/89-GAG, na origem)

Brasilia, 22 de março de 1989
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
~
Nos tennos do § 19 do artigo 16 do Ato
das Disposições
da Constituição

T..-

.I
~~
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Federal, combinado com o artigo 39, inciso
ll, da Resolução n~ _157, de 1gaa, do S~nado
Federal, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa EXcelência o anexo projeto de
lei, alterando o ~go 93 do Decreto-Lei n<?
82, de 26 de dezembro de 1966 -~ Código
Tributário do Distrito Federal, visando à redução de alíquota do Imposto Sobre_ Serviços
de Qualquer Natureza (ISS). -A modificação proposta tem a fmalidade de
· propriciar, ao Distrito Federal, condições de
igualdade com outros estados de Federação,
no que se refere à tributação das_ operações
de arrendamento mercantil, denominadas
"leasing".
De fato, tais operações representam, hoje,
instrumento eficaz na maximização da produtividade das empresas, de fonna que o seu
campo de uso se alarga cada vez mais.
O Distrito Federal, entretando, está ficando
à margem de tal processo, uma vez que a
alíquota do ISS PreVistã "para a afivídã:de é-bastante superior à das demais unidades da Federação, induzindo as empresas do ramo a se
estabelecerem onde os eJementos quantificadores do imposto são mais reduzidos.
Corrigindo-se tal distorção, ter-se-á, ao
mesmo temp'o, estimulado o crescimento
econômico das empresas do setor e propiciado o aumento da arrecadação tributária do
Distrito Federal.
I::, pois, de suma importância que Vossa
Excelência dê prioridade ao exame deste projeto, para que logo se produzam os benetidos
nele objetivados.
Confiante na atenção que Vossa Excelência
dispensará a esta Mensagem, aproveito o ensejo para expressar-lhe meus protestos_ de elevada consideração. - Joaquim Domingos
Roriz, Governador do "Distrito Federal.
PROJETO DE LEI
DO DISlRITO FEDERAL
N• 8, DE 1989
Altera o artigo 93 do Decreto-Lei

82. de 26 de dezembro de 1966,
outras providências.
--

n"

e ~dá

---

0 Senado Federal decreta:
Arl 19 O artigo 93 do Decreto-Lei n"' 82,

de 26 de dezembro de 1966, cciin as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n? 2.316,
de 23 de_ dezembro de 1986, mcintidÔ o seu
parágrafo único~- passa a vigorar cOm a seguinte redação:
"Art. 93. Excluídas as hipóteses de
que trata o artigo seguinte, a base de cálculo do Imposto sobre Servlços é o respectivo preço, ao qual se aplicarão as seguintes _aliquotas:
1- execução de obras de construção
cMI, obras hidráulicas e outras obras semelhantes, inclusive os serviços auxiliares
e complementares, dois por cento;
II- jogos e diversões públicas, exceto
cinema, dez por cento;
m- cinema, um por cento;
N- transporte coletivo, um por cento;
V- arrendamento mercantil ou '1easing", dois por cento;
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VI -demais serviços, cinco por cen-

to."
Art. 29 Fica o GovernadOr dO o-istrito Federal autorizado a baixar as normas comple-

mentares, necessárias ao cúmprimento desta
lei.

,

Art. 3 9 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4 9
contrário.

Revogam-se as disposições em

(À Comissào do Distrito Federal, onde
poderá receber emendas, após publicado

e distribuído em avulsos, pelo prazo de
5 dias útefS} .

PROJEI'O DE LEI DO SENADO
N~> 44, de 1989
Dispõe sobre a cobertura, pelo Te-

souro Nacional, dos va1ores relativos
à diferença entre os critérios de atualização monetária previstos nos artigos 15 e 17 da Lei n• 7.730, de_31
de janeiro de 1989, e dá outras provi-

dências.
O ConQressO Nacional decreta:
Art. 19 O Tesouro" Nacional assegurará,
ao crédito rural concedido com apoio em recursos da poupança--rural, cobertura das diferenças entre o fator de atualização previsto
no artigo 15 da Lei n? 7.730, de 31 de janeiro
de 1989, e o estabelecido, no artigo 17 da
mesma lei, para os saldos da caderneta de
poqpança.

Art. 29 O valor do diferencial referido no
artigo anterior será pago diretamente à instituição credora, na data do vencimento de cada
parcela dos financiamentos o-u- empréstimos
respectivos.
Parágrafo úníco. -Ao fim de cada mês, e se
o Tesouro Nacional ainda não houver procedido à cobertura do diferencial relativo ao mês
imediatamente anterior, poderá a instituição
credora fazer a compensação, total ou parcia1,
dos valores que lhe sejam devidos em face
da presente lei com a _importância que deva
recolher, a título êle tributos federais.

Art.

3~

Lei suplementar do Orçamento da
União preverá os recursos suficientes à equalização prevista no artigo 1~
Art. 4 9 Esta lei entra, em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos à data
de vigência da Medida Provisória n 9 32, revo~a
das as disposições em contrário.
Justificaç~o

a
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Indisfarçável_ é importância do setor rural
na elevação do nível geral de vida das P?Pulações, em decorrênda do caráter que ostenta
como supridor direto ou indireto· de alimentos
in natura ou processados. Por esse motivo,
praticamente todos os países se preocupam
hoje, em subsidiar as atividades ri,Jrais, levando
em conta, além do já mencionado, a pressão
concorrenda1 a que se submete.
Com a vigência recente do chamado "Plano
Verão", tanto o Governo quanto- o Congresso

Nacional preocuparãm-se em manter essa linha de orientação. Mas acontece que, aO procurar, no art. 15 da Lei n"' 7.730, de 31-1-89
- e , antes, na Medida Provisória n 9 32, de
15-1-89 -, f.xar critérios de correção monetária, o Cohgresso Nacional, em atinência com
o que o Governo fizera anteriormente, estabeIec~u _regras que deixam o j;;r_édito rurallastreado por recursos das cadernetas de poupança
em posição inSUStentáVel; Uma vez que o art.
17 da mesma lei prevê niveis~de correção bem
mais favoráveis aos poupadores do que os
permitidos às institufções financeiras, na· atualização dos mútuos concedidos. Em conseqüência, os financiamentO$ e empréstimos rurais passaram a ser feitos com evidente prejufzo para o credor, que teria de remune(CU
os aplicadores- que são a fonte dos recwsos
utilizados nessa llnha de crédito-, em condições bem melhores do que as bases permitidas para remuneração dos recursos emprestados.
O presente projeto de -lei -objetiva, em primeiro luQãr, Impedir a tnviabilização do crédito
as atividades rurais, Efetivamente, se não ad_otada a providência equalizadora aqui proposta,
as instituições finariceiras' que Operam no setor_tenderão a inibir suas aplicações nessa linha de crédito, em função dos enormes'prejuízos que tais operações iriam acarretar-lhes.
Em segundo lugar, o projeto, se aprovado,
ensejará adequados subsídios ao setor rwal,
que os não pode dispensar sem que graves
dificuldades sobrevenham para a qualidade
de vida da população brasileira, so.bretudo a
menos aquinhoada economicamente.
Por fim, a aprovação do que ora se propõe
evitará desequilfbrios no sistema financeiro,
principalmente o oficial, do que resultariam
óbvios inconveni~ntes sócio-econômicos.
S~a das SeSsões, 22 de ma-rço de 198Si.
_,,~.:tvfauro

Benevides.

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.]

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~' 3, de 1989.

ACrescenta parágrafos ao art. 4 9, do
Decreto Legislativo 11' 72, de 1988,
que "dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional".
O Congresso Nadonal decreta:
Art. J? O ártigo 49, do Decreto Legislativo
n~' 72, de 1988;passará a vigorar com os se.:_
guintes parágrafos:
"§ 1~' A ajuda de custo não será devida se a sessão legislativa extraordinária
for convocada para o diA imediato ao do
encerramento da sessão legislativa ordinária.
§ Z' A ajuda de custo não será, igual-mente;-devíaa,-se a sessão legislativa ordinária se iniciar no dia imediato ao do térmirlo da sessãO legislativa extraOrdinária.''

Art.-.. :29 Este decr_eto _legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Art. 39

Revogam-se as disposições em

Contrário.

JuStificação

Os objetivos e o alcance da medida proposta São dares e suprem omissão legal.
Não parece razoável à Mesa do Senado Federal que, recebendo, no fmal da sessão legislativa ordinária a ajuda de custo prevista no
artigo 4 9 , do Decreto Legislativo n~ 72/88, e
estando, ainda, em Brasijiã;'o parlamentar venha a recebei- nova ajydã de custo para convocação extraordinária. que se_rá, afinal, mera
continuação dos-·irabalhos normais do Congresso.
O mesmo argumento se aplica ao proposto_
no parágrafo segundo do presente decreto le~
gisJativo.
A ajuda de custo será sempre igual ao valor
do subsídio, e não inclui, conseqüentemente,
a remuneração correspondente à representação.
Sala das_Sessõês, 21 de març_o de! -1989.
- Nelson Carneiro, "Pi'es!dente. - Alexandre
Costa, Segundo Vice-Presidente - Lavoisier
Maia - Nabor Junior- Aureo MeDo.
LEGISLAÇÃO CTTADA

DECRETO LEGISlATNO N• 72, DE 1988

Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nacional e dá
outras providências.
O CongreSSO Nacional decreta:
Art. 19 A remuneração mensal dos mem~
bras do Congresso Nacionâl coriStitUi~se de:
I - Subsídio;
II- Representação.
Art. 2? O sl,_.lbsídio, que corresponde em
áUtubro -à iri"ipartãnciã de Cz$ 1.566:992,00
(hum milhão;-qUinhentos e-sessenta- seiSmil, nove·centos e noventa e dois cruzados),
é a retribuição devida mensalmente ao deputado federal e senador, a partir da posse, pelo
exerdcio do mandato parlamentar.
Art. 3~' A representação, que corresponde
em outubro à importância de Cz$
1.100.000,00 (hUm milhão e cem mil cruzados), é devida mensalmente ao parlamentar
e destina-se a compensar despesas pess_oais.
Art. 49 É devida ao parlamentar, no início
e no final de cada sessão legislativa, ajuda
de custo correspondente ao valor do subsídio.
Art. 5~' O Imposto_ de Renda incidirá sobre .
todos__os valores previstos neste decreto legislativo, pagos em espécie, na forma da lei.
Art. _6~ O perlamentar que, injustificadamente, não comparecer à sessão do dia deixe!- _
rá de perceber 1/30 (um tririta avos) do subsídio .e da representação.
Art. 7o O suplente convocado recel;:terá, a
partir da posse, a remuneração a que tiver
direito o parlaffieiitai em exercido.
Parágrafo único. Oo_val6r co:orrespondente
à ajuda de custo não será devido ao_ suplente
reconvocado na mesma sessão legislativa
Art. ao Os valores da remuneração dosdeputados federais e senadOres serão reajus-

e
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tados. uniformemente, por atos das respec·
tivas Mesas, na mesma data e no mesmo percentual fiXado para os servidores da União.
Art. 9' As contribuições devidas ac Instituto de Previdência dos Congressistas peJos
segurados e a patronal devida pelo Senado
Federal e pela Câmata--âos Deputados serlo
calculados sobre o subsídio.
§ 19 As pensões do Instituto de Previdência dos Congressistas serão calculadas to·
mando-se por base o $Ubsídio estabelecido
neste decreto legislativo, observada a legisla·
ção em vigor.
§ 2<? As Mesas do Senado Federal e da
C:âlnara dos Deputados deverão a1ocar em

seus orçamentos recursos próprios para aten·
dimento das despesas decorrentes da aplica·
ção deste artigo.
Art 1O. Ficam extintas quaisqUer remunerações acessórias, pagas em espécie, não
previstas neste decreto legisJativo, exceto a
correspondente ao auxilio--moradia, enquanto
persistir o déficit de imóveis funcionab.
Art. 11. ESte decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação, retroagindo
os seus efeitos ao dia 6 de outubro .de 1988.

Art. 12. Revogam-se as disposições em
contrmio.

· Sen-'.do Federal, 1" de dezembro de 1988.

-Humberto Lucentt, Presidente.
(À Comiss4o de OJnstitulç/Jc e Justiça.)

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato rP 022/89
Contratttdw. Exame Laboratórios de Pato·
logia Clínica Ltda.
Ccntr- Senado Federo!.
Objeto: PrestaçAo de setV!ços, compreendendo exames médicos complementares de
diagnóstico e tr$ffiento no âmbito das espedaJ[zações da Contratada, a senadores, servi·
dores do Senado e seus dependentes.
lidtllçio:. Credendamento com base no
Ato rP 40/88, da Comfssõo Dfretoro.
. Crédito pelo qual correr~ li Despesa: A conta
do Programo de Trabalho 01 014282004n61,
Natureza da Despesa 3132-0109!.!.
Empenhe: Foi emiti.da a Nota de Empenho
rP oqo7610, de 23,1-89.
Valor Contratu11l: Estimado em NCz$
35.000,00 (trinta e cinco mil cruzados novos).
lotgenci.Y: 13c2-89 a 31-12-89-

Quinta-feira 23
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Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José

Passos Pôrto.
Pela Contratada: Dr. Tito de Andrade Figuerôa.

EXTRATO DE CONlRATO
Espécie: Contrato n9 028189.
Contratada: Clínica Médico-Cirúrgica Daher

Ltda.
Contra/:lJiJte: Senado Federal.

Objetn: Prestação de serviços médico-hospitalares pela Contratada aos senhores sena-

dores, servidores do Senado e seus dependentes.
liciÜJçio: Credenciamento com base no
Mo n9 40/88, da Comissão Diretofa.
Oédito pelo qual cOtTerá a Despesa: À conta
do Programa de Trabalho 0101428.2004n61,
Natureza da Despesa 3132-0109!.!.
Empenho: Foi emitida a Nota de Empenho
rP 00058/2, de 23-I-89.
Valor Contrãtual: Estimado em NCz$
100.000,00 (cem mil cruzadOs novos).
!oígência: 13-2-89 a 31-12-89.
Signat6rios: Pelo Senado Federal: Dr. José
Passos PtJrto.
Pela Contratada: Dr. Rogério Daher.
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BRASWA-DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 22• SESSÃO, EM 27
DE MARÇO DE 1989
!.l-ABERTURA
12-EXPEDIENTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da RepúbDca
..
-N~> 65/89 (no 119/89, na origem), referente à escolha do Sr. Carlos No_rberto de

Oliveira Pares, Embaixador dO Brasil junto
à República de Gana, -para:, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República de Serra Leoa.
- N9 66/89 (n-?120/89, na origem), referente à escolha do Sr. Carlos Norberto de
Oliveira Pares, Embaixador do Brasil jurÍto

à República de Gana, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República da Ubéria.
- N967/89(n9121/89; naciríge"m), restituindo autógrafos de projeto de lei saneio- _
nado.
-N• 69 a 71189 (n• 124 a 126/89, na
origem), de agradecimento de comunica-

ções.

1.2.2 -Requerimento
-

N~>

45/89, de autoria dos Senadores

Mauro Benevides e Jutahy Magalhães. solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do ex~Senador Bernardino Viana.
Aprov.:rdo, após usarem da palavra os Senadores Mauro Benevides e Chagas Rodri-

gues, tendo a Presidência se assedado às
homenagens prestadas em nome da Mesa.

1.2.3 -Comunicações da Presldên~

ci8

.

-Recebimento da Mensagem n"' 68/89 (no 122/89, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República solicita autorização para que o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte pqssa emitir, em êará~
ter excepcionãl, letras fmanceiras destinadas a substituir Obrigações_do Tesouro
do Estado que serão extintas ·na forma da
Lei n"' 7.730, d~ 31 de janeiro de 1989.
....:.-Termino do prazo no último dia 20
dos trabaJhos da Comissão Especial destinada a avaliar o desempenho da delegação·
brasileira nos Jogos Olímpicos de Seul.
-Designação de Parlamentares que integrarão acõmlssão incumbida de promover as comemorações do Centenário da
Prçclamaç~o da República e· da promulgélçâo da primeira Constituição Republicana no País.
-Realização; amanhã, da ele~ção para
Presiderite e Vice-Presidente do Instituto
de Previdência dos Congressistas.
- Coiwocação de sessão conjunta a
reaJizar-se amanhã, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa.
-Referente a.reunião, na próxima quarta-feira, dos membros da Comissão do
Distrito federal.e da Comissão de fiscalização e Controle.

-Designação de Senadores para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar os conflitos de terra
ocorrentes no País.

1._2A- Comunicações
-Dos Senadores Mendes Canale e Carlos De'Carl~ de ausência do País.

. 1.2.5 -Discurso do Expediente

SENADoR MANSC/FTO DE LAVORPlano de

~bilização

económica.

L2.6- Leltunt de Projeto
-Pmjeto·de Lei do Senado n~ 45/89,
de autoria do Senador Ronan- Tito, que
institui, para os Estados, Distrito Federal,
Municípios e órgãos da administração cUreta da União compensação financeira pelo
_resultado da exploração de petróleo_ ou gás
natura], de recursos hídriços para fins de
geração de energia elébica e de recursos
minerais, em seus respectivos territórios,
plataforma continental, mar tenitorial ou
zona económica exclusiva e dá outras providêndas.
1.3-0RDEM D6DIA
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
Senado IT' 48, de 1987 -DF, que introduz
alterações no Código Tributário do Distrito
Federal, instituído pelo Decreto-:Lei n~" 82,
de 26 de dezembro de 1966, e dá oufiaS providências. Votação adiada por falta de
quorum.
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EXPEDIENTE
CENTIU) GÚ.FICO 00 SENADO FEDERAL
OIAIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob • responsabd•dade d• Meu do Senado Feder•r

Diretor·Geral do Senado Fede-iBI
AGACIEL DA Sll VA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÊ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MI\ORUGA
Oiretor Adjunto

Veto parcial aposto· ao Pro]etõ de Lei

do DF n~ 3; de 1988, que institui, no Distrito
Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo
llquido~e

ASSINATURAS
Semestral ... . . .. . . . . .... .. .. . . .• . . ... .. . . . .•... ........ .... NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06
Tiragem: 2.200-exemplares.

Projeto de Lei da Câmara Ir' 46, de 1984
(n!> 615n9, na Casa de origem), que estabelece medidas para proteção das flores-

Gasosos, e dá

tas existentes nas nascentes dos rios e dá

outras providências. Votação adiada por
falta de quorum.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de 1988, qUe dispõe sobre

outras proVidências. Discussão encerradà
ficando a votação adiada por falta de quo-

de Combustíveis

os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara Il" 13, de 1985
(n\' 3.413/80, na Casa de oriQem), que ·institui a obrigatoriedade de seguro, nos financiamentos de investimentos rurais, cobrin~
do o risco de morte ou invalidez permanente. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara nG 105, de
1985 (n~ 2.569n6, na Casa de origem),
que fixa a Capital da Repúbllca como sede
do Conselho Nacional de Desportos. Vota-_
ção adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n~ 19, de 1985
(n" 2.789/83, na Casa de ~origem), que dá
o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em
construção no municípto pauliSta do mesmo nome e determina outras providências.
Discussão Sobrestadapor falta de quorum
para votação do Requerimento no 42/89.

rum.
1.3.1 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADORJAMIL HADDAD -lnflaçáo.
Impunidade na administração pública. Homenagem póstuma ao maestro Gáudio
Santoro.

SENADOR ITAMAR FRAIYCO- Em
questão de ordem, respondida pela Presidência, solicita posicionamento do Senado
sobre contestação à indicação do Dr. Aluízio Alves para Ministro do Superior Tribunal Militar.

SENADORMARCONDESGADELHAEpisódio da contestação à indicação do
_ ex-Ministro _!Juízio Alves para o STM.
SENADOR LEITE 0-M VE5 - ContestaçãO-aa indicação do Dr. AluízioAlves para
Ministro do STM. Carta de desvinculação
partidária do ex-Senador Paulo Brossard.
SENADOR AUREO MELLO- Homenagem ~o ex-Senador Paulo Brossard. Homenagem póstuma ao maestro Gáudio
Saf'itoro-:-

SENADOR MAURO SENEVIDES.Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior.
-

1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO

2 - DISCCIRSOS PROFERIDOS
EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Senador João Menezes, pronunciado na sessão de 20-3-89.
-Do Senador AUreo Mello, pronunciado na sessão de 21-3-89. _
3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

N• 59 e 60189.

4 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL

~

-N?l 8e9/89.
5 -MESA DIRETORA

6 - ÚDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÁO DE COMISSÕES PERMANEl'ITES
__

Ata da 22" Sessão, em 27 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson .Carneiro, Iram Saraiva, Nexandre Costa e Áureo Mel/o.
As 14 HORAS E 30 MINCffOS, AOMM-SE
PRESENTES OS SRS.SENADORES:
- Odacir Soares -Moisés Abráo- Antonio
Luiz Maya --Alexandre COSta ---c Chagas Ro-

dri~lfeS - Mauro Benev;ides - Marcon.des
Ga_g_elha - Ruy Bacelar - Jamil Haddad Nelson Carneiro - Ronan Tito- Mauro Borges - lran ?é!J'aiva - lrapuan c~ Junior
- Meira Filho - Mendes Canale - Rachid
Saldanha Derz:i - Leite Chaves.

O SR. PRESIDE.rt:re (Neison Carneiro) _
- A ·lista de presença acusa o comparecimento de 17 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
-Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalh.os.
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O Sr. 1n Secretário irá proCeder à leitura
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE

DAREPÚBUCA
SUBMETENDO À DEliBERAÇÃO DO SENADO A ESCOLHA DE NOMES INDICADOS
PARA FUNÇÃO CWOPROVIMENTO DEPENDE Sa4 FRÉVú\ AOO!ESCÊNCJA:
MENSAGEM N• 65, DE 1989
(N•119/89, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o Artigo 52 (item
IV) da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências a escolha,
que desejo fazer, do Senhor Carlos.Norberto
de Oliveira Pares, Embaixador do Brasil junto
à República de Gana, para, cumulativamente,
~rcer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Serra Leoa nos terinos do
Artigo 56, § 1~. do Regulamento de Pessoal
do Serviço Exterior, bWdo pelO Decreto no
93.325, de 1' de outubro de 1986.
2. OS méritOS

dO Embaíxador Carlos Nor-

berto _de Oliveira Pares, que me 4'lduziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 22 de mãrÇO de 1989. -José

Samey.
INFORMAÇÃO~

Cuntculum Vltae:
Embaixador Carlos Norberto-de Oliveira Pares
São Paulo, SP, 2~ 1e maio de !932.
Filho de Wast-Jngton d.,_ Fonseca Pares e
Alice de Oliveira P02res.
Bacharel em <.....!êncías .Jurídicas e Sociais,
Faculdade c;l.e Direito, (JSP. Diplomata do "lnstitut D'Études Politiques de Paris de I'Uníversuté de Paris.
.
Cônsul de T e.-c:eira Classe, 8 de junho de
1960.
~
Segundo Secretário, antiguidade, 14 de outubro de 1964.
~
Primeiro Secretário, merecimento, 31 de
março de 1970.
·
Conselheiro, meredme11to, 20 de setembro
de 1974.
Ministro de Segw;1da_ O~se, fll~~cim.ento ...
12 de dezembro de 1979.
·
.Assistente do O!efe da Divisão de Informações, 1969.
~
Chefe da Di\isão de Passaportes. I 979/82.
Chefe, subsjtuto, do Departamento Córisular e Jurídico, 1981/82.
Belgrado, Terceiro Secn~t.ário, 1963/64.
Belgrado, Er.ca..~do de Neg6cios, 1963.
Tei-Aviv, Encarregado de Negócios, 1964.
BelgFado, Segun, > Secretário, 1964165.
Atenas, Segundo ~ cretário, 1965/69.
Atenas, Encarregado da Seção Consu1ar,
1967.
Atenas, Encarregado de Negócios, 1967.
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Lagos, Encarregado de Negócios, 1972.
escolhê--lo para o desempenho dessa elevada
Paris, Cônsul-Adjunto, 1973/74,
função, constam da anexa infóririãção do MiParis, Encarregado, 1973/75.
nistério das Relações Exteriores.
Bucareste, Conselheiro, 1975nB.
BrasiJia, 22 de março de 1989. - José
Bucareste, Encarregado de Negócios, Samey.
19(8.
Santiago ·do Ch~e. Encarregado de NegóINFORMAÇÃO
cios, 1980/81.
.Cuniculum Vitae:
Madri, Ministro-Conselheiro, 1982183.
-·Madri, Encarregado de NegóCios, 1982 e
Embaixada~ CarlOs Norberto de Oliveira Pares
1983.
São Paulo, SP , 28 de maio de 1932.
BOgotá, Ministro--Conselheiro, 1985/87.
Filho de Washington da Fonseca Pares e
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1985.
Alice de .Oliveira Pares.
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1987.
Acra, Embaixador, 1988189.
Bacharel em Oências Jurídicas e Sociais,
Grupo de T rabaJho de Estudo e Plano de Faculdade de Direito, USP.
Participação do Brasil em Certames InternaDiploma do "lnstitut D'Études Politiques de
Paris' de I'Université de Paris".
cionais, São Paulo, 1960 (membro).
C"onsul de Terceira O asse, 8 de junho de
ConiissãO de Concoirendas, 1961 (mem1960.
•
~
~
bro).
Segundo Secretário, antigüidade, 14 de ouVia!:Jem do Navio-Escola "Custódio de Metubro de 1964.
lo" à Africa, 1961 (representante do MRE).
Negociações do Acordo Comerdal entre o Primeiro. Secretário, meredmentó, 31 de marBrasil e a URSS, Rio de Janeiro, 1963.
ço de 1970.
Conselheiro, merecimento, 20 de setembro
G"rüpo de Trabalho de Estudo da EstrUtura
do Serviço de Divulgação do Brasil no Exterior, de 1974.
1969.
Ministro de Segunda QasSe, merecimento,
_ <:oõrdenador de Relações Públicas e repre-- 12 de dezembro de 1979.
Assistente do Chefe da Divisão de lnfonnasentante do MER junto à Assessoria Especial
de Relações Públicas na Presidência, 1969. · ções, 196~.
Reuni.i;o dos Chefes de Missão do Leste EuChefe da Divisão de Passaportes, I 979182.
Chefe, substituto, do Departamento Conropeu", Viena, 1965 (assessor). LVIll Conferência da União Interparlamentar, Haia, 1970 sular e JwidícQ,_1981182.
(membro).
Belgrado, Terceiro Secrerário, 1963/64.
UX Conferência da União Interparlamentar,
Belgrado~ Encarregado de Negócios, 1963.
Paris, 1971 (membro).
Tei-Aviv, Encarregado de Negócios, 1964
Grupo de Trabalho· para Redação do EstaBelgrado, Segundo Secretário, 1964/65.
tuto de Estrangeiros, Brasilia, 1982 (membro).
Atenas, Segundo Secretário, 1965/69.
Conferência de Ministros Plenipotenciários.
Atenas, Encarregado da Seção Corisular,
para o Estabelecimento de um Centro Interna- 1967.
Atenas, EncaiTegado de Negócios, 1967. cional de Engenharia Genética e Biotecnologfa (QNIDO), Madri, 1983 (chefe).
Lagos, Encarregado de Negócios, 1972.
Ordem do Mérito Civil ela Espanha
Paris, Cônsul-Adjunto, 1973/74.
Paris, Encarregado, 1973n5.
O Embaixador Carlos Norberto de Oliveira
Pares se .encontra nesta data no exerclcio de
Bucareste, Conselheiro, 1975na
suas funções de Embaixador do Brasil junto
Bucar~~te, Encarregado de NeQócios,
à República de Gana.
1978.
Secretaria de.Esi:ado das Relações ExterioSantiagO Qq Chile, Encarregado de Negóres,......,.. Sérgio Barbosa Se!Til, Otefe do Depar- cios, 1980/81. ..
tamento do Serviço Exterior.
Madri, '~nistro-Conselheiro, 19.82/83.
Madri,_ Encarregado de Negócios, 1982,
(À ComiSsão de Re/aç6es Exten"'ores.)
1983.
Bogotá, Ministro-Conselheiro, 1985/87.
~MENSAGI!M N• 66, DE 1989
Bogotá, Encarregado de Negócios, 1985.
~ (N• 120/89, na origem)
.Bogotá, Encarregado de Negócios, 1987.
ExcelenUssimos.Senbores membros do Se1\cra, Embaixador, 198.8189.
nadO ofederal: ·
Grupo de Trabalho de estudo e PlanO de
De conformidade com o Artigo 52 (item Participação 4o Brasil em Certames Interna1\l)da Constituição, tenho a hOnra de submeter cionais, São P~uJo, 1960 (membro).
-~_aprovaçãO de VossaS EXée1ênciãs a escolha,
CoinissãO de· Concorrêricias, 1961 (mem~
que. desejo fazer, do Senhor Carlos Norberto. bro).
_. .
.
de QJiv.eir_a.Pares, Embaixador do Brasil jun~ · ·Viagem do Navio-Escola "Custódio de Meà' República de Gana para, cumulativamente, lo" à Africa, 1961 (representante do MRE).
exert_er a função de ~dor do Brasil junNegociaçpes do Acordo Comercia! entre o
to à Re.pública da übéria nos termos do Artigo Brasil e a ~ Rio de Janeiro, 1963. .
9
56,.§ "1 , do_ Regu]arn.ento de Pessoal do Ser- _ (_irupo de Trabalho de Estudo da Estrutura
viço ExteriOr, baixado pelo Decreto n9 93.325, do Serviço de Divulgação do Brasil no Exterior,
1969.
~
.
~
de 1• de outubro de 1986. ~
2. ··os tn"éritoS elo" Embaixador Carlos NorCoordenador de Relações Públicas e repre-berto de Oliveira Pares, que me induziram a sentante do MRE junto à
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Assessoria Especial de Relações Públicas
da Presidência, 1969~ -

Reunião dos Chefes de Missão do Leste Europ.eu, Viena, 1965 (aSsessOr).
LVIII Conferência da União Interparlamentar,
Haia, 1970 (membro).

UX Conferência da União lnterparlamentar,
Paris, 1971 (membro).
Grupo de Trabalho para Redação do Estatuto de Estrangeiros, Brasília, 1982 (membro).
Conferência de Ministros Plenipotenciários

para o Estabelecimento de um Centro Internadona! de Engenharia Genética e Biotecno. logia (UNIDO), Madri, 1983 (chefe).
Ordem do Mérito Civil da Espanha.

O .SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O requenm.ento lido depende de votação,
em cujo encaminhamento poderão fazer uso
da p~lavra os Srs. Senadores que o desejarem.

-

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para encaminhar a votação.) -Sr. Presi·
dente, Srs. Senadores, na última quarta·feira
recebíamos, aqui em Brasília, com profundo
O Embaixador Carlos Norberto de Oliveira . pesar, a notícia do repentino falecimento, na
Pares se encontra nesta data no exercício de cidade de Teresina, Capital do Piauí, do ex-Sesuas funções de Embaixador do Brasil junto nador e extraordinário líder político Bernardino
à República de Gana.
Viana que, ocupando a cadeira de represenSecretaria de Estado das Relações Exterio- tante do povo do ·seu Estado -n~sta Casa. teve
res.- Sergio Barbosa Serra, Chefe do Depar- uma atuação das mais destacadas, assinalada,
ta:nento do Serviço _Exterior.
sobretudo, peJa sua Competência, pelo seu talento. pelo seu inexcedível espírito público.
(A Comi5siio de Relações 5teriores.)
Sr. Presidente, como também ocorreu com
V.- Ex•, tivemos o privilégio de conviver por
4 anos com o Senador Bernardino Viana na
MENSAGENS DO PRESIDENTE
-condição de suplente do saudoso Senador PeDAREPÚBUCA
trônio Portella.
Restituíndo autógrafos de Projeto de Lei _
Como Vice--üder da sua Bancada, Bernarsancionando:
dino-Viana tinha uma atividade profícua,_ fecunda, assidua, posso dizer brilhante, neste
N• 67/89 (n' 121/89, na origem), de 22 do
corrente, referente: ao Projeto de: Lei da Câma- plenário e nas çomissõe"s técnicas, defendenra n• 93, de 1985 (n' 3:724/84, na Casa de --do -os interesses do seu. Partido, defendendo
os princípios democráticos, defendendo-os inorigem), que dispõe sobre a cqnservação do
teresseS do Piauí, os do Nordeste e os do País
Memorial Juscelino Kubitschek.
comá Um todo.
---(Projeto que se transfopnou na_ Lei n9 7.743,
Recordo--me
que
ao
reapresentar,
em 1979,
de 22 de março de 1989.)
um p-rojeto que deixara de ser apreciado na
De agradecimento de comunicações:
- legislatura anterior, regulamentando o art. 45
N<1 69/89 (n9 124/89, na oiigem), deZ! ao da Carta Magna, para permitir ao Congresso
corrente, referente à aprovação das mat~ o exercido das suas tarefas de fiscalização
constantes das Mensagens da Presidência da
e controle da administração direta e indireta,
República n>:>t 40 e 53 _de 1989:
coube ao eminente Senador Bernardino Viana
N• 70/89 (n• 125/89, na origem), de" <lo rel.utar a proposição no âmbito da Comissão
corrente, referente à eleição da Mesa dE;!ssa
de Constituição e Justiça. E diria, neste moCasa CongreSsual.
___________ _ mento, oferecendo o meu espontâneo teste['!• 71/89 (n• 126/89, na origem), de 22 do
munho, que S. EX' colaborou, através de 5
corrente, referente à aprovação das matérias
emendas, para que se aprimorasse o texto.
constantes das Mensagens da Presidência da
original da minha lavra, submetido à apreciaRepública n• 24 e 114, de 1988; 43, 45, 46
ção, inicialmente, do Senado e, posteriormene 57, de 1989.
- te, da outra casá ·do Congresscr Nacional.
Como homem público, Sr. Presidente e Srs.
O SR PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
SenadQre_s_, Bernardino Viana, funcionário de
- O expediente lido vai a publicação.
carreira do Banco do Brasil, tendo escalonado
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
quase todas as posições na hierarquia do Ban- Sobre a mesa requerimento que será lido co, até desfrutar do oUum cum dlgnltate,
pelo Sr. I• Secretário.
- Bernardino_ Viana ocupou, no seu- Estado, os
cargos de Secretário da Fazenda, Secretário
É lido o seguinte
da Indústria e Comércio, Presidente do Banco
REQUERIMENI'O 1'1• 45, DE 1989
do Estado do Piaui, e em todas essas funções
Requeremos, na fonna regimental, e. de S. ~demonstrou, à sociedade, o seu espírito
acordo com as tradições da casa, as seguintes · púbHco, o seu tirocínio a sua clarivldência e
o seu desejo de servir à comunida_de.
homenagens pelo falecimento do ex-Senador
E neste momento, Sr. Presidente, em que
Bernardino Viana:
nós lamentamos o prematu.ro desapareci, a) mserção em ata de um voto de profundo
mento do nobre Senador Bernardino Viana,
pesar,
desejo, ao encaminhar este req~erimento, reb) apresentação de condolências à família
verenciar a sua memória em nome da minha
e ao Estado do Piauí.
Bancada, a Bancada do Partido do Movimento
Sala das Sessões, 22 de março de 1989.
Democrático Brasileiro. Tenho absoluta certe-Mauro Berrevides -Juttthy Magalhães.

za de que outros _Srs. Senadores far-se-ão ouvir durante o encaminhamento do aludido re·
querimento. Tenho absoluta certeza que todos
nós - como o- Senador Itamar Franco, que
vem da legislatura pasSada, -que privamos de
perto com Bernardino Viana- tivemos condições de aferir as suas qualidades, os seus méritos, os seus atributos como cidadão, como
parlamentar, como líder político de marcante
projeção na vida partidária do País.
Concedo um aparte a V. Ex•, Senador l@mar
Franco.-

O Sr. Itamar Franco - Senador Mauro
Benevides, eu queria juntar a minha voz à de
V. EX, nesta homenagem que presta a Bernardino V121na. V. Ex" já destacou a personalidade
do nosso companheiro. Eu apenas acrescentaria uma,_ Senador Mauro Benevides, a sua
sjmplicidade, o seu cavalheirismo e o seu cole·
guismo, independente do partido a que servia.
V. Ex' também jã destacou a sua assidl!idaçie
no plenário e nas comissões __téç:nicas, o seu
espírito público, o seu espírito combativo. Foi
com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Senador Bernardino Viana. Juntando a minha voz à de V. E;~(', prestolhe, em nome do Estado que represento nesta _
Casa, o Estado _de Minas Geraís, as minhas
homenagens e a certeza de _que o exemplo
de S. Ex" há de ficar em todos nós.
O SR. MA(JRO BEI'IEVlDES - Agrade·
ç:o a V. Ex".. nobre Senador Ifamar Franco,
a solidariiedade emprestada a esta homenagem que entendemos, através de requerimento, "de solicitar ao Senado Federal, desde a
última quarta-feira, quando nos chegara a infausta notícia do desaparecimento do Senador
Bernardino Viarut O Piauí realmente pranteia
a perda do filho ilustre, e nós, colegas de Berk
nardino Viana na legislatura de 79 .,-- 83, nos
sentimos realmente comovidos, Sr. Presidente
e Srs. Senadores. Desejamos,- neste instante,
prestar a nossa sentida homenagem à memória de Bernardino Viana e, naturalmente, levan~
do à sua esposa, D. Celeste Viana, e aos•seus _
filhos a manifestação da IJOSS!l tr_ist~ ·e da
nossa mágoa pelo desaparecimento do ilustre
brasileiro.

O Sr. Leite Chaves- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES o aparte de V. Ex'

Ouço

O Sr. Leite Chaves - Com es_Se- requertV. Ex" nOs ·surpreende, dando-nos a

~ riiento,

notícia da morte do Senador Bemardino Viana. Como V. Ex- fui seu colega por alguns
anos. Ele aqui substituiu o Senador Petrônio
Portela e manteve conosco, a despeito de pertencer a outro partido, uma convivência das
mais cordiais. Pessoa muito educada, muito
gentil, pai de muitos filh0s, Bernardino Viana
manteve conosco uma identificação "mUito
grande, inclusive comigo que, na época; quan~
do aqui cheguei, era Senador pelo Sul, embora
nordestino, assUmi identificação de_· origem
com Senadores do Nordeste, e essa minha
origem política do Sul serviu até como· pOnto
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de convergência para que tivéssemos. naquela

época dificil, o entendimento maior entre Bancadas da ARENA e do PMDB. Entristeço-me,

realmente, pela morte do Senador Bernardino
VJana, parecia-me moço ainda. Creio ser esta
uma tarde, para mim. constrangedora. Podia
esperar a morte de muita gente, menos de
Bernardino Viana. A última vez que o vi aqui,
no Congresso Nacional, estava muito saudável, rpuito lépido. De uns tempos para cá, S.
Ex' passou a ter uma ativídade mUito Intensa,
mas muito reservada. S. EX~" foi, durante muito
tempo, o secretário particular do Presidente

Samey, para tratar da correspondência que
tivesse algum sentido político. E essa atividade
S. Ex' exerceu aqui, na sala da antiga Vi ce-Pre-

sidência, durante aJgwn tempo, e depois não
sei se em Palácio. mas a dimensão moral de

s. Ex" era tanta que jamais aproVeitOu--essaintimidade ou essa relevante função de acesso
constante ao Presidente para dela tirar qual~
quer proveito. Nós nos congratulamos com
V. ~ pelo requerimento oportuno e os senti~
mentos, à D. Celeste-e aos mhos, neste instante, não são apenas meus, são da nossa Bancada, o PMDB, com quem, a despeito de pertencer a outro partido, S. Ext mãnteve uma- duradoura e agradável convivência, como o disse
antes.
O SR. MAURO BENEVIDES - Meus
agradecimentos a V. Ex!' nobre Senador e Uder
Leite Chaves por 'esse seü aparte que repre~
senta, sem dúvida, a solidariedade do nosso
Partido, o PMDB, a· esta sentida homenagem
que prestamos, neste instante, à figura inesquecível de Bernardino Viana, a quem costumávamos ver todas as tardes ao lado do Uder
do partido, naquela época, a Aliança Renovadora Nacional, mas sempre aquele homem
fidalgo, gentil, cortês, atento aos seus misteres
parlamentares e procurando cumprir, com a
maior dignidade, o mandato que lhe foi outorgado pe1o povo do seu Estado, o Piauí.
Portanto, aqui Hca a nossa manifestação de
profundo pesar e soUdariedade à família en1utada, e a certeza de que nesta homenagem
vai também o reconhecimento de todo o Senado Federal, pelos inestimáveis serviços que
Berl}ardino Viana prestou ao seu Estado, o
Piauí, ao Nordeste e ao Pais.
O SR. PRESmEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.

O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB

- PL Pronuncia o seguinte díscurso.) - Sr:
Presidente, Srs. Senadores, tive a honra de
ser ·um dos signatários do requerimento e,
realmente, aqui estou par~ participar das ho-menagens que, com justiça, o Senctdo presta
hoje a um eminente parlamentar que teve
oportunidade, nesta alta Casa do Congresso
Nacional, de demonstrar o seu elevado espírito
público.
Sr. Presidente, os jornais_ do P'l_éluí, Estado
que represento nesta caSa,-do últim~dia.23,
quinta·feira, todos eles lamentando o epis6dio,
deram a mais ampla divulgação ao passamen~
to do eminente Dr. Bernardino Viana, ocorrido
nas primeiras horas do dia 22.

Bernardino Viana chegou ao Senado como
suplente convo~.:ado, pois era suplente do emi~
nente h6ri1em públic-o, também de saudosa
memória, Dr. Petrônlo Portela. Mas não che·
Qot.i'aó Senado, Sr. Presidente, comó um páraquedista. Ele já havia prestado assinalados serviços ao Piauí aO 1'-lorcfeSte, qUando fof con·
-vó.cado e passou a exercer o mandato de Se~
nadar.
.5:ervf'fói~do'~rlco Qõ-BfaSil1 _chegou a ser
inspetor do nosso· p-rincipal estabelecimento
de crédito e, como um experimentado, com
petente e brilhante bancário, foi convocado
pelo en~o Governador do Piauí, Dr, Petrônio
Portela Nunes, para exercer as altas funções
de Diretor-Presidente do Banco do Estado do
Piauí. Esteve oito ·anos como Presidente do
Banco, mas exerceu o_ytros cargos não menos
inip-oftante~ foi SecretáriO da lndústiía e do
Comél'dõ:-8eCi€!tário da Fazenda e antes exercera, eleito que fora, o cargo-de Prefeito do
Município de Nossa Senhora dos Remédios,
Municípü:>- que- tem hoje, como prefeito um
eminente médico, Dr. Delson Castelo Branco
Rocha, casado com Dona Sheila, filha de Dr.
Bernardino.
De modo, Sr. Presidente, que os jornais de
TeteSina nãO fiZeram outra coisa na divulga~
çâo ampla do acontecimento do que refletir
os sentimentos de tristeza que invadiram a
alma do povo piauiense.
--- Bemadino Viana era maranhense identificado sempre com o Piauí, porque já se disse
que o Rio Parnafba nunca separou o Piauí
·do Maranhão, mas. ao contrário, sempre uniu
as populações, nesta integração do chamado
Nordeste Ocidental. Muitos piauienses militam
na politica do maranhão, muitos maranhenses militam na pblítica piauiense.

e
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na do Senaâor Bernardino Viana. Homem
simples, educado, afável, mas um homem -cuJ. to, capaz. enérgico, de atitudes e de palavras,
era um exemplo de parlamentar, porque tantas as vezes que era convocado pela Casa
pelos companheiros, ele estava ao lado dos
Senadores e do Senado Federal. Realmente,
ele deixou um grande nome, sobretudo pela
suahumildade, pela sua simplicidade, pela
maneira afável de trat{lf os seus colegas e o
grande e extraordinário espírito público que
ele tinha na hora de decisões aqui nesta Casa.
Deixa o Senador Bernardino Viana um nome
inojável e muitas _saudades aqui entre seus
velhos companheiros. Sempre que o enContrava com aquele mesmo carinho, com aquela
mesma amabilidader e afabilidade, ele conversa sobre os problemas da Nação e mos~
trava preocupação com os problemas de Casa. Um homem que honrou esta Casa, um
homem a quem V. Ex- presta wnajusta homenagem e a qual nós, do Mato Grosso do Su~
nos associamos.

e

O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Incor-

poro o aparte de V. Ex", nobre Uder Rachld
Saldanha Derzi, com muita honra, a este modesto discurso. Vejo que V. Ex" dá, também,
com a sua autoridade, um depoimento da
mais alta significação, sobre so méritos deste
homem que honrou a vida parlamentar do
nosso País.
Sr. Presidente, Bernardino Viana foi, como
aqui já se assinalou, apenas um parlamentar,
cumpridor dos seus deveres.rJ:laS fo~ ~
um estudioso, um intelectual. Deixou ele, Sr.
Presidente, treze livros. entre os quais poderia
citar "Influência. do crédito na economia do
suJ do Pia ui", "Bancos, crédito e financiamento", "Atomatismo'~, suas vantagens e desPelo discurso aqui proferido pelo nobfe Sevantagens", "Governo e Administração", "Dinador Mauro Benevides e pelos apartes que
reito e Desenvolvimento", "Crédito _como fator
foram dados, ê fácil verificar que Bemadino
de desenvolvimento", "A crise energética bra~
Viana, por estes depoílnentos autênticos, honsileira", "Prestando contas" e outros, todos trarou o mandato. Efe se houve comO um grande
timto de temas, cOmo vê V. EX, palpitantes
e de importância irrecusável. _
Senador pelo meu Estado, e prestou serviços
reJevantes ao Nordeste e ào País.
De modo que, Sr. Presidente, é com tristeza
Homem criterioso, simples, leal e correto,
que ocupo eSta tribuna para associar·me às
soube_ ser amigo dos seus amigos e não sabia
justas homenagens prestadas ao ilustre ho-alimC:mtar ódios contra quem quer que fosse.
mem público e à sua digníssima fam'ília, e
Era bem o símbolo do nordestirio.
para compartilhar o pesar ~os piaWenses e
Sr. Presidente, o casal educou os dez filhos,
maranhenses. o de brasileiros e de outros esta~
nove dos quais continuam vivos; Família nu~. dos, pois também, corno fOi dito, prestOu, até
merosa. ele sempre se. desdobrava como pai
há poucO, relevantes servíços na PrésidêOcia
extremoso e marido que realmente. rendia
da República a Slla Excelêricia·o Senhór José
à esposa aquelas homenagens que a mulher Samey ....:. de quem Bernardino efa amigo-.
merece, quando está à altura de um .grande 'se ocupo esta tribuna com bisteza, Sr. Presilar~ como aconteceu com Dona Celeste, que
dente, por outro lado .eu me sinto honrado,
soube ser uma esposa digna, vitoriosa, ajudan· ' eu me sinto gratificado, sob o aspecto, por
do o marido e honrando as tradições da família
ver que um homen que aqui chegou como
nordestina.
representante do seu Estado soube desem~
O Sr. Rachld Saldanlta Derzl - V. Ex' penhar se!J mandato com superior espirita público; e hoj~ r~ebe as homenagens un.!!infr'!les
dá licença para um aparte?

O SR. CHAGAS RODRICKIES- V. Ex'
tem

o aparte, nobre Uder.

O Sr. Raddd - . . . . , Derzl - Nobre
Senador Chagas Rodrigues, associo--me ao
âiscurso de V. Ext~ em que presta homena~
gem, aqui, àquela extraorclr*fa fiAUI'8 huma~

desta Casa.
Falo, neSta hora, em noml!! da minha eãncada, a Bancada do PSD8, da qual me ufano
de ser VJCe-Uder. Vejo, Sr. Presidente, peJos
apartes :-f pelos discursos, que toda a Casa
pranteia esta ~rda e rende. justas homenagens a um grande brasileiro que soube digni~
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ficar o Senado_ e continuar aquelas tradlcões
de altivez e de civismo dos nordestinos, de
um modo geral, e dos piauienses e maranhenses ilustres, especialmente.
Encerro, aqui estas palavras, e estou certo
de que todos aqueles que ocuparem, nesta
Casa, o cargo de Senador pelo meu Estado,
muito farão pelo Piauí, pelo Nordeste e pelo
Brasil, se, Sr. Presidente, se in_spirarem na vida
pública correta e nos trabalhos brilhantes deste grande homem que foi Bernardino Viana.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Não há mais quem qUeira usar da palavra.
Em votaç:~o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentad_os. (~ª-1,1-~a.)
Aprovado.
Será cumprida a decisão do Plenário.
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa, com pesar, associa-se às homenagens pelo falecimento de quem ~to honrou
a representação do Piauí neta c&sa, o nobre
Senador B~rn-~rdino Viana.
._
No dia 3 de d.ezembro de 1982, na saudaÇão
que enderecei, des_ta tribuna, a quª_lltos se
afastavam desta Casa, assfnl resumi, erri pOucas linhas. a passagem, a atividade, de Bernardino Viana. Dizia eu: "o cOndenado instituto.
da sublegenda retira desta casa, especialmen-:·
te do traba1ho pertinaz e silencioSO das comissões técnicas, Bernardino Viana, estudioso,
atento, infonnado e cordial. N!guém, acredito,
trabalhou mais do que ele. Foi um carregador
de piano do Senado' Federal",
Hoje, guindado à Presidência desta Casa,
quero ratificar as homenagens que então lhe
prestei, e dizer que a Mesa se associa às manifestações dos eminentes Senadores_ Mauro
Benevídes e Chagas Rodrigues, com os apar-'
tes que as engrandeceram.

O SR. PRESIDENTE ,(Nelson carneiro)
- A Presidência rec~beu a Mensagem no;o ~.
de 1989 (n' 122/89, na origem), de 22 do
corrente, pela qual o Senhor Presidente da
República, nos termos do artigo 52, inciso IX.
da Constituição, solicita autorização para_ que
o Governo do Estado do Rio Grande d_o Norte
possa emitir, em caráter excepcional, letras
financeiras destinad__-ªS__a Sl,l_bstity_ir Obrigações
do Tesouro do Estado que serão extintas na
forma da Lei na 7.730,- de 31 de janeiro de
1989.
. .
A Presidência designará opOJtÚnarriente o

relator da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Caníeiro)
- Em 19 de outubro de 1988 foi criada Comissão Especial, através do requerimento n?
158, de 1988, e qUe teria por objeto avaliar
o desempenho da delegação brasileira nos
jogos Olimpicos de Seul.
O prazo da referida comissão encerrou-se
no último dia 20, sem que a Mesa tenha ·sido
instalada.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Cai'Jeiro)
- A Presidência comunica ao_ Plenário que,
conforme entendimentos havidos ~om a Presidência da Câmara dos Deputados, e em de-

NAOONAL (Seção 11)

corrência do cUsposto no .,rtigo 63 das Disposições Transitórias da Constituição, integrarão
a constituição, incubida de promover as comemomções do Centenário da Proclamação
da Repúbli!=a e da promulgação da primeira
ConStitWçao Republicana, os seguintes parlamentares: Senador Marco Maciel e os _Deputados Egídio Ferreira Lima e Bbnifácio de An-dra,da. Deverão ser designados ainda para in~
tegrar él _referida comissão três membros do
· Poder EXecUtivo e tiês outros do Pockt.Judic:iário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
.;_Com este.objetivo esta Presidência encaminhou expediente ao Presidente da República
e ao Presidente do Supremo Tribuna] Federal.

· O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- A Presidência comunica ao Plenário que
a eleição para Presidente e Vice-Presidente do
Instituto de Previc:lência dos Congressistas será
realizada amanhã, durante todo o período da
sessão ordinária do Senado.
COilyOco, portanto, todos os Srs. Senadores
para que contribuam com seu voto, para·escolhei os novos dirigentes deste Instituto, 6r9ão
ao quaJ estamos indissoluvelmente ligados.

O Slt~ PREslDENlÉ (Nelson Carneiro)
- A Presidência convoca sessão conjunta a
realizar..se amanhã, às dezoito horas e trinta
minutOS, nó plenário da Câmara dos Deputados, com a seguinte Ordem do Dia:

Março de 1989

1 -Leitura da Mensagem no 4 7, de
1989-CN (No;o 123/89, na origem), referente
à Medida Provisória n9 42, de 16 de mar_ço
de 1989, que dispõe sobre a incidência do
imposto de renda na·fonte sobre rendimentos
decorrentes de aplicações financeiras e dá outrâs providências; e
.
.
2- Apreciação da Mensagem Presidencial
n" 1O, de 1988-CN, referente ao_ Decreto-Lt!i
n9 2.363, de 21 de outubro de 1987, que extingue o Instituto· N&clonal de Colonização e Reforma Agrária ''-- INCRA, cria o Instituto Jurí·
dica das Terras Rurais- INTER e dá outras
providências.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-A Presidência comunica aos_Srs. Senadores
que, havendo disposições especiais referentes
à Coniissão do Distrito Federa] e à Comissão
de Fiscalização e_ Controle, promoverá a rea6~
zação das _respectivas eleições Óa próxima
quarta~feira·, pedindo aos Srs. Líderes que encarninh~~ ~ Me~ as necessárias indicações.
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
- Tendoemyista ~_criação, através do Reque-rimento no;o 228, de 1988, de autoria do Senador Leite Chaves _e outros senhores Senadores, da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a apurar os conflitos de terra ocorrentes no P"aís, a Presidência, de acordo com
as indicações das Uderanças, designa, para
integrarem a referida comi_ssão, os seguintes
senadores:
Suplentes

PMDB
Leite Chaves
Cid Sabóia de Carvalho

Mansueto de Lavqr
Severo Gomes
_Aiuízto Bezerra
f.-\árcio Lacerda
-João Menezes
Odadr Soares

Rui Bacelar

PFL
PSDB
José ignádo Ferreira

Teotbnio Vdela Filho

Pequenos PartidoS
Jamil Haddad
CarieiS Patrocínio

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson (:a;.,eirO)
--... SQbre a mesa~ çomunicaç:ão qu~ ~rá_ Iida
pelo Sr. 1~ Secretário._
É lida a seguinte
Brasília; 27 de lnarço de 1989.
Sr. Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Ex', de
acordo com o disposto no arl 43, alínea a
do Regimento Interno, que ausentar~in~-ei dos
trabalhos da Casa. entre os dias 28 deste mês
e 4 d~ abril próximo, a fim de atender o convite
formulado pelo Vice-Presidente do Conselho
do Comando da Revolução e Presidente da
Comissão Suprema das Eleições da Assefn..
bléia Nacional do kaque para c:onhe<:er, ln Jo.

Ney Maranhão

Cãrlos De'Çarli

CD, ó ptocesso- das eleições da Assembléia
Nacional do Iraque e designaç~o pelo Exm9
Si'. Presidente do Senadb Federal.•
· Atenciosas saudações. -...Senador Mendes
Canale.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-O -eXpediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
.....:.. A Presidência recebeu, em 22 do corrente,
comunicação do senador ea:rlos De'Carli, de
que se ausentaria. 4o p~s no período de 22
a 26 de ·março, com çt~stino à Argentina, a
fim de tratar de assuntos de interesse parti~
cular.
O expidiente vai à publicação.
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É a seguinte a comunic:açâo recebida:

Brasília; 20 de março de 1989.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 43, alínea a, do Regi-

mento lntemo do Senado FederaJ, comunico
a V. Ex' que me ausentarei do País no periodo
de 22 a 26-3-89, com destino à Argentina,
a fm de tratar de assuntos de interesse particular.

Sendo o·que reserva para o momento, renovo a V. EX' protestos de estima e apreço. -

Carlos De'Carli.
-

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Há oradores inscritos.

ConCedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S. Ex" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador M.an-

sueto de Lavor.

-

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Srs. Senadores, ocupamos hoje
esta tribuna para tomar público-o resultado
da reHexão que fiZemos, junto com um grupo

de assessores, sobre o Mito e a Realidade do
Plano Verão.
Trata~ se de uma análise, tanto quanto possíve1 objetiva, fria e desapaixonada. Se seus termos parecerem a alguns excessivamente duros, a cu1pa não será da emoção, mas da razão.
Sr. Presidente e Srs. Seriadores, o Plano Veria é apenas mais uma tentativa de administrar a política de transferência de recursos
para o exterior e para os detentores de créditos
das dívidas interna e externa que, em essência,
são os mesmos. É um esforço para preservar
e aumentar as iniqüidades sociais, como meio
de prover privilégios às empresas que _exportam e às que fazem vultosas aplicaçõeS fmanceiras. Antes de examinar ponto por ponto
os elementos constitutivos do Plano, há que
se estar ciente das políticas e realidades já
implantadas antes dele, pois seu objetivo é
assegurar a continuação daquelas poUticas e
reagir à realidade, que demonstra a incompatibilidade dessas mesmas políticas com a sobrevivência do País e a existência de seu povo
em condições minimamente toleráveis.
A essência da questão é as despesas com
subsídios, com os jUfQs da dívida interna, ii-1d.usive correção monetária - que ainda não
acabou - e com o serviço· da dívida externa,
bem como o poder de mercado dos grupos
concentradores, são fatores preponderantes
na permanente transferência de recursos do
Pais e do trabalho de sua população para o
exterior e para os grupos privilegiados.
A inflação é apenas úm dos diversos mecanismos através dos quais eSsa tiaft.Sfeiência
se processa. .A -alta de preç-Os deconi, além
do enorme excesso de gastos com áquelas
transferências, das reações dos grupos, que
tentam aumentar seus ganhos (os que têm
-poder sobre o mercado) ou minorar suas perdas. Em suma, a inflação não é o mal em
si mesmo; é uma manifestação do mal. Ela
tem, porém, dadas as condições estruturais

ao

ligadas
sistema -ae tránsfefência de recur~
sos, já descrito_. a tendência de exacerbar-se
e de tomar~se incontrolável.
O Plano Verão, como_ o Plano_ Cruzado e
o Plano Bresser, são apenar; modos de adiar
por algum tempo-quantotempo?-a esca_Iada na inflação. Por isso, de certa fonna, eles
_d_ão certo do ponto de vista dos interesses
que provocam a inflação, lucram com ela, têm
seus ganhos consolidados e ampliados pelos
choques e ainda vêem adiado, nem que seja
por mais uns meses; Odescontrole total. Este,
aliás, leva a uma revis"ão séila das estruturas,
o que de fato temem.
Para o conjunto da população, tais planos
nunca dão certo, quaJquer que seja a ilusão
ào momento. Eles já começam a dar errado
ao ·_consolidar e ampliar as distorções e injustiças prevalecentes. Há, porém, densa campanha de relações públicas, que aponta a inflação como o inimigo, embora ela não passe
de um dos mecanismos e uma das conseqüências do processo concenirãdor e geiador
d~ desigualdades sociais.
Como nenhum desses planos combate as
verdadeiras causas da inflação, termjnam não
dando certo, nem mesmo pelo fa1so critério
de sua avaliação, em termos de controlar ou
não, à inflaçao. É uma questão de mais ou
menos tempo, a cada plano que se sucede.
Mas, pior ainda do que dar errado, com
a volta da inflação, seria que o plano desse
certo e -c_Ontrolasse a inflação. Isso porque,
na remotlssima hipótese de que o pudesse
fazer, só o conseguiria se reduzisse toda a
sociedade à escravatura explícita, isto é, se
todos os grupos extorquidos e privados, de
grande parte de sua renda reàJ, aceitassem
passivamente suas indizíveis perdas, sem jamais pleitear qualquer reposição. E, ainda asSim, seria muito dificil que a inflação não recrudescesse. Não se trata de apostar no fracasso ·
ou de torcer para que não dê certo. Faço,
apenas, uma previsão calcada em elementos
cuja evidência se impõe. Quando os meteorologistas prevêem o tufão, não o desejam; procuram minorar seus efeitos.
Deve ser notado que todas as políticas, tais
cÓÍiio a industrial, a monetária, a fiSCal, a fmanceira e a -comercia], entre outras, vêm, há decênios, favOrecendo a concentração económica
e fechando as oportunidades .que .os brasilêiros teriam de desenvolver· seu potencial, co..
mo pessoas e como produtores e consumidores. Nos últimos anos, acentuaram-se ainda
mais ás características antinacionais daquelas
políticas, em função de ter o seiViço da dívida
externa e interna passado a predominar nas
decisÇ>es governamentais. Atender a esse serviço passou a ser prioridade e está se tornando
bem mais do que isso, já que, se se atende
os serviços da dívida, na dimensão que_estão
atingindo, fica impossível fazer face a qualquer
outro compromisso do Estado. Por mais indispensáveis e prioritárias que sejam, dentco.de
uma ótica $<1dia, coisas como a alimentação
e a saúde do povo, a educação e outra.s nec;:essidades fundamentais, são todas elas descuradas. E se o ponto a que chégou o abandono
destes já,é mais que lamentável, o que virá,
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se o Plano Verão tiver "êxito", pertence à categoria do impensável.

Portanto, o quadro dentro do qual se insere
o Plano Verão, que o pretende resgatar, é wn
conjunto çle políticas que náo têm outro resWtado que o de transformar o Brasil num forne-cedor, sem remuneração, de mais valia do
trabalho e de recursos naturais, em benefício
exclusivo de países desenvolvidos de uma ínfima minoria de associados locais.
Não se pode pôr de lado tampouco o fato
-de que o Plano Verão repete, só que com
mais radicalismo, os choques anteriores, todos eles inspirados pelo mesmo intulto de garantir a preservação de uma situação ~xtrema
mehte rendosa para uns quantos grupos econômkos, externos sobretudo, mas insustentável do ponto de vista de todos que desejam
a sobrevivência digna da Nação brasileira.
AJém das semeJhanças ~tre os choques,
como o Plano Cruzado e o Plano Bresser, deve-se obseJVar que cada um deles foi precedido por pacotes fiscais, todos na mesma direçBo, isto é, a de elevar a carga tributária dos
assalariados e das empresas produtivas, bem
como a de reduzir as despesas e investimentos
públicos, principalmente aqueles destinados
a conservar um pouco da infra~estrutura eco-nómica, e atê me~mo __s_cx:ial, e a suscitar produção no setor privado, bem como algum em·
prego e renda para população.
Salta aos olhos, também que todos os choques, sem falar na inflação mal reprimida, que
desembestou algum tempo depois, tiveram
por conseqüência fazer decrescer a renda real
dos assalariados. Isso foi feito por três métodos principais: a} congelar os salários segundo
médias de períodos anteriores, o_ que estratifica as perdas sofridas pelo efeito da inflação
nesses períodos; b} surrupiar correções mone-tárias aos salários referentes à inflação no mês
imediatamente antecedente ao do choque,
por meio de mudanças de critério na apuração
dos índices oficiais, invenção de vetares artificiais etc; c) dificultar ou impedir reajustes salariais durante a vigência dos planos, não obstante as altas de preços.
·O objetivo declarado do Plano foi o de evitar
a hiperinflação. Os responsáveis por ele esqueceram-~ somente de mencionar que já
estando no Governo há bastante tempo, reconheceram haver colocado o País à beira da ·
hiperinflação. E para tentar realizar seu objetivo, resolveram acentuar a política dos juros
altos, qt1ejá vinham praticando há meses com
resultados nada satisfatórios. Ainda maisr estranhamente obtiveram o aval de antigos gestores do modelo concentrador, como o SI'.
Otávio Bulhões e o Sr. Mário Simonsen, sendo
de notar que este nunca deixou de ser_ ouvido
pelo atual Govemo. Os conselhos desses dois,
como de vários da mesma linha, foram no
sentido de ainda mais elevar os juros e cortar
as despesas do Esfado.- Não Ignorando -Por
certo _que a maior despesa do Estado são justamente os jUrOs, seus conselhos equivalem
~liquidar o. País, impedindo-o de fazer outra
coisa a niio !rer gastar cada vez mais com
juros altos.
·

a

678 Terça-feira 28

DIARIO

Cõiil -relação aos componentes do Plano
Verão, o GP"Vemo decretou trfedidas e tratou
de executá-las de acordo cop1 os seg1-1intes

instrumentos principais: 1. política de 'jUros altos; 2. cortes adidonais no orçamento federal:
3. congelamento e controle de preços; 4. de-·
sindexação e arrocho salarial; 5. redução da
máquina administrativa; 6. mais "privatizações". Vamos tratar, a seguir, de cada um dos
quatro primeiros, que são os elementos fundamentais da "política econômica'' atual. O quinto é cosmético e o sexto: i~ológico: ambos

têm em comum os fatos de desorganiZarem
ainda mais o setor público, constituírem mais

wna etapa da sua liquidação e desmoralização; juntos, não representam ~C<?nomia alguma e as privatizações tendem a agravar o déficit público.
Quanto aos juros internos, em deslavaçio
desrespeito à Constituição Federal, as medidas prevêem juros reais altíssimos, cujas taxas,
ao contrário do que__deveria prevalecer numa
economia de mercado, são mar;tipuladas pelo
Banco Centr~I. E o São em sentido exatamente
oposto ao do intei_esse públiCo. De fato, como.
o Tesouro Nadonal ~de longe o-grande devedor, as taxas de juros altíssimas a<?Jrretaffi nada menos do que a ruína do Estado, sem
que esta signifique o enriquecimento da Nação. Pois os beneficiário:> são grandes gr~:-~pos
oligopolistas. que preferem reinvestir seus ganhos no próprio mercado financeiro, transferi-lo ao exterior e quase nada aplicar na produção de bens e serviços.

A dívida interna federal está acima dos NCz.$
100 bilhões. Em -fevereiro-de 1989, os juros
líquidos nominais do ovemight ultrapassaram
os 19% ao mês, ou seja, mais_ de 700% ao

ano. Os juros dos títulos da dívida e das cadernetas são um pouquinho superiores a isso.
Se acreditássemos na taxa oficial de il'!flação
para fevereiro, algo entre 2% e 3%, estaríamos
diante de juros ~is de _16% ao mês. corres-''
pondentes a uma taxa anual de quase -600%.
Quem não acredita mais em taxa de inflar:ão
é o Presidente Samey, que vem colocando
dúvidas sobre a taxa deste mês_ de março,
feita por um órgão do próprio Governo, o 18GE. Então; é preciso ~r turJo nesta f3epública.
__
.
Mesmo con.si_deranQQ uma_I:ID@ de inflação
mais reali~ do q~e a que o_ GovernO- está
impingindo aos brasileiros com _o_o):)jetivo dé
retirar-lhes ainda mais renda, .algo como 1O%,
ainda resultaria uma taxa real de mais de 8%
ao mês, o que dá mais de .1 ~0% reais, ao
ano, uma taxa sem precedentes em todo o
mundo.
O Tesouro Naçional terá_Q..e emltii qucilitidades brutais e crescentes de títulos para fazer
fªÇ,e._ a seus encargos com"_q __divida interna
Isso, aliás, ê permitido pela Lei rt' 7.730, de
31 de janeiro_ de 1989 _(M.eÇiçl~ .Provisória n\0
32), rujo arL I~. § 4• diz:
"A emissão- de títulos da Dívida Pública
Mobiliária Federal, no exercício de 19S9,
ftca limitada ao valor·do -respectivo principal e encargos financeiros dos títuJos
vencíveis no período."

D6 CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Março de 1989 ·

soramento maior, em termos de iodices de
Deve-se ter presente que, Ç:om referência
números, que é o lBGE. Não deixa _de ser
a 19"88, em ·funÇãO da rolagem e encargos
um reflexo da situação da ec_onomia do País
da díViâa, a própna-contabilidade oficial regisà beira do caos.
tfã umd~ficit públiCo, dito nomtnal, em que
Prossigo, agradecendo a V. EX' pelo ap"arte.
se incluem também os dos Estados e MunicíEssa
de obriQ:cições tende--a crescer
--Pios, de mais de 45% do PIB.
muito rápido com juros nominais de 20%. ao
Dada a própria ruína do Tesouro Nacional.
mês e reais de 6% a 8% ao mês. Soniente
promovida ao longo dos últimOS anos, as autoOS jUrC?S reaiS--aessa ordem significam juros
ridades monetárias terão dificuldade em redude 125% ao ano, que, calculados sobre N-Cz$
zir ~!1bstancialmente os colossais juros rea(s
da dívida Interna, -depOis de os haver elevado - 100 bilhões, importam numa _despesa de
__à estr:atosfera, o que fJZ~ram desavisada e irres- NCz$ 125 bilhões no ano, isto é, pelos juros
de hoje, o Governo gasta 125 bilhões de cruzap.óilSãVeJmente. E pois pN::vl.Sível que não haja
dos novos ao ano só com as- déS{iesas da
redução nos juros nominais, õ que em si já
dívida interna. Para se ter uma idéía da dimenass.egUra a asceil.são da inflação, em decorrência da própria proliferação de títulos, basea- são dessas cifras e, ao meslJlO tempo, da falta
de realismo do orçamento federal, recorde-se
dos em depósitos do mercado aberto, de_ mais
que -b brutal corte de 50% __Qas y~rbas dos
de NCz$ 50 bilhões, e representados por títuministérios pleiteado pela Se"pla"il sigrlificalos- ~ue vàO -VehcEmdo quase que diariamente,
uma Vez qUe seus prazos são de 180 a 270 uma redução de despesa de NCz$ 6,5 bilhões.
Quer dizer, todos os cortes nos Qrçamentos
dias, caaerrietas que vencem mensalmente e
ministeriais previstos para este ano a:tingem
- outras obrigaç6eSao-GO~'r_n<? F~deral.
6;5 bilhõeS de CJ1J_zados novos, e as despesas
O Sr. Mauro Berievides- Permite V. EX' da dívida interna atingem 125 bilhões de cru_um aparte?_
zados novos. Compare-se essa cifra çom Os.
Q SR. MANS(JEfO DE lAVOR- Con· NCz$ 110 bilhões, que é a diferença entre
c-edo o aparte ao nobre Senador Mauro Bene- aqueles NCz$ 125. bilhões e_os NCz$ 15 biVides.
·
•lhões, em Que se pOde estimar a despesa do
Tesouro em 1988 com juros reais da_ díVida
O.Sr. Mauro Benevides - Nobre Sena- interna. Pese-se, também, o ridículo da previdor Mansueto de Lavor, v." Ex' profere hoje são orçamentária d~ emitir não mais. c;le NCz$
um discurso da maior importância erh termos 18,5 bilhões em títulos ao longo ·do ano, e
da realidade económico-financeira do País,
ainda a desfaçatez da Seplan em dizer_ que
com dados avalizados comparativamente ao
pretende fazer cair esse número para NCz$
exercício de
88
e
de
89,
da
dívida
interna
e
9,9 bilhões.
'
.
.
. "~d~ dívida ,externa. Et1fim, são informações preO que precede não deixa qualquer sombra
cio_sas que V. Ex" coligiu e traz para conhedde dúvida de que o Plano não passa de um
-mento do Plenário desta Casa Numa fase anabsUrdo, de uma contradk:tio intenninis. Di. te:ljQ.~ do seu pronuOciamento, V. ' EX' desta- zem, de fato, que ele se sustenta na queda
.ç_ava que ner!t o piOPriO Presidente da Repú- do déficit e na a'lta dos jUros. Ora. com_o-im·
blic_a l;lcreditava nas fontes, nas quais estaY.;~.
pacto dos juros no défic;:it, resulta ciistalino
-serido fixadO· o fné:iice de inflação. Eu dÚi'a a ·
que o-déficit, em vez .de baixar, se elevará conV, Ex- que o Pr-esiderite, hoje, pela, man_t]ã, sideravelmente.
convoco.u__ l!ma reunião de emergência a fim
E rião será esse o únfco efeito negativo dos
. de identifiça~. e~ profundidade; a precisão da- juros aJtos.
queles dados, ~_ftm de que com a aferição
pof_parte -do Governo, que rriergulhara num
J:: ~dame~tal que o Sr. Ministro da Fazenestágio de perplexidade, soubesse realmente
da explique neste plenário, uma vez que já
se era verdadeira ou não a informação de que
está convocado, essa equação. Se; realmente,
a inflação ultrapassava a casa dbs 6%. PortanOs juros altos como estão nao influ~r:t~iam
to, V. Ex" fe_z_essa _colocação muitÇ) precisa,
no aumento do déficit, uma vez que com juros
multo atual e estou tentando r_eenfatizá-Ia nesaltos nós pagamos altíssimas despesas com
tà breve inférveilção âo' Set biilharite pf~nuÍl- _a _divida _interna, para não falar na dívida exterciarnento.
- _na, que é outra questão.
Além de promover, ainda mais radicalmente
O SR. MANS!IETO DE lAVOR- Muito
do que__ antes, uma brutal transferência de reobrigado, nobre Senador Mauro Benevid.e_s.
cursOs em favor dos inais privilegiados, como
As -palavras de V•. Ex', no que se refere ao
se já fosse pequena a· concentração de renda
. cursó do meu pronunciamento, rqe estimuex1Steiite no País, os juros altos contribuirão
- -Iam a prossegui-lo, apesar da aridez do tema,
de mais outros modos para desmanchar o
dos números. Mas é importante citá-los aqui
único resultado positivo que o Plano poderia
porque eles servem para uma análise ou para
ter, a saber, a redução do patamar da inflaç;io,
- trazer a este Plenário uma panorâmica da caóDe fato, as empresaS oligopolistas preferirão
tica situação económico-financeira que atraaplicar suas sobras de liquidez no aver e nos
vessa o País, com a qt.ial todos nós temos
títuloS, em vez de e1evar a produção. (a. única
riluifõ.a ver: Estranho apenas que o Presidente,
manêira de atenjlar a inflação). Ademais, concom .tantos órgãos a assessorá-lo, tnclusive,
tinuarão a compensar-se da retração da procom· h. órgão oficial dos números, o IBàE,
cura" com preços reais inais elevados, e ainda
coloque ·dúvidas sobre um resultado que não
mais altos porque colocarão como meta de
fo~ do DIEESE, da COTou de qualquer órgão
lucro na produção o mesmo rendimento dos
particular, mas do seu próprio órgão de asses-

massa
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juros, acrescido de um diferencial pelo suposto risco. Para as empresas qt.ie lutam com
o mercado, que têm_ dívidas e precisam de_
fmanciamento, mesrrio em parte, para sua
produção, as escorchantes taxas atuais serão

um fator a mais na elevação dos cursos e,
portanto, no reforço da galopail.te inflação que
já recrudesce.
Em conclusão, as colossais taxas de juros
praticadas pelas autoridades monetárias, ao
invés de serem um fator de controle da inflação, têm tudo para ser a causa da hiperinflação, que o Plano supostamente pretendeu

evitar. Isso decorre não apenas dos impulsos
acima descritos que- taiS -taxas- ilí1pfirnifão à
inflação, já nos primeiros meses do Plano, mas

também de que o ccescimento acelerado da
dívida, que elas provocarão, terá dois efeitos
possíveis: a) o Governo insistirá -em- ·manter
as taxas colossais indefinidamente. Isso levará,
após alguns meses, ao completo descrédito
dos títulos do T esouró, cuja rolagem só será
aceita a taxas cada vez mais altas, o que signifi~
cará a hiperinflaÇ:ã6,.já c.flie parte·ao valor dos
resgates será monetarizado e_ a parte que for
rolada fará a dívida crescetexporiéficialmente;
b) o Governo passará a administrar taxas reais
mais "baixas, o que deslo.cará a· especulação
para as moedas estrangeiras, ouro e estoques,
desencadeando a hiperinflação. Ambas as estradas conduzem, pois. ao mesmo destino.
O déficit público merece atehç&o especial
O que o Plano dispõe em relação ao déficit
público torna-se irrelevante após a verificação
do efeito que· sobre ele estão exercendo os
juros da dívida interna. E quanto aos da dívida
externa, é oportuno lembrar que a Libor, segundo a qual varia a maior parte dos juros
nas chamadas obrigações externas, subiu três
pontos percentuais em um ano e mais de um
ponto nos meses kcentes. Dois pontOs per~
centuais a mais significam elevar a conta anual
de juros deUS$ 15 bilhões para mais deUS$
17,2 bilhões. Corrio 85%- ou mais da dívida
ficaram sob a responsabilidade do setor público, aí está mais lenha na fogUeira do déficit
Deve ser notado, ainda, que o Sistema Financeiro da Habitação não sobrevive sem 'i
cobertura de_s_eu rombo com recursos do E.s:
tado e que a situação da Previdência está-se
complicando em decorrência do efeito simul~
tâneo da queda nas contribuições - devido
à queda nos salários reais, que tende a agravar~se - e da elevação dos benefidos.
A suposta diminuição do déficit de caixa
em janeiro decorreu de uma série de artifícios,
entre os quais uma brutal emissão de títulos
em dezembro, o não pagamento das contas
da administração em janeiro e a suspensão
dos fmanciamentos à produção.
Os principais terrenos em QUe a eqUipEi-eConómica do Governo espera diminuir despesas
são os seguintes: o) redução das transferências em favor de Estados e_ muniCípios, -determinada pela constituição; b) cortes adicionais
nas já escassas verbas destinadas a custeio
da Administração Pública (os investimentos
já foram abandonados há tempo, não hiwendo
sequer conseiVação de estradas ou de quais~
quer outros bens públicos); c) supressão de
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maior parcela do salário real dos servidores
sociais do País, tornam-se liliputianos, quando
públicos, que, a par das medidaS de arrocho
cotejados com os aumentos da despesa públi~
comuns a todos os trabalhadores, passam,
ca acarretados pelo Plano.
em março, a receber sua remuneração com
Quanto ao ~ongelamento e controle de pre·
15 dias de atraso em relação ao que era cos~
ços, devemos registrar que o congelamento,
tum e.
na situação de dezembro de 1988, sería Wta~
Corrien"tem-o.s, rapidamente, cada área
mente prejudicial à economia brasileira, pois
rn.etfOonada. No último pacote fiscal, lançado
as distorções acumuladas até então já erafn.
com o-Orçamento federal, o Exe<:útivo promoênormeS~ com os reaj"ustes preventivos e
veu mais uma burla à ConStituição Federal, , aqueles concedidos em tomo de 15 de janeiro,
ao estabelecer uma "contribuição social" cornovas distorções se compuseram ébm as an~
teriores, corrigindo algumas, mas, no CÔil)~
respondente a 8% do lucro anual das empresas (12% no caso dos bancos), em tro·ca da
puto geral, acentuando o quadro das iniqüi~
redução da alíquota do imposto de Renda de
dades. Portanto, não seria nada bom que o
35% para 30% e da diminuição da contri- _c;oitgelamento pudeSse ser sustentado nas
buição- ao PJS. Essa troca -significa diminuir
condições em que foi proposto- Pelo Plarlo
a receita sobre a qual a Constituição detenpina
Verão. Piores ainda serão as ''correções" que
a transferência de 44% para os Estados e Mu- virão a pretexto de sanar supc;stas defasagens
de preços - inclusive essa agora da Semana
nldj:>ioS, nos.terrilos de seu art. 159.1sso pode
Santa. Na prática, cada setor ou e'mpresa inte~
representar algo em tomo de NCz$ 1 bilhão,
em detrimento d_QS interesses dos EstaQos e
ressada ~rgumenta com uma data base difedos Municípios. Essa manobra pode reduzir,
rente, com cálculos insumo~produto divergen·
embora marginalmente, o déficit da União,
tes, cçm planilhas de' custo, cuja objetividade
mas mantém fitalterãdo o déficit público como os suyostos órgãos públicos controladores
um todo.
não tem condições de examinar. Moral da his- ·
Os cortes adicionais na despesa da Admitória: prevalece sempfe a força económica e
nistraçao Direta são quantificãdos pela Seplan
a influência junto às esferas-do poder político.
em NCz $ 6,5 bilhões. Admitindo a improv_ável
Em suma, se o congelamento fosse mantido,
hipótese_ de serem feitas_ e_ssas reduções, elas
o que não será - e está a prova disso agora
significariam ri-fenos-que um mês do gasto
depois desse levantamento, esse chamado
com juros da dívida _intemã. Os efeitos nega- __realinhamento -:- ele consoljdari<:~ as iniqUitiVOS da fnedida, em termos de ainda maior
dades anteriores e asseguraria o controle da
quedá -na-ãfividade e no emprego do setor
inflação. Mas, além ·de isso não ser viável, mes-privado, seriam muito sensíveis, embora desmo que houvesse 'tranqü.ilidade monetário-fiprezível seu valor para a contenção do déficit
nanceira, dado o jogo de inOuênda e poder
públiCO.
acima descrfto; há ainda a impulsão inflacioA "economia" -resultante_ da diminuição do
nária provocada pela proliferação dos titules
valor real dos proventos dos serVidores públide curto prazo, ligados à dívida interna, e pela
cos- é estimada em- NCz$ 2 bílhôês, o que
pressão das taxas de juros altíssimas, já anali~
indica ser a medida mais irrisória do que a
sadas no tópico próprio. Essa impulsão desenanterior, em -termos de controle do déficit púcadeia ainda mais rápido a disputa nos preços.
liderada pelos oligopólios.
blico, mas não menos iníqüa do ponto de vista
No tocante à cJes_indexação e salários, a essocial.
Outro ponto em que o Plano Verão agrava,
sência P,o Plano neste ponto está em tentar
em Vez de ã.tenúãi" o -d~ficit público, é o das manter, duraJlte algum tempo, em ribno motãrifas -e· preçoS dO setor Pú&liCã, inclusive de
~el]ldO, os aumertos de preços, reforçando
empresas estataiS. Esses Preços 'jà.Sé enconum pouco- a resistência à modificações ao
travam defasados em relação aos dos grandes
·çongeJamento, antes ·de seu término oficial,
grupos multinacionais e privados, no limiar - bem como buscando estender Um tanto o
prazo fataL Para isso, o Govemo oferece uma
do Plano~ As elevações dos preços públicos
Vitima sacrificial, que são os salários. De fato,
ligadas a este foram inferiores às concedidas
em favor dos mencionados grupos. o ·que signão há propriamente desindexação na econonifica aumentar o subsídio' c:ttriespondente.
mia, Já que só os mais incautos desconhecem
Ademais, os preços públicos só serão reajus~
que a inflação não foi sequer sustada, para
não falar de seu retomo a patamares elevados.
tados quando o corrgelamento fOr oficialmente poStO-de lado, enquanto n~m todos os preO que o Governo fez, para inclusive poder
ços do setpr privado aguardarão esse desen:manter por mais tempo congelados os $afálace.
rios, foi abolir a OTN corrio inll.exador geral,
para facilitar a supressão da URP. Com isso,
Resumindo e concluindo o tôplco sobre o
os $C!lários foram excluído~ da indexação. Na
d~~c;_i;__p_Çtbli<::o. o Plano Ve~âo não elimina défiverdade, para tudo mais permanece a OTN,
Cít~gum, pois no orçamento fiScal, excluídos
os encargos das dívidas, já não havia déficit
pois, nos diven}Os contratos ao longo do temsignificatiVO~ :Aiérô diSso, os corteS de gastos
po, o Governo fJ.Xa critérios diversos de indexaadicionais, pre-tendidos pelo Executivo, têm
ção ou os deb@ à negociaÇão entre as partes.
Eliminando-se os (:ritérios precisos, coloca-se,
por úhicó ffi6venntelíQível aprofundar a recesnão a desindexação, mas a indexação desor·
são, dando-lhe contemos de depressão. De
ganizada. E tenta-se ganhar tempo de congefat<), os cortes, embora significativos em ~r
-mos absolutos de quantias envolvidas e dano··
lamento oficial, com índices-manipulados, até
sos em termos dos prejuízos profundos que
que se estabeleça um mecanismo de correção
causarão para a economia e para as condições
salarial. Procura ainda o Govemo, com pouca
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chance de algum êxito, retardar reajustes
preços, ao alegar que só descongelará depots
de fixado o tal mecanismo salarial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, toda essa

complicada manobra tem por e[eito atirar sobre as costas dos assalatii:ldQs a maior parte
dos custos do Plano, o que decorre de quatro
decisões do Governo: a) tomar definitivas .as
perdas salariais decorrentes da diferença entre

as taxas de inflação de 1988, as URP corespondentes, b_em como outras perdéis. derivadas
de pacotes anteriores, como o Plano Bresser;
b) impor novas perdas aos salários reals,:ao
considerar para o reajuste de janeiro a URP
de 26% , quando o IPC, que corresponderia

ao perfodo de 15 4~ d_ezembro a 15 de janeiro,
implicaria, adequadamente calculado, um indíce próximo a 50%; a modificação negociada
por Lideranças do Congresso foi in:iséli8, pois
aplicou o INPC, referente ao mês do"_ ç~en
dário, calculado em estranhos 35,5%, para
substituir a URP de 26%, além de diluir a m~
lada reposição em três vezes, a começar d'o
final de março; c) congelar os salários de janeiro, cujo valor real sofre(~--ªindª. o. desg~te
da inOaç:ão efetiva do período entre 15 de janeíro e 15 de fevereíro, nunca inferior a 10%,
principalmente em função do resíduo dos aumentps de preços faxados pelo Plano mas também dos posteriores; d) manipular os indic~s
ofidais, concentrado o impacto dos aumentos
no vetar, isto_ é, num período do arbitrário de
51 dias (31-11-88 a 21-1-89) com a variação
de 70,28%; desvincular esse indlce _d~ reposições salariais e expurgar os efeitos residuais,
a fim de apresentar para fevereiro um IPC maquiado para algo em torno de apenas 2%,
a ser confrontado com as reivindicações de
correção sa1arial.
.
Quanto à taxa cambial, o Plano Verão deixa
aberta a possibilidade de reajustá-lo a qualquer momento, o gue dispensa a indexação.
Essa fixação está stlbordinada aos interesses
das grandes empresas exportadores, s_endo
de notar que a mididesvalorizaç:ão de 17%,
agregada às minis diárias, implicou uma variação de_32% no mês de janeiro. Isso significou
uma valorização real de 9%, insuficiente para
reverter a desvalorização real de 16% em relação ao dólar e de mals_ de 20% a uma c;eq
de moedas fortes nos_ últimos dois anos. Ademais, os subsídios à exportação atingem a
tal magnitude, que a própria taxa de_ câmbio
oficial pode ser considerada ~cundária na de~
terminação da taxa efetiva.
De qualquer modo, a próxiina desvalorização será o sinal para o desencadear de reajustes de preços mais amplos em termos de setores e mais significativos nos montantes. Os
juros prescindem de indexador, Já que têm
sido fixados bem acima da inflação esperada.
Em conclusão, mais uma vez os preços foram violentamente reajustados antes do Plano,
o que não aconteceu com os salários. Assim,
o co;ngelamento para preços_ e salários, ainda:
que fosse respeítado para os primeiros, nada
teria de eqüitalivo. As demais variáveis econômicas não estão ~ongeladas, quer sejam ofi~
cialmente indexadas, quer não, como .é o caso
dos juros e da taxa de câmbio. Sobram so-

mente os salários, convidados mais uma vez
a pagar contas impagáveis, como os serviços
de dívidas, tão incontroláveis agora, quanto
irresponsavelmente contraídas desde suas origens.
No referente aos gastos públicos suprimidos, ao mesmo tempo em que_ se lança às
nuvens o déficit público, o Plano é agudamente recessivo, em decorrência do tratamento dado aos salários.
O Plano Verão, Sr. Presidente, é mais uma
tentativa de· prolongar o modelo dependente.
Errf vez de resgatar a dívida social, pretende
ele, com violen~ recessão, puxada por exorbitantes taxas de juros, adiar a chegada ineXorável ela hiperinflação, o ponto terminal claquemodelo. Tais jufos nada têrri que ver conl
austeridade, pois o Tesouro Nacional ê quem
os pãQa e assegura, ãss1m, aos grupos privilegiados. uma festa, um verdadeiro festim de
Baltazar, ainda mais feérico do que o que vinha
tendo.
A lic_endosldade dessa política é acampa~
nhada da mesma e intensa conupção caracterfstiç_a ® pseudotecnoburocrada que gerou
a <f'lvida extena nos anos 70. Ern meio a esse
deprimente espetácufo, ós mentores do Plano
acentuam o genocídio de grande parte da população. E nem falam mais em sacrifícios.
Preferem alegar que estão fazendo um beneficio à população, a pretexto de fingir retirar
de cena o monstro da inflação crescente. Omitem; entretanto, Sr. Presidente, o fato de que
o monstro foi posto pelos mesmos que agora
prometem sua retirada, em troca de novas
e extraordinárias vantagens em favor dos grupos qUe sempre privilegiaram.
Nada mais que um logro, e um logro ainda
_mais danoso que os dos anteriores choques
e pacotes, pois não só o monstro da inflação
retomará, e com mais força, como uma conta.
ainda mais monstnJosa terá sido paga, no entretempo, pelo povo brasüelro. Atk. quando es~
te tolerará as exações,_os tributos e todas as
perdas que lhe são impostas por tecnobw-ocratas tão imperantes no atual regime como
no anterior?
O Congtesso Nacional e todas as forças
democráticas do País têm, portanto, que encontrar, e com muita urgência, uma saída que
assegure uma verdadeira transição. Pois o que
está diante do Brasa é a transição para a ruína,
ameaçando '" próprias eleições diretas, pelas
qüaiS- o povo anseia há 25 anos. As eleições
presidenciais oferecem à NaÇão a oportunidade de preencher uma condição necessária,
mas não suficiente para qt,~e se encontre a
safda para 21 salvação nacional, isto é, para
que se instaure um Governo democrático. É
preciso mais: um Governo com plena autori. dade para reverter o processo de pauperização
e de onerosa sUbmissão a interesses externos.
Trata~se. de organizar no Brasil um sistema
sódo-econômico em que o trabalho produtivo
tenha a recompensa merecida, em que o mer·
cado funcione, em que a concorrência estimule o progresso tecnológico, em que os brasileiros usufruam o produto do seu próprio
esforço e dos prodigiOSC?S recursos naturais

te
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Sr. Presidente, o nosso País está desgastado
por tantos desatinos, por tão grande penetração de interesses que nada têm a ver com
os do progresso e da independência nacionais, que _o GoVerno do reencontro nacional
terá de ser uin Governo em que colaborem
todas as lideranças e demais pessoas de responsabilidade, cujo compromisso _não seja o
do egoísmo das vantagens pessoais, familiares e grupais. Há que pôr de lado as diferenças
individuais, partidárias e supostámente ideológicas. Há que fonnar um projeto nacional, enriquecido pela participação de todos os segmentos da população. Em vez de acreditar
que a chefia de um único üder ou a mera
defesa de interesses corporativistas permitirão
encontrar os caminhos adequados à superação de tantas dificuldades, será preferível crer
na força do povo e na intuição e na sabedoria
que lhe são imanentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Mansueto

de Lp_vor._ Q Sr. Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da Presidência. que
é ocupada pelo Sr. Iram Saraiva, I P-t-ícePresidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

RES:
..
Aureo Mello - Odacir Soares - Ronaldo
Aragão -João Menezes -Jarbas Passarinho
-João Castelo - Afonso Sancho -:-:- Hum-berto Lucena - Marco Maciel - ~nsueto
de Lavor - João Calmon - Itamar Franco
-Mauricio Corrêa-Wilson Martins- Carlos
Chiarelli -José Paulo Bisai -José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)-Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido
pelo Sr. 1_1~Secretário.
É tido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•45, de 1989
lnstlb.d, para os Estados, Distrito
Federal, Munldpios e órgãos da ad·
mlnlstração direta da União, compensação financeira pelo resultado da ex.~
ploração de peb'óleo ou gás natural,
ele recursos hídricos para fins de geração de energia elétrlca e de recursos
minerais, em seus respectivos tenitó~
rios, platafonna continental, mar territorial ou zona econbmlca exclúslva,
e dá outras provid.êndas.
O Congresso Nacional decreta: .
Art. 1"' O aproveitamento dos recurso_s hídricos para fins de geraçãO de _eQergia elétrica

e dos recufsos minerais, por quaisquer dos
regimes previstos em lei, ensejará çompensaç:ão financeira aos Estados, Distrito Federal,
Municipios e órgãos da administração direta
da União, a ser calculada, distribuída e aplicada na forma estabelecida nesta le_i.
Art. 21. A, compensação pela utilização de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica será de 6% (seis por cento) sObre
o valor da energia produzida, a ser paga pelos
concessiOnários de &erviço·de energi~ elé~~a,
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inclusive os detentores de títulos de concessâo

para geração de energia elétrica para uso exclusivo a ser distribuída aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, em cujos territó-

rios se localizarem instalações destinadas à
produção de energia elêtrica ou que tenham
áreas dos mesmos invadidas por águas dos

respectivos rese!Vatórios, e ao Departamento

Nadonãl de Águas e Energia Elétrica DNAEE, do Ministério_das Minas e Energia.

Parágrafo (mico. A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo
será feita da. forma seguinte:

1-45% (quarenta e cinco por_cento) para
os EStados e para o Distrito Federal;
D- 50% (cinqüenta Por centO) paia Os Munidpios; e
- -m~5%

(cinco por cento) para o D_eparta-

mento Nadonal de Águas e Energia Elétrica
-DNAEE.
M. 31' O valor da compensação financeira corresponderá a urn fator percentual da
fatura do fornecimento, excluídos os tributos
e empréstimos Compulsórios.
§ 19 Nos sistemas elétricos mistos, com
gt!ração hidra e termelétrica, o ratar referido
no caput deste artigo será igual a 6% (seis
por cento) da relação entre a energia elétrica
de origem hfdráulica e a energia elétrlca glo~
bal, apurada anualmente em âmbito nacional
pelo órgão do poder concedente da União.
§ l9 Em sistema Suprido exdusivainerite
por energia elétrica de origem hídrica, o ratar
Será de 6% (seis por cento) da fatura de fome~
cimento.
§ 3 9 A energia gerada e consumld!J. para
uso privativo de produtor, detentor de títulos
de concessão para uso exclusivo de aproveita~
menta hidrelétrico será gravada com a aplica~
çã:o d~ um fator de 6% (seis por cento) do
valor da energia elétrica CorrespOndente ao
faturameÍlto calculado nas mesmas condi~
ções e preços do concessionário de serviço
público local.
Art. 4 9 Estará isenta do pagamento de
compensação financeira a energia elétrica:
.. I - produzida pelas instalações geradoras
com capacidade nominal igual ou inferior a
10.000 KW (dez mil quilowatts);
D- suprida em grosso, oriunda do contrato
de compra· e venda entre concessionários de
serviços públicos de energia elétrica;
m- gerada e consumida por sistemas de
geração exclusivamente de origen1_térmica.
Art. 5'1 Quando o aproveitamento do potencial hidráulico atingir mais" de wn Estado
ou .MLmicípio, a dlsbibuição dos percentuais
referidos nesta lei será feita proporcionalmen~
te; levando-se em consideração as áreas inundadas, a população, b conswno de energia
e a superficie dos respectivos Estados e Municípios, bem como outros parâmetros de inte~
resse público regional ou local.
Parágrafo único. O Departamento Naci~
nal de Aguas e Energia-- DNAEE, elaborará
anualmente os estudos necessárioS à operaciOnalização dos critérios estabelecidos no ca~
put deste artigo.
Art. & Os recursos recebidos pelos Esta~
dos, Disbito Federal e Municípios, a título de

compensaçao financeira, serão aplicados na
capitalização das concessionárias estaduais ,
ou municipais para investimentos no setor elétrico, na recomposição de ligações rodoviárias
destruídas por braços dos respectivos reseiVa~
tórios e na recuperação ambiental das áreas
atingidas.
Art. 7~ Os recursqs destinados ao _Departamento Nadonal de Aguas e_Energia Elétrica
- DNAEE, a título de colnpensação financeira, serãO aplicados na implantação e opera~
ção da rede hidrometereológica nadonal, em
estudos e projetas de hidrOlogia e nas ativida~
des de fiscalização dos serviços de eletricidade. _
__ . · _ __ __
__ -_,_ __ ._
_
_Art ao A compensação f111anc_eira pela exploração de recursos -minerai.s para fins de
aproveitamento económico será de até 3%
(três por cento) sobre o vafor do faturamento
líquido resultante da venda do produto mine~
ral, obtido após a última etapa c;fo processo
de berieficiamento adotado e antes de sua
transformação industrial.
§ 1o O percentual a que se refere o caput
deste ~govariará de acordo com as seguin~
tes classes de substâncias minerais:
I

I - minérios de alUmínio, ferio e manganês:
3% (três por cento); ·
li- demais substâncias minerais metalíre~
rase fertilizantes: 2% (dois por cento); e
m-pedras preciosas, pedras coradas lapi~
dáveis e carbonados: 0,2% (zero vírgula dois
por cento).
§ 2_9 A distribuição da compensação financeira de que trata este artigo será feita da
forma seguinte:
'
I-45% (quarenta e cinco por cento) para
os Estados e Oistrito Federal;
R- 50% (cinqüerita por cento) para os Mu~
nicípios; e
lll-5% (cinco Por cento) para o Departa·mento Nacional da Produção Mineral DNPM,_ do ?\inist_ério das Minas e Energia.
§ 3~ A compensação financeira pela ex~
ploração de substândas minerai$ de emprego
imediato na construção civil será de 3% (três
por cento) e será destinada direta e integralmente aos Municípios nos quais se situem
as respectivas jazidas e lavras.
Art 91' Os r~rsos recebidos pelos Estados e pelo Distrito Federai serão aplicados
em programas de recuperação "ambiental e
os recurSos ~cebidos pelo Departamento Na~
cional de Produção Mineral - DNPM. serão
aplicados em programas de mapeamento e
levantamento geológico básico.do país.
.Art 10. No cãso da exploração de petró·
leo ou gás natural, a compensação financeira
será efetivada mediante o pagamento da inde~
nização prevista rias Leis n~ 7 .453, de 27 de
dezembro de 1985 e 7.525, de 22 de julho
de 1986,
·Art. 11. O paganiehtO daS Compensa'ções fmanceiras previstas nesta lei, inélusive
o da indenização pela exploração do petróleo,
do- xisto betuminoso e do gás natural, será
efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal. aos Municípios e aos
órgãos da administração direta. da <Jnlão, até

o
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o último dia útil do mês' subseqüente ao do
fato gerador.
Art. 12._ O Poder_ EXecutivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 90 (noventa)
dias da daía de sua publicação.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
·
Art. 14. Revogam-se as disposições em
contrário.
Justlftcação
O presente projeto de lei cumpre o disposto
no art. 20, § 1o do novo texto constitucional.

O pagamentô de indenii'ãção aos Estados,
Distrito Federal, Terri.tórios e Municípios pelo
aproveitarilento de recursos naturais em seus
territórios já está, como princípio, consagrado
em lei, no caso da exploração. do petróleo,
do xisto betuminoso e do gás natural. A Lei
n9 2.004,~ de 13 de outubro de 1953, em seu
art. 27, já estabeleçeu o justo mecanismo de
compensação fmanceira ou indenízação aos
Estados, Territórios e Municípios, pela exPlora~
çáo, em seus territórios, daqueles recursos mi~
nerais. Outros dispositivOs legais posterior~
mente ampliaram o alcance daquela lei, in~
cluindo entre os beneficíários os Estados e
Municípios confrontantes rom as plaiaform-as
continentais onde se passou a explorar o pe~
tróleo, e um órgão da administração direta
da União, no caso, a Marinha (Leis_ n~"- 7.453,
de 27 de dezembro de 1985 e 7 .525, de 22
de julho de 1986).
·
Nos anos anteriores à elaboração da nova
Carta constitucional já transitavam pelo Con~
gresso Nacional diversos projetas de lei esten~
dendo_ o princípio do pagamento da ,indeni·
zação aos casos de exploração de recursos
hídricos para fins de geraç_ão de energia elétri~
ca e de recursós minerais para fins de .Bprovei~
tamento económico. Nada maiSjusto. Se com
sabedoria ente;ndeu o legislador que a exploração do ·petróleo em terra ou até mesmo
na afastada plataforma continental deveria
propiciar indenização aos Estados e Munid~
pios atingidos, quanto mais a exploração de
recursos hídricos _e minerais que, obviamente,
atinge e traz oonseqüênciás muito mais dano:.
sas para a economia e para o meio ambiente
daquelas regiões.
A nova Constituição, como não poderia dei~
xar de fazê~Jo, estendeu aos Estados e Municí~
pios o direito a urna compensação pela e~lo
. ração de seus recursos hídricos e minerais
(art. 20, § 1~), Além do mais, o novo texto
constitucional caracterizou~se_e notabilizou~se
pOr Uma eleVada preocupação _com a preser~
vação do meio ambiente, explicitada nos ter~
mos do seu art. 225; preocupação essa que
de certa maneira justifica e confuma a necessidade de provimento de recursos específicos
. para esse fim, oriundos do aproveitamento
. e;conômicp_d"os recursos ~xplorados nos_terri~
, tórios estaduais e__'munidpais.
. Não se, di~ct4e mais, portanto, a nece.ssi~
dade, a. conveniência ou até; mesmo a justiça
do fato da compensação financeira; ao legis·
lador cabe, neste momento e por detenni~
nação constitucional, tão~somente promover
a implementação do dispositivo constitucional
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através de lei ordinária. Esse é,~pre<:isamente-;-o objeto deste projeto de lei.

Alguns parâmetros básicos, de natureza técnica e política, orientaram a elaboração do
presente proje~, ao se fixarem 'percentuais
e critérios de distribuição das compensações

financeiras. Em primeiro lugar, levou-se em

considemçãó que os Munidpios são, em prin. clpio, os mais direta e imediatamente atingidos em razão da exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; essa per-

cepção levou ao estabelecimento de percentuais ligeiramente superiores aos dos Estados
na distribuição dos recursos, ou até mesmo

o dispositivo que se pretende alterar.
Vale registrar, por fim, que o legislador está
plenamente consciente de que o- teor ,deste
projeto abrange setores bem distintos da economia, com características e ~culiaridades
tais que- somente -unla regulamentação cuidadosa_e tecnicamente elãborada dará conta de
atender às especificidades de cada setor englobado num único texto legal. O projeto define as grandes linhas da lei, expressão -da vontade Política do legislador, na qual~ade de
representante da sociedade; ao Executivo ca·
berá, no prazo e nas condições definidas, regulamentar-, implementar e fiSCalizar o processo.
Sala das Sessões, 27 de março de 1989.
-Ronan 11to.
-

de exclusividade, no caso de c~s recursos
minerais. Em segundo lugar, tendo em vista
a experiênda da lenta e ineficiente sistemática
(Às Comissões de Coristituição e Jus~
arrecadadora e distribuidora do Estado, em
liça e de EcOnomia.)
re1ação aos antigos "impostos únicos", pensou-se em se fixarem mecanismos que agili'o SR. PRESJDEI'ITE (Iram Saraiva) - O
zassem a recepção, distribuição e transferênprojeto lido vai às Comissões de Constitt.rlção
cia dos recursos da compensação aos seus
e Justiça e de Econoriliã.
beneftciários, através da descentralização do
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) fluxo de recolhirhento e distJu.-~.lição _e da fixa~
Termiliaela a hora do expediente.
ção de prazos inais rfgidos. Essa orientação,
Passa·se à
aliás, está em perfeita consonância com a ten~
dência descentralizadora de decisões e funORDEM DO DIA
ções da União para Estados e Municípios, que
. se constituiu nwna das características da nova . A lista de presença acusa o comparecimenConstituição. Procurou-se, em terceiro lugar,
to de 33 Srs. Senadores. Não há QUOf'J.Jm
ao se fixarem os percentuais de compensação, para deliberação. Em conseqüência, as matéanalisar cuidadosamente os setores económirias cohstantes dos itens 1 a 5 da Ordem do
_sUa
cos envolvidos, 'de tal sorte a não serem in\!ia- - Dia, dependentes de votação, ficam
apreciação adiada.
bilizados por exigência de pagamento de percentuais aleatórios e irreais, que poderiam até
São os seguintes os itens cuja apreciamesmo vir a cOmprometer, no todo ou em
ção é adiada:
parte, os respectivos setores sujeitos ao pagamento das compensações.
_
Um quarto e último parâmetro diz resPeito
Votação, em turno úniCO, do veto total aposà inclusão, na 1:ategoria de beneHciáriOs da
to oo Projeto de Lei do Senado _n 9 48, de
compensação, de órgãos da administração di1987~[?F, que introduz alterações no Código
reta da. União, como aliás preceitua o próprio Tributário do Distrito FePeral, instituído pelo
art. 20, § 1"' da Constituição. Cóm o intuito
DecretO-Lei ""' 82, de 26 de dezembro de
de preseiVar e promover o desenvolvimento
1966, e dá outras providências. (Dependendo
dos setores eléttico e mim::_ral, destina este prodo relat6rio da ComiS~o do Distrito Federal.)
jeto uma parcela dos recursos provententes
2
do pagamento da compensação aos dois órgãos gestores daqueles setores, ambos do MiVotação, em turno único, do veto parcial
nistério das Minas e Energia,_ COI'fl~aplicação
apósto ao Projeto de Lei do DF no 3, -ie 1988,
dos recursos vinculada no te~rto da lei. A parque institui, no Distrito Federal, o lmpo~to socela destinãda ao Departamento Nacional da
bre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos
Produção Miner:al-DNPM é para ser apHcada
e Gasosos, e dá outras providências. (Depenem um programa de inadiável neéessidade dendo do relat6rio da Comissão do Distrito
pa'ra o desenvolvimento do ~tor mineral do _F_ederal.)~ Pms, o programa de mapeamentO ~ levantaParte vetada: parágraro único do art. &.
mento geológico básico; os recursos reserva3
dos ao Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica- DNAEE destinam-se à imVotaç~. em turno úilico, do veto parcial
plantação e operação da rede hidrometereoapostO ao Projeto de Lei do DF I)' 5, de 1988.
lógica nacional, a estudos e projetas de hidro- que dispõe sobre os vencimentos dos conselogia e às atividades de fiscalização do órgão
lheirps, at.~ditores e membros do Ministério Púenl questão.
..
blico do Tribunal de Contas do Distrito FedeNo caso da exploraçao do petróleo, do xisto
ral. (Dependendo do relat6rio da Cori1is;São
betuminoso e do gás natural, este projeto âó Distrito Federal.)
mantém a legislação vigente. ·p'romovendo
Parte vetada: art. 4"'
apenas uma alteração em relação ao §.2"' do
4
art: 27 da Lei n" 7.453, de 27 de dezembro
Votação, em turno único, do.Projeto de Lei
de !985. Em força do art 11 deste projeto,
o prazo de pagamento da indenização passa da Câmara n"' 13, de 1985 (nQ 3.413/80, na
a ser mensal e não trimestral, conforme prevê
Casa de origem),que institui a obrigatoriedade

com

Março de 1989

de seguro, nos fmanciamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invalidez permanente, tendo
~ PARECERES FAVORÁVEIS. sob n~ 1.052
e 1.053, de 1985, d<ls Comissões:

-de Economia; e
-de Fíaanças
5
Votação, em turno único do Projeto de Lei
da Cârri:ara n"' 105, de 1~85 (ri9 2569n6, nii
Casa de orig<m), que fixa a Capital da República como sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo
_
- -PARECER FAVORÁVEL. sob
874, de
1985, da Comissão:

n'

-de Educação e Cultura.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Sàroiva) - O
item 6 da pauta fica sobrestado, em virtude
do adiamento da votação do requerimento de
que depende.
·

É o seguinte o item cuja apieciação
vai sobrestada:

6

Discussão, em turnO iÍllicO, do Proj~ de
Lei da Ciimara n' 19, de !985 (n" 2:789/83,
na Casa de origem) que dá o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em construção no município paulista ~ mesmo nome e determina
outras providências, tendo
~AREC!"R FAVORÁVEL. sob n' 403, de

1985, da Comissão
__ _
-de Transportes, Comunícaçóes e Obtu
Públicas.

(Dependendo da votação do Requerimerlto
n9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres. de adiamento da discussão por
30 dias.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ltem07:

Discussão, em turno único, do ProjetO de
Lei da Câmara n9 46, de 1984 (n9 615179,
na. casa de origem), que esiatielece medidas
para proteçãO das Rore_~ exãs~ntes rias nascentes dos rios e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•' 1.043 e 1.044, de

1985, das comissões:
-de Agn'cultura, favorável; e
-de Finanças, favorável com emendas
que apresenta de n9 1 a 3 - CF.
·
Em d~ussOO o projeto e as emendas. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
A votação da matéria Oca adiada, em virtude
de falta de quorum.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Cone e& a palavra ao nobre SenãdorJamil
Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB - R..l .. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, lendo os jornais, hoje pela manhã, fomos surpreendidos com a fala do Senhor Presidente da RepúbUca a respeito do
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índice inflacionário, segundo o IBGE de 6%.
Sr. Presidente, não foi só o presidente, não;
toda a Nação brasileira tem a certeza de que

o índice não é de 6%, é de riluito mais. Sua
Excelência achava que seria menor, mas, na

prática, no dia-a-dia, esses 6% não existem,
são índices forjados para, mais uma vez, se
tentar ilaquear a boa-fé da população, num
novo estelionato eleitoral. O primeiro estelionato eleitoral f.oi o Plano Cruzado, que fez com
que o PMDB elegesse 305 constituintes e 22
gov~rnadores.

Agora veio o Plano Verão. O

verão acabou e junto com ele acabou o Plano

Verão.
Sr. Presidente, vimos uma extensa lista de
prOdutos nos jornais, no sábado de Aleluia,
que tiveram realinhamento de preços. Agora
não se fala mais em aumento; é realinhamento
de preços. Os preços foram realinhados e os

salários continuam congelados - estes estarão sempre congelados.
Sr. P.residente, mais uma vez congratulo-me
com o grande humorista brasileiro Millôr Fer~
nandes, que teceu uma frase genial que reflete
a situação da população brasileira, dos assala~
riados do nosso_ País. Diz Millôr Fernandes:
"Cada vez falta mais mês no fun do
salário",

Esta é uma realidade nacional. Quer dizer,
o mês está acabando nos dias 4, 5, ap6s o
recebimento dos salários. Esta é uma reãlida~
de! E no entanto, Sua -Excelência, o Senhor
Presidente da República, está surpreso com
os 6%. O que houve que a inflação chegou
aos6%?
·
·
Sr. Presidente, pelo visto, terão que prender
a inflação, porque dizem que a inflação escilpa
do controle toda hora. Só se-ror presa. A população sente que era mais uma jOgada eleitoral
para tentar segurar a inflação em determinado
patamar, para ver se se podia novamente, iJa.,._
quear a boa~fé da população brasileira, para
votar num candidato de centro-direita.
Sr. Presidente, o povo brasileiro está suand9; suou o que tinha de suar nesta sauna do
Plano Verão e, segundo a fala do próprio Presi~
dente da Repúbica, o plano acabou. Acabou
melancolicamente, com a conta mais uma vez
sendo paga pela classe média, pelos assaJariados do nosso País.
Em cOntrapartida, Sr. presidente, Sua Exce:
lência, o senhor Presidente da República,
aguarda que o Ministro Roberto Cardoso Alves
peça demissão, porque suspeitas são levantadas sobre a possíbilid~de de corrupção no
seu minístério. ·
' Já declarei e reitero: se o Senhor Presidente
da República acha que há corrupção, terá que
demitir o seu auxiliar, caso contrArio... _e não
fazer essa colocação, ·que fica perante a opinião pública como um ato de desonestidade
por parte do Sr. Ministro.
Sr. Presidente, infelizmente, pã.ra a população brasileira, o nosso País, não é de hoje,
ê desde Cabral, é o País da impunidade.
Hoje, estão aqui os nobres Senadores Itamar Ftanto, Mansueto de Lavor e Leite Cha~
ves, que sabem que a Comissão Parlamentar
de InqUérito apurou fatos extremamente gra-

~.

1'
I

ves_a-respeito de corrupçãO de membros deste
governo, no entento, quando as suas conclusões chegam à Câmara, de acordo _com o
dispoSitivo constitucional, o Vice-Presidente
em ex~rcício n-a presidência ~s arquiva; não
submete à C!lmara, como o deveria fazer, a
resolução da Comissão Parlamentar de Inquérito. ls__!O é uma norma; não se pune ninguém;
as nossas cadeias estão .abarrotadas de pessoas que, famil}tas. às vezes, cometem peque"-~ _d_~sli~s, entretantq, aqueles que são apadrinhados podem, na realidade, aumentar as
_s_uas contas bancárias na Su_íça, com dólares,
na-certeza da impunidade.
O Sr. Leite Chaves- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD ......!. Com o maioiprazer ouço V. Ext
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Sr.__Presidente, mais uma vez o povo foi enganado. Mais um plano mirabolante e miraculoso. um plano salvador foi 'apresentado. E,
ainda mais uma vez, a classe assalariada, os
menos favorecidos pagaram a conta.
O nosso discurso é feito após a fala brilhante
do Senador Mansueto de Lavor, que fez uma
análise, em profundidade, do problema relacionado com o Plano Verão.
Com 6% de inflação, Sua Excelência acha
que vai ter que fazer uma reunião para saber
como ela escapou de controle. Como não há
credibilidade a respeito desses 6%, sabemos
que essa taxa está muito mais elevada. Vimos
também a declaração do Senhor Presidente
da República de que já está contra a lei salarial.
Sua Excelência entende que deve haver acordo entre patrões e_ empregados, o Governo
tem que se retirar. Depois de causar os malefícios que causou à classe trabalhadora, o Governo quer-se retirar e deixar patrões_ e empregados resolvam as suas pendengas salariais.

O 81'. Leite Chaves- O Presidente José
Samey perdeu muito da sua credibilidade
quando não demitiu esse Ministro e outro_s
O 81'. Mareondes Gadelha.- Permite V..
que sofreram acusãÇôes· dessa gravidade.
Ex" um aparte?
Apenas, nesse caso, a Nação se surpreendeu
O SR. JAMIL HADDAD- Sr. Presidente.
pela gravidade e pela quantidade das falhas.
não quero alongar-me mas, antes, faço quesO Pfesidente zeloso de sua imagem física, in- tão de ouvir o aparte do nobre Senador Marclusive de sua postura, até mesmo em outros
condes Gadelha.
países, sabe que Isto o· abalará muito, E o
que nos surpreende é um caso similar: acusaO Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Sedo--o pfe-Sfdente do Grupo Pão-de-Açúcar, de nador Jamil Haddad, inicialmente me peninão cumprir a Lei do Consumidor, sofreu in- tendo por não ter presenciado o irúdo do seu
quérito; as acusações foram visíveis e palpádiscursos. Já ao fllla.l, V. Ex' suscita dois pontos
veis, e, por incrível que pareça, ele permade extremo interesse para o París: o vazamentO
neceu integrando o ConSellió MOnetáiio lia- dos índices de inflação acima do esperado,
dona!. Quando um dos Ministros sugeriu a
6,5%: e o problema da política salarial. E V.
sua retirada, o Ministro da Fazenda chegou
Ex" o faz sempre no tom cáustico, que é pecucom o seguinte arQumen~ "Não houve con- liar à linha oposicionista que tem emprestado
denação", como se fosse necessária conde- · ao seu trabalho nesta Casa, aliás. com muita
nação para prova do desdouro de honra de proficiência, com muita dignidade, com muita
homens que integram a coisa pública Basta
competência, diga-se de passagem. No entanhaver a suspeita e a queda tem que ser ime- to, V. Ex' está sendo injusto quando CMVtÇa
diata. Não creio que o Presidente Samey uma série de ilações, arites mesmo que o~
é lamentável que não se mostre sensí.,el a vemo dê ·explicações sobre os fatos ou que
essaS COisas, porque, pessoalmente, não me
alguma iniciativa concreta seja tomada. V. EX'
consta que o Presidente tenha sofrido até
reage contra o fato do Governo remir o seu
agora qualquer acusação. Sua Excelência se Ministério para analisar esses 6,5% de lnllaçio.
diminui em imagem, tanto externa quanto in- como se isso não tivesse nenhuma importernamente, mantendo Ministros que tiveram
tância, como se Isso não justificasse uma reuprocedimentos tão desatinados e comprome-- nião do Ministério, como se_ isso não justifitedores.
casse uma preocupação intensiva do GoverO SR. JAMIL HADDAD- Nobre Sena- no. Nobre Senador, o pois inteiro apostou nesdor Leite Chaves, já· estamos cansados de te Plano Verão, o Governo jogou todas as suas
aguardar providências por parte das autori- fichas neste plano, e a expectativa nacional
dades federais. Há poucos dias fiz um pronun- sobre o sucesso ou o insucesso dessa prç-.
posta é enorme neste niomento. O Goveino
ciamento elogiando a conduta da Marinha seria inepto, irresponsável, isto sim, se não
todos sabem cjue não "5ou muito chagado à
se preocupasse em apertar os seus controles
área militar, nunca o fui, respeito-os. eles na
deles e eu na minha --=-· porque a Marinha no momento em que aparece um resultado
chegou ao frrn do inquérito responsabilizando absolutamente Inesperado de 6,5%, quando
oficiais superiores e encaminhou o processo esperava um indicador abaixo dos 3%. Nem
os mais obstinados oposicionistas esperavam
par~___a_s instância-s necessárias, para seguimento do processo. Dizia até que era um bom uma taxa de inllação tão alta, de 6,5%, com
exemplo a ser séguido. Esperava que, a partir preços controlados e com_ o Governo dentro.
de uma linha severa, de uma linha de austeridaquele momento, o Governo começasse a
:Punir;_ na realid_ade, os culpados por atas lesi- dade, e de-controle do seu Oi-çamen.to. NinVOs _A nosSa Pâtria, culpados pof atas de cor- guém esPeTava, País o GoVerilo foi tomado
rupção que, infelizmente, são diários nas man- de surpresa._~ esse fato opera contra.as esperanças do POis. ,opera contra a expectativa de,
chetes cjos jomols.
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A malária, hoje, estã grassando em Ct.Uitiba,
a malária, hole. está grassando na Capital do
Estado do nosso amigo Senador Leite Chaves,
A malária não está mais restrita aO interior
do Amazonas. Não. A malária- e5tá pre-sente
em Curiiibà-,-Manaus. No entanto, neSte
O SR. JAMIL HADDAD- Nobre SenaperitO náo Se toca: N~ci. É ''tudo pelo socia1".
dor Marcondes Gadelha, V. EX', qu~ defende
Só se for o Social Ramos- Oube, um clube
muito bem o Governo, cpmo um dos Líderes
que existe na zona da Leopoldina, porque pelo
nesta Casa, declara neste momento que, na
apanha-se porte r cão e por não tê-lo. O Gover- realidade, foi uma surpresa para o Governo.. social da população brasileira, infelizmente, digo eu, porque gostaria que assirit não fosse,
no, no momento em que se propõe a mediar Isso é uma prova de incompetência. O Governada fez o nosso Governo.
a pOlítica salarial, recebe dos empresários a
no que, em detenninado momento, segundo
É duro dizer-se isto. V. Ex" diz que sou sardura recomendação de que se mantenha à as palavras de V. &, deixa congelados os
cástic:;o. Não! Analiso a realidade nacional Em
distância- os empresários não admitem que salários e os preços, quando sabemos que,
determinados momentOs. esta réalidade é saro Governo se envolva com a política saJarial.
na prática, não persiste o referido congelacástica. Ela é dura, porque a célebre dívida
Agora V. Ex~ reclama porque o Governo não
mento. No último sábado, houve um realinha~
externa-brasileira é impagáVel em dois sentise envolve com_ a política salarial. Está em mento de preços. O:s ovos· fiCaram mais caros,
dos: porque não se pode pagar e porque dá
tempo de amadurecermos um pensamento várias qualidades de queijo, que não consta-vontade de rir. Vemos uma dívida chegar ao
vam da lista, foram tabelados, mas o foram_
sobre esta questão, porque é decisivo no que
ponto a que chegou depOis de tennos pago
diz respeito à evolução da politica económica. Já em cima. No entanto, o .Ministro d2i! Fazenda
quase duas vezes o que tomamos empresNão podemos sair do __g~_cçngelamento sem alega. que uma das causas dQ aumento_ da
tado.
uma prévia definição do que deva ser a política inflação foi a taxa; a contribuição, a mensa~
salarial neste País. Ourante anos e anos a fio, !idade dos clubes, como se o povo, se o grosso
V. EX' falou que se apanha por ter cão, ou
sejamos claros, as elites sindicais deste País da massa brasileira freqüentaSse clube. E
s_e _apanha por não ter cão. Acontece que o
têm reclamado a livre negociação. Em qual- quem diz isso -_ repito - é o Ministro dã
trabalhador não tem o cão e o cão vem em
quer congresso de trabalhadores deste Brasil, _ f~enda •. que orienta o Presidente a respeito
cima dele, quando ele reivindica, o cão da
um dos pontos fundamentaiS da agenda, um
Polícia Militar. Geralmente, é o que acontece.
de problemas financeiros. Quando Ii no jornal,
dos pontos fundamentais da pauta, do terná- não quis acreditar, fui procurar em outro jornal
O trabalhador reivindica e colocam o cão em
rio, é a Uvre negociação. Todos se proclamam, e estava lá. Foi, na realidade, urna declaração
cima dele.
solenemente, favoráveis à livre negociação. Na
de S,_ Ex" perante a imprens~. Não se pode
O Sr. João Menezes - Permite V. Ex!'
hora de se colocar_ em execução, entretanto, acreditar que isso aconteça num país sério,
um aparte?se diz que a classe operária é mais fraca, se responsabilizar-se o aumento da mensalidade
O SR. JAMIL HADDAD --Com prazer,
diz que não há como defender da sanha dos
de dubes como fator de aumento da inflação[
ouço v. Ex"
patrões o operariado inerme deste Pais e, desNobre Senador Marcondes Gadelha, V. Ex-,
O Sr. João Menezes - Eminente Sena~
ta maneira, ficamos indefinidamente utilizan- n_o final de seu aparte, entrou num ponto que
OOr, V. Ex'• fala sempre sobre estes assuntos
do esse sistema de controle da politica salarial eu queria focalizar. Acredito até que no ABC.
no Senado Federal, e o seu objetivo principal
que é fascista, que é corporatMsta, lançado onde existe organizações sindicais fortes, pode
com base ainda na Carta de Mussolini, pela haver, na realidade, um entendimento entre
é o povo: Vou dizer algo que talvez pareça
um absurdo: para mim, o p·ovo brasileiro está
qual o Estado é sempre o responsável pelo
patrão e empregado. Agora, no Nordeste de
muito melhor. ·
que aconteça ou deixe de acontecer nas _rela- V. Ex', em que o empregador é o Governo
V. Ex."; por eXemplO, veio do Rio de Janeiro,
ções entre patrões e empregados. A sociedade,.. Federal, com meio salário mínimo, naquelas
brasileira já amadureceu o suficiente; o asso- frentes de trabalho na sec~, não há alinhae nesse feriadão muitos for;;,m de ônibus,_ de
aviãO ou de carro-Para-passear, pagãndo Qasociativismo, neste País, já está suficieQtemente mento, não há salário. Quem é clue vai fazer
lina cara,ll-ospedando-se em hotéis e pensões,
maduro; a classe operária, que já tem condi- o acordo, quem é .que vai impor o salário dação de eleger um Presidente da Bepública nes- quele pobre coitado lá, faminto, morrendo de' ficando tudo lotado, e as empresas de turismo
ganhando o 'que quiseram. E não só no Rio
te momento, tem maturidade sufuciente para fome? Vai ser a CUT que vai decidir, junto
discernir sob~ Oque lhe interessa no quadrq com o patr~o. que é o Governo, a reSpeito
de Janeiro. Por todo esse Brasil cifõra é esse
da política salarial e para negociar livremente de como deve pagar a frente de trabalho do · fenômeno gue_está ocorrendo. Eu não sei qua1
é a causa. Também estou-me debruçando socom os patrões..Não se pode mais é ficar Nordeste?
sob a tutela do Governo e o Governo· entrando
bre esse (ato, procurando encontrar a razão,
· As coi!@S. no Brasil, infelizmente, não são
num corredor polonês, sendo responsabiliza-.· ditas com <:lareza, u,ma vez que a classe traba~ , más que_ existe, não se pOde negar. Hoje, realmente, encontramos wna classe que antigado pelas duas partes de uma situação da qual lhadora chegou ao ponto em que chegou,
mente não tinha condições de entr~r num
absolutamente ele gostaria de sair. Por outro com o .salário mais baixo de sua_ história, e
shopping center e hoje está lá, graçãs- a -Deus_. _
lado, dfga-se ao operariado que o Governo não se fala na reposição desse saláíio. Está-se
~ó Comprando eletrodomésticos~_rádios,
não vai mais envolVer-se oom a politica salarial
levando este País à recessao. A-mdústria ~
rádio portátil, televisor em preto e branco, telee imediatamente temos uma reação forte e o comércio e-stãO parando, porqUe não há poobstinada. O Governo qlier tomar uma atitude der aquisitivo. Isto é extremamente grave. No
visor em cores, vinhos e alimentos de primeira
qualidade, até importados. É Uma coisa ínte~
nem tanto à terra nem tanto ao mar, uma entanto, não ouvimos uma palavra a respeito
ressante. Estou preocupado nesse sentido,
atitude no sentido de proteger os segmentos da divida externa Temos que pagar em dia,
procurando examinar qual a razão que nos
menos organizados da classe operária e deixar os juros escorchantes da dívt<Ja externa_. e~
está levando a isso.
aqueles segmentos mais bem servidos, mais é um ·compromisso sagrado do Governo junto
Mas parece que o fulcro do discurso de
bem favorecidos, com mais poder de barga.:. à comunidade internacional.
V. Ex!', que sempre o faz com muita proprienha, deixá-lo à livre negociaÇão, ao entendiEntão, Isso rios dói. V. Ex!' é inedico como
dade, _é sobre_ a interferência do Governo -na
mento com os patrões, estabelecendo uma eu. V. Ex!' sabe que no Nordeste o aumentQ
questão salarial. Não sei realmente qual é a
base mínima de proteção e uma margem am- do índice da mortalidade infantil tem sido tão
pla de negociação. Não podemos é indefmidaw alto que nerit Se pode aCreditar. Está ai a lepra,
posição do Governo. Li no jornal_ que o Ministro da CãSa ~Civil estava ainda tratando, em
mente ter o GoVerno como uma espécie de dlspalándo no Pafs: O Brasil já é o segúndo
PaterfamDüts, ter o Governo comó uma espé- pals ·~ mundo com incidência desse mal,
uma reunião, sobre os salários. Li tàmbém
cie de tutor da nacionalidade. A sociedade nes-- está aPenas atrás da fndia. Temos o awnento
outra noticia no jornal, dizendo que o Governo
te Pa!sjá otingiu a malorlcjade, nobre Senador, da:~• de Cllagas, e todos essas doenças.
vai se afastar das negociações da politica salaa Nação sair deste alçapão inflacionário em

que estamos enfumados há tanto tempo. O
Governo, então, resolve_ tomar providência,
apertar os seus controles, ver onde errou, no
sentido de corrigir, para que ainda se salve
este plano que, neste momento, é a melhor
e mais consistente expectativa do PaíS de saída
da inflação e retomada d_o cre_scimento ec.onômico. Quanto à política salarial, veja V. Ex',

e está na hora de comeÇarrrj.os j! pensar nisso
com objetividade, não apenas como retórica
e não apenas como· palavra a ser usada em
congresso ou em reuniões sindicais.

em
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rlal, Pessoalmente, penso que o Governo deve
sair, que esse assunto de salário deve ser resolvido entre patrão e empregado. Para isso, existe a Justiça do Trabalho, que será o árbitro.
Isso será fundamental. Muitas vezes, sem inter-

ferência outras, os patrões e empregados encontram uma solução. Tivemos um caso gravíssimo em Minas Gerais. V. Ex" deve reconhe-

cer, como homem público, que aquela invasão foi um perigo. Foi uma bomba amea-

çando explodir. As invasões da Mannesmanm
e da Siderúrgica BeJgo-Mineira são um atentado à ordem, à lei e à segurança. O caso
se torna mais grave porque o Juiz expediu

um mandado de reintegração, que não foi
cumprido, em face de violência. Felizmente,
depois, houve urna composição entre patrões

e empregados, com prejuízo enonne para a
economia brasileira, porque o trabalho ficou

parado não sei por quantos dias. Observem

V. EX" que estivemos em cima de uma grande
fogueira. Imaginem V. ~ se os empregados
e patrões continuassem sem essa conciliação,

O Sr. João Menezes -É exagero de V._
EX', nobre Senador.

O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senador, V. EX- sabe a estima que lhe tenho. Agora
divirjo radicalmente. Temos c:jlie respeitar,
dentro da politica, as divergências. V. Ex!' tem
uma visão política radicalmente contrária à
minha, e a defende com vigor, é justo que
V. Ex" a defenda, como também defendo com
vigor as idéias que entendo devo defender.

O Sr. Jo4o Menezes- Oeye defender.
Agora, o pessoal da Rocinha está passeando
também, está indo para fora, isto está, Senador; está passeando, passando a páscoa fora,
está irido para as praias; de ônibus, de carro;
_is,so está, e graças a Deus está.
1 O SR. JAMIL HADDAD- Às vezes, nurha enchente, vai para fora de casa para não
cair um barranco em cima do seu barraco.
O Sr. João Menezes- Vamos .defender,
mas não vamos eXagerar, Senador.

sem interferência de ninguéni e, amanhã, fossem cumprir o mandado da Justiça, fossem
cumprir a lei, morressem uma ou duas pessoas envolvidas ou não no assunto. O que
poderia ocorrer? J;starlcu:nos diante de outro
fato terrível, por falta de cumprimento à lei,
por falta de respeito à lei, enfim, pela desordem
que aí está. Não sei bem se V. Ex!' é favorável
à interferência do Governo. Eu sou favorável
à não-interferência do Governo. Se depender
de mim, penso que o Governo deve deixar
esses assuntos para serem resolvidos entre
patrões e empregados. O órgão próprio para
decidir esses dissídios chama-se Justiça do
Trabalho. Para isso ela existe. Ela é o órgão
para essa decisão. Por conseguinte, vamos
deixar o Governo de lado, e que patrões e
empregados resolvam os seus problemas.

, O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Senador, vou repetir, para_encerrar o meu discurso,
a ·rrase de Millôr Femand.es - peço até que
meu querido amigo Marcondes Gadelha ouça,
porque essa frase é genial e reflete a situação
da classe trabalhadora brasileira: "Cada ~
falta mais mês no flm do salário."
Quer dizer, é o contrário: depois de 4, 5
~dias que a pessoa recebeu o salário, acabou
o mês. "Cada vez falta mais mês no fim do
salário." Esta, a colocação ge,nial de Millôr Fernandes.
Sr. Presidente, acabo de receber uma ccr
municação extremamente contristadora, e faço o seu registro neste momento. Faleceu um
grande homem de Brasília, homem que divul·
gou e difundiu a Arte - o Maestro Oáudio
Santoro. Homem com quem tive, na realidade,
O SR. JAMIL HADDAD -Nobre Sena- muitas ligações, em razão ·de eu presidir a
dor João Menezes, V. Ex", para a nossa feliciFundação Frederico Chopin. Contristado, redade, visita com freqüência a Capital do nosso
cebo a n(Jtl'cia e faço o registro do falecimento
Estado do Rio de Janeiro, e na próxima vez
do Maestro Gáudio Santoro. O seu corpo está
em que lá estiver peço- que me telefone, para
sendo velado no Panteão da Pátria Tancn~do
que possamos dar uma volta na Favela da
Neves, na Praça dos Três Pçderes.
Rocinha, com trezentos mil favelados, na Favela do Jacarezinho, com duzentos e setenta
Durante o discwso do Sr. JamU Hadmil favelados, possamos visitar os dois midad o Sr. úam Sarlliva, 1 P Vice-Presidente,
Dlões de favelados - um terço da população
debata cadeirat;fa Presidêns;ía, Que é ocudo Rio de Janeiro, ...
pàdll pelo Sr. Áureo MeDo, Suplente de
Secretário.

O Sr. João Menezes - E. eu o levarei
à Amazônia, para que V. Ex' veja como as
pessoas vivem lá à beira dos rios. É multo
diferente.
O SR. JAMIL HADDAD- ... população
que não anda em automóvel, população que
está lá porque não pode pagar os aluguéis
lá de baixo e estão subindo os morros.
O Sr~ João Menezes - Eles estão passe.ando, estão indo à praia, para fora.

O SR. JAMIL HADDAD -A classe trabalhadora do Rio está subindo, mas não ê de
padrão, está subindo para morar na favela,
porque não tem mais como morar na cidade.

o· Sr.=ltamar .FrancO- Sr. Presidente,
peç() ~ pai~ ~a uma questão de ordem.0 SR. PRESIDEI'rtE (Áureo Mello) Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRAI'ICO (MO. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do 9raclor.)
-Sr. Presidente, o Senado da República aprcr
vou o nortfe do Dr. Aluíiio Alves -devo dizer,
de pronto, que não tenho maior reladonamento de amizade com o Dr. Aluizio Alves
- e queria saber de V. Ex' qual a atitude do
Senado em relação ao que se passa neste
instante no País, quando o Superior Tribunal
t4ilitar, exorbitando de suas funções, vem~se
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transformar em cartório para examinar documentação.
Sr. Presidente, pediria a atenção de V. EX'
para a gravidade do assunto, e desejo merecer
de V. EX' a interpretação regimental...
O SR. PRESIDEI'ITE (Aureo Mello)- Nobre Senador Itamar Franco, as palavras de
V. Ex" estão sendo observadas, ouvidas e analisadas com a máxima atenção. V. Ex!' não se
iluda com essas pequenas palestras laterais.
Estamos atentos ao assunto que V. Ex~ está
abordando.

O SR. ITAMAR FRAI'ICO -A gravidade
da questão de ordem que vou formular a V.
Ex' vai exiQir de pronto uma definição, já que
há um choque, entendo eu, entre o Poder JudiciáriO, representado neste instante pelo Superior Tribunal Militar, e o Senado da República.
I:: estranho também, não encontramos, neste momento, rienhuma manifestação de Sua
EXcelência o ·senhor Presidente -da RepúbliCa,
a quem coube essa indicação. O Senádo da
República examíriouOu deveria ter examinado
1-isto de vê ter sido feito através da Comissão
de Constituição e Justiça- a documentação
do Dr. Aluizio Alves. O Plenário do Senado,
em sessão secreta, aprovou o seu liame. Evidentimente, não cabe, na nossa interpretação
constitucional, nenhuma manifestação de car~
tóriO do SúperlOr Tribunal Militar.
Por esta razão, Sr. Presidente, indago a V.
EX' cjual será a atitude ou a tomada de posição
do Senado da República neste caso.
Sr. Presidente, abre-se, de plano, um ato
da maior grâvidade_:_t.,t_l!l_nqme aprovado pelo
Senado da República, por indicação do Senhor Presidente da República, é contestado,
no caso presente, pelo STM.
Evidentemente, o Senado da República não
pode manter-se neste silêncio, nesta passividade, em relação a este caso.
O Presidente da República, autor da indicação, deve .evidentemente ter examinado todo
o passado do Indicado, o seu notório saber,
a sua documentação no exercício profiSSional,
sem o· que Sua Execelênda não poderia ter
enviado este nome à Câmara Alta.
Se o silênciQ se faz, a Câmara Alta deve
ter uma manifestação, já que ela, bem ou mal,
aprovou o nome do Dr. Aluizio Alves.
Por esta razão, basedo no Regimemto, art
16, inciso VIU, solicito a interpretação regímen~
tal que V. Ex" daria no nome aprovado pelo
Senado da República e çontestado, no <;.2100,
pelo STM.
0 SR. PRESIDEI'ITE (Aureo Mello) ReSpondo, com- muito prazer, à questão de
orâem levantada por S. Ex', o nobre Senador
das Alterçsas hamar Franco.
Como V. Ex1' sabe, o art 402 do nosso Regimento estabelece que "na apreciação do Senado sobre as escolhas a que se refere o inciso
m, do art 42 da Constituição", observa-se-ão
normas que se dividem em quatro itens, e
essas normas foram perféitamente cumpridas, atr~ da decisão do Senado e da deci~
são que a Mesa proferiu a respeito da matéria.
Foi proferido parecer corr~pondente, o as-
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o Seo~dQ~ a_$si~r: ao que estamos presenciem_~ pretações a posteriori Esta é uma situação
do; a contestação a· uina deciSão da Câmara
gravíssima, difia1ima, ~ s_ei_que V. Ex', com
a sya habilidade, com o cQnh_ecimen_to de cauAlta da República, a_ urna._deCisão _dos Srs.
Senadoresda República, em-lace da indicaçãô
sa, com a sua experiência, o seu talento e,
sobretudo, com o seu patriotismo, haverá de
do Senhor Presidente da República.
Lamento, Sr. Presidente, não posso fa]ar em... encontrar J.J.ma. solução adequada, de forma
nome do Executivo, não me cabe dizer o porque as decisões desta Ca~·sejam respeitadas,
quê do silêncio do Senhor Presidente da Repúà luz do texto legal, à luz da Constituição, e
blica, mas solicito. a V. ~melhor exame da não apenas porque nos arroguemoS, nós, os
matéria, uma atenção para este caso; por- Senadores, um juízo superior às demais agên·
retoca dos trabalhos da Casa. É o que me
quanto se abre - vou repetir - um prece~ cias da sociedade.
Não, Sr. Presidente, porque a COnstituição
dente gravíssimo, relativamente a u_ma decicabe informar.
Passo agora a Presidência a S. Ex" o nobre
são da Alta Câmara Parlamentar do Brasil.
diz que o Senado é a instância final de apreciaSenador Nelson Carneiro.
SrA. Presidente, o Senado não pode ficar ção, salvo l"(lelhor juízo.
E até gostaria que V. Ex' me esclarecesse
qUieto, mesmo por(Jue não é em -relação ao
OSr.Aureo Me/lo, Suplente de SecretMio.
Superlór"Tribunal Militar. Amanhã pode ser em qu.e se baseia esta posição do Supremo
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada
em relação ao próprio Supremo; uma indica- Trlbunal Militar. Afinal de contas, se a nossa_
pelo Sr. Nelson Cbmeiro, Presidente.
ção aprovada pelo Senado, o Supremo pode decisão vier ser d~ragada, nós merecemos,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) contestá-la. Veja, Sr. Presidente, a gravidade pelo menos, a gentileza de uma explicação.
-Acredito que o nobre SenadorA.ureo MeDo da situação, o conflito que se vai estabelecer
já deu a resposta devida à questão de ordem
neste -País.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
levantada pelo nobre -Senador. Itamar Franco.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito -Atento às considerações dos nobres SenaO Poder Legislativo recebe a indicação do
bem!)
dores Itamar Franco e Marcondes Gadelha,
Presfdente da Repúblfca e, através de uma das
esclareço que a decisão do Senado não é tersuas Casas, o_Senado .Feder~L_ SQbe~amery
O Sr. Man:ondes Gadelha- Sr. PresiminatiVa. O Presidente da República indica lU1l
te delibera. Ao deliberar, não evita que outros dente, peço a palavra pela ordem.
nome que é aceito ou não pelo Senado FedePoderes dele divirjam. Apenas cumpre seu deO SR. PREsiDENTE (Nelson C:ameiro) ral. Quando o Senado aprova, o Presidente
ver. E foi isto que fez o Senado F~eral: rece- _
pode ou não nomear o -iÍldicado, a_ decisão
-Para contestar?
beu uma indicação, submeteu-a ao voto do
é dele, a última palavra é do Presidente c;la
Plenário e o Plenário, soberanamente decidiu.
O Sr. 'Marcondes Gadelha- Para secun-: República. Quando o Senado rejeita, é que
Não hâ, portanto, que investigar se a delibe- "dar, apoiar a intefpretaçãÕ dãda pelo nobre o Presidente da República não pode nomear.
ração foi boa ou má. e se efa é _ou n~â_objeto
Senador Itamar Franco.
De modo que a decisão nãci é do. Senado.
de exame por outro Poder. Os Poderes são
O SR. PRESIDENTE (Nelson C:ameiro) O Seilado opina, diz se o candidato tem ou
harmônlcos, mas são independentes entre si.
não aquelas qtJalidades que a Constituição exi~
Penso que assim terei atendido às solicitações -Concedo a palavra ao nobre Senador Mar- ge para o exercido do cargo.
condes
Gadelha.
de V. Ex", fatiflcando o quanto foi dito pelo
J\1.as há um Poder açima de todos os outros
nobre Senador Aureo_~eiJo.
O SR. MARCONDES GADEUIA (PFL Poderes que, rio i'egime democrático, preside
Q Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente, - PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) e resolve as dificuldades, que é exatamente
se V. EX' me permite, agradeço ao Senador - Sr. Presj9enie, Srs. SenadOres, apoiando o Poder JudiciáriO.
lwreo MeDo, mas entendo que a questão é · a interpretação dada pelo nobre Senador ItaBasta reler, porque ele foi criado, cOmo nos
mar_Franco, qUeremos dizer da nossa perple- Estados Unidos, com sua majestade, a SlUII
wn pouco mais séria
_
xidãd-e,-aa
surp~sa, diãnte da situação
imponência, a sua soberania, corno a SupreEstá sendo contestada wna decisão da Câmara Alta. Não se trata apenas da aprovação criada.
ma Corte daquela nação- criou a própria legis-NãO há antecedentes na História do País
lação constitucional do pais.
de um nome. A Câmara Alta referendou a
de Uma sltu8ção como esta; nem inesmo em
indicação do Senhor Presidente da República.
Também no Brasil, todas as divergências
periódo de exceção institucional, em períodos têm um foro especial, que é o Supremo Trfbu..
Abre-se um prec«iente como eu já dilta há
pouco ao Senador Aureo MeDo, da maior gra- de arbítrio, de anormalidade. Com sua expe- nal Federal. Na colisão entre os dois Poderes,
vidade neste país, porque a ordem constitu- riência como'Parlamentar, talvez V. EX' tenha quem decide é ó_Supremo Tn'bunal Federal.
vivido uma situação semelhante, ou lido em Perante aquela Suprema Corte, os interessa:-·
cional indica que cabe ao Senado da Repúalgum lugar, mas não nos ocorre nenhum dos devem levar suas dúvidas, para que sejam
blica aprovar ou não a indic:a,ç:âo do Senhor
exeffiplo anterior semelhante a esta situação decididas. Náo l:tá de ser O Senado Federal
Presidente da República.
.
que estamos vivendo neste momento. É de
que vá assumir, perante o Supremo Tribunal
O Superior Tnbunal Militar não pode nem
urna Qravidade extrema, como bem disse o Federal, a defesa de uma decisão que foi ratifideve ser cartório. O STM exerce altas funções.
nobre Senador Itamar Franco, porque há mui- cada pelo Senhor Presidente da República,
Sr. Presidente, salvo melhor interpretação
de V. Ex.' e da CaSa, que o Senado não pode tas situações_ em qUe constitudona,lmente é que a indic;ou ao Senado Federal.
.
permanecer em silêncio, porque, se assim fos- cometida, com exclusividade ao SenaQo_ Fe·
Se houvéssemos reCusado e o Presidente
deral, a decisão terminativa sobre o assunto, nomeado através disso, a quem recorreriase, amcmhá, em qualquer indicação do ExecUtivo, que pode ser de embaixadores, ou qual- não apenas na indicação de nomes para o mos? Recorreríamos ao Supremo Tribunal
quer indicação para o Tribunal de Contas da Superior Tribunal Militar como para outros Tri· Federal para anular a decisão do Presidente.
bunaís e outros órgãos da Administração. ImaUnião, para o SuperiorTnbunal Militar, poderá
Portanto, ·o Senado Federal cumpriu seu
gine V. Ex' (IUet criada essa situaçAo, outrós dever. Se votou certo ou errado, pouco imporocorrer o que está havendo neste Instante.
O Senado não pode esconder-se atrás de órgãOs pod~rão contestar a decisão do Sena- ta, é o mérito. Mas cwnpriu seu dever e esgowna decisão. A decisão é constitucional, e, do Feaeral, julgar se a decisão fo[ certa ou tou sua competência, e esta, agora, é do -Sucomo decisão constitudona1, o SuperiOr Tri- errada, se pertinente ou impertinente.. se o Se- premo Tribunal Federal, para dirimir uma posbuncil Militar tem que .cumpri-la. Em que pese nado Federal tinha ou não competência, se sível dúvida entre a decisão do Presidente da
o candidato preenchia ou não tais requisitos, República e a decisão que acaso- tome um
o respeito e a admiração, e o quanto aprendi
nesta Casa com V. Ex!, Sr. Presidente, não quando, pela Constituição, a instância termi- dos Tribunais Superlores âõ Pafs.
importa se votamos a favor ou contr~. p im- nativa é esta Casa.
O Sr. Itamar Franco __..Sr. Presidente,
Acaremos, de agem em diante, Sr. Presiportante é que esse nome foi aprovado pela
nossa Casa e é uma capitis diminutfo, para dente e nobres Senadores, à merc~ de inier- permita-me V. ~ Há um engano de interpre-

sunto foi encaminhado aos trâmites devidos_
e quer me parecer, salvo juizo dos douto~,
que não existe mais nada a aduiir em tOIT!.O
deste assunto.
...
O que o Legislativo, que o Senado da República teria que cumprir já foi cumprido.
Está presente, no mamemo, o nobre Presidente desta Casa, e v. Ex" poderá ouvir de
viva vctz. de S. EJcl' aquilo que poderá ser porventura decidldo na reunião da Comiss!o Di-

a

nossa

Março de 1989

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11)

tação. Não há conffito entre o Execütivo e o O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
Legislativo.
eu recorro da deÇisao de V. Ex" para a Comis-

são de_ Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Mas não ,é entre o ,Legislativo; é entre o
ExecutivO: e o Judiciário.

--

0 Sr. Itamar Franco - Não há confilto.
Conflito entre o Executivo e Legislativo, está
correto,

EXt,

cabe ao Supremo. Mas não há

conflito, neste instante, nas duas esferas dos
Poderes Executivo e Legislativo. Ao contrário,
um indicou, o outro apiovou- e o outrO fez
a nomeação. Qual o cõriflito que existe? Ne-

nhum, Sr. Presidente.
V. Ex", como Presidente desta Casa, não
pode ou não deve fa1ar, pela representatividade que tem. Não é o meu caso, simples
Senador da República. O que há é um abuso,

temos que confessar. E completou bem o
meu pensamento o Seli.ador Marcondes Gadelha quando diz que, amanhã, nós aprova-

mos, aqui, o nome de um embaixador e o
Itamaraty resolve não .aceitar o nome desse
embaixador; ou escolhemos o chefe de uma
missão permanente e o ltamaraty resolve não
aceitá~! o.
Sr~ Presidente, esta siblação é muito grave.
Não se pode passar, como diz V. Ex", para
o Judiciário. Não há conDito. O que há é uma
Constitui~ão para ser respeitada, e o Superior
Tribuna] Militar não a está respeiümdo. Esta
é que é a verdade. Se não se quer respeitá~la,
Sr. Presidente, o problema é outro. A verdade
é esta: o Supremo TriburiaJ Militar, no caso
presente, viola o texto constitucional, viola as
leis do Pais.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-:- Nobre Senador Itamar Franco, não é urna
questão de -Ordení. V. EX' nãO levantOU uma
questão _de ?r~e!fl.

O Sr.Ibimar Franco -Eu levantei uma
questão de _ordem. V. Ext não estava presente
quando a lev<:Jntei.
Ó SR_--~IDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas não é questão de ordem.
O Sr~ Itamar Franco- O SenadOr Aureo
Me!lo pode dizer se levantei _ou não a questão

de ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

-v._ Ex' leVàntou uffia questão de ontem que
não tem fundamento no Regim-ento. Mas aten~
dérei comó-questão de ordem e a remeterei
à Comissão de Cõnstituição e Justiça.

O Sr. Itamar Franco - Permita~me V.
Ex", mas não posso passar parã os Anais cOmo
um homem que não entende de Reginiento.
Eu pedi ao Senador Aureo Mello uina interpretação do art. 16, VIU, do Regimento. A indicação foi aprovada pelo Senado. Foi neste sentido que levantei a questão de ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Eu aceito a questão de ordem de V. Ex!',
embora não tenha nenhwn fundamento no
Regimento. Apenas acho que a questão é importante e deve ser levada a exame de outro
órgão.

O Sr.ltamar Franco- Muito obrigado.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
- EU não âisse que havia coriflito entre o ---.ConCedo a pãlivra ao nobre Senâdor Leite
Legis1ativo e o ExecutivO. O que, disse é que Chaves.
não há conflito para ser resolvido pelo Senado
Federal. Quem deve resolver o conDito é o
O SR. LEitE cHAVES:PkONGNCIA
Supremo Tribunal Federal, porque ele é o
DISCaRSO CQ(JE, ENTREGGE À RE:VIguarda supremo da Constituição.- O Senado
SÃO DO ORADOR. SÉRÁ PaBUCADO
cumpriu seu dever. O Sénado não julga a1ém,
POSTERIORMENTE ·
a inconstitucionalidade dos seus atas. Depois
Durtmte o discurso do Sr. Leite Chaves
de promulgada a lei, a argüição da inçonstitu~
o $1'. Nelson Carneiro, Presidente, d_eixa
donalidade é perante o Supremo Tribunal Fe~
_a cadeira da Presidência que é ocupada
dera!. ·
pelo Sr. Aureo Mf!Uo, Suplente de SecrePortanto, a inconstltudonalidade ou a invali~
tário.
dade do ato tem que_ ser argQid.i perante o
SUprerrfo Tnbunã.l Federal pela parte iitteres~
Durante o discuiSo do Sr. Leite Chaves
sada. Aliás, a Constituição diz expressamente
o Sr. AureoMeUo, SupleiJte de Secretário,
que ..compete ao Supremo Tribunal Federal
deixa a cadeira da Presidênciâ que é ocu.;
precipuaniente a guarda da Constituição".
pada pelo Si. Alexandre CoStiJ, 2' WceA ela cumpre, num conflito entre wn dos
Presldente.
·
seus Tribunais e a decisão do Poder Executivo,
ratificada pelo Poder Legislativo, decidir. Por
isso mesmo os interessados devem bater às
O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
portas do SLJpremo Tribunal Federal e se este -Com a palavra o nobre Senador Aureo M~
.
decidir num ou noutro sentido, o Senado Fe- Jlo.
dera] não tem contra isso se opor. De modo
o· sR. AaREO MELLO PRONGNCIA
que não é um ·conflito de que participa o SenaDISCaRSO Q(JE, ENTREUaE À RE:VI-.
do Federal. O Senado esgotou sua compe-SÃO oo· ORADOR, SERA PUBUCADO
tência ao decidir, não acompanha a sort-e da
POSTERIORMENTE.
sua decisão. A deliberação é do Supremo Tri~ ·
O SR. PRESIDEI'ITE (Alexandre Costa)
bunal Federal. No conflito entre Tribunal Judiciário e o Poder Executivo, que fez a nomea- -Concedo a palavra ao nobre Senador Maução, o Senado não interfere.
ro Benevides.
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pronuncia Oseguinte discurso)- Si-. Pre~
sidente, Srs. Senadores a existência legal das
Fundações de Apoio às Instituições de Ensino
Superior vem Sendo questionada desde quando 'o Governo Federal decidiu extingüilas, por
Decreto, $'erando justificacla reação da área
universitária, especíalmente dos que trabalhavam no âmbito da pesquisa e da extensão.
O Conselho de Reitores, aliás, manifestouse formalm_en_te_:contra o Decreto 95.904, de
7 de abril de 1988,_ pondo em evidência a
relevância de tais Órgãos, através de Exposição de Motivos encaminhada ao então Ministro da Educação, Senador Hugo Napoleão,
que tudo veio a fazer para encontrar uma solução que compatibilizasse os "interesses_do Exean:ivo com o·das aludidas Fund_açõ_es.
Em -1 ~ de nõvembio de 1988, atendendo
a apelo que me foi transmitido pelo CRUB,
adotei anteprojeto de lei elaborado pela presti·
giosa·entidade,_apresentando-o, çom algumas
alterações, à apreciação do Congresso NacionaL O Senac:to, reconhecendo a sua justeza,
aprovou a proposição, remetendo-a, a seguir,
ao exame da Câmara Baixa do País.
sOmente_agOra;tendo_c_omo relator o DePutado Otávio Elísio, a outra Casa do Parlamento
se apresta para deliberar em tomo do Projeto
n' 1.407/88; Serido provável o seu acolhimento, o que ensejará o envio do Autógrafo respec~
tivo à sanção ou veto do Presidente da República.
Quando, através de veiculas de circulação
nac;ionai,Joi conte:stada a r_e]evância das_ tarefas cometidas às Fundações de Apoiq às lnstituiç~s de Ensino Superior, o Confies, através
de seu presidente, professor Renato de Azevedo Moreira,_ fez divulgar circunstanciada. carta
endereçada a alguns jornais, realçando, cqm
rigorosa precisão, os encargos levados a efeito
poi" tais entidades, ligadas à estrurura úniversitáfia braSileira.
A carta referenciada tem o seguinte teor:
--

--

- ---

Prezado Seõhor,
Na minha mesa, cópia de seu artigo
publicado na Folha de S. Paulo, edição
de 5-3~89, sob o título "GoVerno-não con~
segue desinontaiãs rund.aÇ:iSe$ }á eXtintas
através de lei". Neste artigo V. S• tece comentãri-os soóre as "fundações _aQregadas a ministérios, Universidades, estatais
-ou a outro órgão", considerados por V.
S• como repartições clandestinaS.
Gostaria de tecer comentários sobre_ as
Fundações de Apoio às InstituiçõeS de
Ensino Superior, na tentativa de e"scla·
recer pontOs não muito nítidos sobre o
___assunt9.. _ _

",

..

..

- , As Fundações de Aj)oio às Instituições
de Ensino Superior foram criadas, com
autorização dos Conselhos Universitários,
como _instituições de direito privado e
com personalidade jurídica, estando a
universklade sempre presente ilo preces.
so decisório relativo às atividades desen·
volviciat por essas instituições. Os atos
constitutivos das Fundações de Apoio fo~
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ram sempre submetidos ao fv\inistério Público, e seus Estatutos publicados nos
Diários Oficiais dos respectivos estados, não se tratando, portanto, de institui~
ções clandestinas.
Como V. s•-a~ve::::-saber, a eXtinção dco~ _
fundações fol de_clâida pelo governo federal através de um decreto e não através
de lei. A origem desse Decreto n9 95.904,
de 7 de abril de 1988, remonta a dezem-

bro de 1987 quando o Tribunal de Contas
da União acatou parecer do Ministro Luciano Brandão Alves de Sousa. No seu
parecer_ o ilustre Ministro Luciano Bran-

dão, no entanto, não abordou a ilegaJidade do funcionamento das Fundações
de Apoio, mas sim a "inexistência de autorização legislativa para a sua criação''.
No seu parecer o ministro recomenda ao
Ministério da EducaçãO "provindenciar a

legalização da existência dessas fundações instituídas pelas universidades".
Além disso, o Decreto n 9 95.904 feriu a
Constituição Federal então vigente, de tal
modo que as Fundações de Apoio que
entraram na Justiça Federal com ação
em defesa de sua sobrevivência tiveram
ganho de causa
Um segundo ponto, digno de menção,
é a alegativa de que as Fundações de
Apoio são mantidas- pelos cofres públicos; constituindo, assim, despesas para
o poder público, o que não acontece. As
Fundações de Apoio são institujções voltadas para, como o próprio nome diz,
apoiar as atividades de pesquisa e extensão das universidades e, -~q_ estabelecerem convênios com ór_gãos fi'nanciadores
de pesquisa nacionais e estrangeiros, na
verdade, estão trazendo recYr:sos_ para
dentro das universic;laçles. E_ aqui valeressaltar que este aparte de recursgs é feito
através de orçamentos discriniinados nos
diversos elementos de despesa e não somente no elementQ serviços de terceiros.
Assim é que um orçamento de projeto
de pesquisa típico contempla todos ós
elem~ntos inclusive material permanente,
equipamentos cientificas, e reagentes
qüúnicos, por exemplo.
A alegativa de que as Fundações de
Apoio não se submetem "a__ tipo algum
de controle por parte dos organismos oficiais da administração pública" também
não é exata. As Fundações de Apoio são
constantes e continuamente auditivas pelos órgãos financiadores de pesquisa, pela CISET do Ministério da Educação e
pelo Tribunal de Contas da União. Ainda
recentemente uma auditori_a foi feita pela
OSEf/MEC e todas as fundações auditadas obtiveram certificados plenos.
Como V. s~ bem pode yer pelo dito
acima, críticas, nem sempre completamente fundamentadas, são freqüentemente feitas às Fundações de Apold cómo se as mesmas nada de boin trouxes~
sem para o sistema de Ciências e Tecnologia Nacional.

O desenvolvi_mento experimentado pela universidaQe nos últimos anos fpi (:al.:-----cado no entendimento de que a sua função social só se__ completarâ quando o
ensino, a pesquisa e a extensão forem
'Cónsjdei-ados em· conjunto. A Própria
-- ÇohStituição de 88 prevê as ativldades
de pesquisa como importantes Para o de-~ffVõlvimento nadonal.
A compreensão, pela universidade, da
sua real missão Jevou à adoção de um
modelo que lhe facili_tasse. a viabilização
da pesquisa e da extensão, através das
fundações, mo-delo que se mostrou ágil
·-e-eapaZâe cumprir, de forma comple-.
mentat e· com eficiência, os objetivos da
vida universitária. A pesquisa e a extensão
precisam, para a sua implementação es·
pecffica. de uma dinâmica ágil, de flexibilidade e de autonomia. Por isso tJS Funda--çõeSdeApoio, com suas estruturas específicas, tornaram-se as instâncias qe viabilização pelas quais se estabeteC:erri convê. ó.iOS ·ae -pesquisa universidade/agências
fiitanciadoras, garantindo, desta maneira,
o aparte de recursos parit a uniVersidade
deSenvolver os sel,!.s projetas de pesquisa.
- -De forma análoga, são estabelecidos contrafos de prestação de serviços, fundonando as Furidações de ApOlo como
agentes especiais de. articulação com a
comunidade, ampliando a interação entre
o científico e o social.
·
DesenvOlvendo uma filosofia de _trabalho consetânea com os objetivos da unjversJdade, as Fundações dê Apolo p8rticipam, na_ linha de frente, do esforço de
captação de recursos para a pesqursa e
a pós-graduação. A sua função essencial
tem sido .a de ·prestar apoio, através de
serviços técnicos e adminiStrativos,
atuando dentro de uma sistemática caracterizada pela agilidade, proporcionada
por uma estrut1,1ra organizacional leve,
sintonizada com· a própria dinâmica requerida pelas atividades de pesquisa e
extensão. A ação conjugada Instituições
de Ensino SUperior (IES) - Fundações
de Apoio, utilizcindo pessoal e bens comuns, amplia as possibilidades no atendimento às demandas em Oência e Tecno·
logia no País. As fundações, como entes
de cooperação e fomento, ao lado da sua
autonomia administrativo-financeira, per~
meada pela essencial austeridade, subordinam~se aos objetivos e diretrizes das
~'-

'

O fortalecimento da Pesciuisa--univer- .sltária significa a habilitação da univer~
sidade para interagir com a comunidade,
através de suas atividades de extensão
e, mais que isso, representa a condição
__ essencial para a melhoria do "ensi{lo em
um processo de rea:!imentaçiio. A integração uniyersldade/fundação de apolo/co~unidade é um fator decisjvo para a im"plementação de _um_a política industrial
modema, utt1izand0-se dos incentivos fis-. cais para a promoção de pesquisa e do
.desenvoMmento. Neste ponto as FWlcfa..

i'
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ções de Apoio têm desempenhado bem
seu papel. Muitos dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos com a ínterveniência
das Fundações de Apoio, voltados para
a criação de uma tecnologia nacional,
propidatãm; incluSiVe, a criaÇão de maiS
de duas dezenas de empresas, por grupos
_privados, numa demonstração patente do
papel de' Interface entre a_ universidade
e a sociedade des.empenhado pelas Fundações de _Apoio.
A par deste suporte na viabilização das
atividades de pesquisa, as fundaç~ de
apoio ás IES têm <1esempenhado um papel importantíssimo no gerenciamento
__ das__ ações de saúde. Assim é_ que _essas
fundações sár:> respo_nsáveis por serviçOs
em hospitais universitários/casas de ~ú
de. que iQtegram o Sistema .Nàclonal de
Sa_úde, contando com 4.910 leitOs, 1.8_52..
salas de consultas, representando, em ·
números de_1987t 22;1314 internações,_
.5_.164.000 consultas.. 4.072.569 exame~
especiais e 7.758214 exames diversos•.
com a ajuda de 6.600- profissionais de
alta_ qualiijcação nas divers~ áreas.
Prezado senhor, espero que este pequeno r~urno das ações das Fundações
de Apoio como catalizadores junto à __ uni~
versidade, no desenvolvimento das ~ativi-·
dades de pesquisa e extensão, tenha trazido mais subsídios .Para o col}hecimento
de V. S~ sobre o assunto. f;m anexo eStou ·
~rnr_j~do cópia_ de: alguns documentos
prOduzidos pelá Conselho de 8_e_itores das _
Universidades Brasileiras, que; espero,
possam mais amplamente subsidiar as
informações dadas.
Também é preciso aduzir que dentro
da tônica que sempre guiou seu comportament~ •. as_FUndações de Apolo às IES..
na tentativa de colaborar para a decisão
do problema de falta de autorização legislativa, preparam junto ao Conselho d~
Reitores um anteprojeto de lei que serviu
de base para o Projeto n9 1,407, apresen~
tado e já aprovado no Senado Federal
e, no momento, em discussão na Câmara
--d,os Deputados.
Certo de ter colaborado para esclarecer
alguns pontos não multo nítidos sobre
as Fundações de Apoio, ~proveito a ocasião para convidar V. S• a comparecer ·
ao VIl Encontro Nacional das Fundações
de Apoio ~ IES, ~ se realizar em Maceió,
de 29 a 31 de março próximos. Nesta
ocasião, V. S• p_oderá entrar l!m contato
com reitores, dirigentes de fundaçõe~ e
pesquiSadores e aprofundar ainda_ mais
os seu~_ conhecimentos do assunto. .
Atencio$a_mente, Renato de Azevedo
Moreira, Presidente do Confies.
..Sr. Presidente, o expediente da lavra do
Presidente do Conselho Nacional das Funçiações de Apoio às Instituições de Ensino Supe·
riot rebate, com argumentação convincente.
a subestimação em que se busca situar o trabalho a cargo dos mencionados órgãos.
Os programas de pesquisa e extensão que
vêm sendo cumpridos atestam, à saciedade,
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a maneira correta em que as mesmas atuam,

não sendo, por isso, procedentes as

acosa~

ções que tendem a desprestigiá-los diante da
comunidade cientifica do País.
·
Os excessos que, isoladamente, vierem a
ocorrer _em algumas das 50 Fundações existentes não devem servir de paradigma para
um julgamento passinalizado, já que as mes-

mas contribuem, significativamente, para o

nosso desenvolvimento cultura] e tecnológico.
Longe de submetê-las à extinção, o Governo deve aprimorar-lhes o funcionamento, tornando-as suporte valioso da estrutura uniVersitária brasileira."

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

5.

Votação, em turno ú"-ico, do Projeto de Lei
da Câmara n' 105, de 1985 (n• 2.569n6, na
Casa de oriQ:em), que ftxa- a--Capital da Rê"pú~
blica como sede do Conselho Nacional de
Desportos, tendo
PARECER FAVOAAVEL, sob n• 874, de
1985, da Comissão:

- de Educação e Cultura.
6
Votação, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n•46. de 1984 (n•615n9, na Casa
de origem), que estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes
dos rios e dá outras providências, tendo
PARECERES,~ sob n" 1.043 e 1.044, de
1985, das comissões:
-de Agricultura, favorável; e
-de Finanças, favorável com emendas
que apresenta de no;4 1 a 3 - CF.

1

VetoToml
PROJETO DE lEI DO SENADO
N'48, DE!987-DF

Votilção, em turno único, do veto total apos-to ao Projeto de Lei do ;5enado n~" 48, de
1987~DF, que introduz alterações no Código
Tributário do Distrito Federal, instituído pelo
Decreto~Lei n9 82, de 26 de dezembro de
1966, e dá outras providências. (Depende~do
do relatório da Comissão do Distrito Federal.)
2
Veto Pareia!
PROJETO DE LEI DO DF
N• 3, DE 1988

Votação, em turno único, do_ veto pareia]
aposto ao Projeto de Lei do DF n 9 3, de 1988,
que institui, no Distrito Federal, o Imposto so~
bre Vendas a Varejo de COiriEiUStfveis Líquidos
e GasOSOS, e dá outras providências. (Depen~
dendo do relatódo da Comissão do Distrito
Federal)
Parte vetada: parágraro único do art 6?

3
Veto Pan:lal
PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1988

Votação, em turno único, do veto parcial

ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988. ([ue
dispõe sobre os vencimentos dos conselheí~
ros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
(Dependendo do relat6rio da Comissão do
Distrito Federal.)
Parte vetada: art. 4'1

4
Votação, em turno (mico, do Projeto de Lei
da Câmara n• 13. de 1985 (n• 3A13/80, na
Casa de origem); que in~tui a o_f?rigatoriedade
de seguro. nos fananciamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invaJidez permanente, tendo
PARECERES FAVOAAVEIS, sob n" 1.052
e 1.053, de 1985. das Comissões:

-de Economia; e
-de Finanças.

7

Discussão. em turno única._ do Projeto de
Lei da Câmara n<? t9; de 1985 (n9 2.789/83,
na casa de origem), que dá o nome de "Gua~
rulhos" ao aeroporto em construção no muni~
cípio paUlista do mesmo nome e detennina
outras providências, tendo
.
PARECER FAVORÁVEL, sob n•403,de 1985,
da Comissão

-de Transportes, Comunicações e
ObmsPúbUcaa.
(Dependendo da votação do Requerimento
n9 42, de 1989, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamento da discussão por
3,0 dias.)
·

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Está encerrada a sessão.
(LeV811ta~se a sessão às 18 hortJS e 25
minutos.)

·

DISCllRSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
20-3-89 F OOE, ElYTREOUEÀ REVISÃO
DO ORADOR, SERIA f'(JBUCADO PDS~

TER!ORMENTE:

O SR. JOÃO MEI'!EZES (PFL- PA Pronuncia o seguinte discurso.) _.sr. Presidente,
Srs. Senadores, há algum tempo propus e lembrei-, em função das eleições de 15
de novembro, que Se partisse para uma radicalização democrática, como uma divisão de
águas, para que, na realidade, se pudesse colocar, de um lado, oqueles que defendem a
livre iniciativa, a segurança, á ordem, a garantia
da propriedade, a famllia e tudo mais, e, de
outro, ficassem os socialistas, que podem ser
comunistas, anarquistas, integralistas, invasode-teria, os-que que-rem 8 greve pela desor~
dem. Enfim, poderia ser feita essa divisão, para
pOaerinoS;- na realidade, enfrentar o problema
político da eleição de 15 de novembro. A eleição se aprol!ima e não vejo as forças da livre
erripres8, ela livre iniciativa, tomarem posicio-

res

nWnemo--:-

· -_

Tive a grande alegria de ir a São Paulo,
agOra, a convite do aovemad'?r Orestes Quér-
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ela. e verifiquei a situação. Procurei observar
a política. lá se reuniu grande número de Governadores - acho que 8, 9 Ou 1O.•. não sei
bem - e não chegaram a um denominador
' comum, corno- realmente não vão chegar. O
que verificamos, no dia-a~dia, é Limil gama
imensa de candidatos. Só em São Paulo podemos contar com Orestes Quércia, Ulysses Guimarães, Mário Covas, Luiz Inácio Lula da Silva,
_Afú Domingos, Eitnírio de MorcieS, -Paulo Maluf
e mais alguns que não conhecemos. O que
se vê é que não há uina orientação. Há uma
desordem na política. A política e~á efO desor-

dem.
O PFL, em 9 de abril, vai realizar sua Convenção e vai ser a mesma coisa, ou seja, não
vai chegar a um denominador comum, porque o nosso candidato, que deveria ter sido
indicado há muito tempo, o Dr. Aureliano Chaves, pelas suas qualidades, pelo seu condicionamento, infelizmente, pela luta partidária de
cúpula do Partido, também roi completamente
bloqueado. Hoje, está difícil escolher~se um
candidato.
Estamos procurando derender aquela tese
de que ou os partidos tomam a iniciativa e
'Vão, na realidade, encontrar um denominar
comum e ter um candidato para enrrentar digamos - o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
ou o Engenheiro Leonel Brizola, ou não se
vai ter nenhum.

O Sr. Mauro Benevldes- V.
mite um aparte?

~me per-

O SR. JOÃO MENEZES honra.

Com muita

O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Sena~
dor João Menezes, V. Ex!', convivendo com
a reãlidade pluripartidâria existente no País,
'não pode surpreender~se_ com o número de
candidatos que s_e apresentam para disputar
~ Presidência da República. Além disso, são
28 anos de impossibilidade do eleitorado es~
-colher aquele que deve dirigir os destinos do
País. Se- agOra vai~se apresentar a oportunidade para que o eleitorado brasileiro escolha
aquele que deve- ficar à testa dos· destinos na~
cionais, é perleitamente normal que surjam
todos esses candidatos e que os Partidos apre~
sentem os nomes de maior evidência, a flfll
de que possamos, no primeiro turno, nos de~
frontar com todas essas opções. SaiDa V. Ex"
que a Carta Magna adótou aquela norma con~
siderada por muitos como verdadeiramente
salutar ,à realização das eleições em segundo
turno, quando apenas dois candidatos deverão disputar a preferência do povo brasileiro.
A eleição presidencial em 1989 vai ultimar
toda esta fase de transJção, que teve como
seu ponto alto a promulgação da nova Carta
no dia 5 de outubro de 1988, e, então, ingressaremos, efetivamente, com o novo Presiden~
te, numa fase que esperamos seja de desen~
volvimento e de bem-estar social para todos
os brasileiros.
O SR. JOÃO MENEZES -Muito grato
a V. Ex', eminente Senador- Mauro Benevides,

pelo ~u aparte.

690

Terça-feira 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Depois de 28 anos, o PDT já tem o !?eU
candidato há muito tempo; o PT já tem o seu
candidato há muito tempo; o PC do B já tem
o seu candidato há muito tempo; os outros,
até agora, não conseguem escolher um. Falei
no PMDB, e no PFL mas com o PDS ocorre

a mesma coisa: não _çon!;ic::gue escolher o seu
candidato.
Em São Paulo, encontramos o quê? Encontramos a população falando muito de Paulo
JV\aluf, de Jânio Q1.,1adros, de Antônio Ermírto
de Moraes e de Orestes· Quércia -:pouco
- e não há uma definição, e, de Afif Domin-

ressaJtei, no _aparte a V. Ex", que a transição
democrática se- completaria - a qual teve o
seu grande momento com a promulgação da
nova Carta - elegendo-se, por voto direto
e seP"eto. o novo Presidente da República. Essa foí"c., refe~da que desejei fazer à transição.
QuéJnto à ci[cunstância _alegada por V. Ex" de
que- o PMDê ainda não disJ)õe de um candidato rorma1mente escc;>lhido para, pleitear a
primeira magistratura do País, eu diria a V.
Ex" que os nomes aí .estão; as nossas hostes
_representam, sem dúvida, um celeiro de valo_j-~, Al está o grande Presidente Ulysses Gui·
marães, aí está o OoVem8dcir Orestes Ouércfa,
junto ao qual V. f:xl' e eu estivemos no último
sábado, quando da inauguração do Memorial
da América Latina. Eimm, são nomes que deverão ser escolhidos democraticar:ne_nte pelos
convencionais_ que, no início de maio, aqui,
em Brasma, se reunirão para realizar esse grande objetivo; _a__ escolha. dQ candidato do PMDB
à Presidência da República. V. Ex' pode, realmente, esperar este acontecimento. EstoU ab~
solutamente;; convict.Q d_e ,que q~lquer que seja o candidato, seja Ulysses Guimarães, que
é da minh_~ preferênçia, ou qualquer outro que
venha a ser escolhido, o partido deverá camínhar unido para as umas e dar a sua contribuição àquilo que, no início do aparte, entendi
seria o último estágio do período de transição
democrática vivido pelo País.

Março de 1989

os primeiro e segundo turnos para Lula e Brizola, ou Brizola e Lula. Está acabado o_ãSsuuto.
E vamos continuar esperandO-essa transiçã-o
que não chega!!!
O Sr. Leopoldo Peres -V. Ex" me permite um aparte? _
O SR. JOAO I'IEI'IEZES - Ouço V. Ex'
com muito prazer.

O Sr. Leopoldo Peres -Meu _caro amigo

e Senador João Menezes, V. Ex' ainda l)á pou-

co promoveu a candidatura. do eminen_te Ge·
neral Leônidas Pires Gonçalves. Devo dizer a
V. Ex~ qUe tenho pelo General Leôntdas o
maior apreço e a maior estima pess-oal. O
General Leônidas é quase que um çonterrâneo meu, pois é um homem vinculado por
amor à terra onde nasci e _a qual ele serviu,
dato o meu eminente _compadre falecido e
e serviu muito bem; é um dos homens mais
querido amigo Tancredo Neves. No_ futuro ha·estimados pelo povo do Amazonas. Louvo _e
verá, ainda, transição? Não sei quando vai acaaplaudo V. Ex- quando vem aqui e faz dítirambar essa tão falada transição! EJa está multo
bos em tomo do nome desse eminente chefe
demorada. Se ela demora tanJP. es_~ liquidada
militar, desse eminente Ministro do Governo
e vai ganhar a esquerda e vamos aceitar! Tedo PresidehteJosé Samey. Mas V. Ex', perdoenho o meu posicionamento: compreendo que
me, exagerou quando disse que os demais
quem ganhar deve levar. O PDS não consecandidatoS estão desmoralizados. Eu pediria
gue, o PFL não consegue, o PMDB, os outros
apenas a V. Ex" retiHcasse esta expressão. Não
Partidos pequenos não conseguem. Será que
considero (J)ysses Guimarães, não con:Sidéro
temos a inteligência para nos unirmos em torOrestes Quércia, não considero Waldir Pires,
no de um único nome, para procurar uma
não considero seu correligionário Aureliano
pessoa e fazê-la candidato?
Chayes, não considero nosso colega Mârio
Venho falando, há muito tempo, que um
·covas e tantos outros nOmes que aí estao
O SR. JOAO I'IEI'IEZES - MUito grato
candidato poderá unir essas forças, poderá
postos como eventuais postuJantes a Presi~
ser a garantia de tudo isso, poderá ser a garan~ a V. Ex"
dente da República c_omo nomes desmoraE$5a
tralisição
não
se
deu
quando
foi
escotia dessa transição - que V. EX' acha que
lizados. V. Ex" pode_achar- e é um conceito
lhido Tancredo Neves,__que, naquela oportuainda não se deu e que ainda acontecerá e
seu - que eles não têm maior repercussão
vejamos se desta v_ez garantimos essa transi~ - nidade, -ganharia a eleição popular-disputando
popular. Este é um pensamentO pessoal, que
ção - , que é Leônidas Pires Gonçalves. S.
oas umas. Mas interesses políticos outros evi- · respeito. Agora, daí usar o termo "desmorataram a realização da eleição.. O próprio PMDB
Ex' não é candidato, mas seu nome tem hoje,
lizado", perdoe-me, v. Ex' não o fará sem o_
aceitou, na sua convenção, as eleições indlre~
neste País, muito mais repercussãO âo que
meu protesto.
os atuais candidatos, porque os que aí estão tas, quando era lema do PMDB as eleições
O SR. JOAO MENEZES -Muito obri- é triste dizer - encontram--se desmora- - diretas. Eu ilão votei; naquela época eu era
lizados como cons_e_qüência da conjuntura po.. do partido e não votei, porqUe achava _que gado.
Aliás, quero agradecer _a V. Ex", porque o
devia ser realizada eleição direta. E não houve
lítica. Esta é-ã realidade! E ao PãVõ servem
seu aparte tem dois significados: ó primeiro
elelç_ão direta. V. E;x" dta, agora,.. no seu Partido,
de chacota, devido à indecisão dos partidos.
dois grandes nomes: o do Governador Orestes é a profissão da sua inteligência e de confiança
Eu, como político, sinto uma grande tristeza
Quérda, que tem, reálmente, repercussão em · em relação a Leônidas Pires Gonçalves. Realcom esse quadro que aí está. Mas vamos falar
a verdade. Esta é a realidade! Então, vamos são Paulo, e o nosso velho COmpanheiro rnys- mente, até o Governador do Amazonas tem
essa simpatia - estive com S. Ext - como
esperar outra transição? Quando acabará essa . ses Guimarães. Mas V.'Ex!''eStá Se esquecendo
que há outros. Há Wal(iir Pires- e me p~rece tem o governador do Amapá, como tem o
transição?
'
que Waldir Pires é do PMDB - , há o Gover~ Governador de Roraima. Naquela parte da
O Sr. Mauro Benevldes -Permite V. Ex"
Amazônia está hoje em crescime-nto o nome
nador do P~aná, Álvaro Dias, que é também
outro aparte?
do PMDB. E deve haver outros nomes proF-- de Leónidas Pires Gonçalves como um grande
O SR. JOAO MENEZES - Ouço -com
ai. V. Ex' vê que há um enxame de candidatos. brasileiro, como V. Ex' reconhece e como todo
prazer o aparte d$,· V. Ex"
A dificuldade está em que não ·se tem capaCi- mundo reconhece, um homem que está completameQte fora da pot'Jtica, não é candidato,
dade de escolher um. O PMDB já tem vários
mas acaba sendo.
O Sr. Mauro Benevides -Nobre Sena- candidatos. O Partido (oi dividido, perdeu váEu não disse aqui que o Dr. {llysses Guimador João Menezes, quando me reportei à tran- rios filiados para o PSDB. Agora na convenção
sição democrática, fiz questão de dizer a V. partiu*se ao mel<?· Ou não partiu? PartiU!
rães está desmoralizado; que Orestes Quércia
Ex" que havíamos alcançado o grande mo- Qu8ndo é que abada essa transição? A nossa
está desmoralizado; que Mário Covas está desmoralizado. O que disse foi que a luta entre
mento da transição democrática com a pro- preocupação é saber quando ela acaba. E essa
eles está desmoralizando a política. É d_ifemulgação da Carta a 5 de outubro de 1988. transição s6 pode acabar quando todas essas
E ainda menciqnei a transição porque, como forças caminharem ideologicamente. Enren_te. Está, meu caro colega. Está porque nin~be V. ~; José Samey e Tancredo Neves
guém mais acredita neles. Essa briga, essa
quanto isso não ocorrer ideologicamente, mas
dispúta entre os candidatos está desmorali·
tiveram que ser submetidos àquele' processo em tomo de pessoas, continuaremos na luta
do Colégio Eleitoral. A ascensão do Senhor diária e incessan~. Tenho andado _por êste zando a política. Este é o fundamentO, este
é o fulcro do nosso pronunciamento. lrnagirle
José Samey, com a morte de Tanc:redo Neves, Pais, tenho visitado alguns Estados, procuran~
eu chegar áqui e dizer que o meu-colega Mário
teve aquele vício de origem. Não houve o man- do sondar o que está acontecendo. Ou parti~
Covas, arriigO de tantos anos, desde quando
dato delegado pela soberana vontade do povo
mos para escolher um candidato que venha
.brasileiro, o que vai ocorrer agora. Por isso, disputar essa eleição, ou, então, vamos deixar saímos com o CongresSo invadido, e ele, cogos, nada. E essa definição é indispensável,
porque ou escolhemos um candidato Ol! não
teremos nenhum.
Essa história de _transição jâ é- corlhecida
há muito tempo, desde que devia ser candi-
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mo líder do partido, fosse por mim acoimado
de desmoralizado. Venho tendo _essa luta há

muito tempo. Sei como vem ocorrendo. E
agora eu dizer que ele está desmoralizado,
não, nem ele nem ninguém. Mas as disputas

estão sendo desmoraJizante~s. porque o povo,
hojé, não aceita mais isso, não está acreditando nisso, e está procurando onde se agar-

rar.
Então, enquanto as forças que defendem

a livre iniciativa não se unem, não dizem:
"Olha, o nosso candidato é este", vai tudo

passando para o lado do PDT, vai tudo passando para o lado do PT.

Hoje eu achei muita graça, porque o Engenheiro diz que faz acordo até com o diabo.
Eu sei que ele faz, gosto muito dele~ dou-me
muito com ele, somos âmigos há muitos anos,
mas não me vou aliar a ele, porque náo vai
cumprir nada com os aliados de última hora.

Ê ele é ele. É natural, é característica dele,
e eu até o louvo por essa maneira de agir.
Não podemos continuar nesse estado de
completa irreverência. Por que não dizem logo: "Olha, Dr. Ulyss~. nós não o queremos".
Seria muito melhor do que estar nessa coisa
melancólica com um homem d_a_çapaddade,
da estrutura e do condicionamento de_(J]y$es
Guimarães. Se alguém do PMDB disser que
ele não pode ganhar porque faz parte do go-verno, mlo é argumento. Ele fez parte do governo, assim como todo o PMDB. Os Outros
candidatos também fazeram parte do governo;
Orestes Quérda usou o governo; Waldir Pires
também; S. Ex" reclamou muito do Governo,
mas foi ministro do governo. Então, que história é esta? Temos que acabar com isto e meter
na cabeça que ou nós fazemos aquilo que
chamamos de "radicalização democrática",
encontrando wn candidato, vamo-nos unir e
vamos lutar ideologifiamente, ou ficaremos
nesta coisa de escolher: não, é sicrano, é beltrano, e não chegamos a um ponto fiXO.
É este o fundamento em que estou e baseando e que me preocupa muito. Vejo, por
exemplo, casos gravíssimos como esses que
estão acontecendo em Minas Gerais, com a
invasão da Manesmann, a invasão da BelgaMineira e greve dos motoristas lá em Recife.
Então, em- que país estamos? O juiz já deu
o despacho, expediu mandado. Não se cumpre; cada wn faz o que quer. Daqui a pouco
cada um de nós terri que vir com o seu trabuco
na cinta para poder entrar no Cong: ~sso e
dizer o que quer. É a este ponto que estamos
Chegando.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) A Mesa lembra ao nobre orador que tem 5
minutos para concluir o seu discurso.
O SR. JOÃO MENEZES -Então. eminentes companheiros, essa parte de transição

já passou. isto já está longe. Temos de partir
para a ação. Não é mais transição, agora é

ação.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' me
permite um aparte, Senador João Menezes?
O SR. JOÃO MENEZES -

prazer.

Com lodo
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O Sr. Jutahy Magalhães- Em primeiro
O SR. JOÃO MENEZES- Muito obrigalugar, Senador João Menezes, a transição não
do, eminente Senador Jutahy Ma_galhães, pelo
acabou por culpa daqueleS (Jue pediram cinco
aparte de V. EX' Mas V. Ext comete um erro
anos para o atual Presidente da República,
logo de saída, ao dizer que a causa foram
senão já teria acabado. A minha preOcupação, os cin.co anos de mandato para o Presideftte
nobre Senador, não é esta questão de cinco,
José Samey. Se com cinco anos nós não
de quatro anos. O que me preocuPa hoje é
seguimos achar o candidato, imagine com
que, quando discutimos sucessão, quando
quatro anos. Se tivesse terininado em 4 anos,
discutimos política, esquecemos o que repre- já se teria visto qualquer coisa aí, escolhido
senta o partido político, esquecemos que o
um qualquer, um caudilho qualquer e posto
partido político deveria ter não só uma estruno Poder. Se com cinco anos não se arranjou,
tura partidária como, principalmente, um procom quatro anos se arranjava multo menos.
grama para ser cumprido, idéias para serem
Veja V. EX' também que esses nossos partidos,
seguidas. Em- tomo dessas idéias, em tomo
a não ser aqueles que são socialistas, têm
dos princípios defendidos pelo partido, então,
quase os mesmos estatutos. O que está faltansurgiria um candidato que iria· representar do é o povo se consdentizar. Temos que tirar
aquilo que está no seu programa, e que iria
os poüticos que, aproveitando a oportunidade,
defender pontos de vista que seriam levados
estão em cima do muro e pular para um lugar
para a área administrativa do País. Infelizmenque acham ser melhor para atender seus sentite, não temos. O que vemos são candidatos dos pessoais e o País fica em segundo plano.
dizerem, publicamente, que não têm a meQ.or Isso é que é o fundamental nessa caminhada.
· preocupação_ com a legenda partidária na qual
Não se trata de direita ou de esquerda, não,
irão abrigar-se. V. EX' mesmo está defendendo
porque este não é o ponto. Temos que ter
um nome que não tem sigJa partidária e não uma ideologia no sentido de desenvolvimento
sabe qual o partido que poderia seguir e no do País. Por eXemplo: eu sou um defensor
· qual poderia abrigar-se. Então, essas ques- - JY.)dem-me botar na meia-esquerda, na
tões. no meu entendimento, levam ao que esmeia-direita, na poota-direita, não me interes-tamos vendo hoje nas pesquisas que estão sa - da livre iniciativa; sou um defensor do
sendo transmitidas para a, opinião pública. Ve- respeito à propriedade; sou um defensor do
mos o Sr. Fernando CoUor de Mello, Gover- direito da família; sou um defensor da ordem;
nador de Alagoas, com um percentual alto
S9U um defen~or do _homem do campo; so1,1
na preferência popular, representando o quê? um defensor do comércio internacional com
Apenas aquela posição moralista, posição em
todos os países do mundo. Estou deste lado,
que_ S_. Ex' se coloca na. luta contra os altos _ l'l}esr~JO com todas as suas conseqüências.
saláriOs, maS não o principio e_ as idéias de
Agora, se disserem: do outro lado está a anarum partido Político. Vemos _aqui o PT repre- quia; querem invadir as propriedades; querem
sentando o quê? Também uma esperança de estatizar tudo; querem, por outro lado, chegar
uma coerênda partidária daqueles que não ao Poder constituído através de uma revolução
fazem ligações .com niriguéin. Tambéin Isso grevista, que é o meio usado pelos anarquisnão é o correto. Então, tenho essas preocu~
tas, como Bakunin e Kropotkin, eu não sou
pações quando vejo aí o encaminhamento da
deste lado. Não p_osso ser deste lado.
campanha política. Não pelo número de canAgora, se é direíta, se é do centro, isto não
didatos_ que surgem, não é isso. Entendo que me interessa. Isto é uma discussão que já está
isso não deve preocupar ninguém; não des- fora de moda, está démodée. Enquanto-eSta-moraliza nenhuma luta política. Todos os seg- mos nesse puxa para cá, puxa para acolá, permentos da sociedade podem ser represen~ demos espaço, porque não temos fiXação.
tados por candidaturas diversas. principalO Sr. Jutahy Magalhães - Carajás é o
mente num sistema atual, como o nosso, de quê, Senador?
dois turnos, em que, no primeíro turno, cada
O SR. JOÃO MENEZES- Então, o que
páriido pode fixar a posição, e sua luta, os
penso, o que acho é que, ...
seus compromissos e levá-los às ruas para
ver o qUe representam da sociedade, e no
O Sr. Jutaby Magalhães - É empr~sa
segundo turno,- surgir aquilo qu~ V. Ext está
privada ou empresa estatal?
fa1ando, cOmo uma espécie de maniqueísmo
o c.~ ..;~rt-!"'ci~ - ... sem perdeentre -direita e esqUerda,-estar a favor da emrem a sua vivência, esses partidos deviam (sepresa privada ou não. É uma espécie de manijam partidos que se alinhem de um lado ou
queísmo o que V. Ext deseja. No segundo b.lrde o..rtro) juntar-se e procurar escolher uma
no, naturalmente, pela própria legislação que
pesSt>a que os representem, porque se s:e es· hoje existe, chegaremos a_ esses entendimentoS, a eSses acordos políticos_- acordos com colhE~ wn do PDS, o PMDB não quer, se se
esco:he um do PFL, o PDC não, quer. Então,
letra bem maíuscula, que não diminuem nem
não ,fá. Temos que prOcUrar pessoas .qüe
ferem a dignidade de ninguém. Podemos muiatent·~m. ~e enVolvam içléias e envolvam
to bem ter o número que for de candidatos,
princ pios. É isso que nós defendemos e é
desde que cada um represente a1gwna coisa,
isso c:ue nós queremos. QUan-do falamos em
e não que seja apenas o "salvador da pátria",
busc~r-um candidato, é encontrar um braSiaquele que vem sem compromisso com ninleiro c ue garanta a Democracia e inspire conguém, que vem apenas desejar e querer mosfiança a todas agremiações.
trar que com o seu nome vai salvar o Pais.
Certa vez disse: - Vamo~ nos juntar com
Não é isto, não precisamos de nenhwn "salvao Go' 'emador Miguel An·aes? O que e que
dor da pátria."'

con-
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tem? -Jarbas Vasconcelos, o que é que tem?
O que pode acontecer? -.Juntar com Mário
Covas, o que é que pode acontecer? Agora,
o que é preciso é fucar e determinar, porque,

senão, o primeiro e o segundo turnos vão ser
de Brizola e de Lula, e o resto vai ficar olhando.
Esta é que é"a realidade brasileira.
Tenho conversado muito com representcmtes das classes produtoras e a última vez que
estive no Rio de Janeiro fui a um aJmoço com
vários representantes da indústria, do comér-

cio e políticos, também, e lhes disse:- Vocés
têm que ver o seguinte: hoje, o cidadão que

ganha ordenado não sabe quanto dá em dinheiro para a dona-de-casa ir ao mercado e
se com essa quantia ela vai trazer a mesma
mercadoria que comprou na semana anterior.
As pessoas hoje em dia não sabem se com-

pram dólar, se compram ouro, se depositam

na Caixa Econônlica, se compram aparta•
menta ou terreno, se alugam apartamento,
não sabem o que fazer. O comerciante não
sabe se vai comprar 100 ou 1O sacas de açúcar, porque não pode prever o que ocorrerá
no dia seguinte. Quer dizer, estamos vivendo
numa perplexidade, que é conseqüência da
perph:;xidade política que está ocorrendo.
Depois do que vi agora em São Paulo, essa
manifestação formidável, inauguração daquela obra fantástica que, talvez, marcará o Governo Quércia, marcará uma época de São Paulo.
como vi, também, politicamente, essa situaçitotoda: um Estado corno São Paulo ter meia
dúzia de candidatos disputando uma eleição!
São candidatos, por quê? Qual a finalidade?
É isso que precisamos saber.
_
Precisamos ter a coragem de definir e encontrar um homem em que tenhamos confiança para podermos enfrentar essa luta que
está sendo travada entre Brizola e Lula, e é
wna luta: o resto é~rincadeirinha.
•
O SR. PRESIDEI'ITE (Nabor Júnior) A Mesa formula um apelo ao nobre orador
para que conclua o seu discurso, porque o
seu tempo está esgotado em 8 minutos.

no concerto mundial. A nossa era, a nossa
ger,.ção, vai ficar nessa transição, vai ficar nessa perplexidade? Não, Sr. Presidente, não, SrS.
Senadores. temos que partir, temos que assumir a responsabiJidade, verificar o que está
acontecendo, porque só assim partiremos para uma eleição definida. N~o p-odemos aceitar
inertes o que está acontecendo.
Tivemo~ !Jma greve que se tentou ser geral,
não o foi, a greve fracassou, prejudicou, contudo, o País e o está prejudicando. E qual foi
o fundamento da greve? Qual o interesse dos
operários, dos trabalhadores? Nenhum. Foi
uma greve política. Essas greves se integram
no princípio dos anarquistas que tentam chegar ao poder através da paralisação geral. E
estamos vendo tudo isso de braços cruzados.
Estamos sendo ameaçados de ter, amanhã,
uma grande yiolência em Belo Horizonte, Minas Gerais, com a Mannesmann e com a Belga-Mineira, porque foram invadidas. Afinal de
contas não existe rrtais_lei. O juiz decid_e,_ d~er
mina e ninguém cumpre a lei. Não vão sair
de lá. Se a polícia for, amanhã, tirá-los e acontecer qualquer problema ~ntre ela e os grevistas, vão dizer:- "Olha os direitos humanos!"
Assim não dá para coritinuar. Este País, se
quiser ser democrata, tem que partir do princípio, isto é, de respeitar o dogma: "o nosso
direito termina onde começa o direito dos outros". Enquanto nâo fizermos isto, não poderemos chegar a um resultado determinado. E
nunca é demais.
·
Para terminar, eu queria lembrar Rui Barbosa, que está também ultrapassado na sua maneira de ser, de agir e _de pensar. Nos seus
discursos há certas passagens que não pode·
mos deixar de reverenciar, como, por exemplo, plantar couve sem pensar no-amanhã.
'Temos que plant?lr carvalhos, temos que
p!aiitar árvores grandes para garantir o futuro
e se possa viver com tranqüilidade."
A todos os Srs. Senadores peço desculpas
pela demora, na certeza· de que todos nos
empenhamos num esforço comum no sentido de sair dessa incerteza, dessa perplexidade, que o povo está olhando e também está
sem saber o que fazer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
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é que o Uoyd Brasileiro faz parte
desse grande elenco de empresas que _recebem a orientação e a bas_e da sua atl:vidade,
na parte concernente à navegação de longo
c_urso, pelos ditames e carêhcias nadóriais e
internaci_9nais, razão pela qual o Uoyd Brasileiro não estaria sendo uma_daquelas empresas ideais para serem privatizadas, nos termos
em que se propõe no referido decreto. E S.
Ex' exclui precisamente__ o item IV do arL 29
do referido decreto, para que a Uoydbrás nciõ ·
seja incluída entre os órgãos desaproprláveis.
Também, Sr. Presidente e eminentes Srs.
Senadores, apresentamos proposição e opta·
mos por uma emenda referente a esse projeto
de decreto legislativo, no sentido de que essa
privatização não se estenda também, por força
do mesmo art 2 9 do mesmo decreto, à Empresa de Navegação da Amazônia S/A, a Enasa, e à Siderama, que é a_ empresa que cuid,
da metalurgia naquele Estado, com base nos
mesmos princípios,_ por asSim dizer, já que
essaS lnstituiçóes têm j>eculiãridades e caracteristicas muito suas, que não podem ser incluídas, ou enreixadas, numa generalização
que venha a colidir com as carências nacionais
e populares, nem a prejudicar os interesses
econômicos do Brasil.
Temos-quase feito uma pregação qUanto
ao aspecto prático..abjetivo da Empresa de
Navegação da Amazônia S/A, de que este órgão pode e deve permanecer como órgão estatal.
Estatal, por quê? Porque, dentro da organiddade estatizante em que se encontra situada
atualmente, não está apenas como uma empresa destinada a oferecer lucros a empresários e a comerciantes desejosos, sem c:ICMda, de dar progresso à Nação, porém, mais
desejosos ainda de aumentar os seus cabedais
pecuniários.
A Empresa de Navegação da Amazônia SIA
é uma empresa que realiza também o cumpri·
menta de urna missão social, nesta hora em
que o Governo Federa1, como apregoa, inclusive nas televisões e nos órgãos de comunicação de todo o País, faz ''tudo pelo social",
yjsando melhorar e beneficiar a grande população brasileira, eliminar essa situação de desi·
gualdade que faz com que notemos duas es-J>écies de seres humanos neste Brasil: aqueles
que ,,., ~m em condições _satisfatórias, com
çonf1. , com privilégio, com o bem-estar,
simbú.aando até como se fosse uma Atenas
aristocrática, e, do outro lado, os espartanos
dos subúrbios distantes, das margens dos rios,
:dos igarapés e dos lugares inóspitos, que bebem o caldo do sofrimento e da carência em
todos os instantes.

O SR. JOÃO MENEZES- Tão pouco?
Pensei que teria mais. Peço perdão por ter
demorado, mas este é wn assunto que repu~
da maior impoitânda, sobrebldo porque é po- bem!)
lftico.Acho que os assuntos polftlcos precisam
DISCURSOPRONGNOADOPELOSR.
ser exmninados. porque se nós, políticos, não
AUREO /I!ELLO NA SESSÁO DE
tmtarmos, quem vai tratá-los? Quem vai resol21-3-BBEQUE,ENTREISUEÁREVISÃO
ver nossos problemas? Quem é que vai resolDO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS·
ver os problemas da Nação? Ouvimos, semTERIOR/IfENTE.
pre, as pessoas dizerem que não são politicas,
O SR. ,ACJREO MELLO (PMDB - AM.
mas todo m1.mdo tem que ser politico. É muito
comum encontrarmos no comércio pessoas Pronuncia o seguinte_discurso.) -_Sr. Presi- ~
dizendo que não querem saber de política. dente, nobres Srs. S~nadores, existe na Casa
A proprietária que abre a sua loja às 8 horas, · wn projetO de decreto legislativo da autOria
do Sr. Senadoi Maurício Cotrêa, RepresenRealmente, essas instib.lições que atingem
fecha ao melo-dia, abre-a, novamente às 14
tante do Distrito Fed~ral, estabelecendo a rede perto e beneficiam coletividades sofredohoras e cerra suas portas às 18 horas, não
sabe que são os políticos que determinam
vogação dos. efeitos do art. 2 9, no seu inciso
ras, como a amazónica, habitante__ dê!s l_ldes
IV, do De_creto n9 97.455, de 15 de janeiro
esse horário? Então, todas as pessoas têm
dos grandes caudais e das dezenas de miríade ser políticas, têm de participar, não podem de 1989, que determina a alienação das ações
des de afluentes e subafluentes que formam
representativas da União e que se refere ao
a grande teia hidrográfica daquela área, todas
ficar de fora.
O Brasil, que é um País fantáStico, um País
Uoyd Brasileiro;____ Uoydbrás, órgão do Minisas que tenham por objetivo minorai e beneficiar a situação dessas criaturas, têm que ser
que tem riquezas extraordinárias e capacidade tério dos Transportes.
imensa, tem tudo para ser e representar um
S. Ext objetiva evitar a privatização desse
analisadas não a grosso modo, não por atacapapel imp-'"'rtante no concerto iiltemacionaL organismo, e a base fundamental da sua argudo, porém, especificamente, com muito cui-
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dado, com muito carinho, com muita assistência, e, sobretudo, com um grande bom senso.
Por isso, Sr. Presidente, estou sempre repetindo a inoportunidade desse decreto no seu
art. 29 e incisos, quando tenta priVatizar urna
empresa como a Empresa de Navegação da

Amazônia SIA que, entre _outras vantagens.
atribui ao povo da nossa terra wna freqüência,

wna normalidade na navegação. Cronomebicamente a Enasa envia os seus navios de Ma-

naus a Belém, de Belém a Manaus, em toda
wna seqüência de linhas de_ navegação que,
não somente no campo do transporte propriamente, como no da carga, permite a circulação livre da economia daquelas áreas que têm
sido - e nunca me canso de repetir - tão
esquecidas pelo Brasil, e que somente são
lembradas em certas ocasiões __ especiais,
quando, por exemplo, o olhar vulpino do estrangeiro para ela se voltar compreendendo,
como o brasileiro não compreendeu, a extensão, a amplitude, a profundidade, a grandeza
e o potencial fantástico das_ sua_s riquezas.

O Sr. Leopoldo Peres um aparte?

Permite V. Ex"

O SR. AUREO MELLO - Com muita
honra, nobre Senador Leopoldo Peres.
O Sr. Leopoldo Peres~ Nobre Senador
Aureo Mello, é com alegria que vejo um conterrâneo meu fazer aqui a defesa da Enasa.
Sabe que_sou tota1mente a _favpr da iniciativa
privada; sou antiestatlzante por natureza e por
experiência. O estatismo não deu certo em
parte nenhuma no Mundo. No caso da Enasa,
estou inteiramente de acordo com V. Ex" A
Enasa supre uma necessidade regional. A sua
potencialidade hoje lembra os velho$ navios
daAmazon River. quando trafegavam nos rios
da nossa terra natal. Sinceramente, não vejo
. qualquer razão para que o Governo extinga
a Enasa e venha privatizá-la neste momento.
O SR. ACIREO MELLO - Muito obriga~
do, Senador Leopoldo Peres. V. Er sabe que
a Amazon River era do inglês, isto é, era do
.britânico, era daquele que construiu o roadway, isto é o seu Porto flutuante, de uma civilização já mecanizada, que não estava naquela
fase elementar e primária dos país-es que estão
ainda sequer na era da madeira. Eles já estão
- e já estiveram de há muito,· deste quando
Robert Fulton descobriu a máquina a vapor
e o carvão de pedra serviu de combustível
para que a hegemonia do mundo passasse
para a inglaterra, para a Alemanha e para os
países germânicos e saxónicos -eles já estão
e estavam numa fase de evolução bem diferente da nossa, que _agora estamos transpondp...

O Sr. Leopoldo Peres -

Fase, aliás, é

preciso dizer-se, em que eles devastaram as

suas florestas.
OSR. AUREO MELLO- Realmente, durante· muitos anos a hegemonia do mundo
pertenceu à Espanha e a Portugal, quando
as caravelas faziam as descobertas, quando
o m'undo vivia em função dos barcos à ma~
deira, quando. realmente, não havia esses in-

Té[ça-feira 28 - 69.3

ventos fantáSticos. Mas, âepols que foi desce·_
O SR. ACIREO MELLO- Muito obrtga·
berta a máquina a vapor e entramos na idade
do.
do metal, entramos com a energia estática
Não falei ainda sobre as condiçOes de c.onno ferro e a energia dinâmica_ no carvão de - farto dos usuários; o- preço, Cómpatív~ com
pedra, em 1860, quando FultOn inventou a
o poder aquisitivo da Região, nem sobre aquemáquina a vapor, quando o Cel. Drake desco- la circunstância S_iriQuláf, estranha, em que o
briu o prim_eiro- poço- de petróleo na Pensilproprietário paitiCufar eStá mais infé:'eSsado
vânia, inaiJQürõU-se umá-otitra-época, e Portu.: em faturar o navio de passageiros e, ao mesgal e Espanha ficaram Para trás. E o Brasil
mo tempo, ter, o seu lucro, fazendo com que
com _eJes. Agora é que estamos tentando in- a Amazônia seja detentora dó ma:ior recórde
gressar na época do petróleo e, além disso,
de afundamentos que existem no Brasil e de
na Idade nuclear, que é outra etapa importantragédias impressionantes, que deiXam-- a do
tíssima, felizmente lembrada pelo Gal. Geisel Bateau t1ouche a uma distância verdadeirae por outros alto_s dirigentes braSileiros, embo~ mente-lnterplarietãria: -ra as críticas contundentes contra eles formuHá casos tão trágicos na Amazônia, tão draladas.
mátlcos, tão vioiCntoS que são verdadeiraffien~
te eStarr'ecedOi"es. 'EXiste, iriclusive"; -um hoO Sr. Ney Maranhão - Permite V. EX mem que está preso, e era p"roprietádo de
um aparte?_
uma embarcação, o qual, sequioso de atu-lhá-la de passageiros, por· Cáusa disso, e põr
ralta de um lastreamento adequado, acarretou
O SR. ACIREO MELLO - Com muito
um terrível acidente no Porto- de Óbidos, onde
prazer, Senador Ney Maranhão.
a embarcação emborcou, matando mais de
O Sr. Ney Maranhão - Senador Áureo duzentas pessoas. Esse homem foi acusado
Mello, esse problema que V. Ex" está trazendo de ser o assassino dessas pessoas, Mas, na_
à tribuna do Senado é muito importante e forma -da lei, se o corPo não aparecer, o iridiví- precisa ser estudado a fundo. Fez muito bem, duo r_tão está comprovadamente reconhecido
aqui, o Senado, quando devolveu aquela men- como o assassino. v: EX"' s_aberil 6 qUe esse
sagem, que, pura e simplesmente, o Governo' homem fez? Ele pagou escafandristas, pagou
_queria, nesse plano de estatização, não um mergulhadores para abrir_o ventre dos c9rpos
cheque eri1 branco, noSso aqui, mas um talão que estavam mergulhados e presos às ferragens do navi_o, para que esses corpos não
cófnpleto ãs-sinádo para estatizar, privatizar
aqUilo que bem entendesse. No concerne à flutuassem, não viessem à superfície, e -aSsiiri
Enasa, Companhia de Navegação que V. Ex" ele não fosse comproyadamente reconhecidotão bem está desCrevendo com um interesse como o ass-assino.
da região, posso citar outra muito importante
Tão g-rave, tão trágico -eSse episódio darites- -para- o regularização do preço das mercado- co, tenebroso, que um dos mergulhadores enrias e do estoquê regulador no P~s. a Cabal. louqueceu, e assim é que se veio a descobrir
Cóini:i V. Ex" tambéili- se lembra, a Coba1 foi
que havia indivíduOs mergulhando no Porto
criada pelo Presidente Getúlio Vargas e tinha de Óbidos, para abrir a barriga dos ·cadáveres
a sígla SAPS --Serviço de Alimentação da que lá eStavam afim de que não--Viessem--à
Previdência Social. Fornecia produtos básicos toná e, com isso, não houvesse corpo de deliao povo brasileiro, prestigicindo o pequeno e to. Esse homem está preso.
médio produtor, depois, no governo militar,
A privatização é inadequada, inoportuna pafoi transformada nesse elefante branco que ra a região amazónica.
está aí, que é a Coba1, para negociar e conO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) correr com os supermercados. O erro está
aí. Na Amazônia temos mercados fluviais, na- _A Mesa lembra ~ nobr_e orador que S. Ex'
vios que abastecem toda a costa da Amazônia. dispõe de 3 minutos para concluir o seu proEsSa Companhia tem que ser modificada e nunciamento.
não pode ser, de maneira alguma, privatizada;
O SR. AliREO MELLO- Sr. Presidente,
terá que voltar a ser o antigo SAPS, vender
somos componentes da Coritissão Parlamen~
15 produtos básicos e mais 85 produtos para
dar opção à classe média. É por aí que tem tar de Inquérito da Hiléia Amazónica, onde já
que ser feito. No Estado de Pernambuco, o -estamos, inclusive, com a presença confirmaGovernador Miguel Arraes cri9u o "sacolão da do Presidente do Instituto de -Pesciulsas·da
do povo" com 12 produtos, que hoje vende Amazônia, e teremos que ouvir também esse
o dobro ou triplo que a Cabal está vendendo. depoimento, nesse momento, sobre o problema da devastação da Amazônia.
A Cabal hoje está faJida, todas as suas sucurMas essas coisas são trágicas. _
sais estão dando prezufzo. Parece que estão
Então, as peculiaridades amazónicas são
preparando justamente a sua falência para que
haja uma justificativa para qualquer supermer- muito especiais. O Se-nador Ney Maranhão
cado comprá-la por preço de banana. Estou abordou assunto da privaljzaç:ão com muita
com â ·documentação necessária, mostrando proficiência e claridade. Realmente, cada deo que pode acontecer e vou alertar o GOverno creto desses que marlda privatizar é de urria
neste sentido. Portanto, nobre Senador AureO _re§:_ponsabiltdade, de uma gravidade tão granMello, V. Br está tocando em assunto da maior de que não pode ser tratado iJ vol d'olseau,
gravidade. Preclsamos ter muita cautela no sobre a perna, na base de urna simples passaproblema da privatização das empresas. Para- gem aeroplânica. E os problemas da Amazônia são muito peculiares, a Amazônia é mais
béns a V. Ex'
o
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do que um mundo à parte, a Amazônia é um

planeta à parte.

Oportunamente, pretendo abordar o cãso
da SIDERAMA. Empresa que está totalmente
habilitada a produzir aço, mecanização possante, poderosa para aquela região paupérrima no plano demográfico. No entanto, ela
vai ser privatizada, e se não for _comprada por

aqueles que realmente _y_enham a transformáIa numa empresa produtiva e fecunda para
a região, será praticamente sucateada, como
a ENASA Empresa de Navegação da Ama-

zôniaSA.
Esta é matéria para longa abordagem, para
ampla e profunda dissertação. Digo apenas,
com o: respeito e a solidariedade _que tenho
demonstrado em todas as ocasiões ao Governo vigente, vitima de acusações as mais infun-

dadas, em que o Sr. Presidente_ José Samey
sido sacrificado e crudficado na mais flagrante das injustiças, atnbuindo-se a S._ Ex"
a culpa de todos os lnates naCionais, numa
campanha orquestrada, quando não_ decorrente de ressentimentos regionais, que tenho
sido, e procurado ser, um homem justo em
relação à direção do meu _País, não atribuindo
a S._f:x!', num primarismo qualquer, a culpa
dos nossos males, que não_ são tantos quanto
se pensa, já que o Brasil é a sétima economia
mundial. Portanto, através desta tribuna, peço
ao Sr. Ministro dos Transportes, como já o
fiz pessoalmente, ao Sr. Ministro do Planejamento e ao próprio Sr. Presidente da República, a privatização da ENASA e da SIDERAMA seria um erro. Este Congresso estudará,
em profundidade ess_es assuntos. ou seja, o
decreto legislativo que o Sr. Senador Moiuricio
Corrêa -apresentou, e a emenda que for"mulei,
inspirado, inclusive, numa observação pessoal
do nobre Senador que ora preside os nossos
trabalhos, para que tenhamos cada vez ma!s
justiça- num Governo de idealismo, porque,
realmente, é isto que_ está faltando ao nosso
tem

País. Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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no art. 482, alínea I, da Cõnsolidação- das Leis
do Trabalho.

Senado Federal, 27 de março de 1989. . . .:. .
Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 59, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das_ atribuições que lhe conferem os arts. 52,_
item38, e 97, inci$0 IV, do Regimento Interno,
e de acordo com a delegação de competência
que lhe foi QU_torgada pelo Aro da Comissão
Diretora n~ 2, _de 1973, e tendo_ em vista 9
que consta do Pro.cesso n9 015300/88:9, r~
solve readaptar, por transferência, Paulo Cesar
Síqueira Birbelre, Taquígrafo Legis1ativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Per~
manente dO: Senado Federal, para a Categoria
FLmcional de TécniCo Legislativo, Oasse Especial;- ReferênCia NS-25, do Quadro Permanente do Senado F_ederal, de acordo com o
disposto nos· arts. 342, inciSO I, 343, § 29 e
351, § 19, inciso 11, §§ 3~, 69 e 7o do Regulamento Administrativo aprovado pela Resolução SF n9 58, de 1972.Serta_do Federal, 27 de março de 1989.~
Senador Nelson_ Came_il'o~ Presidente.

PORTARIA
N•8, DE 1989

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 215
do Regulamento Adiministrativo do Senado
Federal, e tendo em vista o dispoSto no artigo
482, parágrafo 19, do mesmo Regulamento,
ReSolve, designar José Jabre BaroUd, Assessor Legislativo,- Antonio C.:irlos "de Nogueira.
Técnico Legislativo e Hélios de PasSos, Técnico Legislativo para, sob a presidência do
primeiro, integrarem a Co"missão de Sindicânda incumbida de apurar_ os fatos constantes
dos Processos n9s 006095-88;.7 e
0034413-88-6.
..
Seriado Federal, em 22 de- marÇo de 1988. __
-José Passos Pôrto, piretor-Geral.
PORTARIA
N•9,DE 1989

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 215
do Regulamento Adiministrativo do Senado
Federal, e tendo em vista o dlsposto no artigo
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52, 482, parágrafo 1~~-do mesmo Regu]amento,
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento lntemo, Resolve, designar: Afrânio Cavalcanti Melo Jueffi Conformidade com a delegação de com- nior, AssessOr Legislativo, Antonio Carlos de
Nogueira, Técriico Legislativo e Juliano Laura
petêricia que lhe foi outorgada pelo Ato da
da Escóssia Nogueira, Técnico Legislativo paComlssão Diretor~ n~ 2, de 1973, e tendo em
ra, sob a presidênda-do primeiro, integrarem
vista_ o- que consta do Proc_esso _n9
006.252/87-7, resolve resdndir, por justa cau- a Comissão-de Sindicâilcia_in_çjjrnblda d~ apurar os fatos constantes dos._ Processos n95
sa, o contrato de trabalho do seiVido~ Dilmo
006599-88-5" e 003449-88-6.
Luiz Rebelo, Agente de Segurança Legislativa,
Seilado Federal, em 22-de-inarço de 1988.
Oasse "C', Refe"rência NM-25, do_ Quadro de
Pessoal CLT do Senado FeCiefaJ, com base_ - José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
ATO DO PRESIDENTE
rf• 60, DE 1989
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, nos termos do art.
52, item 30, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
·

RESOLUÇÃO 1'1" 9, DE 1989
Dispõe sobre a jornada· de trabalho dos servidores do Senado Federal e dá outras
providéncias.

Art. 1• O art. 358 do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 358. Os servidores do Senado Federal estão sujeitos" à jornada de .quarenta horas semanais
de trabalho, ressalvados os que têm jornada de trabalho específica, estabelecida em lei.
§ 1• Para os fins deste artigo não são considerados dias úteis os sábados e domingos, além
dos feriados, e outros em que não haja expediente.
§ 2• Cada dia útil terá oito horas de trabalho, divididas em dois turnos, o primeiro das oito horas
e trinta minutos às doze horas, e o segundo das quato<Ze horas às dezoito horas e trinta minutos.
§ 3• Para os servidores que têm jornada de· trabalho específica, estabelecida em lei, o horário
será fixado pelo diretor respectivo.
§ 4• Para os servidores de gabinetes, o horário será fixado pelos respectivos titulares, obedecida
a carga horária semanal a que está .sujeito cada servidor, por força de lei.
§ 5• Para os servidores encarregados da limpeza e manutenção dos edificios, o horário será fJXado
pelo Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, ouvido o DiretOi da Subsecretaria de Engenharia.
§ 6• Para os motoristas o horário será fixado pelo Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais,
ouvido o Chefe do Serviço de Transportes, ressalvados os casos dos que estejam lotados em gabinetes.
§ 7• O horário fixado em decorrência do disposto nos parágrafos anteriores será registrado em
ponto diariamente.:·
Art. 2• O art. 359 do Regulamento Admirlistrativo do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 359. A freqüência dos servidores do Senado Federal será registrada, diariamente, por meio
de equipamento aprovado e em locais determinados pelo 1.• Secretário.
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EXPEDIENTE
CENTJIO GJII.RCO DO SENADO FEDEIIAL
DIAIIIO DO CONGIIEUO -CIONAL

PASSOS PORTO

Impresso sob • responubilldade d• Meu do Sen•do

Oiretor·Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSÉ OE SOUZA

Federo~l

ASSINATURAS

Oiretor Administrativo

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestral ·······················--·····-····-----········ NCz$ 9,32

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso ······································--· NCz$ 0,06

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Tiragem: 2.200-exemplares.

§ 1• Estão isentos -do ponto o Diretor-Geral, o Secretário-Gera] da Mesa, o Consultor-Geral, os Qiretores
da Assessoria, de Secretaria, de Subsecretaria, da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro,
os servidores lotados nos Gabinetes dos membros da Comissão Diretora, dos Líderes e nos Gabinetes dos
Senadores.
§ 2• Quando a conveniência do serviço o exigir, os responsãveis pelo mesmos poderão retardar, pelo
prazo necessãrio, a abertura ou o encerramento do ponto dos servidores sob sua direção. .
§ 3• Na hipótese do parágrafo anterior, o retardamerto, para produzir seus efeitos legais, deverá ser
comunicação, justificadamente, em sua natureza e finalidade, ao Diretor-Geral." ·
Arl 3• São revogados os parágrafos 1'• 2• e 3• do art 361 do Regulamento Administrativo do Senado
Federal.
Arl 4• Os titulares de unidade administrativa da Casa são responsáveis pelo cumprimento rigoroso das
normas desta resolução em área sob sua jurisdição.
Arl 5• Esta resoluÇão entra em vigor na data de sua publicação.
Arl 6• Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de março de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 23• SESSÃO, EM 28
DE MARÇO DE 1989
1.1-ABERTURA
12- EXPEDIENTE

1.2.1 - Oficio do Presidente de
Fumas - Cenlrals Elétrlc:as S.A
- N 9 DPE 121/89, encaininhando infoiRlações solicitadas pelo Requerimento n~
25/89, de autoria do SenadorJutahy Magalhães, Com relação à Mensagem n'~ 38189.

1.2.2 -Leitura do Projeto
-Projeto de Lei do _Senado n"' 46/89,
de autoria do Senador EdisOn Lobão, Que
dispõe sobre a gratuidade do Registro CiVil
de Nascimento e do de Óbito para os reconhecidamente pobres e dá outras providêndas.
1.2.3 - Comunlcaçóes da Preoic19cla
- Desfgnação do Senador Aluizio Be. zerra. como DeJegado da reunião de repre-

de trabalho dos servidores do Senado Federa] e dá outras providências. Aprovada,
nos termos do Requerimento n"' 46189. À

sentantes das Câmaras Legislativas das
Nações Amazônicas, a realizar-se. em 17
de abril próximo, em Uma, Peru.

-Eleição _do Presidente e do Vice-Pre-

promulgação.
-Requerimentos n';>& 44 e 41/89, lidos
em ~ssões anteriores. Aprovados.
1.2.7-Comunicação da Presid~n

sidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas, na presente sessão.

1.2.4 -~do Eopedlente

da

SENADOR IRAM S4JQ\IVA - Justifica
projeto de lei que regulamenta a edição
. de medida provisória.
SENADOR Hl/GO IYÁJ'Ol.EÃO - Ho-

-Aplicabüidade de dispostivos daResolução n'~l57/88. que estabelece normas
para que o Senado Federal exerça a competência de Câmara Legislativa do Distrito

menagem póstuma a ~mardino Viana
1.2.5- Leitura do Projeto
-Projeto de Lei do Senado ll" 47/89,

Federal.
1.3 ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da Câmara n"' 13, de

de auto~ do Senador Iram Saraiva,· que

fixa critérios para definir os casos de urgência e relevância previstos no art. 62 da
Constituição e dá outras

providêndas.

1.2.6 -~çio de Matérlu
Redação finol do Projeto de Resolução n' 89188, que dispõe sobre a jornada
-

.

1985 (ll" 3.413/80, na Casa de o(igem),
que iristitui a obrigatoriedade de seQW"O,
nos financiamentos de investimentos rurais, cobrindo o risco de morte ou invalfdez
permanente. Aprovado. Asanção.
- Projeto de Lei da Câm8J'a n'~ I 05,
de 1985 (ll" 2.569n6, na Casa de origem),
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que fixa a Capital da Repúb6ca-i::omo sede
do Conselho Nadonal de Desportos. Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara rf 46, de 1984
(n' 6!5/79, na Casa da origem), que estabelece medidas para proteção das flores-

tas existentes nas nascentes dos rios e dá
outras providências. Aprovado o proJeto e
rejeitadas as emendas. após usarem da
palavra no encl!lminhamento da votação
os Senadores Jutahy Magalhães, João Menezes e Marcondes Gadel]:la. À sanção.
Projetei de Lei da Câmara n~' I 9, de 1985
(tt' 2.789/83, na Casa-de origem), que dá·
o nome de "Guarulhos" ao aeroporto em
construção no município paulista do mes--

Veto pã:rcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n<~3, de 1988, que institui, no Distrito
-Federal, o Imposto sobre Vendas a Varejo
de Combustíveis Uquidos e Gasosos, e dá
outras providências. Mantido o Veto.
Veto parcial ao Projeto ·de Lei do DF
n9 5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação
adiada por falta de quorum.
1.3.1- Discursos após a Ordem do
Diu
SENADOR JOÃO CAI.MON- Homenagem póstuma ao mã.estro Oaudio Santoro.
_

mo nome e determina outras providências.

SENADOR JOAO MENEZES- A indi-

Aprovado. O RQS/42/89, de autoria do Senador Leopoldo Peres, de adiamento da
discussão por 30 dias.
Veto total aposto ao Projeto de Lei do
Senado n~" 48, de 1987-DF, que introduz

cação dos Ministros do Tribunal SuPerior
de Justiça.
SENADOR NEYJlfARA!YHÃO-Aadministração de Jarbas Vasconcelos, como
Prefeito do Recife. -

alterações no Código Tributário do Distrito

Federal, instituído pelo Decreto-Lei n" 82,
de 26 de dezembro de 1966, e dá outras
providências. Mantido o veto.

SENADOR JlfTAHY MAGALIViES Crédito rural.

SENADOR MAURO BENEVIDES Ampliação do porto de Fortaleza.
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SENADOR NELSON WEDEK!N Alerta da Frente Ampla da Agropecuária
Brasüeira

1.3.2- Designação da Ordem dO
Diu da próldma sessão
1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do SenadOr Jorge Bomhausen, pronunciado na sessão de 14-3-89
3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SEI'IADO FEDERAL
- N~ 61 a 70/89
4-PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DO SEI'IADO FEDERAL .
-N' 10/89.
S- PORTARIAS DO DIRETOR-<11!RAL DO SENADO FEDERAL
N" 10 e 11/89
6-ATADECOMISSÃO
7- MESA DIRETORA
8 - LIDERES E VICE-úDERES DE
PARTIDOS
9- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENIES

Ata da 23"' Se5são, em 28 de março de 1989
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidênda dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Antonio Luíz Maya
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SEIYADORES:
.
Nabor Júnior - Leopoldo Peres - Odacir
Soares-João Menezes .-:-Jarbas Passãrinho
-Antonio Lulz Maya -João Castelo- Alexandre Costa - Edlson Lobão- Chagas Rodrigues - Afonso Sancho - C:id Sabóia de
Carvalho - Mauro Benevides - ~reandes
Gadelha - Humberto Lucena - Ney_ Maranhão- Divaldo Suruagy --Teotônio.VIlela
Füho- Albano Franco- Francisco Rollemberg - Ruy Bacelar - N_elsop. ~eira Itamar Franco - Ronan Trto- Mauticio Corrêa - 1'1\eira Filho .;.... Rachid Saldanha Derzi
-Wilson Martins- Leite_ Chaves -Alfonso
Camargo-Jorge Bomhausen- D-irCeU Cârneiro- Nelson Wedekin ..... José Paulo Bisai

-José Fogaça.
O SR. PRESIDEI'IlE (Antonio Lulz Mayo)
A lista de presença acusa o comparedmento de 35 Srs. Senadofes. Haven,do número regimental, declaro aberta a.sessão.

-

Sob a proteção d~ Deus, inldamos nossos
trabalhos.
O Sr. 19 Secretário irá proceder lleitura
do Expediente.

- - É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFIOO DO PRESIDENTE DE

· FURNAS-~ELÉTRICAS_SA

to, o registro civil de _óbito e a respectiva primeira _certidão de cada um deles.
Art. 29 -Para efeitos desta lei, são considerados reconhecidamente pobres:
a) todo trabalhador_que comprove receber
remuneração igual ou inferior a 2 (dois} safá-

__ __
N9 DPE 121/89, de 22 de março do cOrrente _ ri~ míni!llQSi
b) todo aquele.que, não tendo condições
ano, encaminhando informações solicitadas
9
de comproVá-lo, finne declaração asseguranpeJo requerimento n 25, de 1989, de autoria
do perceber rendimentos iguais ou inferiores
do Senador Jutahy Magalhães, com relação
a 2 (dois) salários mínimos.
à Mensagem n" 38, de 1989, que autoriza FORArt. 39 A declaração a que se refere a alíNAS-Centrais ElétricasSA, a contratar openea "b" do parágrafo 2 9 deve mencionar exração 4e créçtito extemo. no valor de US$
pressamente a responsabilidade do declarante
13.000,000.00 .(treZe inílhões de dólares norte..amerlcanos).
·
· ·· · ·
pelas informações prestadas.
Parágrafo único. ComprOvada a falsidade
O SR. PRESIDEI'IlE (Antonio Luiz Maya)
da declaração, s4ieita-se o declarante às san-O Expediente lido vai à pu-blicação.
·
ções da legislação aplicável ao caso.
Sobre a mesa projeto de lei que será lidC)
Arl 49 Os oficiais de registro civil, seus
pelo Sr. 19 Sec:retário.
prepostos ou substitutos ficam obrigados a
*E lido o -s~inte:
informar aoS interessados no registro o direito
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
assegurado por esta lei.
N•46,DE 1989
Art 5'1 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação .
. Dispõe sobre a gratuldade do regisArt. 6<~ Revogam-se as disposições em
tro c:lvO de nascimento e do de óbito
contrário,
para os reconh_ed~ente pobres, e

dá outras provldênclas.

o ·cooSresso .Nacional decreta:·

Art. 1" São gratuitos, para os reconhecidamente pobres, o registro civü de nascimen-

Justlftcação
À luz do senso comum', definir pobre ou
pobreza parece algo relativamente simples.
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Afinal, o objeto subjacente ao conceito con-

pobfeza a que aufere mais de um a dois salá-

vive, cotidianamente, 'na maioria dos países,

rios mínimos.

lado a lado cOm a opulência. Entretanto, es.tu-

A utilização do salário mínimo como parâ-

diosos, pesquísadores ou organismos nacionais e internacionais que se ocupa-m desse

metro para definir pobreza pode sofrer dois
tipos priricipais de objeção_: uma, afirmando

contingente da população reconhecem _que

não estar sendo levada em conta a multipli-

demarcar suas caracterl:>_tic_ª-SJ).!.!.Olé! definição

cidade de fatores envolvidos naquela situação;

precisa é tarefa muito complexa.

outra, asseverando haver diversidade nas con-

Com efeito, não representa empreitada fácil
dlções de vida daqueles que receb_em até dols
identificar o pobre de uma sociedade em suas salários mínimos.
_Serri dCtvida, não é possível fiXar no texto
diferentes formas de mani_f~tação (ní~is de
emprego, de renda, de educação, de saúde, legal definição baseada em elementos tão
de habitação, de lazer, de acesso a serviços múJtiplos quanto nível de renda, de requisitos
públicos e privados, etc.) e, a seguir, estruturar nutricionais mínimos, de educação, de saúde,
essa diversidade numa categoria agregada de de moradia, de Jazer, etc.,_ uma vez que tal
pobreza.
procedimento redundaria na não aplicabilidaPor isso, parece -compreensível que existam
de da norma. De outra parte, as diversidades
em circulação algumas d~finições- variáveis decorrentes. da _localização geográfica, das diem seu alcance - e que alguns estudos refi- ferentes condições reinantes no meio furai e
ram-se explicitamente à "definição de pobreza no urbano ou do tamanho da família não comda Organização das Nações Unidas para a
prometem o entendimento de que, na sacie- __
Educação, Ciêncii3 e CUltu_ra - UNESCO", dade brasileira, pessoas que percebem até
ou à "definição de pobreia da Comunidade dois salários mínimos são recQnheddarnente
-pobres.
Económica Européia- CEE".
Observemos ser possível, mesmo, um orga- ~ A necessidade de comprovação de recebinismo uti1izar, num documento especifico, de- menta de remuneração igual ou inferior a dois
finição diversa da que usualmente emprega. salários mínimos poderia deixar ao desabrigo
De fato, em fins de 1979, a CEE solicitou da lei categorias como os trabalhadores do
a duas entidades francesas pesquisa sobre a
setor não formal da economia ou os desempregados. O instrumento proposto para supenatureza, as causas e a extensão da pobreza
na França e sobre as políticas desenvoMda~_ rar tal limitação, constante da alínea b do artipara combatê-la. Em sey relªtório, tais e~tida~ go 2", inspira-se na Lei n 9 7.115, de 1983,
des aflfrl1aram n~o ser a definição da CEE_ _ do Programa Nackmal de Desburocratização.
suficientemente adequada para os objetivos Tal procedimento, além 4e imprimir caráter
da pesquisa, pois, de maneira genêrica, consi- expedito ao processo de registro civil em paudera pobres os indivíduos ou famíJías cujo vo- ta, confere dignidade ao declarante, sem perda
Iwne de recursos seja de nível tão baixo que de sua responsabilidade pelas informações
os exclua do modo de vida, dos hábitos e
prestadas.
das atividades normais ct_os EstadosO preceito instituído pelO artigo 49 parece
membros.
.
.
.
,_carecer da correspondente sanção contra o
infrator. Entretanto, a Lei no 6.015, de 1973,
Não se depreenda do exposto, porém, que
os estudos e pesquisas acerca da pobreza es- ao dispor sobre os registras públicos, detertejam em estágio que não perrntta qualificá'-Ja
mina, em seu artigo 28, sanções contra aqueou quantificá-la Cóm a desejável segurança.
les que causarem prejuízos ao interessados
Deve-se considerar, isso sim, que o uso de
no registro; Presumivelment'e, qualquer medicategoria tão complexa deve deixar e~licita- ficação que venha a se_cefetuada na citada
mente estabelecidos os elementos que consti- lei, com vistas a f~r possWeis adequações
tuem os seus limites e o seu W..c.emce__ ~pe- à nova Constituição, não deixará de preservar
cífico.
-o espirita do estatuído no mencionado artigo
Cremos satisfazer _e_ssã _exigência na defini- 28.
ção contida no presente projeto de lei. Em
Com Vistas aos fms específicos aos quais
se destina, julgamos que a definição por nós
tal definição, utilizamo-nos de parâmetro
quantitativo e optamos por deixar de lado
proposta demarca com precisão a condição
componentes não materiais, como forma de
"r~onhecidamente pobre". Ao apresentar o
conferir a maior objetividade possível ao pre- presente projeto de lei, temos esperança de
ceita legal estabelecido.
esta_r___ oferecendo preceito lega] que regulaO projeto propõe rendimentos iguais ou inmente com o necessário rigor o inciso LXXVI
feriares a dois salários mínimos _çomo mél_rco
do artigo 5 9 da Constituição.
para definir pessoas _reconhecidamente poSa1a_ das Sessões, 28 de março de 1989.
-Senador Edlson Lobão(PFL- MA).
bres. Pode-se dizer que esse patamar está consagrado, por estudos da__r_e<ill_dad_c; __P_ré!sBelra,
(À Comissão de Constituição e _Justicomo limite demarcatório da linha de pobreza.
ça.)
Lembremos, a propósito, a pesquisa realizada
O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Lu~ Maya)
em 1986 para a Secretaria_de_Piaru~jamento -D projeto será publicado e remetido à. Corrtisda Presidência da República - SEPLAN_, sob
são competente.
a coordenação· de Hélio Jaguanbe, "Brasil,
- O SR. PREsiDEI'ITE (Antonio Lu~ Maya)
2000 ~ para um novo pacto- SOcial". Esse
relatório considera no nível da miséria a popu- -devendo realizar-se, com 17 de abril próximo,
lação economicamente ocupada que recebe em Uma, Peru, uma reunião de representantes
até um salário minimo e no nível de estrita das Câmaras Legisla~as das Nações Amazô-

nicas, com vistas a instituir o Parlamento Amazônico, com o objetivo, entre outros, de dar
respaldo ao Tratado de Cooperação Amazônica, celebrado em 1978, a Presidênci~ aten·
dendo a convite formal dos presidentes do
SenadO: e da Câmàra dos Deputados daquele
país, designa o nobre Senador Aluizio Bezerra
_ÇOillO delegado desta Presidência àquele conclave.
- É o seguinte o convite recebido:
Uma, 16 de febrero de 1989
Excelentísimo _Sefior:
- EJ Congreso dei Perú, ha acordado celebrar
en Uma, e! 17 de abril próximo, una reunión
de Repre;5entantes de las Câmaras Legislativas
de las naciones amazónicas, COfl el objeto de
resolver la constitución dei Parlamento _Amazónico, en obediencia ai ideal integracionista
que anima a los pueblos de_ América Latina
y con el propósito de promover, igualmente,
el desarrollo de esa importante sub-regi6n
americãna.
El Parlamento Amazónico habrá de ser un
organismo de alta jerarquía que, aparte de su
misión fundamental, poderá dar respaldo e
impuJso legislativos ai Tratado de Cooperadón AmazóniCa, celebrado en 1978, cuya alta
finalidad merece ser estimulada permanentemente.
En tal virtud, senõr Presidente, nos complace invitar a tisted a participar, personalmente, o por media de los delegados que usted
designe, en la mencionada reuníon que reviste
trascendental importancia social e histórica.
Hacemos propicia esta oportunidad para
ofrecer a usted, senõr Presidente, las expresiones de nuestra alta y distinguida consideradón.
Dias guarde a usted,
Romualdo Biaggi Rodriguez, Presidente dei
SenadO- Hector Vargas Haya, Presidente de
la Cámara de Diputados.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Lu~ Maya)
- Contómle cõmunicaçOO anteiioi deSta -Presidência, na presente sessão deVerá procederse, de acorçlo com o art. 6~, letra a, da Lei
n• 6.017, de 31 de dezembro de 1973. à eleição do Presidente e do VicewPresidente do Instituto de Previdência dçs Coiigfesslstas. A eleição far~se~á- Por escrutínio secretO. Os Srs.
Senadores encontrarão, na.cabine do Plenário,
as cédulas e envelopes necessários à votação.
A apuração será feita ao fina! da sessão.
Declaro iniciada a votação.
O SR. PRESIDEI'ITE (Antônio Lu~ Maya)
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram
Sar~a.

O SR. IRAM SARAIVA (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem _revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o Brasil vive momentos interessantes.
O primerio a_specto a ressaltar é o de estarmos sob a vigência de uin texto constitUCional
trabalhado com muita dificuldade, onde todos
nós, constituintes, estivemos preQcupado_s
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com o estado de direito. Aprofundamos nas
questões sociais, e nem poderia ser diferente.
Estivemos preocupados em revestir o Estado,
que pretendemos e pretendíamos à época da
elaboração do texto, fosse o mais democrático
possível.

Acontece, Sr. PreSideil(e, Srs ..Senadores,
que, com o avançar das Idéias, entendíamos
- e aí me enquadro entre os. que queriam
o Estado brasileiro mais aVançado, maiS próxi~
mo da sociedade, e tendo delineamentos cla-

ros- que deveóamos adotar o sistema parlamentarista.
Nas Comissões Temáticas, nas Subcomíssões, na Crimfssão de Sistematízaçào e até
mesmo no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, tudo levava a: crer, Si.-Piesidente,
Srs. Senadores, que 6 Brsail-scitiria do sistema

presidencialista e adotaria o sistema parlamentarista.
Acontece que, na decisão final dO plenário,
o parlamentarismo não logrou êxito na elaboração do texto constitucional, e, aí, o açodamento, a necessidade de se adequar o que
já havíamos preestabelecido como norma_parlamentarista ao sistema p'resideilcialista. Muitas questões - e tenho que reconhecer não conseguimos tirar do texto com êxito, sem
que-problemas fossem gerados, no que caracterizaria como ponto basilar do sistema parla~
mentarista, e ai nós todos, legisladores, no
texto constitucional, derrapamos, e permitimos que institutos fossem fvcados para o regime presidencialista e que agora nos de[rontamos no Congresso cOm dificuldades enormes. Uma delas, eu_dlria, vem cOlocandp em
choque permanente o Poder Legislativo, hoje
com uma nova roupagem, hoje com as suas
prerrogativas readquiridas.
No entanto, o Poder Executivo se joga conb'a este Poder Legislativo, e, com baSe no art.
62 da Carta cOnstitucional, que entregamos
ao povo brasileiro, nós deixamos, eu diria até
que por descuido, as medidas provisórias. Não
estariam elas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sendo adotadas, açodadamente, não fosse o
interesse_ do Poder ExecUtivo em enb'ar em
choque permanente com o Poder Legislativo,
na nítida tendência de nos colocar perante
a opiniã~ pública como apenas preocupados
em amarrar o processo legislativo, no seu procedimento, em adequar a Constituição com
os mais de duzentos, entre artigos, incisos,
alíneas, que vamos ter que regulamentar.
E o governo, tem constantemente nos Jogado contra a opinião pública, exatamente no
momento em que ele, utilizando de um dispositivo constitucional- o art. 62, pãra ser rliais
preciso - adota as medidas provisórias.
Lamentavelmente, hoje já conhecemos na
.Casa 41 medidas provisóriaS. Há um abuso.
Por que nos debruçamos na legislação italia~
na? E necessário que façamos um destaque
aqui, de que ê a mais experiente neste instituto,
Srs. Senãdores. E vimos que, na Itália, ao contrário do que acontece no Brasil, o instituto
tem procedimento porque o Poder ExeCUtivo
é montado, é trabalhado, sai do congresso.
Ai, sim, a medida tem cabimento. No Brasil
não! Seria o caso de se perguntar se o melhor

agora não seria nós mesmos, legisladores ordinários hoje, ontem constituintes,_ que criamos o instituto, eu ilão diria malfadado, mas
mal-usado, mal-interpretado hoje, se não seria
prudente que nós mesmos alt~rásssernos o
texto constitucional? E a bem da normalidade
institudoilál; e para salvaguardar as instituições, nós tirássemos as medidas provisórias,
assim como lutamos e, diria, lutei incansavelmente, _como deputado federal, para que
não tivéssemos na legislação brasileira o decreto infame, o decreto-lei e o decurso de prazo, vou lutar, também, corno já inicio .hoje,
Sr. Presidente, Srs. _Senadores. Já que estamos
_ dentro de uma realidade, de que existe, por
imperativo constitucional, o preceito da medida provisória, submeto à Càsa.hoje um projeto de lei onde me preocupa, Srs. Senadores,
o execesso no uso de medidas provisórias,
. exatamente porque a questão não está regulamentada, a não ser a fiXação da existência
çle_sse insJ;ituto na lei brasileira.
O 81'. Edison Lobão- Permite V.~ um
aparte, nóbre Senador Iram saraiva?

O SR.IRAMSARAIVA-Já o concederei
a Vfr, com muito prazer.
Então hoje, submeto à apreciação da Casa,
não sem antes ter sido, em nome da Comissão
que 'presido nesta Casa, o Relator, e haver
apresentado o_ projeto substitutivo que espero
que o Senado Federal aprecie em regime de
urgência, _urgentíssima, o S".lhstitutivo ao projeto do Exm• Sr, Senador Uder do PMDB, Fernando Henrique Cardoso. que preocupado,
como todos nós, c_om a medida provisória
apresenta um projeto sob o rito, porque ainda
não temos o Regimento Comum do Congresso Nacional e os Regimentos da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal inex,istem ainda. Assim, apresentei o rito, onde entendemos,_
qUe Casa, ao_ apreciá-lo,_ estará contribuindo
_em multo, não só com todas as instituições
brasileiras, mas, sobretudo, para esclarecer ao
Poder Executivo que a medida próvisória não
_é._. para ser usada e abusada. E hoje, como
apresentei na justificativa do meu substitutivo,
resguardei o direito de apresentar um projeto,
onde me preocupa o caráter da relevância e
da urgência .que caracterizam a Medida Provisória.
Passo a ler o projeto de lei que estou sugerindo ao Congresso Nacional e a esta Casa,
e logo após ouvirei o nobre Senador Edison

a

Lobão:

O Congresso Nadonal decreta:
Para os fins previstos no a:rli:go
62 da Constituição presume-se:
_ [-::relevante, a matéria de exe_epcional ...
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
é que, no preâmbulo, disse que houve
uso e abuso das medidas porque relevante é o caráter excepciOnal de que deve
estar revestida a medida provisória.
- Voltando ao inciso I: relevante, a matérjel de excepcional importância que esteja
a demandar imediata disciplina normativa, derrogadora do ordenam_ento vigen~
Art. 1?
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te, em razão de acontecimento ou situação conjuntural imprevisível e de extrema
gravidade; e
II- urgente, o es.tado de iminente periQ-o que exija imediata ação normativa governamental e de cuja ausência possa resultar e irreparável prejuízo ao interesse

público.
Art. 2~ O Presidente da República,
sob pena de responsabilidade, submeterá
o_ texto de medida provisória adotada ao
Congresso Nacional no mesmo dia da
respectiva publicação no Diário Oficial.
Parágrafo único: 'A mensagem será
acompanhada de exposição de Motivos
circunstanciada, contendo:
I - razõ_es que justificam a urgênda da
iniciativa e a relevância da matéria versada;
11- fundamentos da constitucionalidade e da jwidicidade da proposição; e
m- minuciosa descrição das circunstâncias conjunturais que evidenciem a
oportunidade e a conveniência do mérito
das inovações pretendidas.
Art. 39 Constitui crime de responsabilidade do Presidente da República deixaf de submeter texto de medida provisória adotada ao Congresso Nacional no
prazo e forma previstos no artigo anterior.
Art. 4~ É vedada a reedição de medida provisória, na mesma sessão legislativa, contendo texto idêntico ou substancialmente semelhante ao de outra rejeitada.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não_ se aplica quando a perda de eficáda_da medida procedente decotre da
falfa de deliberação no prazo de trinta
dias~

Art. 59 O conteúdo das disposições
de medidas provisórias não poderá versar
sobre matéria.

E aí eu chamo a atenção dos meus ilustres
Pares para o aspecto -fundamental, de qUe o
art 59 cuida.
Diz o inciso l: de competência exclusiva
do Congressq Nadoanal (art. 49 da Cons~
tituição);
O- de competência privativa da Câmara doljõ Deputados ou do Senado Federal (arts. 51 e 52_da Constituíção);
m- cuja iniciativa_é privativa da Câmara dos Deputados, do Senado Fed_eral ou
dos Tribunais Superiores;
IV- insuscetivel de delegação 1egisla·tiva (art 68 § 1~ da Constituição);
V- orçamentária em geral;
VI- res~da à lei complementar ; e
VIl- tributária quando implicar em
criação ou aumento de_tributo.
Art. 6° Esta lei entra em _vigor na data
de sua publicação.
Art. 7~ São_revogadas as disposições
em contrário.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha
preocupação~qui -logo após ter sido Relator'
de um sub~tivo, em nome da Mesa Dlretora
da Casa _:efã exatamente definir o que erlten~
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demos por "relevante e urgente", para que
o próprio Poder Executivo, auxiliado pelo Congresso, de onde promanou a norma, dela não

use e abuse muitas vezes, não por vontade
própria, mas até mesmo pela necessidade de
termos conhecímerito aprofundado de uma

matéria nova, de um instituto récem-criado
na legislação brasileira.
O Sr. Edlson Lobão- Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. IRAM. SARAIVA- Ouço o aparte
do nobre Senador Edison Lobão.

O Sr. Edlson Lobão- Senador Irnm Saraiva, V. Ex" sempre foi um Parlamenar cüligente e, por isso mesmo, apressa-se agora
nesta importante tarefa de regulamentação da
Constituição em vigor. Dev~ dizer e lembrar
a V. Ex" que, no mundo inteiro, no mundo

modema, no mundo democrático, o Poder
Executivo legisla quase tanto quanto o próprio
Poder Legislativo. É uma maneira que se encontrou no mundo moderno de conceder agilidade ao Governo, ao Poder Executivo. Cabe
ao Poder LegislativO, portanto, a fiscalização
direta dos atas do GovernO. Por este caminho
tem-se concedido agilidade na administração
da coisa pública. Ora, o art. 62, que V. Ex'
se refere, não foi introduzido na Constituição
peJo Presidente da República. V. Ex' não disse
isso, e4 estou apenas lembrando. Foi uma
iniciativa nossa, do Poder Constituinte. Nós
é que introduzimos na Constituição esse dispositivo, concedeó.do ao Presidente da República poderes para editar medidas provisórias.
Ora. se o Presidente 'da República tem a faculdade de baixar medida provisória, não pode
nunca ser acusado ou criticado por fazê-lo.
Sua Excelência está no exercício legítimo dos
seus poderes constitucionais. FaJar do juízo,
falar da relevância de uma medida ou de outra
é também uma questão subjetiva, porque o
juiz da relevância é o autor da medida, é, portanto, o Presidente da República. O Presidente
é que sabe se para o Governo aquela medida
é relevante ou não. Agora, cabe a I;J.Ósexaminar
a medida provisória, aprovando-a ou rejeitando-a. Este é o nosSo p-âpel e õ temos cumprido. Por último, não posso estar de _acordo
coln V. Ext quando entende que o Presidente
da República deseja atirar a opiriião pública
contra o Congresso Nacional.' Nós todos conhecemos o Presidente José Samey, ,conhecemos o seu tempet,amento, o seu comportamento. SUa Excelência foi durante ã vida inteira um parlamentar sóbrio, um parlamentar comedido, não terizl jarriais esta iritenção. O desejo do PreSidente é- o de cõrisofidação do
regime democrático.- Es~ é a SUa meta. E
atirando o Poder Legislativo contra a opinião
pública e vice-versa, a democracia não se estaria consolidando. Estamos aqui todos os dias,
nobre Senador Iram Saratva, a fcizer críticas
diretas ao Presidente da Repóblica. E nunca
se ouve uma crítica do Presidente da República contra algum senador .ou.deputado. Nem
por isso se diz que, com as crítlcas que fàzemos ao Presidente da República, estamos querendo lançar a opinião pública contra Sua Excelência Esta, portanto, é a ressalva que gos-
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de uma prerrogativa que estii inscrita na Consdo a manifeStação de uma intenção que o tituição.
Presidente da República. absolutamente, não
O SR. IRAM SARAIVA- Senador Editem. Muij:o obrigado a V. Ex'
son Lobão, critiqu'ei ·a uso e o abuso. O uso,
O SR. IRAM SARAIVA- Senador Edi-. tudo bem, em caráter excepcional. O Legisson.Lobão, tenho por V. Ex' Profundo respeito. "Jador colocÕü a excepcionalidade. E o que
entendo por excepcional? Um terremoto?
Diria até, num termo jovial cfe hoje, que "sentaUma grave epidemia?
mos na graxa", e "s_entamos na graxa" a partir
do momento em que adotamos um procediO Sr. Edison Lobão-Isso é o que entende V. Ex", mas muitas vezes não é o que enten- menta já seguido pelos pafses da antigüidade,
mas de um modernismo bem mais avançado
de o Presidente da República.
-do Cjue o nosso- em maté!j~ constitucional,
O SR. IRAM SARAIVA- Mas Sua Exceque eão parlanieOtaristas e adotam este sistelências não tem o direito de interpretar por
ma. E ·ar concordaria com V. Ex", não se 'cria
si só. Por este motivo, preocupado com esta
o poder discricionário do Presidente da Repúquestão, submeto à apreciação de V. Ex" e
blica pois, de lá, do Parlamento, sai o PrimeU"Oda Casa, este projeto, para ser emendado, claMinistro, que é o Poder Executivo. Aí, sim,
ro, porque não posso ser o único dono da
entendo que V. EX colocaria como urna máverdade. Jamais seria.
quina engraxada para funcionar bein, não fosPediria à Presidência - embora as luzes
se engripada. Por quê? Porque há, exatamente, vermelhas já me chamem a atenção - me
- o -entendimento mótuo, até porque o Poder
concedesse prazo porque se trata de matéria
Executivo promanoU do parlamento. Aí, sim,
relevante, qtie a Nação brasileira tem que dis_eU pod_eria _concordar com V. ~ Mas, infeliz-CUtir.
mente, no caso brasileiro, presidencialista por
.Eu pediria um prazo para, na minha justifiexcelência, e nós que temos uma tendência
cativa, poder colocar a experiência italiana,
rilonaft1UiSta dentro do processo presidenciaque espero seja adotada no Brasil e possamos
lista porque cada Presidente - e aí, eu não
adequar a medida provisória de instrumentos
vou extmir o Presidente José Samey,· porque
e de forma, para que Sua Excelência não seja
e o uso· do cachimbo que está entortando criticado, como foi criticado por mim, pelo
a boca - ou melhor, todos (IS Presidentes
uso indevido desse instrumento constitucio~
brasileiros se tomam, como se fez na França,
nal.
o Letat cest moi, o Estado sou' eU. E nós não
O texto constitucional promulgado em
podemos mais ser meros fiScalizadores, não
1988 contenlpla relevante inovação no partipodemos, sob pena de entregar o que há de
cular do processo de produção normativa.
mais sagrado do parlamento: as nossas condi- Trata-se do ínstituto da "medida provisória",
ções de elaborarmos, com profiCiência,. as leis
disciplinado no art. 62 e respectiVo parágr~fo:
brasileiras.
A Constituição criou a figura, mas apenas a
Eu ressalvei aqUi, inclus1~. o que é da ·comfigura, e diZ do seu caráter relevante. e de ur~
petência do PresJdente da República; nós sagência. Por isso estou preocupado em normabemos, a própria Constituição define. ?\gora,
mar o que vem a ser a urgência e a relevância.
quando disse que Sua Excelência nos joga
Inspirou-se o constituinte brasileiro no mocontra, muitas vezes o faz sem vontade de
delo.italiarlo para os fins ora examinados. Efefazê-lo. Mas quando Sua l!:xcelência manda
tivamente, a Caria daquele país faculta ao Gopara esta Casa, nu'm tempo rec6ide, quarenta
verno, em casos de "extrema necessidade e
e uma medidas, V. Ex" há de convir que estaurgência" adotar medidas com força de lei.
mos amarrados, de pés e mãos atados para
Assim preceitua o art 77 da Lei Fundamental
poder apreciar ot.tras questões. O Presidente
da Pe~fnsul~.
encaminha a esta Casa, questões que diz seNa Itália, o art. 77 da sua Lei Maior, permite
rem ·urgenteS e relevantes, mas que lhe cabeo uso -volto a insistir- excepcionalmente.
riam por decreto -.como questão de demisPerguntaria à Casa: será que essas 41 me~
. são de funcionários pfl~licos-- V. Ex" há de
das encamiilhadas teriam o caráter excepcio~
_~onvir que realmente Sua Excelência, está nos · na!? Indagou-se muito sobre o sigilo, que era
jogando contra a opinião pública .querendo
necessário, em razão de medidas que o Presi~
ou não, sendo.originário do Parlamento, mas
dente da República deveria tomar.
· não saído do Parlamento para ser Presidente
O senador EdiSo~n Lobão mé tirá o direito
· Çia Rep66ficã, -porque essa não_ é a cara_ct~
· · de não conhecer essa competência de o Presiristica da formação do poder brasileiro,_prinCIdente da República utilizar-se desse expedienpalmente do poder tripartite. AqUi não. Aqui
te. Acontece, caro Senador, que se não regula.existe o Poder Executivo, existe 'o Poder LegismentarmoS a medida provisória, de repente
iativo, o· Poder Judiciário cOm'o tal. E aí, sim,
estaremos vendo o. Presidente da República
nós nos apoiamos em Montesquieu.
legislando todos os dias e ~ não é .a_ sua
O Sr. Edlson Lobão _..:. !nslsto, nobre Se- . corripetência. A competência de Sua Exce~
nador Iram Saraiva, que _a medida provisória
lência é' governar o País.· Cabe a nós outros,
é salutar. Se não é, vamos alterar o dispositivo.
no Congiesso Nacional, legislar. Por isso estou
apresentando este_ projeto.
. , _O SR ..IRAM S~A- Propus, indu·. sive, istO, nobie Seitador Egison J.-obão. ProPesde logo .c~bem ser~ feitas duas obseristo~ -·
·
...
.vações.
Em ·f>rimeiro lugar, o instituto em questão
, . OSr.EdlsonLobão-N~opodemoscriti
desloca a competência para criar norma jurfM
car o Presidente da_ República por se valer
tari<:t de fazer, para que não passasse em julga-

a
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Calmon - Jamil Haddad -Alfredo Campos
lran Saraiva - Roberto _
Campos- Márcio Lacerda- Carlos Chiarelli.

dica primária do Legislativo para o Executivo.
Com efeito, nos regimes constitucionais onde

- Mauro Borges -

vigora o principio da separação das funções
· estatais, o órgão investido da capacidade de
inovar o ordenamento não é o mesmo a quem
se atribui a responsabilidade pelo desempenho das funções executivas. Em circunstâncias especionalíssimas, quando a salva-guar-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
·-Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. )9 Secretário.

É lido o seguinte

da do interesse público está a exigir providência normativa imediata, faculta-se ao Chefe do Poder Executivo _adotar medida provi-

PROJErO DE LEI DO SENADO
1'1• 47, de 1989
Fixa critérios para deOnlr os casos

sória com força de lei. Trata-se, pois, de uma

situação anôma1a, a conferir poderes extravagantes, devendo o instituto ser interpretado
de forma restritiva.

de urgência e relevância previstos no

artigo 63 da Constituição e dá outras
providências.

Em segundo lugar, é preciso registrar que
este tipo de produção normativa nãQ se equipara à lei em sentido formal. No particu1ar
da origem, vê-se que o Poder Executivo "adota" a norma sem o prévio concurso do Poder
Legislativo. Em relação ao tempo de vigência,
diversamer'!.te da lei, que na vasta maioria dos
casos se destina a ter permanência e estabUidade, a medida provisória é, por definição,
efémera.
Estes dois traços característicos são de fundamental importância para conceituar o instituto e bem extremar as hipóteses em que é
lícito ao Chefe do Estado dele lançar mão.
Sr. Presidente, iria mais lOnge com a minha
justificativa válida, mas encerro aquL encaminhando à apreciação do Senado Federal, uma
longa, exaustiva, debruçada e preocupada jus·
tificativa. Fui ao principal País que adota esse
instituto, e cheguei à conclusão que, realmente, a medida provisória tem que ser excepcionalíssima ou, ao contrário, o poder discrii:ionárlo do Presidente da República acabará
com o Poder Legislativo. Ai, sim, como fiz no
meu preâmbu1o, estaria em coro com o Sena- _
dor Edison Lobão.
Que façamos uma emenda, que extirpemos
a medida provisória da qual o Poder Executivo
usou e abusou.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discwso do Sr. Iram Samiva,
o Sr. Antonio Luiz Maía deixa ?I cadeira
da Presidênda que é ocupada pelo Sr.
Nelson Came!ro.
·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- COnvoco os Srs. Senadores que ainda não
votaram que o façam, no decorrer da presente
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Hugo
napoleão, para breve comunicação.
O SR. HUOO NAPOLEÃO PRONUNCIA
DISCURSO Q(!E, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERA PUBUCADO POSTE-

RIORMENTE.
COMPARECEM M<IIS OS SRS. SENADO-

RES.

O Congresso Nacional decreta:
Para os fins previstos no artigo 62

Art. 19
d~

Con_stituição presume-se:
1- relevante, a matéria de excepcional
importância que esteja a demandar !me. diata disciplina normativa, derrogada do
ordenamento vigen~. em razão de acontecimento ou situação conjuntural imprevisível e de extrema gravidade; e
O- urgente, o estado de iminente perigo que exija imediata ação normativa governamental e de cuja ausência possa resultar grave e irreparável prejuízo ao interesse público.

O Presidente da República, sob pena de responsabilidade, submeterá o texto de
medida provisória adotada ao Congresso Nadon~ no _mesm~ d@ Qa respectiva publicação
no Diário Ofldal.
Parágrafo único. A Mensagem será acompanhada de Exposição de Motivos circunst:aciada, contendo:
1- razões que justificam a urgência da
· iniciativa e a relevância da matéria versada;
O- fundamentos da constitucionalidade e da juridicidade da proposição; e
DI- minuciosa descrição das circunstâncias conjunturais cjue evidenciem a
oportunidade e a conveniência do mérito
das .inovações pretendidas.
Art. 29

Arl }.~ Constitu! Críme de responsabilidade do Presidente da Repúbllca deixar de submeter texto de medida provisória adotada ao
Congresso NacionaJ no prazo e forma previstos no artigo anterior.
Art 49 É vedada a reedição de medida
provisória, na mesma sessão legislativa, contendo texto idêntico ou substandalmente semelhante ao de outra rejeitada.
Parágrafo único. O disposto neste artigo
não se aplica quando a perda de eficácia c:)a
medida precedente decorre da falta de dei~
-- ração no prazo de trinta dias.
- - -Art 59 O conteúdo das disposições de
medida· provisória não poderá versar sobre
matéria:

Mário Maia- Carlos De'Carli- Aureo MeDo- Ronaldo Aragão- Almir Gabriel- Hu·
go Napoleão -José Agripino - Raimundo
Lira - Marco Maciel - Mansueto de Lavor
- :João Lyra - Jutahy Magalhães - João _

1- de competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da ConstituiçãÕ);
n- de c_ompetência privada da Cârhara dos Deputados ou do Senado Federal
(orts. 51 e 52 da Constltuiç!o);
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m- cuja iniciativa é pdvativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
dos Tribunais Superiores;
IV- insuscetível de delegação legislativa _(art 68 § 1_9 da Constituição);
V- orçamentária em geral;
VI- resetvada à lei complementar; e
VII- tributária quando implicar em
criação ou aumento de tributo.
Art. & . Esta lei entra em vigor na data de

sua: publicação.

Art. 7 9 São revogadas as disposições em
contrário.

Justificação
O texto constitucional promulgado em
1988 contempla relevante inovação no particular do processo de produção n9rmativa.
Trata:.:Se do instituto da "medida provisória",
disciplinado no artigo 62 e respectivo parágrafo, que assim dispõe:
"Art 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com (orça de
lei, devendo submetê-las, de imediato, ao
Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco

dias.
Parágrafo ónico. AS medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
lião fórerri convertidas em lei nO prazó
de trinta dias, a partir de sua publicação,
devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas deJas decorren-

tes."
Inspirou-se o constituinte brasileiro no modelo italiano para os fins ora examinados. Efetivamente, a Carta daquele país facu1ta ao Governo, em casos de "extrema necessidade e
urgência" adotar medidas com força de lei.
Assim preceitua o artigo 77 da Lei Fundamental da penfnsu1a:
"Art. 77. O o-overrío não pôde, sem
delegação das Câmaras, adotar decretos
que tenham valor de lei ordinária.
Quando, em casos de extrema necessidade e urgência, o Governo adOta, sob
a sua responsabilidade, medidas provisórias com força de lei, deve, no mesmo
dia. apresentá-Ias, para conversão, às Câmaras, as· quais, ainda que em recesso,
serão convocadas e se reunirão dentro
de 5 (cinco) dias. •
Os ~Çç~etÇ!s perdenl eficácia, desde o
infdo,- se não forem convertidos erii lei,
de11-tfo de 60 (sessenta) dias de sua publicação. As Câma"rás··podem, entretanto,
regularmente, por melo da lei, as relações
- jl,Jrfdicas surgidas com base no decretolei não convertido."

Desde logo cabem ser feitas duas obser·
vações:
Em pririleiro lugar, o instituto em questão
deslaça a competência para criar norma jurf--dica primária âo Legislativo para o Executivo.
Com efeito, nO~ regime~ ~onstitucionais onde_
vigora o princípio da separação das funções
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estatais, ó órgão investido da capacidade de
inovar o ordenamento não é o mesmo a quem

se atribui a responsabilidade pelo desempenho das funções executivas. Em Circunstâncias excepcionalíssimas, quando a salvaquarda do interesse público está a exigir providência normativa imediata, faculta-se ao Chefe do Poder ExecUtivo adOtai" medida provisória com força de lei. Trata-se, pois, de uma
situação anómala, a conferir poderes extrava-

gantes, devendo o instituto ser interpretado
de forma restritiva.

Em segundo lugar, é preciso registrar que
este tipo de produção_ normativa não se equipara à lei em sentido formal.· No particular
da origem, vê-se que o Poder Executivo _"adota" a norma sem o prévio concurso do Poder
Legislativo. Em relação ao tempo de vigência,

diversamente da lei, que na vasta maioria dos
casos se destina a ter permanência e estabi1i·
dade, a medida provisória é, por -definlção,
efêmera.
Estes dois traços característicos são de fundamental importância para conceituar o instituto e bem extremar as hipóteses em que. é
lícito ao Chefe do Estado dele lançar mão.
Considerando que a presente iniciativa tem
por escopo interpretar e delimitar conceituaimente a própria competência extraordinária
que se reconhece ao Presidente da Repúblaica
para criar nonna infraconstitucional, parecenos oportuno recorrer à lição da doutrina para
explicar o sentido, alcance e fundamento da
ordem jurídica estatal.
Alessandro Passerin D'Entreves, na festejada obra "La Dottrina de11o Stato- Elementi
di analisi e di lntrepretazione", -afirma:

"Lo Stato moderno e un ordinamento
giuridico. 11 potere che essa esercita non
é mera forza, ma forza che si esplica secando un insieme di riorma, dalle quaU
appunto apprendiamo che esiste uno Stato." (obra eautorcitados-pag.141)
tradução:
''O Estado moderno é um ordenamento jurídico. O poder que ele exerce não
é mera força, mas força que se justifica
em razão da existência de um conjunto
-de normas em função das quais constata-se a própria existência do Estado."
Verifica-se, destarte, que o corlCerto de norma é de fundamental importância para compreender a essência da concepção de Estado,
ta1 como hoje aceita pela doutrina dominante.
No Estado de Direito Democrático, princípio básico inspirador da ordem vigente (art.
]9 da Constituição), nãO Pode haver exercício
de poder contra a lei nem à margem dela.
O conceito ora examinado é explicitado com ·
precisão pelo jurista peninsular:

"Lo Stato non coincide e non pua concidere cal puro eserdzio della forza. La
nozione dei potere come _forza garantia
e garante dei diritto e ilcontributo piu valido che ii pensiero romano abbia dato alla
dottrina de1Jo Stato.

Conceplre lo Stato in terrnifli di dirito , térias de competência da União. Quei' isto disignifica, come_ abbiamo visto, concepire
zer que a legitimidade para produzir normas
ii potere come forza legale ed ii suo eserjurídicas com força de lei cabe, em princípio,
ao Poder legislativo. Recentemente, passouclzio come esplicazione della forza sotto
se a admitir que o Executivo, em casos expcioil segno della legalitá. E evidente cheil
nais e limitádos exerça a função legislativa.
sigftificato de11a 1eQalitá e direttarnente diTrata-se, é bom reiterar, __de uma exceção à
periâente dai significato che si attribuisce
regra geral porquanto_ a primazia para editar
alia legge." (obra e autor citados pág
leiS continua, -basic;anlente, no âmbito con121/122).
gresSual.
.
. .
tradução:
Giuseppe Viesti, estUdios_o do fenômeno ora
O EstiidO não coincide nem pode coinanalisado, assini .explica e justifica a inovação.
cidir com o puro exercido da força. A
"II decreto-legge rappresenta uno stru--nOÇão de poder corno força, assegurada
mento indispensabile per la vita dello stapelo direito e dele garantidora, é a contrito modema, in quanto sopperisce alie
buição mats valiosa_ que o_ pensamento
_ innegabili e compreensibili defidef1Ze _de.
romano legou à doutrina do estado.
lle'ordinario apparcito legislativo ilquale,
per sua iiãt.ua, non é in grado di soddísfare
Conceber o Estado em termos de direi·
le esigenzedi tempestivitá e di segretezza
to significa~ como virriõs; co-nci~ber o poche soho imposte da speciali situazioni
der como força legal e o respectivo exerdi emergenza." (in "II decreto-legge, pág
cício como sob o império da legalidade.
II).
- Ê- evidente que o signfficado da legalidade
depende diretamente do significado que

se atribui à lei."

Tradução:
_"O decreto-lei repres_enta um instru-

-. ___Os valores segurança e ju_stiça que se pretende melhor ver resguardados num contexto
de Estado de Direito, exigem, no plano institucional, uma parb1ha de competência funcionais de ta1 sorte a que todo o poder não fique
concentrado numa s6 pessoa ou órgão. É precisamente por essa razão que o moderno
constitucionalismo desenyQiveu a teoria da tripartição das funções estatais, princípio que
o professor Alessandro D'Entreves erige em
conceito fundamental do Direito Público:

":.: non ci é garanzia dei diritto, né quindi garanzia del cittadino, dove ii potere
- non sia delimitato con pre_cisione nel suo
esercizio, ii che non puo awenire se non
con la suddivisione, coll'equilibrio e cQ!
reciproco controllo delle funzioni incui si
specifica l'atlivitá dello Stato.
Se queste notre osservazloni nane esat__te, esse possono servire a spiegare comme la dotbina della divisione del potere
abbia potuto ·diventare, nella moderna
dottrina constituziona1e, sinonj_mo di una
concezione giuridica dello Stato." (ob cit
págs. 175/176).
Tradução:
..... nãO há garantia do direito, nem tam~
pouco garantia do cidadão, onde quer
que o poder não esteja limitado com precisão no particular do respectivo exercício; isto s6 _ocorre com a subdivisão, com
.o equilíbrio e com o recíproco controle
das funções nas quais
especificam as
atividades do estado. Se estas nossas observações estãO cOrretas, elas podem servir para explicar como a doutrina da divisão dos poderes toma-se, na modema
doutrina constitucional, sinônimo Ele uma
concepção jurídica do estado."

se

No sistema republicano brasileiro, desde a
primeira carta, funâamentaJinente, cabe ao
_Congresso Nacional dispor sobre todas as maw

-- menta indispensável para a vida do estado moderno na medida em que permite
obviar as inegáveis e compreensíveis deficiências do aparelho legislativo ordinário,
o qual, pela sua natureza, não está em
condições de satisfaz.er às exigências de
imediatismo e sigilo que situações espe. dais e de emergência impõem."

É o próprio autor citado que, mais adiante,
alerta para a necessidade de regulamentar devidamente a matéria -de sorte a evitar abusos
decorrentes do exercício indiscriminado da
"potestas" legislativa:
"Non son-O manc_ate c::ritiche vivaci ai
riguardo, os servandosi che ü decreto-legge pua diventare un comodo strumento
nelle mani deU 'Esecutivo, Che pua essere
indoto a legiferare secando criteri di opportunitá politica e non di obiettiva nec~
sitá, nonché a forzare la volentá dei Parlamento, ponendolo di fronte a1 fatto c::ompiuto. Si é püre- obiettato che essa favorisce l'introduzione di norma improvvisate, fruto di perlcoloSa precipitaZione Jadove ocorrono~ invece,calrna e ponderazione. Ma queste considerazion~ che traggono motivo dagli abusi e dagli errori eh~
a volta sono stati commesSi attaverso i
decreti-legge,'possono solo indwi'e adisciplinare rigorosamente l'istituto, circondadQio di cautela atte a evitare tali inconvenienti ... (c~. pág 12).
Tradução:
- ''Ráõ faltaram crltlcas veementes a respeito; observando-se que o decreto-lei
pode tornar-se um cõmodo instrumento
nas mãos do executivo, que pode ser induzido a legislar segundo critérios de
opOrtunidade polí~ca, e não de objetiva
ne_cessldade, e até meSmo a forçar a vontad~ do parlamento. colocãndo-0 em fa,ce
do fato consumado. Objetou-se, ainda,
que ele favorece a introdução de no~
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improvisadas, fruto de perigosa precipiK
tação, onde se recomenda caJma e ponderação, Mas essas considerações, decorrentes dos abusos e erros que, por
vezes,. foram cometidos por intermédio

dos decretos-leis, devem apenas levar ao

estabelecfmento de wna rigorosa disci~
plina do instituto, cercando-o de cautelas
capazes de evitar tais inoonv~nientes •.• "
O constituinte pábio, atento à necessidade
de traçar limites Qjetivos ao exercício excep-

cional da função legislativa pelo Presidente da
República, estabeleceu, como_ pressupostos
legitimadores da iniciativa, a "relevância e a
urgência".

De forma um tailto .lÇõdada, tem_-~e procurado agüir que a verificação da ocorrêricia dOs
pressupostos acima ârrolados são da exclusiva alçada do Chefe do Estado:Segundo esta
corrente, o discricionarismo reconhEicido ao

Presidente nesta matéria é de natUreza pOlítica,
escapando por isto a qualquer controle. Se
por um lado é verdade que os conceitos cons-.
titucionais em questão encerram certa mar~
gem de valorização subJetiva, não se pode,
por outro lado, negar a existência de um limite
ao poder estatal sob pena de admitirmos que
estamos em face de uma faculda~e arbitrária

O próprio Supremo Tnbunal Federal, ao
apreciar o recurso Extraordinário n~ 75.935,
onde era questionada a constitucionalidade
de decreto-lei por suposta ausência dos pressupostos de "urgência e interesse público relevante", reconheceu que a faculdade presidencial não pode ser exercitada de forma arDi~

trár:ia:
"A urgência e o interesse público rele~
vante são aspectos políticos entregues ao
discricionarismo do Congresso e do Pre~
sidente da ReplLbliCa,c:omo o Supremo
Tribunal Federal decidiu por unanimidade no R E. 62..739 (RTs 441173), exibido
peJas próprias Recorrentes. O controle do
Judiciário neSse- caso só poderá ocorrer
excepionalmente se o discridonarismo,
praticado já no campo do absurdo, tocar
ao arbitrário" (nosSo grifo).
O arbítrio, na abalizada_opinião dejosé Cre~
tella Junior, é a " ... faculdade de op_erar sem
qualquer limite, em todos os sentidos, sem
a observância de qualquer norma juódica anterior. É a liberdade típíca do ser irracional,
característica do mundo em que impera avio,lênda, ou apetites fundamentos na força, limitada apenas pelas impossibilidades natura[s.."
(EnCiclopédia Saraiva do Direito - vol. 7 pag. 409.)
·- ------atando Mário Mazagão, distingue o administrativista a discrição do arbitro-"... pois este
não conhece limites nem peias, ao passá que
aquela só se exerce sem ofensa a direitos de
quem quer que seja" (ob. cit. pag. 409).
Ora, o Constituinte de 19â8 não cOnferiu
ao Presidente da República uma faculdade
ampla e irrestrita. para adotar medidas provisórias _com forças de lei segundo o seu alvedrio
pessoal. Antes, restringiu este poder e delimitou-o de forma objetiva na mecUda em que
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estabeleceu os pressupoStos fátícos, necestoda vez que recorre à medida provisória" ...per
sários e indispensáveis, ao respectivo exercila realizazione dei suo particolare indirizzo polido, a saber: a urgência e a relevância.
tico:, doê secando una vafutarzjone subiettiva
- ~- Como bem lembra o Professor André Vanchenon pua mon éssete estrerhamente diswelkenhuyzen, o conceito de separação dos
crezionale e pericolo~ente elastica (ob. cit
poderes, tal como o de eStado do direito, tem
pág. 120).
um cohteúdo relativamente indeterminado.
Tradução:
Entretanto, não é esta razão suficiente para
".•. para concretizar seus propósitos po- renunciarmos ao dever de fixar limites às prerlíticos particulares, ou seja, segundo uma
rogativas e competências deferidas às diversas
valoração .subjetiva que não pode deixar
esferas de poder. Para o publicista em questão,
de ser extremamente arbitrária e perigo-a autoridade investida de um poder só não
- samente e_lástiça... •·
está sujeita a ver a legalidade do respectivo
exercício questionada por-outra na medida em
Com o propósito de adarar os limites da
competência executiva, procura o presente
que o desempenha nos estreitos limites ftxaprojeto de lei definir, de forma clara e precisa,
dos em lei ou na Constluição (la seule regle
_,os conceitos de ~gência e relevânc;ia contidos
qui puisse aujourd'hui s'en deduire en droit
positif, peut s'enoriCer dans les termes sui- --no artigo 62 da Constituição.
Relevante é toda matéria de exepcfonal imvants: I'autorité relevant d' un pouvoir, ne sauportância para o futuro do País e que esteja
rait sub'stituer son appreciation à celle d'une
a demandar tratamento normativo específico,
autorité relevant d'un autre pouvoir, dans la
mesure ou celle-d n'a fait qu'exercer un pouderrogatóriO do vigente. Exige-se ainda que
a situação criada decorra de açontecimento
voir discretionnaire qUi lui eSt attribue par la
imprevistõ; pãis, caso contrário, pode e deve
Constitution ou la loi. in "La Séparation des
o Chefe do Poder ExeCutivo, no seu devido
Pouvoirs. notion a contenu variable - expotempo, submeter ao Congresso projeto de lei
sição feita no_ CNRL. em 7-11-81 e publicada
pelo Centro Nacional de Investigação Sobre _a s~r examinado em caráter de urgência. _
Qu~:mto ·ao segundo requisito-legitimador
a Lógica, pag. 113 e__seguintes, 1984, sob o
da iniCiativa presídencial, urge verificar se, ~
título "L_es notions a contenu variable en
inércia dq governo, pode decorrer grave e irreDroit").
·É põis necessário que, no contexto constitU- -paráVel PrejuízO ao fnteresse públtco~ só_neste
caso fica o Primeiro Magistrado da Nação hacional brasileiro, procure o intérprete desvenbilitado a legislar extraordianriarnente.
dar o sentido e alcanc~ dos vocátmlos urgênD~ermina-se, ainda, que _o Presidente subcia e releVância. contidos no art 62 da Constimeta ao CongressO NáCioital OtextO da me..tuição, a fim de delimitar o campo de discriciodida provisória adotada no mesmo dia da resnarismo reconhecido ao Pre_sidente da Repúpectiva publicação ito Diário Oficial. A exiblica na matéria ora versada, Para tanto congência decorre da exigüidade do tempo con~
vém recorrer, mais urria Vez, à doutrina italiana,
cedido às Casas Legislativas para apreciaçio
já que_ o instituto tem suaJonte insJ?iradora.
da iniciativa. Ademais, Pé!~a viabilizar o proces-no direito público daquele país.
samento da matéria, impõe-se quê a Mensa~
Viesti. na já citada obra sobre o "decretogem venha acompanhada de ExPosição de
legge", condena veementemente_ as correntes
que, no passado, pro:curaram " .. .identificare Motivos circunstânciadas, justificando tanto o
mérito da proposição quanto a ocorrência dos
il concetto di necessitá com quello della mera
pressupostos constitucionais.
opportunitá politica, facendo de l'urgenza l'uEntendemos. que a omissão do Chefe do
nico ed effetivo pressuposto_ giustificativo
Poder Executivo erri apresentar ao Legislativo,
dell'instituto ..," (ob. cit pag. 118) tradução:"...
de imediato, o texto da medida provisória ediidentificar o conceito de neçessidade e urgêntada constitui grave falta funcional, devendo,
cia com o de mera oportunidade política, fapor isto mesmo, _ser tipificada como crime
zendo da urgência o único e efetivo pressu·
posto justificativo do instituto."
de responsabilidade. Sem dúvida, nos termos
constitucionais, a conduta, cuja incriminação
Após afirmar que tal exegese agride o espíora é proposta configufa hipótese de atentado
rito e a letra _de norma constitucional diz:
contra o "livre exercido do poder Legislativo"
"... l'adozjone dei decreti-Jêgge é condi(ari. 85, item 11 da Constituição).
zíonata alia sunssistenza _di circosutanze
O Parlamento_, ao recusar a transformação
intrin~camente eccezional, tali che, ce
de medida -provisória em lei, pratica ato- de
non vemissero fronteggiate, produrrebd88.provação política. Por este motivo, não
bero un sicuro e coilcreto pregfudizio agli
e de se admitir a renovação da inatéria na
interessi fordamentali di c ui lo stato é futumesma sessão legislativa (artigo 67 da Consti·
re.. ."' (ob. cil pag. 118).
tuição). Obviamnete. a sanção não pode ser
Tradução:
"... Aadoção dos decretos-leis está condi- apli-cada quando a falta de conversão decorre
da mera ausência de deliberação no exfguo
danada à existência de circunstâncias inprazo constituciOnal de t:liflta dias.
trinsecame~te exd~pcionais, de tal forma
que; se iiãO fOSsem· deVidamente enfrenFinalmeflte, o projeto discrimina os âmbitos
tadas, decorreria- Um -prejLiíio coilcreto e . materiaiS Vedados à inedida provisória. o
certo· para os interesses fundamentais, enunciado hormativo_apenas revela aquilo que
___implicitam~nte consta do próprio texto consticuja tutela cabe ao estado ..."
tucional, interpretando-o de forma sistematica
Para a mais aba1izada doutrina, o governo
está a incusionar no ilícito campo do arbítrio e harrnônica.
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O propósito fundamental da inidativa -~ o
de ectremar conceitos, defmindo os limites da

faculdade excepcional reconhecida ao Executivo, contribuindo desta forma para a efetiva
realização do Estado_ de Direito Democrático.
Sala das Sessões, 26-3-89 ---=.Senador Iram

Saraiva.
(A ComissãO de Cdiislltuiçâ.O e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O -projeto lido será publicado e remetido
à ComiSsãO competente.
O SR. PRESiDENJ"E- (Nelson carneiro)
-Foi aprovadO, ná- sessao de 8 dé_ corieiite,
o ~ojeto de R~solução no 89,- de- 1988, que
dispõe sobre a jornada de trabalho dos servi-

dores do Senado Federal, e dá Outras providências.
A matéria foi encaminhada-, nos terr:nos fegi-

mentais, à Cbmissão de _Redação.
Entretanto, este 6rgão técnico, taJ corno outras comissões permanentes da Casa, por
acordo havido_ entre a Presidência, as lideranças e o plenârlo, s6 se instalará após a aprovação do novo Regimento Interno do Senado.
Dada a: necessidade de ·s-e iffiplantar aS medidas ali tratadas com a maior brevidade possível, a Presidência designa o nobre Senador
Odacir Soares para elaborar o pareCer da redação final que será, em seguida, objeto de apre. dação nos termos do art. 356 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, redação final do Projeto de
Resolução n 9 89, de 1988, ~ue _será lida pelo
Sr. 1' Secretário.
É lida a ~guinte

Redação final do Projeto de Reso-

lução D 89, de 1988.
0

O Relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n 9 89, de 1988, que dispõe
sobre a jornada de trabalho dos servidores
do Senado Federal e dá- outras providências.
Sala das Sessões, 28 de março de 1969.
- Odadr Soares, Relator.

ANEXO AO PARECER

Redação llnal do Projeto de Resolução n' 89, de 1988.
Faç_o saber que o Senado Federal aprovou,
e eu, Presideflte, nos termos do att 52, item
30, do Regimento Interno, promulgo a seguin·
te
RESOLUÇÃO N'

.DE !9!f9

~

Dispõe sobre a)Omãda de trabf1/hodos
servidores do Senado Federal e dá Outras
providêrycias.
·

O Senado Federal- resolve:
Art 1o O art 358 dci ReguJa1nento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar
com a seguinte redação:
_ ·
"Art- 358. Os servidores do Seriado Federal estão sujeitos à jornada de quarenta horas
semanais de trabalho, ressalvados os que têm

jomada de trabalho específica, estabelecida
em lei.
§ 1o Para os fins deste artigo não são conside_rados dias _úteis os Sábados e_ domingos,
além dOs feriados, e outros em que não haja
§ 29 cada dia útil terá oito horas de trabalho, divididas em dois turnos, o primeiro das
oito horas e_trinta minutos às doze horas, e
o segundo das quatorze horas às dezoito horas
e trinta minutos.
-- § 3_<? Para os servidores que têm jornada
de trabalho espedfica, estabelecida em lei, o
horário será f.Xado pelo diretor respectivo.
§ 4" Para os seiVidores de Gabinetes, o
- horário será frxado pelos respectivos titulares,
obedeclda a carga horária semanal a que está
sUjeito aida servidor, por força de lei.
§ ·51' ~ara os servidores encarregados da
l_impeza e manutenção dos edificlos. o horário
- será fixado pelo Diretor da Secretaria de Serviços Especiais, ouvido o Diretor da Subsecretaria de Engenharia.
§ 6" Para os motoristas o horário será fiXado pelo Diretor da Subsecretaria de Serviços
Gerais, ouvido o Chefe do Serviço de Transportes, ressalvados os casos dos que estejam
lotados em Gabinetes.
§ 79 O horário frxado em decorrência do
disposto nos parágrafos anteriores será registrado em ponto diariamente.''
Art. 2? O art. 359 do R-egulamento Administrativo -do Senado Federal passa a Vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 359. A freqüência dos servidores do
--Senado Federal Será registrada, diariamente,
por meio de equipamento aprovado e em locais deteirníriados pelo 1~ Secretário.
§ J9 Estão isentos do ponto a Diretor-Ge- _
ral, o s~cretário~Gera1 da Mesa, o ConsultorGeral, os Diretores da Assessoria, de Secretaria, de Sub~ecretaria, da Representação do
Senado Federal no Rio de _Janeiro, os servidores lotados nos gabinetes dos membros da
ComisSãoõa Di!:etora, dos Uderes e nos Gabinetes dos senadores.
§ 2'~" Quando a conveniência do serviço
o exigir, os responsáveis pelo mesmo poderão
retardar, pelo prazo necessário, a abertura ou
-o encerramento do ponto dos servidores sob
sua direção.
§ 3'~" Na hipótese do parágrafo antel'ior, o
retardamento, para produzf seus efeitos legais, deverâ ser comurucado, justiflcadamente, em sua natureza e finalidade, ao DiretorGeral."
-- -Art: 39 São revogados os parágrafos 1<?, •
29 e 39 do art. 361 do Regulamento Adminis- ·
trativo do Senado Federal.
; Ait 4'~" Os titulares de unidade administrativa da Casa são responsáveis pelo cumprimento rigoroso_ das normas desta Resolução
em área __sob sua jurisdição.
- Art 59 Esta Resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 6? RevOgam-se as_ disposições em
contrário,
o

O SR: 'PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requeriment9 que será lido
pelo Sr. )9 Secretário.

Março de 1989
É lido o seguinte

REQUERIMENTO 1'1' 46. DE 1989
Nos termOs do art. 356 do Requerimento
Interno, requeiro dispensa de publicação, para
imediata discussão e votação, da redação fin~l
do Projeto -de Resolução n9 89, de 1988, de
autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores do
Senado Federal e dá outras p_rovidência_s.
Sala das Sessões, 28 de mêlfÇo de 1989.
- S~nadqr Odacir Soares.
--·
·

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores-que estiverem de acordo
permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em coriseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Em discussãõ-a redação final. (P;iusa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprÕVam-pennaneçam sentados. (Pausa.)
'
Aprovada.
A matéria vai ~ promulga~o.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em sessão anterior foi lido o Requerimento
rr'_ 44, de 1989, de autoria do Senador Nelson
Carneiro e outros Srs. Senadores, solicitando,
---nos termos regimentais, que o tempo desti. nado aos oradores do expediente da sessão
-de 12 de abril do corrente ano seja destinado
a homenagear a memória do ex-Senador
Amaral Peixoto.
O requerimento deixou ser votado, naquela
oportunidade, por falta de quorum.
Por solidtação do autor e entendimentos
com a família do saudoso Senador Amara1
Peixoto, a data cL, homenagem deve ser antecipada para o dia 11 do próximo mês de abril.
_ Passa-se, portanto, à votação do requerimento, com a alteração solicitada.
Os Srs~ Senadores que estiveram de acordo
permaneçam sentados.
Aprovádo.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em sessã_Q anterior foi lido o Requerimento
n~ 41, de 1989,_ de autoria do Senador Carlos
Chiarelli e Ol!tros senhores senadores, solicitando, nos termos regimentais, que o tempo
destinado aos oradores do expediente de sessão, em data a ser posteriormente marcada,
seja destinado a homenagear à memória do
ex-Senador Mem de Sá.
O re(Jue!in1-eilt0- deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
·_pn votação.
_..;.~ Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
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A Presidência entrará, oportunamente, em

entendimento com as lideranças para fixar a
data da homenagem
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Dispõe a Resolução nç 156, de 1988, em
seu artigo 49, que as matérias relativas ao Distrito Federal, com prazo determinado de trami-

tação, figurarão em Ordem do Dia, quando
findo esse prazo, com preferência sobre as
demais, vedado o seu adiamento -ou sua inversão na pauta, ficando sobrestada a tramitação
das demais matérias até qL!e
Uftime a sua
apreciação. Pelo § 1O do art. 1O da mesma

se

resolução. aos vetos do Governador do Distrito

Federa] se aplicam as disposições citadas.
Entende, entretanto, a Presidência, que a
proibição contida nos dispositivos referidos s6
se aplica às matérias relativas ao Distrito Federal que porventura se encontrem na mesma
pauta, uma vez que assuntos específicos de
natureza regional não poderiam obstaculizar
a tramitação de outros de amplitude nacional,
inclusive do interesse da União.
Cumpre ainda salientar o caráter trasit6rio
da Resolução n" 157, de 1988, já que essas
proposições de interesse do Distrito Federal
só serão objeto de exame pelo Senado, conforme disposto no art. 16, § }9, das Disposições Transitórias da Constituição, até- que
se ínstaJe a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Congresso Nacional outros vetos apostos pelo
Presidente da República à matéria referente
a outros Tribunais. Correríamos 0 risco de
emitir sobre esta matéria um juízo diferente
do que pode o Congresso Nadonal ter sobre
a mesma matéria referente a outros Tribunais.
Supondo que mantivéssemos o veto aqui, nesta Casa. e que o·mesmo fosse derrubado no
Congresso Nacional, com relação a outros Tribunais, estabelecer-se--ia uma defasagem brutal nos vencimentos dos Coiiselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal em relação aos dos membros dos outros Tribunais.
A medida é, porfanto, apenas cautelar. É
umamedidaapenasdisciplinadora,nosentido
de que não venhamos a ter, por: precipitação,
· d"f
d
uma dec Isao 1 e rente a que possa tomar
o ~ongreS"So Nacional. Assim, aguardaríamos
a decisão do Congresso Nacional em relação
a matéria semelhante, e votarfamo.s, aqui, de
acordo.
Do ponto de vista técnico, jurídico, constitucional, não há, no nosso entendimento, Sr.
--pfes!aente, ímpedim'ento para esta inversão

de pauta, wna vez que a obrigatoriedade de
um veto permanecer na cabeça da pauta estâna Constituição- refere-se apenas à matéria de âmbito nacionaL
Parece evidente que um veto sobre matéria
referente ao Distrito Federal não pode obstaculizar a tramitação de outras matérias de inte- resse nadonal. Esse foi o entendimento da
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Mesa Diretora do Senado Federal, que já tem
-Está esgotado o tempo destinado ao Expeuma resolução nesse sentido.
diente.
Portanto, peço a compreensão dos colegas
Estão presentes na casa 55 Srs. Senadores.
no sentido de que invertamos essa pauta, para
Passe-se à
que possamos-agir de acordo com o entendimenta maior do CongressO Nacional.em maORDEM DO DIA
téria semelhante.
Sobre a mesa requerimento que será lido
O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
pelo Sr. 19 Secretâ1 io.
- Em VOtação o requerimento de inversão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
É lido o seguinte
permanecer sentados, (Pausa.)
REQUERII'IENTO N• 47, DE 1989
Aprovado.
lnversi-D da Orcf.em do Dia
fica reita a 'invérsão da pauta, conforme
Nos termos d1:>art 198, alínea "d", do Regideliberado.
mento Interno, requ~iro inversão da Ordem
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
do Dia, a fiq:~ de que a!J matérias dos itens
- A Mesa lembra aos Srs. Senadores que
n9 1 a 3 sejam submetidas ao Plenário em
há unla sessão do Congresso Nacional mars~. 6~-e ']9 lugali~. respe---tivament_e.
cada para hoje, às 18 horas e 30 minutos,
Sala das Ses!:ões, 28-:J..S9.- Senador Mare pede o comparecimento de todos os ilustres
condes Gadelh.!.
membros desta Casa.
O Sr.. Mar<:ondes (!adelha --Sr. Presidente, peço a palavraH
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameko)
-ltem4:
O SR. PRE~IDEN'fE (Nelson Carneiro)
-Concedo ·a ?8]avra ~o nobre Senador MarVotação, em turno único, do Projeto
condes Gadelt!a, para Encaminhar a votação.
de Lei da Câmara n9 13, de 1985 (n9
3.413/80, na Cãsa de Origem), que institui
O SR. MA!II.CONDES GADELHA (PFL
a obrigatoriedade de seguro, nos finan- PB. Para encamính.!tr a votação.. sem revi---ciamentos de investimentos rurais, cosão do orador.)- S:o. Presidente, apenas para
brindo o risco de morte ou invalidez perexplicar à Casa as ridÕes d_este pedido de inmanente, tendo
versão _de pauta.
_
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•'
Em relação à matéria que_ pedimos seja
1.052 e 1.053, de 1985, das Comissões:
transposta para o . m da Ordem do Dia, há
-de Economia; e
um veto do Govern<. jo Distnlo Federal refe-de Finanças.
rente aos vencimentos dos ConseJheiros do
o

_

•

•

•

Tribunal de Contas_do-Distrito Federal. Acontece, Sr. Presidente, que estão tramitando no

A discussão da matéri~ foi encerrada em
sessão ordinária anterior.
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Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
O -projeto .Varà sanÇão.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N~> 13, de 1985
(N9 3.413/80, na Casa de origem)

lnstltul a obrigatoriedade de segu«
ro, nos flnandamentos de Jnvestlmentos rurais, cobrindo o risco de
morte ou Invalidez pennanente.

O Congresso Nacional decreta:
Os financiamentos concedidos a

Art. 1.,

-~

pessoas físicas, para investimentos rurais, c_om
ou sem garantia, serão obrigatoriamente segurados quanto ao risco de morte ou invalidez
permanente.
Art 2o- O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de
sua pubiicãÇ.?Jo:

Art. 4 9 Revogam-se as disposições em
'contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara -n9 105, de 1985 (n9
2.569n6 na· Casa de origem), que frica
a Capital da República como sede dô
Consclho Nadonal dos Desportos, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob_n9874,de
198 5 , da Comissão:
_de Educação e Cultura.

A discussão da matéria foi encerrada em

sessão ordinária anterior.
Passa-se à votação do projeto, em turno
único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados.
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARÁ
N• 105, de 1985

(N9 2.569n6, na Casa de origem)
Fixa a Capital da RepúbUca como
sede do Conselho Nadonal de Desportos.

O Congtesso Nacional de<:reta:
Art. }9 A Capital da República é a sede
do Conselho Nacional de Desportos.
Art. 29 O Conselho Nacional de Desportos
tem o prazo de 1 (um) anO, a partir da publicação desta. lei, para a efetivação da mudança.
Art. 3~ O Poder Executivo no prazo de 90
(noventa) dias da vigência desta lei, baixará
_o respectivo regulamento, no qual constarão
as sançõeS a serem aplicadas no caso de inobservância_do prazo estabeJecldo no art. 2:1.
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Art 4"' Esta lei entra em vigor na data de

proponha o modo de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão
de Constituição e Justiça, antes de submetida a Plenárío; ("')

sua publicação.
Art. 5"' Revogam-se as disposições em con-

trário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item 6:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

da Câmara rr 46, de !984 (n• 615n9, na Casa
de origem), que estabelece medidas para pro-

teção das florestas existentes nas nascentes
dos rios e dá outras providências, tendo.
PARECERES, sob n~$ 1.043 e 1.044, de
1985, das comissões:

-de Agricultura, favorável; e
-

de Finanças, favOrável com emendas

que apresenta de no$. 1 a 3 - CF.

·

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior, tendo a votação sido
adiada por falta de quorum.
Passa-se à votação do projeto, s_em prejuízo

das emendas.
O Sr. Juthay Magalhãt:::~- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelc-on Carilelro)
-Concedo a palavra ao nobre SenadOr Jutahy Magalhães, para encaminhar a votação.
OSR. JUFAHY MAGAlHÃES (PMDBBl\.. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
as razões pelas quais solicito dos companheiros a aprovação deste projeto, que teve origem
na Câmara há 1O anos, de autoria do Deputado Jorge Arbage, são por demais ·conhecidas. Temos discutido aqui, exaustivamente,
nos últimos dias, a questão da ecologiã e do
desmatamento__ das florestas, principalmente
nas cabeceiras dos rios.
.
Teríamos, Sr. Presidente, que solicitar à própria Mesa fiZesse alterações no projeto, como
o fez em projeto anterior, conforme solidtação
minha, porque hoje não existe mais o IBDF,
e não é mais cruzeiro, e, sim, cruzados novos.
Jiá apenas uma adaptação a fazer, sem nenhuma modificação. Apenas uma adaptação a nova realidade, tanto da moeda quanto da situação administrativa do Pais.
Solicitaria dos nobres companheiros recusassem as emendas da Comissão de Flllanças, porque não modificam para melhor, em
nada, o projeto, e eVitaríamos, assim, que a
proposição retomasse à Câmara.- para mais
alguns anos de demora, e levaríamos logo
à sanção.
Portanto, a nossa posição será de aprovação
do projeto e de recusa das emençl..,s da COmissão de Finanças.
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
-A Mesa atende a V. Ex', com fundamento
no art. 360 do Regimento Interno, -que diz:
a) tratando-se de_ contradição, incoerênda, prejudicialidade ou equívoco que
importe em alteração do sentido do projeto, ainda não remetido à Sanção ou à
Câmara, o Presidente encaminhará a matéria à Comissão competente para que

No caso, trata-se de simples atualização daqueles órgãos que hoje estudam a matéria.
E uma questão _de redação, que será passível
de corieÇão sem audiência da Comissão de
Constituição e Justiça.

O Sr.. João Menezes - Sr. Presidente,
peço a: palavra para encaminhãi a Votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes para encaminhar a votação. S. Ex!'
dispõe de 5 minutos.
c

O SR. JOÃO MENEZES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERfOR-

MENTE

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carnefro)
-Concedo a -palavra ao riobre Senador Marcondes Gadelha, par!J encaminhar <:~ votaç_ão.
O SR. MARCONDES GADELHA (PFL
- PS. Pai-a encaminhar " votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SemlâOr_es, esta Liderança encaminha favoravelmente
ao Projeto-de i&i_da Câmara no 46, de 1984.
Com todo o respeito à opinião expendida
peJo Senador João Menezes, o nosso_entendimento é de que é preciso formar-se neste
Paí$ l,JDla consd__ênda de proteção ambiental;
é preciso formar-Se neste Pais uma consciência de defesa dos nossos recursos naturais.
Os rfos são, por excelência, recursos absoJ~t.;
>nente _indispensáveis à estabilidade do meio
e ao desenvolvimento econôm!co deste País.
Acontece que o desmatamento, desabrido e
irresponsável, que tem ocorrido às margens
e nas nascentes _dos rios tem levado ao assoreamento. Estamos cansados de ver, atrªvés
de todos os meios de cornunlcaçáo, o drama
anual das conseqüências das secas nas nossas barragens, bem como de enchentes às
margens dos rios; estamos cansados de ver
todos esses desequilíbrios causados pelo desaparecimento das matas ciliares às suas margens, principalmente, das matas nas nascentes.
N~o concordo com o pessimismo de que
nada se pode fazer, de que isso é uma fantasia,
e que nenhuma atitude concret!l podemos tomar em relação a essa situação. Pode ser que
~e projeto esteja defasado_ em alguns pontos,
como por exemplo, mu1tas de 50 mil cruzeiros,
Sr. Presidente, a intenção não invalida o propósito. É uma achega a mais que trazemos
para esta luta, para esta conscientização de
defesa do meio ambiente. É em elemerito a
mais, é um instrumento a mais de luta, e'precisamos provar a nós mesmos, em primeiro
lugar, e, depois. ao mundo, que este País tem
responsabilidade com os recursos de que foi
dotado pela natureza T errlbs QUe preservar
~s recursos. e o PFL manifesta o seu apoio
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integral à proposta, e concorda com o nobre
Senador Juta!lY ~galhães, no sentidO de se
recusar as emendas, até porque estas fariam
a matéria voltar à tramitação na Câmara dos
Deputados, em pontos que não são fundamentais, em pontos que não são decisivos,
retardando, portanto, a aplicação da lei, e retardando este instrumento a mais para 9 florescimento desta consciência ecológica e ambientalista no País.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não havendo mais quem queira fazer usO
da palavra, em votação o projeto, sem prejuízo
das emendas, feita a correção solicitada pelo
nobre Senador J_utahy Magalhães.
O Sr. João Manezes - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneir.o)
-V. Ex" já encaminhou a votação.
O Sr. João Menezes - Eu discuti a matéria,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A discussão já havia sido encerrada. V.Ex!'
. apenas encaminhou a votaÇão. -

O Sr. João Menezes- Eu fui aparteado
pelo Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Foi porque V.Ex" consentiu, conb:_a o Regimento. Em atenção a V.Ex", que feria o Regim~nto, eu não quis chamar a sua atenção.

O Sr. João Menezes -

Não está mais

em discussão o projeto?
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não, não há m_ais_ d_iscussão.

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro}
-Os Srs. Senadores que estiverem de acordo
com o projeto queiram perrTUmecer sentados.
(Pausa)

Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 46, de 1984
(N• 6!5n9, na Casa de origem)
Estabelece medidas para a prote-

ção das florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o São consideradas de preservação
permanente_, na forma de ~i n11 4.771, de 15
de setembro de 1965, as florestas e demais
fo_rmas_ çle _y~teg~ção_ natural existentes nas
nascentes dos rios.
Art. -2'>' Para os fins -do disposto Oo altigo
anterior, será cosntituída, nas nascentes dos
rios, uma área em fonna de paralelograma,
denominada Paralelograma de Cobertura Florestal, na qual são_ ved'adas as derrubadas d~
ãrvores e qUàlquer forma de desmatamento.
. § 1o Na hipótese em que, antes da vigência desta l~U_enha havido derrubada de árvores e desmatamento na área integrada no Paralelograma de Cobertura Florestal, deverá ser
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imediatamente efetuado o reflorestamento,
com espécies vegetais nativas da região.
§ 29
reflorestamento será efetuado pelo
proprietário da área, com a colaboração e su-

o

pervisão do Instituto Brasileiro de Desenvol-

vimento Fiorestal-lBDF.
Art. Jo As dimensões dos Paralelogramas
de Cobertura Florestal serão fixadas em regu-

lamento, levando-se em consideração o comprimento e a largura dos rios cujas nascentes

Serão protegidas.
Art. 4c A inobservância do disposto nesta
lei acarretará, aos infratores, além da obrigatoriedade de reflorestamento da área com espé-

cies vegetais nativas, a aplicação de multas
variáveis de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)

a Cr$ 50.000,00 (Clnq'üenta mil cruzeiros),

com os reajustamentos anuais determinados
na forma da Lei no 6.025, de 29 de abril de
1975.
Parágrafo único. No caso de reincidência,
a multa será aplicada em dobro.
Art. 5-:> O Poder Executivo, ouVido o lnsti.::
tuto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal,
regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessen~
ta) dias.

Art. 6-:> Esta lei em vigor na data de sua
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Votação, em globo, das Emendas de n~
la3-CF.
-- Os Srs. Senadores que estiverem de acordo,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas. ,
A matéria irá a sanção.
São as seguintes as emendas rejeitadas.
Emenda no t -

CF

Dê-se ao artigo 1~a seguinte redação, acrescentando-se-lhes os parágrafos 19 e 29. do artigo29
.
"Art. 1~ Para fins de preservação
permanente, na fonna do artigo-29, alínea
c, da Lei n9 4.771, de 15 de setembro
de 1965, será constituída, nas nascentes
dos rios, áreas em forma de paralelograma, denominada Paralelograma de €abertura Florestal, na qual é vedada a derrubada de árvores e qualquer forma de
desmatamento.''
§ I-:> Na hipótese-em que, antes da vigência desta lei, tenha havido derrubada de árvores e desmatamento na área integrada no
Paralelograma de Cobertura Florestal, deverá
ser imediatamente efetuado_o reflorestamento
com espêdes vegetais nativas da região.
§ 2<;1 O reflorestamento será efetuado pelo
proprietário da área, com a colaboração e supervisão do Instituto BraSileiro do Desenvolvimento Forestal- IBDF.
Emenda n• 2 - CF

-Emenda n" 3 - CF
o-artigo 4°, caput, renurnerando para 3°,
terá a seguint~ redaçào
"Art. 3<;1 A inobservâ[).cia do dispo~to
nesta lei acarretará, aos infratores, além
da obrigatoriedaçle de reflorestamento ·da
área em espécies vegetais nativas, a aplicação de multa variável de _1 O (dez) a
50 (dnqüenta) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional (ORTN).''

--0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 7:
DiScussão, em turno únko, do Projeto
de Lei da Câni-a"ra n~ 19, de 1985 (n~
2.789/83, na _Casa de origem), que dá
õ- nome- de Guarulhos ao aeroporto em
_ cons_tr_ução no municfpio paulista do
rriesmo nome e deterininá outras providências, tendo - PARECER FAVORÁVEL. sob n•403, de
1985, da Comissão
- ...:.. de Tnmspõrtes, Comunicações
e Obraa:_PübHcas.
(Dependendo da votação do Requerimento n~ 42, de 1989, de autoria fio Sena.dor Leopoldo Peres, de adiamento _da discurssão por 30 dias.)
_Q ·requerimento foi apresentado! no dia 20
de ma_rço_de 1989. _
Os Senhores senadort::S que estiverem de
acordo com o requerimento de adiamento,
por binta dias, da votação do Projeto de Lei
da Câmara n~ J9, de I 985, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria voltará
à Ordem do Dia na data fixada.
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Não precisa ser necessarimente o lugar de
cada um. Os Srs. senadores podem o-capar
o lugar que bem entender, pois a votação é
secreta. (Pausa.)
Peço a atenção do plenário: o que vai ser
apredado é o veto. Os Srs. senadores que
aprovarem o veto votarão "sim", e os _que o
rejeitarem votarão, conseqüentemente, "não".
O Sr. Marcondes Gade1ha - Sr. Presi·
dente, eu só queria dar uma orientação sobre
a matéria que estamos votando, Existem três
vetos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-É o primeiro.
_
o Sr. Marcondes Gadelha - É o primeiro que vai ser votado. A objeção que levantamos refere-se ao terceiro veto. É o que trata
dos vencimentos dos Conselheiros dos Tribunais de Conta. Portanto, á nossa recOmendação,juntamenw C9n:t_o Senador Bonan Tito,
é no sentido da aprovação do _primeiro e do
segundo vetos, e outra atitude em referência
ao terceiro veto.
0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--A votação deverá ser feita em escrutínio
secreto, pelo processo eletrônico.
Ein votaÇão. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
Votaram SlM 28 Srs. ·senadores; e NÂÕ, 15.
'
Houve 1 abstenção.
Total: 44 votos.
O veto foi mantido.
Concluida a votação, a Presidência deterrni·
nará as provídências necessárias, no sentido
de ser comunicado o .seu resultado ao Sr.
Governador do Disbito Federal.
É o seguinte o veto mantido

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- N9_ an_o em que o Mundo_ inteiro .celebra
o bicentenário da Revolução Fr.ancesa, é grato
à Presidência anunciar a presença, na bancada
de honra desta Casa, de dois jornalistas franceses. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Volta-se, então,- ao Jte-:n
7:
.
Votação, em tUrno úrúco, do veto total
aposto ao Projeto de Lei .'do. Senado n9
-48, àe '1987 - DF, que Introduz alterações i-to Código TributâriO.do DiStrito Federal, instituído pelo _Deõ:eto·Lei n~ 82,
de 26 de déíembrO de 1906, e dá outras
providências.
A discussão da matéria foi encerrada em
sessão--ordinária anterior.
'
- Passa-:.se à votação do Veto.
O Veto exige, para a sua rejeição, o voto
contrário da maioria absoluta da composição
da c~.- ~_votação secreta.
Os Srs. seitadores que votarem "sim" estarã:o aprOvando o veto; e os Srs._ seriadores
que votarem "não" o estarão rejeitando. {Pau·
:ia.)

Suprima-se o artigo 29, renumerando-se os
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
artigos 3<;1 a 7 9, que passarão a ser de 2 9 a _::peço aos Srs. senaQores ocupem lugar no
&, respectivamente.
.>:plenário, para que possa ser feita a votação.

PROJETO VETADO

PROJETO DE LEI DO SENADO

l'l• 48, de 1987--DF
Introduz alteração no Código Tributário do Distrito Federal, lnstltuido
pelo Decreto-Lei n• 82, de 26 de dezembro de 1966, e dá outras provid~das.

O Senado Federal decreta:
Art. 19 O art 19-do Decreto-Lei r\9 82,
de 26 de dezembro de I 966, é aciescido do
_iri_ciso V, com a seguinte redação:

----

"Art. 19. ····-········-·-..........................................

1- ············-··········-------·
11- ........................................ ...:____....:......_
111- .............................................._-_ _
IV- .........., .................._ _ _ __
V- a alíquota de que trata o inciso
I deste artigo, sobre o valor .venal do terreno urbano não edificado, passflfá a:
a) 4% (quatro por cento) em 1990;
b) 5% (cinco por cento) em 1991;
c) 6% (seis por cento) em I992;
d) 7% (sete por cento) em 1993 e
exercícios seguintes.
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Art. 2~. Esta lei entra em vigor na data de
a votação de qualquer matéria, é lícito ao Sesua publicação.
- n21dor usar da palavra, por 10 (dez} minutos,
Art. 39, Revogam-se as "disposições em
pãra encaininhá-la". V. .EX~ na_ vo_tação daquele
contrário.
projeto referente à ecologia, achou que não
se podia falar no encaminhamento de votação;
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ou que a discussão havia se encerrado. Quero
Item 2:
deixar registrado que não foi observado aquilo
que diz o Regimento.
Votação, em turno único, do veto par- Quando pedi a palavra para encaminhar a
dal aposto ao Projeto de Lei do DF n9
votação, eu estava apoiado neste artigo do
3, de 1988, que -insfffui, -no Distrito FedeRegimento, que dá a qualquer Senador o direi~
ral, o Imposto sobre Vendas a Varejo de
to de encaminhar a votação, e náo limita o
Combustíveis üquidos e Gasosos, e dá
número' de Senadores no seu encaminhaoutras providências.
mento.
Parte vetada: parágrafo único do_art.
_M_I:I_i~ obrigado a V.~. Sr. Presidente.
6•

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior.
Passa-se à votação do veto.

O veto exige, para sua rejeição, o voto con:..
trário da maioria absoluta da composição da
Casa, em votação secreta.
,
Peço aos Srs. senadores Ocupem os seus1
lugares no plenário. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que votarem "sim,. estarão aprovando o veto, rejeitando, portanto, a
parte vetada.
Os Srs. SenadoreS que votarem- "ilão'·-conseqüentemente, estarão rejeitando o veto,
!provando, portanto, parte vetaçja.
Em votaç~o o veto .. (Pausa.} -(Procede-se à votação.}

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa esclarece a V.-~ que a discussão
da matéria tinha sido encerrada em sessão
anterior, apenas se procedia à votação, porque
na sessão anterior não houve quorum. Somente restava ao Senador encaminhar a vota~
ção. Foi o que fiZeram o nobre Senador Jutahy
Magalhi'ies e Y. Bel'.
De mOdC:ulue a __ Mesa, estou certo, com
a devida vênia de V. EX', desta vez não pode
acoJtter a sua lição.

-0 SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem3:
Votação, em turno único, do veto parCial ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988,
que- dispõe sobre os vencimentos dos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .
conselheiros, auditores e membros do
........ Votaram SIM 29 Srs. Senadores; e NÃO,
Ministério Público do Tribunal de Contas
11.
do Distrito Federnl.
Houve 2 abstenções.
Parte vetada: art.4~.
Total: 42 votos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presiden• F~<:a mantido o veto.
te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concluída a votação, a Presidência determiO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nará as providências necessárias, no sentido..
de ser comunicado o resuJtado ao Sr. Gover- -Tem a palavra' o nobre Senador Jutahy
nador do Distrito Federal.
Ma!Jalhães! para Ull_l~ questão ~e ordem.•
É o seguinte o veto mantido
DISPOSmVO VETADO

Art. 6 9
Parágrafo único. O impostO de que trata
esse artigo não será repassado ao consumidor.

O Sr. João Menezes -Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, para uma questão de _ordem.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O art. 19 , da Resolução n9 49, de 1988,

O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA:Para uma questão de ordem. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, conforme explicado pelo nobre Senador Marcondes Gadelha,
levando-se em consideração o fato de tennos
em_ tramita_ção no Congresso Nacional vetos
-do mesmo teor, g-ostaríamos de adiar esta votação. Como não é possível, segundo informaçõeS da MeSa", pediiíamos aos nossos companheiros não dessem número à votação para
poc:JermC?s adiá-la regimental e legalmente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa cumpre o dever de pÔr a votos.
Não há outra solução a tomar, porque não
é possível o adiamento da votação havendo
quorum na Casa.
-

o- Sr. Marcondes Gadelha -

diz:
"O senador poderá fazer

uso da paia-

vra: preliminar, em primeiro turno e em
tumo único, uma só vez pelo prazo de
20 minutos."
- Qualquer senador pode fazer uso da palavra
uma vez durante 20 mJnutos. Do encaminhamento de votação, o art. 343 diz·: "Anunciada

dente, peço
ordem.

.a

Sr. Presipalavra para uma questão de

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- V! EX' tein a palavra, para uma questão
de Oljdem.

-

O LSR. ~CONDES GADElHA (PFL
PB. Para questão de ordem. Sem revisão
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do orador.) - Sr. Presidente, reitero à Casa
as razões deste posicionamento. Está em traM
mitação no Congresso Nacional veto semelhante a este, dispondo sobre matérias referentes a outros tnbunais, a vencimentos de
ministros em outros tribunais.
Se votássemos agora o veto sobre o Tribunal de Contas do Distrito Federal, correliamos
o risco de ficar em desacordo com uma decisão maior do Congresso Nacional. Como
constitucionalmente, não podemos adiar, s6
me resta pedir aos colegas não votem a matéria, negando o quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Os Srs. Senadores atenderão ou não ao
apelo do nobre Senador Marcondes Gadelha.
À Mesa cumpre o dever de pôr a votos a
matéria. É o seu dever e ela o cumprirá, embora reconheça a legitimidade das razões alegadas pelo Senador Marcondes Gadelha. Havendo número até agora, é natural que a Mesa
continue colocando em apreciação as matérias' que dependem de votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à votação do veto.
- O veto exige, para sua rejeição, o voto contrário da maioria absoluta da composição da
Casa. em votação secreta.
Os Srs. Senadores que votarem "sinl" estarão aprovando o veto, rejeitando, portanto, a
parte vetada. Os Srs. Senadores qt.ie votarem
"não" estarão rejeitando o veto, aprovando,
portanto, a parte vetada.
Em votação o veto.
- (Procede-se à votação)

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Votaram SIM, 2 Srs. Senadores, e NÃO,

3.
Houve 1 abstenção.
Total: 6 votos.
Não houve quorum.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores Inscritos.

Coricedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.--0 SR. LE11E CHAVES (PMDB- PR)Sr. Presidente declino da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João

Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES,
Pronuncia o seguinte discurso.) --sr. Presidente, Srs. Senadores, o maestro Gáudio Santoro encontrou a morte onde todo grande músico a poderia esperar: diante de sua orquestra.
Foi na manhã de ontem, no -ensaio do Concerto para Piano nQ 2, de Saint Saens, peça
que estaria regendo hoje, em homenagem aos
duzentos anos da Revolução Francesa. Santoro erguera a batuta para dar inído ao ensaio.
mas não chegou a baixá~la. O coraç-ão fraque~
jou e ele tombou ao som do primeiro acorde.
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grande que deveria estar presente em con-

tru_mentos, óperas e 14 sinfonias, que permitem situá-lo como um dos mais completos
músit:::os bi:&süeiros de todos os tempos e como um dos notáveis artistas do País.

certos programados para diversos países europeus, entre eles a União Soviética, e em vários estados brasileirosL Era a justa homenagem a quem viveu em função da música e

O Sr. Aureo MeDo - PermiteMme V. EX"
um ap~rte, rtobre. Senador?

Ele completaria 70 anos no dia 23 de novemblo. O reconhecimento -de >Sua obra, den-

tro e principalmente fora do Brasil, era tão

deixou uma contribuição-ímpar.

Essa contribuição, aliás; ilão estava de forma alguma esgotada. Mesmo em um ano _tão

agitado_ quanto lhe seria este _1989, Santoro
fazia grandes planos. Pretendia montar, em
Brasília, sua ópera Alma. E ia aJém. Desejava
transformar também em ópera O Pagador de
Promessas, de Dias Gomes, proposta tão ambiCiosa que o forçou a pedir uma licença especial à Universidade de Biasília, que ajudara

a criar e onde voltara a lecionar anos atrás.
Nasddo _em Manaus, em 1919, Santoro começou a estudar música muito cedo, ·com
a própria mãe. Aos 13 anos seu talento já
o habilitara a receber uma bolsa de estudo
para aprender música na Capital, o Rio de
Janeiro, onde se formaria no velho Conservatório do Disbito Federal quatro anos depois.'
Ms 19 anos. compôs _sua primeira sinfonia.
Alguns anos mais tarde, obteria nova bolsa,
para a França, onde ·ooncJuiu o curso de regência.
Mas a vida de mUsico não é fácil entre nós.
Casando-se cedo, aáudio Santoro precisou
fazer frente a despesas que não seriam cobertas com o tipo de música de que gostava e
que sabia criar. Assim, tocou em cassinos e
em casas noturnas, trabalhou na Rádio Tup!,
musicou programas infantis. inVestiU no cinema. Até fazendeiro foi, cultivando umas teninhas alugadas na serra.
Conheceu também a perseguição politica,
devido à sua vinculação com o Partido Comunista Brasileiro; Chegou a ser contratado pela
Orquestra Sinfônica Briisileka, mas só a deixaram reger uma única vez. Como proteSto, Santoro montou um programa s6 com autores
soviéticos e foi demitido em seguida. A partir
daí, Santoro buscou novamente o· exterior. Entre 1957 e 1962 viveu em vários patses europeus, só regressando a conva"tecle Darcy Ribeiro, para criar o Departamento de Música da
Universidade de Brasília. Após o Movimento de Março de !964, Santoro novamente deixou o Brasil, passando a
residir em Berlim. Retomou lá suas atividades
de compositor e de professor de músJca em
escolas superiores. Foi, aliás, uma escola superior que o trouxe de volta: em 1978 o maestro viu-se convidado a retomar à mesma Uni~
versidade de Brasilia, cujo Departamento de
Artes passaria a chefiar algum tempo depois.
Assim como participara da vida artística no
Rio de Janeiro, passou a deserivalver intens-a
atividade no Distrito Federal. A ele se deve,
por exemplo, a criação da Orquestra Sinfónica
do Te8trc) Naciona1, que teve ·um desenvolvimento surpreendente - e diante da _qual
tombaria.
Gáudio Simtoi"ó deixa mais de 400 obras.
São composições para os mais variados ins-
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DOCUMENTOS A Q{}E SE IIEFERE
O SR. JOÃO CALMON NO SEU PRDNUNC/AMENTO:
OAUDIO SANTORO

O SR. JOÃO CALMON - Com muito
prazer, nobre Senador Aureo Mello.

O Sr. Aureo Mello- Possivelmente, nesses apontamentos muitas pessáas não irão
tomar conhecimento da circunstância de que
Oáudio Santoro foi autor da música correspondente ao Hino do Estado do Amazonas.
Foi um dOS seus últimos trabalhos e, no dia
de hoje, esse hino deveria estar sendo tocado
no Amazonas continuamente, porque realmente Cláudio Santoro assim o merecia. Eu
tive ensejo também, no dia de ontem, de proferir palavras a respeito desse ilustre e pranteado
falecido, enfocando esse aspecto muito importante da personalidade de O áudio Santoro,
a quem conheci desde criança quando era
apenas um violinista, antes de partir em direção ao Sul, onde se consagraria e se projetaria
em âmbito internacional. Associo-me plenamente às generosas, valiosas e justas palavras
de V. ~. que destaca, numa projeção nacional, o valor desse bravo amazonense que jamais será esquecidO-na arte e no pensamento
do povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. JOÁO ÇALMON- Eu é que sou
muito grato a V. ~. uma admirável voz do

Amazonas, que velo solidarizar-se com este
colega, pelo pronunciamento :que faz em homenaQerri ao grande filho da terra bãré.
O concerto qUe Santoro devE:ria reger hoje
se realizai"á de toda maneira. Pensou-se em
suspendê-lo, em memória do extraordinário
músico. Mas uma ponderação superou essa
proposta. Nehhuma homenagem seria mais
condizente com o vulto desaparecido do que
manter o concerto, corno um preito ao notável
regente. - - -- ·
Embalsamado, o corpo de Oáudio Santoro
aguarda a .ch~ada de 5iius filhos, que estudam ~ trabalham na Europa, ~ra o sepulta~
menta, que deverá ocorrer em três~dias. Toda
a_ imprensa, bem como o rádio e a televisão,
dedicaram_lof!go espaço à notic.ia de seu falecimento, bem como à recordaÇão de sua obra,
em um recõrihecim.entO do importantíssimo
papel que desem'pffihou nas artes brasileiras.
Talvez, porém, o mais importante neste momento de dor seja a dedsão tomada por seus
companheiros de -orquestra. Santoro seguramente não gostaria de ser o motivo da suspenL
são de uma apresentação musical. Ele prefeririajustafnente o- contrário. Preferiria-que houvesse rriais música, em quciisqUer circunstâncias. EsSa serà rriais SigriltícatiW homenagem que se poderia- prestar -à· sua memória.
Incorporo ao meu pronunciamen~o, Sr. Presidente, os -artigos sobre a morte de aáudio
Santoro, de autoria dos Jornalistas Carlos Tavares e Gíoc_onda Caputo, no Correio BraziJjenSe, e de Rubens Araújo e Liliane Machado,
noJomâl de BiaSoi8,
suas:edições 'de hoje.

a

em

1919119ff9"
A vida nos últimos anos "foi um inferno", mas o maestro aaudio Santoro~ 69
anos, morreu ontem do jeito que todos
os arttstas desejam: trabalhando. Ele
morreu ensaiando a Orquestra do_ TN
Carlos Tavares

Em geral o regente dá a entrada segurando
a batuta à altura do abdômen, antes de movimentá-la pelo espaço onde circulam as notas
de um concerto. sinfonia, ópera, sonata etc.
mas o experiente Santoro não agiu assim
quando dirigia o último ensaio para o concerto
comemo!'ltivo dos 200 anos da RevOlução
Francesa As 9h 1Omin, ao reiniciar pela sexta
vez o primeiro movimento do Concerto nç 2
para Piano e orquestra, do francês C. Saint
Saens, Santoro olhou para o solista Giu1iano
Montinl, voltou-se para os músicos e ergueu
o seu bastão de _maestro acima da cabeÇa
com o braço hirto. Tombou derrubando a estante da partitura e o violinista argentino Juan
Saradianski o protegeu de uma queda maior.
Morria 5 minutos depois.
O médico César Vieira (um dos integrantes
da OSTN): que o socorreu, achava que ainda
havia esperança. Com a ajuda dos músicos
fez. massagens cardíacas, respiração boca a
boca e o maestro chegou vivo, menos de dois
minutos após o açidente, ao Hospital de Base
deBrasüia.Uma equipe de 12 médicos o atendeu. Realizaram todos os procedimentos de
emergência mas Santoro -não resistiu. "Foi
uma isqueinia. miocárdica violenta", explica
o médico-músico. Ségundo ele, algumas características definem o perfil de alguém propenso a wn enfarte desse tipo: obesidade, vida
sedentária, diabete, fumante, tensão, problemas de pressão.
Dentre elaS, no entanto, apenas duas podem ter concorrido para a morte do autor
de Alma, uma ópera que nunca foi montada
por falta de apoiQe que era o sonho deSantoro
-tensão e diabete. Outra coisa que os médicos que fizeram a biópsia no corpo do músico
apontam como causa do falecimento do
maestro é o fato de eJe já ter sofrido um enfarte
antes. Quanto à tensão, ultimamente_ era algo
muito íntimo a_ aaudio Santo~g. lmposslbilitado de ver a OSTN funcionar como ele desejava, sob forte expectativa com relação à mcmtagem de Alma e tendo que resolver pequenos
e _grandes problemas da OSTN~ Santoro passou os últimos doze meses de 1988 até v,i~ar
para a Europa, enfrentando sérias dificuldades
com a direção da Fundação Cultural do Distrito Federal.
No palco da Sala Villa-Lobos, onde hoje se
realiza o concerto da Revolução Francesa que
Santoro iria reger, o violinista Ricardo Wagner,
mostrando_!) local onde O maestro caiu, disse
que a maior. angústia do autor da Sinfonia
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n? 5 era não poder realizar um trabalho à altura

meu instrumento de trabalho", costumava di~
de seus anseios. Wagner define o OSTN como
zer &mtoro aos amigos e familiares.
uma orquestra incompleta, com nove (9), vioUma vez, conta Gisele, ofereceram a ele o
loncelos a celas a menos~ metadê do número
cargo de dtretor da Orquestra Sinfónica Braside músicos necessário a um bom funciona- _ leira, entre outros postos, mas ele recusou pormento, sempre sofrendo substituições. "o que
que se recusava a compactuar com o regime.
atrap?J:lha a unidade de qualquer orquestra do
Abraçada ao poeta Oóvis Senna, amigo íntimo
mundo".
de Santoro, Gisele desabafou- ''Você sabe
1
Para fazer suas apresentações em público,
que-mataram ele, não é, Qóvis?. Pouco depois, ·
a OSTN contrata músicos jovens. Muitos dos
ao telefone com um repórter do Joma) do
músicos profiSsionais, por qUestões salariais,
BrasD, Gisele fez questão de atribuir ao maesacabam deixando os ensaios nas vésperas de
tro Marias Nobre a morte do marido. Passado
um concerto e isso tudo vinha incomodando
o surto de comoção contou que Ney Braga
o maestro. "A gente ensaia de uma maneira
quis convencer Santoro a voltar para Brasília
e se apresenta de outra", lamenta Rictwrdo em pleno regime militar. "Ele disse _que náo
Wagner. A causa principal dessa irregularida- · trocava a obra dele por um apartamento".
de na OSTN repousa basicamente na omissão
O maestro nada deixou de bens para a famí·da Fundação Cultural em dar_ Sol_uç_ãq a esses lia e até a .pensão vitalícia que o Congresso
problemas. Como exemplo d~ descaso da diiria votar é hoje algo indefinido ainda. Dona
reção da FCDF, Wagner citou a realização de
Gisele encerrou suas palavras dizendo que o
dois concursos que foram praticamente inú~ últimO -ano de vida _de Cláudio Santoro "foí
teis. Inscreveram~se músicos de todo o País um verdadeiro inferno"; e ela sabia que ele
e nenhwn deles até agora foi contratado.
não ia suportar por muito tempo "as press'ões
desses canalhas".
Acertando o compasso - Amigo e colega
de Santoro há mais de 30 ariós, o solista Giu.:
liano Montin~ hóspede da famflia do maestro
durante seus concertos em Brasflla~_rJãp tinha
muito a dizer sobre a morte do_ compositor
da Sinfonia n~ 1_4 (as s_infonias_n9 15 e nQ 16
não foram concluídas). A mUito custo pôde
narrar os momentos que antecederam a sín~
cope em pleno palco. Haviam conversado na
noite anterior, no dia seguinte tomaram café
juntos e foram ao ensaio. "Não durou dez mi~
· nutos"~ Após uma seqüênda de intenupções
para "acertar o compasso", a última troca de
olhares entre solista e regente, os arcos dos
violinos prontos para atacar as cordas e o re~
pentino intermezzo no ensaio de Santoro.
Montini define o Concerto n 9- "2 de Sairit
Saens como uma obra que funde o clássico
com outros estnos musicais do século passa~
do. O primeiro movimento é_muito parecido
com algo de Johan Sebastian Bach e a partir
do segundo surge a personalidade do próprio
autor, alcançando variações que beiram até
as fanfarras ou o canwcan francês. "Estou falando isso porque falar de música é falar sobre
Santoro".

Um concerto de lágrimas- No apartamento de Cláudio Santoro, na SQN 107, o clima
de pesar não impediu que se falasse sobre
música e o choro de Gisele Santoro, sua espoSa, em gera1 era interrompido por frases de
inconformação, ao mesmo tempo aceitação,
orgulho sobretudo por ter sido ele "uma gran~
de pessoa humana". So)l,lÇos,lágrimas, abraços, relembranças marcavam uma espécie de
ensaio ao velório, no Panteão- da Uberdade,
que iria ter início logo após os pêsames das
pessoas mais chegadas à família.
Não faltou espaço, porém, para os acordes
dissonant~. graves e entrecortados da senhora Santoro, wna voz consternada, revoltada
e ao mesmo tempo recuperando vez ou outra
o tom da fortaleza que nela mora, marca de
uma personalidade que foi capaz de admi~
nistrar a vida de um artista que não pensava
em nada além da música. "A orquestra é o

UM CORAÇÃO VERMELHO
CHEIO DE DIGNIDADE

-Gioconda Caputo_

No dia 23 de novembro ele completaria 70
anos. O coração desse amazonense que não
1
se cansava de dizer que era um homem feliz
por ter feito aquüo que sempre gostou .---- música- foi sensível até. a hora da morte. Esperou o maestro sair de casa, alcançar o espaço
sublime do palco e depois parou sob o som

te~~~~:~f.~j~:.oh~~~u:~a:!i~
anos da Revolução Francesa.

Gáudio Santoro nasceu em Manaus. Seu
pai era imigrante italiano. Casou-se com sua
mãe em segunda núpcias, teve doze fi1hos.
além dos três do primeiro mabimônio. A paixão pela música ele herdou da mãe, que toca~
va piano e ensinava pintura. Os estudos começaram cedo. Aos 11 anos, se encheu de felicidade ao receber de um tio o_ primeiro violino.
Dois anos depois, com uma bolsa de estudos,
foi aprender música no Rio. At:Js 17, já estava
se formando pelo ãntigo Conservatório do Distrito Federal. Com 18, já era professor de harmonia da própria escola e aos 19 compôs
sua primeira sinfonia.
Mentirfnhas- Como tudo aconteceu multo
cedo na vida do maestro, também aos 19 anos
ele resolveu experimentar a vida de casado.
Eram tempos difíceis. De guerra. E Santoro
para sobreviver tocava em cassinos e morria
de vergonha quando o crooner da cas_a o
apresentava com algumas mentirinhas que
-·mais tarde se encheram de verdade: "LembfOoome o quanto fiquei constrangido quando
o crooner do cassino, ao_ rrie anunciar, disse
que eu já Unha ganho dois grandes prêmios
. internacionaiS", recordou certa vez o maestro.
cOm o fim da guerra, Gáudio Santoro can~
_didatou~se a uma bolsa de estudos nos Esta- dos Unidos. Depois de tudo pronto, amargou
a recusa da embaixada em lhe_ conceder o
. visto devido à sua condição de membro hist6-
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rlco do Partido Comunista: ''um mês depois,
me chamarar:n de volta e propuseram que eu
escrevesse uma carta negando minhas idéias.
Não aceitei", contou.
Logo depois velo a compensação. Ganhou
uma outra bolsa de estudos, s6 que desta vez
para a França onde foi aluno do Conservatório
de Paris e concluiu o cUrso de regência. Em
1949,-de volta ao Rio de Janeiro, Gáudio Santoro não anumou emprego. Acabou virando
fazendeiro, trabalhando em terras alugadas na
Serra da Mantiqueira, onde seu sogro tinha
urna fazenda.
É claro que para quem queria viver da músi~
ca, Mo encontrou na terra grandes satisfações. Santoro retomou ao Rio de Janeiro e
acabou sendo contratado pela rádio Tupi. Mu- ·
sicava' programas infantis e trabalhava tlam~
bém com cinema. Da Tupi foi parar na rádio
Qube dó Brasil e de lá demitido a "pedido"

doDOPS,

.

Persegulçães- A partir daí começaram as
perseguições' ao músico que náo abandonava
suas convicções políticas. Sua condição de
comuniSta por muitos e muitos anos o impediu de trabalhar no Brasil e até mesmo d.e.
reger ·a Orquestra Sinfónica Brasileira, apesar
de ser contratado._ Aliás, Santoro contou que
só pôde reger a orquestra uma única vez n,;~.
rádio MEC e_ como protesto fez um programa
apenas com autores soviéticos, o -que lhe va~
leu, claro, a demissão.
Em 1957,novamenteSantorodeixouoBrasil. Vol~u para a Europa e sem domia1io certo
andava porto dos os lados onde houvesse música.
Essa peregrinação musical durou até 1962,
quando então Darcy Ribeiro o convidou para
'ajudá-lo a criar a Universidade de Brasília. Santoro não pestanejou e chegando aqui criou
o Departamento_de Música da QnB. Trabalhou
nele até I 964, quando mais uma vez, por motivos políticos, foi obrigado a deixar o País.
Até 1978, Santoro residiu em Berlim,leclonando numa escola superior, já em companhia de sua segunda mulher, Gisele Santoro.
A saudade já estava insuportável e o maestro
resolveu voltar. Qm convite do Ministério da
Educação e_ CuJtura decidiu o seu retomo ao
Brasil. Veio novamente para Brasflia, foi reintegrado ao quadro de professores da UnB e
criou a Orquestra Sinfónica do Teatro Nacional, a que ontem lhe proPorcionou a última
sinfonia.
ClÁUDIO SANTORO
"FOI PERSEGUIDO E

ESTAVA HUMIL.HAIXX'
Gisele Santoro: ''Ele foi boicotado e
amargw"ado por Marlos Nobre"

Rubens Araújo e li/iane Machlldo
Panteão da Liberdade estava coberto de flóres. No meio do salão, o· corpo do maestro
Gáudio Santoro, morto ontem de manhã en~
Quanto ensaiava o Orquestra Sinfónica_ do
Teatro Nacional, era velado pela esposa Gisele
Santoro. Inconsolável, a viúva _revezava:.se entre abraçar os amigos e ~er a imprensa.
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Nas entrevistas, a raiva se concentrava sobre

wn inimigo-declarado do marido:
"Culpo publicamente o maestro Marlos Nobre e sua mulher pela morte de Santoro".
O clima era muito pesâdo dentro do Panteão, que recebeu durante toda a tarde e noite
de ontem os amigos do maestro e da viúva.
Os músicos da Orquestra SiriÍônicã', que Santoro ajudou a fundar, não arredaram o pé do
local, sempre ao lado da mulher do maestro.
Eles também não pouparam críticas a Marlos
Nobre,_ diretor da Fund~ão Cu1tura19o Disbito Federal. - -

"Ele estava muito infeliz e amargurado", disse soluçando Gisele Santoro. lnfelfddade causada principalmente, segundo ela, pelo trata-

mento que vinha tendo na Fundação Cultural:
"Ele sofreu a perseguição do Marlos Nobre
durante um ano e meio. Durante um ano e
meio, ele trabalhou _com a maior dificuldade.
Se sentia humilhado. Não entendia porque depois de dedicar toda sua vida para a arte, esta-

va recebendo aquele pagamento".
Gisele Santoro disse que as complicações
na vida de_ Gáudio Santoro começaram a surgir exatamente depóis que ele brigou com o
diretor da Fundação Cultural. "Ele nunca teve
pressão alta. Tinha a vitalidade que um sujeito
de 18 anos não tinha. Ele era cheio de vida.
"Muita gente na Orquestra lião consegue
acompanhar seu pique". Era a infelicidade
descarregada na arte, segundo seu filho caçula, Rafaello Santoro, o terceiro do maestro com
Gisele: Muita gente consegue descarregar a
raiva através de uni soco. Meu pai, infelizmente, guardava tudo no coração".
Gisele disse que ficava impressionada cOm
a produção do marido no último ano, apesar
de toda a tensão que vinha sofrendo: "Ele
estava vivendo para o trabalho. Trabalhava 1O
horas por dia". Rafciello reforça a informação
da mãe: "Eu estava corri ineu pai na Casa
de Bharms na Ewupa, ano passado, quando
ele compôs toda a 14' Sinfonia em 8penas
duas semanas. Ele só não escreveu mais pOrque faltou papel.
Rafaello lembrou que aáudio Santoro pare-cia nunca estar pronto para escrever: "Ele
sempre estudava mais e mais. Não parava".
Gi~le complementa, referindo-se a Mãrlos
Nobre: "Enquanto o outro fazii! política, meu
marido fazia música". A viúva disseque o relacionamento de Santoro com Nobre não avançou um centimetro no sentido de uma reconciliação. E foi ríspida: "~ão havia nenhum reladanamento. Ninguém consegue ter relacionamento com Marlos Nobre".
As divergências entre o regente da Orquestra Sinfónica do Teatro NacionaJ, Gáudio Santoro, e o ~retor executivo da Fundação Cultural, Marlos Nobre, foram causas de infmdáveis
"ti-ti-ti" na capital da RepúbHca. Os conflitos
tiveram início logo depois que Nobre assumiu
a direção da FCDF, nb final de 87.
O fator de maior irritação de Cláudio Santoro no último mês foi a quantia liberada por
Marias Nobre para as atividades da Otquestra
do Teatro Nacional para este ano. Segundo
os músicos integrantes da OrqueStra, os dois
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que também teve seu SaJieri.Acho que motTeU
mil e oitocentos auzados novos de verba não
dariam para cobrir nem dois concertos, muito
de novo Chic__o Mendes, porque, como o ecolo-para UTl programa de 12 meses.
gista, Santoro nunca quis partiCiPar do jogo
·
Pboicote de·_que era yítima o regente incluía depoder".
desde corte de telefone, interrupção de enGáudio Santoro deverá ser sepultado sosaios até ,a não homologação de concurSo . mente amanhã, no .Campo da Esperança.
reaJizados com o propósito de contratação de
-ncwo~níiüSi'CoS~PaJa· à Orquestra. Segundo a
O DOM DE FAZER MÚSICA
secretária de Sarrtaro. Helena Oeto, por diver24 HORAS POR SEGUNDO
sas vezes o_ regente foi obrigado a parar ensaios da orquestra, com a alegação da direção
••Eu faço música como quem faz um sapato.
da FCDF de que o local estaria destinado a
Cada um tem um dom. Deus me deu este
outras -ãtividades.
dom e é Isto -que eu· faço. Vou fazer música
"Nestes momentos", declara Helena, "San- até o fim". Estas palavras "eram uma Constante
toro ficava extremamente irritado e nós tínha- na boca do maestro Oáudlo Santoro, que falamos que segurá-lo para não ir tirar satisfações
ceu na manhã -de ontem, acOmetido por um
com a direção da casa". O boicote de Marias enfarte agudo do miocárdio, enquanto ensaia·
Nobre ainda criava situações absurda~ para va o Concerto n"' 2 para piano, de Saint saens,
Santoro-~omo ã alegáÇão de que o concursO
com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional
qUe se-realizou em março de as·para a contrade Brasília.
tação de _novos músicos não cumpriu-todas
Com calma e tnmqüilidade, o maestro inias normas.-Assim. a Orquestra continua des- ciou o ensaio às 9 horas. Passados trinta minufalcada de vários músicos e a cada nova apre- tos, Santoro 1evantou sua batuta para dar inicio
sentaÇãO tem de haver a contratação extra
a mais um movimento. Movimento este que
de pessoal, causando despesas maiores que
o levaria para a eternidade. Ao cair ele foi amas habituais.
parado pelos músicos, recebendo os primejSegundo o músico Afonso GaiVão, Oáudio ros socorros das mãos do violinista César Vieiera uma pessoa com uma Hsura de caráter
ra, também médico; ainda nas dependências
inquestionável. 'ludo que ele queria era a or·
dà Sala Villa-Lobos do TNB.
questra funcionando da melhor maneira pos·
Na companhia dos músicos de sua Or'ques-· sívet e, por ele a· defendia cOmo a sua própria
tril, Oáudio Santoro foi OOridt.iiido ao Hospital
de Base ainda com vida. ContUdo, sua passavida". As acusações inútuas entre os dois
maestros chegaram a originar processos judigem pela Cardiologia foi curta. No HBB, o
maestro deu entrada apresentando parada
ciais movidos por ambas as partes, sempre
com a acusação de desvios de verbas.
cardíaca. A reanimação durou apenas 15 mi·
nutos. Ele já não estava mais ali...
aáudio Santoro se sentia mais livre para
Os músicos, inconsolávels, permaneceram
desenvolver o seu trabalho neste ano, depois
que Lais Ademe assumiu a Secretaria da Culnas dependências do hospital, a1guns com
seus_ instrumentos. A flautista Beth Ernest
tura, com promessas de destinar mais verbas
para a Orquestra do Teatro Nacional. lnfe6zDías, ainda sem acreditar, lembrou que este
mente, Santoro morreu antes de ver concluf·
ano o criador da orquestra do TNB compie-dos os seus planos, principalmente o de..assis- taria 70 anos de vida, sendo 50 deles dedicados à única coisa que ele sabia fazer. Oassifitir a Orquestra _que ele criou como uina das
cando-o- como uma das últimas figuras de
maiores e melhores do Pafs.
sua estirpe, foi Beth quem citou a frase que
O. !l:làeStro SíJVio Barba,to, ex-alu!lo do
abre esta- matéria, recordando que Sarltoro
maestro e cotado para substituí-lo frente à
ã proferia com a tranqüilidade de um p~. nuOSTNB, disse que ficou ''tonto" com a notfcia.
ma explicação que era aberta por: "Minha fiVeio correndo de São Paulo quando soube
lha... Eu faço música..."
da morte. "A dor é muito forte", disse. Barbato
falou que guarda duas recordações muito fortes de seu mestre:
Criação
"PrimeirO é o amor de1e. Segundo, é a gran·
No dia 23 de novembro de 89 o maestro
de mágoa que estava sentindo no último ano".
Cláudio Santoro completaria'?O
de vida.:.
Ele disse qUe num telefonema que deu ontem
para Santoro, ouviu mais uma vez as reclama~ 50 como cOmpositor. As comenlorações que
se fariam para um dos maiores regentes brasiÇões: ''Sempre que nós conversávamos, ele
leiros abrangeriam vários países da EW'Opa,
faJava da mágoa".
Ontem, dlirailte o vetóOO;SíMo Barbato pa- . com convites para coricertos e hõmenagens.
No Brasil, Santoro preparava-se para reger a
recia indeciso se regeria o concertó de hoje
da OSTNB em ~memoração aos ~00 anQS. sinfonia de sua autoria, Estatutos âo Homem
(sobfe poema ·de Paulo Thiago), durante a
da revolução francesa. Mas a pedido de vários
amigos músicos. acabou resolvendo que iria
reinauguração do Teatro Amazonas, no mês
"enfrentar" a Orquestra. O concerto homena- de julho. Mas a sua grande esperança era a
geará Santoro com a inclusão· de algumas
Possibilidade de ver encenada em Brasllia a
'Única ópera de sua autoria, Alma, escrita. em
músicas do maestro. Mesmo sem querer falar
1983, sob encomenda do governo paulista.
diretamente sobre o relacionamento entre
. O seu falecimento, ontem pela manha, inSailtoro e Nobre, Barbato fez uma compaterrompeu os projetas num momento que,
ração que define a sua opinião: "Acho que
hoje (ontem) morreu um gênio. Um gênio co- . apesar .da idade já avançada, o músico não
mo Mozart pela beleza.. da música. Um Mozart economizava energia criativa. Santoro retor·

menos

anos
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nara há pouco da E_uropa, onde finalizara na
Casa Brahms, localizada na cidade de Baden-

Baden, Alemanha, sua 14• Sinfonia.. Preparava,
ainda, a transposição para a música da peça
O Pagador de Promessas, de Dias GofTles.

No totaJ, o regente da Orquestra do Teatro
Nacional compôs mais de 400 obras, entre
sinfonias, óperas e composições para diversos
instrumentos, sempre marcadas pela experimentação e a util~ção de todos os conhecimentos de som que ele possuía. Um profissional respeitado pelos colegas de trabalho,
que tinha como caracteristic_a o dom de ouvir

e de polemizar.
Amazonense

Gáudio Santoro nasc-eu no Amazonas, -em
1919 e, na adolescência~ foi completar seus

Q
maestro chegou a ser um bom concertista,
mas na década de 40 _se entusiasmou pela
composição e obteve uma bqlsa de e~tud,Qs
estudos. como violinista no Rio de Janeiro.

p~a

o ConserVatório de Paris. Conseguiu o
primeiro lugar de composição e regência num
concurso realizado no Conservatório, numa
banca examinadora que constava, entre outros, do lgor Stravinsk.
Quando retomou ao Brasil, em meados da
década de 50, Santoro já era um compositor
respeitado no exterior e' cheio de ideaJismos
para com o seu país natal. Ajudou a fundar
a OrqueStra Sinfôniç;a 6r~Ueira e, _em 61, a
convite de Darcy Ribeiro, o primeiro reitor da
Universidade de Brasilia, ·Se mudou para cá
com a_ inc;umbênda de organfzar o Departamento de Música da UnB. ,
Sua primeira estada em Brasília çl.urou_ atê
o ano de 64, quando por problemas politicas
(Santoro era membro do Partido Comunista
Brasileiro). teve que deixar a cidade e, em 68,
o Brasil. 86 retomou em 78, convidado, por
uma dessas ironias do destino~ pelo último
presidente mílitar'do Brasil, João Baptista Figueiredo;- para criar a Orquestra Sinfônlca do
Teatro Nacional.
Mais uma vez por divergências Ideológicas,
o maestro foi obrigado a deixar o cargo, demitido pela então secretária de Educação e Cultura do DF, Eurides Brito. O violinista Afonso
Gaivão, membro do corpo da Orquestra do
Teatro i'lacional, e amigo de Santoro, diz que
o maestro sempre "pagou caro" por suas posições políticas independentes: "Ele nunc!'. foi
um homem rico· e morreu sem possuir sequer
uma casa própria". A propriedade que Santoro
ocupava era cedida pela Universidade de Brasnia, já que ele fazia parte de seu corpo docente. _
__ __
_
Em 85, Oáudio Santoro voltou à direçâo
da Orquestra do T~atro Nacional, onde permaneceu até a sua morte, ontem pela manhã,
apesar dos conflitos criados pelo diretor executivo da Fundação Cu1tura1, maestro Marlos
Nobre.
__ ,
As comemorações que se fariam pelos seus
70 anos de vida e 50 de composição atestavam que Cláudio _Scm_tQro e:ra um profissional
dos mais respeitados no exterior. Com intensa
atividade internacional como regente, compositor, professor de música. presidente de jútis

e representante brasileiro em conferências e
organizações, ele ainda acumulava diversas
-premiaÇões- Chamber Music Gulkd de. Washington (44); Estipêndio do govemo Francês
(47), Prêmio Internacional da Paz (Viena, 52),

entre out.rQs.
_Como regente, Santoro dirigiu várias das
mais importantes orquestras do mundo: Filarmônica de Leningrado, Rias Berlim, Bee1f1ovenhalle, Paris, Moscou, Praga, além da maior
parte das orquestras,brasileiras. Este ano Santoro s~ria homenageado pelo governo de Mosç~u. o festival de Outono de. Yarsqvia e o
governo alemão.
Um dos projetas que se realizaria este .ano
e pelo qual o maestro nutria o maior carinho
seria a encenação, pela primeira vez, da única
ópera- d~ sua autoria. Alina, baseada em um
dos contos de Os Condenados, de Oswald
de Andrade. A obrei foi ccirriçiosta em 83, sob
encomenda do govemo paulista, mas nunca
foi encenada. No ano passado, Santoro recebeu a proPQsia de SílviO Brito de produzi-la
e de encená-la aqui em Brasília, a cidade que
o maestro escolhera para morar e pela qual
fínha um imenso carinho.
Alma é ambientada na capital pau1ista da
década de 40 e tem cOmo principais personagens a órfã Alma, que se prostitui para sustentar as despesas de casa, o "caft" Mauro e o
poeta João do Carmo.

O

SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa acredita que V. Ex' traduziu o pensamento 9eral desta Casa e de toda a NaçAo
ao consignar, nos Anais, o pesar pela morte
do Maestro Gáudio Santoro. (Pausa.)
Concedo a paJavra ao nobre Senador João
Menezes.

O SR. JOÃO ME!'IEZES PRONUNCIA
DISC(]fiSO QGE_ EN7REUUE A REVI·
s-!O DO ORADOR, SERÃ PilBUCADO

POSTERIORMENTE. .
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
.Maranhão.-

O SR. NEY MARANHAO (PMB - PE.
Proiluncia o seguinte discursO.) - Sr. Presi:
dentes. Sr~. Senadores, em janeiro deste ano,
o jornal Folha de S. Paulo publicou o resultado
d~__ um~ pesquisa da DataFfolha.Sobre a atuação administrativa dos prefeitos das capitais
eleitos em noyembro Q_e 1985. A pesquisa foi
realizada entre 12 e 14 de dezembro_ ele 198ft
O ex-prefeito de Recife, Jarbas Vasconcelos,
na aval!aç~ d~ 59% foi avaliado de bom e
6timo_._: _ _
_
__
E o povo t:Usse mais: se Jarbas fosse hoje
candidato à prefeitura, 54% dos eleitores votariam _no ex-Prefeito Jarbas Va'sconc_elos_._ Jar~
bas foi o "único prefeito que ganhou prestígio
por seu desempenho em três -anos de mandato" e não devemoS esquecer que Jarbas
foi eleito com 33% dos. votos populares.
_ Qual o motivo de seu sucesso? .É _o próprio
J~as que responde: '1mplantação de programa eqüitativo em todas as partes da cidade,
apesar da escassez de recursos". Aqui, a im-
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portãncia de sua administração. AdminisJ:rou
Recõe com e.$~~ de recursos.
Recife, todos sabem, entre as capitais bfasileiras, é a que mais problemas apresenta. Para
Recife se _afunilam vagas de nordestinos em
busca do eldorado. E a cidade vai inchando
cada vez mais. E o eldocado não está em Recife e superlotando a capita1, os problemas
sociais nela embutidos tomaram-s~ infinitos.
Apesar de tudo isso, sem reçurso r\enhUJ11,
Jarbªs Vasconcel9s fez wna grande administração.
Os- dú_mes ~daram ~o derredor da grandeza de seu governo.
-E o·ciúme maio~ veio_do at_1,.1al prefeito, Joa-quim Francisco, se investindo contra a transparente administração deJarbas Vasconcelos.
Jarbas teve a consagração de 59~ de seus
conterrâneo~ por sua grande adn:--lnistração,
o que não é cOm\lfT1 entre nossos administradores públicos. E ao tomar posse da prefeitura,Joaqu[m Francisco brandiu contra, o Governo de Jarbas, dizendo ter nele encontrado
"muitas irregulãridades".
Jarbas dá uma entrevista ao Dijrlo de Per·
nambuco no dia 23 de janeiro de 1989 sobre
o quaJ teço alguns comentários.

Ao dizer que encontrara diversas Irregularidades no GovemoJarbas, este rebate as críticas dizendo terem elas "caráter revanchista".
As afirmativas do atual prefeito são infeliZes
porque não têm çonsistêr1cia. Pçis, ~rgunta
Jarbas, como poderia haver irr~gu1aridades
numa administração que foi viVida dentro de
auditorias principalmente na URBe na empresa de Obras? Jm:bas criou concurso para procurador e tentou corrigir tudo o que estava
errado.
Na administração Jarbas, irregularidades
cometidas-por outrem foram constatadas e
foram sanadas. Assim, a afirmação de Joaquim Francís.co é leviana e irresponsável.
A irresponsabilidade de Joaquim Francisco
vai mais longe como no caso do trolebus.
Joaquir,:n Francisco disse que iria parar a expansão do corredor para o Município de Paulistà porque não tinha recwsos. Mas a Secretaria de Transportes do estado disse que os
recursos para os trolebus estavam alocados
no BNDES. Joaquim Francisco voltou atrás
e no projeto a prefeitura entraria apenas com
menos de 10% do dinheiro.

Joaquim Francisco ataca ~bém as contratações fejtas por Jarbas. Mais uma "leviandade", afirma o ex-prefeito. Porque se Jarbas
encontrasse durailte seu Governo contratações irregulares, arcaria com as demissões.
Tanto assim,. em maio de 1986, afastOu 160
pessoas que forám_ contratadas· no período
eleitoral. Portanto dizer que encontrou funcioriários contratados ilegalmente e não os de~
mitir é wna incoerência do Prefeito Joaquim
Francisco. Se não os demitiu, tomou-te conivente com as irregu1aridades.
Jarbas Vasconcelos abríu_ concurso para
médicos, enfermeiros, agentes de saúde, professores (para estes fez quatro ou cinco c_on·
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cursos) e guarda munícipal. Fez concurso nâo
só porque precisava, como também para evitar o pedido político e do cabo eleitoral. E
quantos concursos fez Joaquim Francisco
que antecedeu a Jarbas durante a ditadura
e permanecendo o mesmo tempo qUeJarbas,
isto é, três anos? nenhum!
Jarbas Vasconcelos modernizQu e aurnen·
tau a frota da CTU coro 72 ônibus novos.
Triplicou as creches. Aumentou _a coleta de

DOCUMENTOS A QCIE SE REFE-

RE O SR- NEY MARANHÃO EM SEU
DISCURSO:

CURRICOWM >TTAE
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Prêmios

Prêmio Sprínger, pelo Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (1972).
Trabalhos Publicados

Uma Análise da Economia Canavieira- de PerDados Pessoais
nambuco. ....,... Ed. do Autor, Recife, 1972;
Nome: Jarbas de Andrade Vasconcelos
(Plaqueta) Liberdade e Desenvolvimento -..,...
Data _de Nas_c_imento: 23 de agosto de_ 1942
Ed. da Faculdade de Direito de Caruaru, CaLocai de Nascimento: Vicência-PemambucO
ruaru, 1973:
Filiação: Carlindo de Moraes Vasconcelos e
Constituinte Jál A Solução da Crise. -- Ed.
- Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1978.
lixo._ Contratou responsavelmente garis, moto- Aurea de Andrade Vasconcelos
ristas e cobradores. As admissões_ que fez ou
Documentos
foram atráves de_ concurso ou por necessidade
Carteira de Identidade: 595-946-8SP-PE
comprovada. A prefeitura estava lotada de
OC: 001-054.57 4-34
JARBAS FOI O MELHOR
agentes administrativos. Quando precisava de
Carteira da OAB-PE: 3290
PREFEITO DO BRASIL,
médico não o encontrava. Assim como tam- Grau Universitário
DIZ "FOLHA DE S. PAULO'"
bém não encontrava enfermeiro1 gari ou meBacharel em Oêndas Jurídicas e Sociais rendeira. Era uma deformação do quadro.JarUniversidade Católica de Pernambuco (1968}.
O ex-prefeito Jarbas Vasconcelos foi consibas teve que fazer uma opção. E fez. E que
a população o julgue. Fez uma politica de não Atlvidade$ Pa_rlame_ntares _e_ Administra- • derado o melhor administrador do País, eleito
em novembro de 1985, seQundo avaliação da
tivas
demitir.
J?atafolfli1 feita sobre a atuaç~o dos prefeitos
Primeiro Viêe~Presidente da Comissão ExecuDaí sua aceitação por quase 60% da popuque encerraram seus mandatos nas 1O prindtiva do Partido do Movimento Democrático
lação de Recife. Quando assumiu a prefeitura
pais capitais do Brasil. A pesquisa foi publicada
Brasileiro (PMDB)- (1989);
não levou consigo o espírito revanchista. E · Membro do Diretório Nacional do Partido do
pela Folha de S. Paulo~ edição dO Último dodisso não se arrepende. Porque política, prosmingo.
Movimento Democrático Brasileiro (PMOB},
segue o ex-prefeito, não se faz com "coisas (1989);
De acordo com a pesquisa, realizada entre
menores". O País pegando fogo à beira de Presidente __ da Associação do_s__Prefeitos das
os dias 12 e 14 de dezembro último, o desemuma crise política, econômíca, social, institu- capitais (I 987 /1988);
penho de Jarbas recebeu a avaliação de bom
cional, ano de eleição presidencial e Joaquim Prefeito_ do Recife, eleito pelo Voto Direto,
e ótimo de 59% da população recifense. Se
Francisco preocupado Com problemas meno- (1985/1988);
ele concorresse a uma eleição hipotética, hoje
~
res, problemas da periferia ~e Macaparana.
-assinal<;l o matutino paulista- obteria 54%
Presidente da Comissão Mista que· analisou
dos votos, sendo o único prefeito que ganhou
Essas denúncias nao sáo uiria estratégia a Emenda das Diretas (1984);
visando à sucessão estadual de 1990? pergun- Membro da Comissão de Relações Exteriores -· prestígio por seu desempenho em três anos
de mandatb.
tou-lhe o repórter. É _o pessoal ligado a ele da Câmara dos Deputados (1983/1985);
O levantamento abrangeu, além do Re.cife,
que diz sim, resP.Ondeu Jarbas.
Presidente do Diretório Regional do Movimenas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro; Belo
"Não estou alheio à sugestão estadual", diz to Democrático Brasileiro (MOB) e do Partido
Horizonte, Curitiba, __?orto Alegre, Salvador,
do Movimento Democr.ático Brasileiro
o ex-prefeito. "Se dissesse que estou, estaria
Fortaleza, Belém e Goiânia.
(PMDB)- (1975/1979; 198011981);
mentindo. Mas, agora, a sucessão_ estadual
Segundo a Fofhll de S. Paulo, Jarbas ava1ia
Primeiro Secretário do Diretório Nacional do
não é fundamental. O que import:ã, agora," é
o sucesso da sua gestão "em função da imo atual quadro brasileiro, a eleição presiden- MDB (1979);
plantação de programa equitativo em todos
Vice-Presidente da Comissão de Polígono das
cial.
os pontos da cidade, apesar de ter enfrentado
Secas (197711978):
~
Nós ouvimos de alguém: fulano não soube Membro da Comfssão de Col'}stituição e Jus-, o problema da escassez de recursos".
O levantamento da Datafolha Ouviu 5.349
perder. Eu digo: Joaquim Fráncisco não sou- tiça da Câmara dos ~utados (1975/1979);
moradores das 1O capitais, estratificados por
be ganhar. Diz que ganhou a eleição sozinho, Deputado Federal(l975/1979; 1983/1985);
menosprezando seus aliados e o valor de c~da Membro da Comissão de Constitulçjio e Jus- zona geográfica, nível sócio-econômico; sexo
e idade.
um. Ele subestima sua própria vitória. Depois tiça da Assembléia Legis1ativa (1975/1979);
da entrevista de Joaquim Françisco, diz Jar- Uder da Oposição (MDB) - Àssembléia Lébas, entendi que ele não teria a mesma gran- gislativa (1973/1975);
~-Awllação
deza que tive em relação a ele".
Deputado Estadual (1971/1975);
Secretário
Geral
do
Movimento
Democrático
Além de Jarbas Vasconcelos. conforme asJarbas está fadado a vôos mais altos. E um
sinala a Fo/fli1, " ganharam também o reconome que Pernambuco_ tem para o Governo Brasileiro (MDB)-PE (196911975);
nhedmento
da população pela boa gestão volAssessor Jurídico da Assembléia Legislativa
do e_stado.
tada para as áreas sociais apenas mais três
de Pernambuco (1962):
Não é com atitudes menores que Joaquim
1"-Vice Presidente do PMDB Nacional- prefeitos: Roberto Requião, PMDB, Curitiba,
Francisco vai retardar o vôo impetuoso deJar- 1989/1990
conl 49%'; Fernandó Coutinho, PMDB, Belém,
bas a a1turas mais elevadas.
Missões no Exterior
co:m 46%; e Alceu Colares, PDT, Porto Alegre,
Viagem aos Estados Unidos· da América, a
com45%".
E digo mais, se algum sucesso_ JoaqUim
cqnvfte do Govemq_ Norte-Ameri_cano (1974);
Avaliados pela popula_Ção como regulares
Francisco quiser ter à frente da Prefeitura do
ficaram Mário Kertesi, PMOB; Salvador, com
Recife, com h~mildade terá que se empenhar Vw,gem à França, a convite da Universidade
43%; Sérgio Ferrara, PMDB, Belo Horizonte,
de Grenoble (1977):
no exemplo fecundo da administração de JarViagem à_ República Federal da Alemanha, a com 35%; e Jânlo Quadros, sem Partido, São
bas Vasconcelos.
Paulo, 36%.
convite do Governo Alemão ( 1980);
Téimlnando, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Os prefeitos mais criticados, de acordo com
pela maestria da resposta de Jarbas Vascon- Viagem ao Iraque, a convite do Governo Iraa pesquisa, foram Satumino Braga, PSB, Rio
celos às invectivas de Joaquim FranciSCO, pe- qUiano (1980);
ço que sua entrevista, seu currículo, e a avalia- Viagerif-à Portugal, a convite do Governo Por- de J~neiro,_ com 49% de avaliaçãO como ruim
e péssimo, seguido de Maria Luíza Fontenele,
tuguês (1987):
ção da Data Folha da Folha de S. Paulo, sejam
V~agem ~~ Jãpão, a convite do Governo Japosem Partiçlo, Fortaleza, com 45% e Daniel Antranscritos em nossos anais.
nês (1987).
tonio, sem Partido, de Goiânia, com 42%.
Tenho dito, Sr. presidente.
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Eletç.\o hoje
Outro pergunta aplicada nos questfonárt9S
da Data/olha foi: "levando em conta esse periodo de QoVerno, você votaria hoje no pr~feito
que está ehcerrando seu mandato'?
Jarbas Vasconcelos, do Recife, que foi eJeito
em 1985·com33% dosvotosdacldade, rece-beria hoje a votação de 54% da população,
sendo o único que aumentou seu apoio durante o periodo. Fernando Coutinho, de Belém
manteria praticamente a mesma votação: el~
to com 44%, teria agora.'43% dos votos.

Roberto Requião, Alceu Colares e Mário

Kerstesz cairiam, respectivamente, 4, 5 e 7
pontos. As perdas de Maria Luíza, _Jànio Qua-

dros, Daniel ~tônio e Satumino Braga ~eriam
de 12, 14 e 27 pontos (os dois últimos), res-

pectivamente.
Em todas as a~alia~ões rea1izadas pela ~
t.:Jfolha e divulgadas pelo jornal Folha de S.
Paulo, aO lorygo do mandato dos prefeitos que
encerraram sua gestiio no dia 31 de dezembro, Jarbas Vasconcelos despontou de forma
.destacada.

AVALIAçAO DOS PREFEITOS EM FINAL DI: MANDATO
Como você avalia o desem&:~ro prefeHo de sua cidade?

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

--
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tre seu comportamento_ ao assumir__ o cargo
no lugar de Joaquim Francisco e o do s_eu
adversário político, agora, quando as posições
se invertem. Agora, ele_ vê n~_s den(lncias um{l
"sanha acusatória", considerando-é) '1~ana
e irresponsável". Ana1isa a situação e_ d,i_z que
o atual prefeito vai de encontro a uma definição padrão: "todos já ouviram falar nas pessoas que não sabem perder; ele, ao contrário,
não soube ganhar".
- Jarbas explicou a história das contratações,
o caso dos trolebus, a situação da Compare,
reafirmou sua posição favorável à c::andidatura
Miguel Arraes à Presidência. da _República e
não escondeu que, embora sua preocupação
f~_t;~damenta}, por ora, seja a eleição presidencial deste ano, _não está se descuidando de
1990. "Se dissesse que estava descuidando,
seria mentira" .
Fragmentos de umi! conversa com Ma~

noel Barbosa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

)

- .• - ...

"NãQ pode provar
que houve 5 mll
admissões ~legais"
·~Certos cargos marcam profundamente as
peSsoaS. E parec~m jamaís se desvinçular de~
Levando em conta esse perfodo de governo, você votaria
las, mesmo ·quando não são mais exerc;id._os,
boje no prefeHo que está encerrando seu mandato?
entranhando-se em sua personalidade para
o resto da vida. Quem convive cOm ex-pre~
(Em%)
feitos ou ex-governadores ou simplesmente
mantém _contcnos com um deles vez por outra
llOP~D 1 .lllllO CIUAIJROI
-como é o meu_ caso - percebe isso clar(lmente: E, curioso, até deixa-se çantaminar,
tratando automaticamente o "ex~" como se
IUO DE: .IAimiiD
ele ainda fosse o titular do cargo. Ou, Pelo
menos, chamando~o, sempre, compulsorialfl.DIIORIZOII!t
làllliO fBIIWlA
mente de "governador", "prefeito" ou seja lá
a posição que tenha ocupado.
Mas com o ex-prefeito Jarbas Vasconcelos
IIOiai10 IIEQU!Ao
CUIIII. .
eu não senti isso. Chamei-o de Jarbas, mes·
mo, sem constrangimento. Não sei exatamen·
llll:liJ CIIWIIQ
POI!ID ALSIIE
te por quê. Talvez fosse o ambiente onde o
entrevistei: a bem arrumada e simpática cêlsa
I
IALVAIJOII
IÚIIIOIBI!tSZ
que serve de esoitório do debate, espécie de
"bunker" para onde convergem políticos de
idéias que poderíamos chamar_ de progres.MIIAI VAIC'OICf!,.
54
sitas. Ali, o ambiente não é de "ex". Dá mais
a idéia de um candidato. De um- asPirãrlie
a. alguma coisa e que sabe movimentar-se
com segurança, confiança e metodicamente.
Sim. Deve ter sido essa sensação que anulou
aquela típica sÚldrome do· "ex", e ·ela fez-se
-~
em mim muito forte enquanto eu aguardava
o momento de ser atendido e esperava numa
ant~sala. "Gozado", pensei, "as coisas aqui
têm um nível maior de organização_ do que
DIARIO DE ~ERNAMBUCO Rec:~. terça-fel~ Ide jaae:lro de 1189
na prefeitura..."
__
A forte impressão da preparação p::'lra um
nível maior, com base naquele ambiente~ foi
ALÉM DE REVANCHISMO,
prefeito, vem denunciando sistematic;amente
Interrompida por um assessor que veio me
JARBAS \lt MESQUINHEZ
supostas iirefJularidades de sua ãdminiStr~_s:ão
.conduzir até o escritório pnde Jarbas Vas~on
NAS DENÚNCIAS
movido por uma política "mesquinha e revancelos está, todas as ta,rdes, tratando, como
Joaquim não soube
chista" e com o pensamento voltado para o
ele diz, "de' pOlítica". Um escritório modesto,
venc::er e s6 pensa no
Guia Eleitoral de 1_990. Ao )Qngo de uma coné bem verdade, sem luxo, mas de muito bom
Gula Eleltorid de 1990
versa-entrevista c::om o repórter Manoe~Barbo- · gosto, rriisto de modernidade e sobriedade,
numa sala de feitio lateral da casa. O jànelão_
•Jarbas V~oncelos, ex-prefeito do Recife, sa, demonstrando tranqüilidade e equilibrio,
o ex-prefeito procurou mostrar o eontraste enque poderia oferecer boa visão para a tranqüila
MO tem d(Mdas: Joaquim Francisco, atual
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rua da Ilha do Leite, está todo toinado por

nários con'tratados ilegalmente, deve demitir.
Sob pena de ser conivente com irresponsabilidades e ilegalidades, Ele não' tem condiarrumada escrivaninha, aparentemente tranções de provar que a prefeitura foi acrescida
qüilo, de camisa esporte, aspecto de quem de mais cinco mil funcionários: eu abri condeu boas caminhadas na praia, irilciei uma cursO público para médicos, enfermeiros, para
conversa, com cerb jeito, para não estragar agentes de saúde, para. professores - para
uma tarde que para ele, parecia amena.
esta classe, fiz quatro Ol:l "Cinco concursos; para
"Bom", comecei, "numa conversa dessa, a guarda municipal, fiz concurso exatamente
não poderia deixar de começar perguntando para fugir do pedido do politico, do pedldo
sobre sua opinião a respeito das acusações do cabo ~eito.r:al, porque, senão, depois ela
estava sendo requerida para todo lugar. De
do atual Prefeito Joaquim Francisco effi rela_wna s6 feita, nomeei 200 guardaS, todos por
ção a sua administração".
"Para mim", respondeu ele, sem constran· concurso. E nomeei, também para a área té-cgimento, "está muito claro que é uma ação nica,_ auditores, todos por concurso."
politica, no mau sentido, no sentido menor
Nota que vem se alongando um pouco e,
da política, de caráter puramente revatichista.
como não é seu hábito, observa para que,
Trabalhei durante·meu período com auditoria,
depois, seja dada -ordem cronológica na mon~
dentro da administração direta e nas empre- tagem da gravação. E vai adiante:
"E quantos concursos públicos Joaquim
sas, sobretudo na URB e na empresa de obras.
E durante todo esse meu período, eu, que Franscisco realizou? Ele passou o mesmo pecriei concurso para procurador e criei o depar- ríodo que eu -na prefeitura: ele três anos e
tamento de auditor, procurei sempre corrigir eU três anos. Ele não fez nenhum concurso
público; eu, inúmeros. Depois, encontrei uma
o que estava errado'. Por exemplo: quando tomei conhecimento das irregularidades na confro.ta da _CTU completamente arrasada tabmdade da Compare, n6s promovemos -vá- comprer72 ônibuS nOvOs. Tripliquei o número
rias iniciativas: resgatamos tetulas que esta- de creches. E isso requer pessoal. Aumentei
~m na praça, cheques que ~vam emitidos
_significativamente a coleta do lixo; e ti';'e de
sem provisão de fundos. Isso tudo foi sanado. _contratar garis, como tive de contratar mais
Quando ele vai à imprensa fala em irregula- motoristas e cobradores. Então, isso tem de
ridades, não tem condições de apresentar che- ser mostrado de forma reSponsável. As admisques ou títulos. Porque a constatação dos ensões na prefeitura foram feitas ou por conganos e irregularidades foi feita na nossa adcurso e outras - como g·ans, merenáeiras
ministração. Então, vejo como uma coisa me- - por necesisdade. Eu não fiZ essa opção
nor; uma ~enha acusatória, que, parece, perse- quando assumi. Encotrei muitos agentes administrativos. Era o que mais tinha . Quando
gue Joaquim Francisco desde algum tempo,
queria médico, enfermeiro, gari ou merendeide acusar de forma leviana e irresponsável.
Citaria, ainda, o caso do trolebus, quando ele
ras, náo tinha. Agora, de agentes administradiz, oa imprensa, que vai parar a expansão tivos, estava lotado. Era uma d~formação do
do corredor para Paulista porque não tem requadro. Eu fiZ uma opção. Cabe à população
julgar; fiz uma política de não demitir'~.- ·
cursos. E, ·deQOis, volta atrás, quando toma
E~aí ele chega a outro ponto crucial. É a
conhecimento através da Secretaria de Transportes do Estado que os recursos estão aloca~__ questão das demissões. É um problema qua~
dos no BNDES. A prefeitura entra com recurSe típico; nos últimos anos, quando uma admisos nesse projeto com menos de 10% ".
nistração sucede a outra, seja no município,
Como prefeito, e mesmo na sua trajetória
ou no estado.
política, caracterizada pela combatividade,
Jarbas Vasconcelos nunca foi de falar muito.
Suas frases são, em geral, curtas e incisivas.
_O !iiilciontlliSnio municlf:)a/, para JarO tom não é alto, mas é bem audível e articubas, é um problema muito antigo
lado. E, embora pareça um paradoxo, em sendo sempre contundente, nunca se a1tera. Nes- ...Mantive comigo até secrebírla que era
de Joaquim"
sa resposta, é uma das poucas vezes em que
No caso de Jarbas Va!;\x)ncelos, a questão
ele vai a1ém das frases compactas.
"Algumas coisas", continua ele, ''têm sido
tem aspectos delicados. É sabido que houve
uma particularidade na sua administração:
ditas com estardalhaço em cima da minha
conseguiu bom nível da aceitação na popuadministração. De uma forma mes(Juinha. O
problema da Compare, o problema das con- lação em geral, mas no âmbitO ·do funciomttratações. É um comportamento leviapo. Se
lismo municipal, quer dizer, del"ítro de sua próeu ti'lesse achado contratações irregUlares
pria 6rbita funcional, encontrou uma indisfarnum 6rgão público, eu arcaria com as demisçável rejeição, que se configurou .da forma
sões. Eu afastei em maio de 86; I 60. pessoas,
mais acentuãda na :campanha eleitoral, quanH
porque foram contratadas no perfodo não per- do a preferência por Joaquim Francisco era
mitido pe@.iegislação eleitoral. E revoguei vámanifeStada de maneira ostensiva. Explica-se,
em parte, o quadro, porque, ao assumir, Jarrias reformulações de contrato- o que signi·
fica um contrato novo- e mandei com ofício bas não praticou nenhum expurgo, o que mar~
à Câmar Municipal sem recorrer aos jornais. cou sua primeira grande mudança de estilo,
EntãO, ele incorre numa grande incoerência já que nos anos de militância na combate ao
regime autoritáriô _Qânhou a imagem de intolequando diz que encontrou funcionários contratados ilegalmente. Se ele encontrou fundo- r.mte_e, quando assumiu a Prefeitura, a expec~
um belo tapete, verde.
Com Jarbas instalado por trás de uma bem
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tativa era de, pelo menos, um remanejamento
geral.
"Esperava-Se",-lembrei-lhe, "qUe demitisse
muita gente quando assumiu. Não demitiu,
ao que se sabe. Mas, na eleição, houve a rejeição do funcionalismo, especialmente o ligado
a Joaquim Francisco. Está magoado com isso?"
Incisivo, define sua posição, parecendo muito sincero:
"Não, Semprê- soube que a pol_ític_a de pessoal na Prefeitura seria uma complicação muito grande. Pelos vícios - não os vfcios adquiridos na administração anterior ·de Joaquim
Francisco, mas acumulados ao longo-do peóodo autoritário, já que ele foi apenas um dos
prefeitos nomeados. Muitas deformações,
muitas contradições. Sabia que isso seria o
calcanha(~de~Aquiles".

Faz uma p~usa quase imperceptivel- pois,
extremamente articulado, despeja seus raciocínios em blocos nítidos - para prosseguir
com a. emenda:
"Agora, por ~emplo, a opinião pública não
tem conhecimento que eu mantive o motorista de Joaquim Frandsco trabalhando comigo. É ninguém mais do que um motorista
_de um hom~m público, que convive com ele
praticamente 24 horas, para estar sabendo das
situações. Mas não afastei o mOtorista; o que
servia e ele foi o meu motorista. A secretária
que me servia - de, Abilene - foi a que
serviu a ele. Entãb, você vê, eu asswnir aPrefeitura desarmado de qualquer espfrito revanchísta nem troquei o motorista que servia a
ele, nem a secretária, que fazía ffiinhas ligações telefônicas, políticas e pessoais. Não me
arrependo disso. Porque acho que não se pode fãzer política com essas coisas menores.
A opinião pública está acompanhando tudo
isso atentamente: o País pegando fogo, à beira
de uma crise política, econômica social, institucional, com um ano de eleição presJdencial
e Joaquim· Francisco preocupado co!h pro~
blemas menores, problemas da periferia de
fv\acaparana. A opinião percebe isso e julga
tudo".
. Era a oportunidade para encaixar uma per~
gunta que, de certo modo estava presente em
minha intenção desde que havia chegado
àquele escritório e percebi certo clima em sua
movimentação. Perguntei:
"Jarbas, na sua intérpretação pessoal, todas
essas denúncias' São, de fato fruto de preocupação meramente administrativa já visando_
à sucessão estadual?"
Ele nem pestanejou na resposta:
."Quem diz é o pessoal ligado a ele, aJgumas
pessoas que o seguem na atual_administração:
tudo isso é yma preparação parft o Guia Eleitoral de 90. A expressão não é nossa: é de
dentro da PrefeitUra. A frase que ficou mais
gravada no Guia Eleitoral, na campanha, era:
Deu nos jornais. sempre uma noticia ou alguma coisa contra uma pessoa. Então se diz
abertamente na Prefeitura que, hoje, se faz
tudo isso como um preparativo para o Guia
Eleitora] de 90. E4 não tenho essa preocupação, porque penso que, antes de 99. tem
89. Acho que está existindo um-momento de
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enorme gravidade e é predso urna atenção
muito grande para que não haja um retrocesso
na vida do Pais":

_

-

Não havia entendido bem a colocação. E
soUcitei uma definição mais predsà do termo:
"antes de 90, _vem 89".

Ele explicou:
,"Porque não posso me preocupar com uma

eleição que vai

ocorre~:

daqui a, praticamente,

dois anos, quando temos outra em· 89. E o
País- está" atravessando_ grandes diflc_uldades,
no momento, inclusive com o Plano Verão".
Arrisquei: "Acha que as eleições presidenciais correm algum perigo?".
"Não, respondeu Jarbas. na bucha, "acho

que a situação do Pais_ é muito grave,- muito
ruim, mas entendo que a transição democrática já foi consolidada. Agora, há de ~ reconhecer a gravidade da situação nacional. Aliás,

de qualquer país que se ençgntre às portas
da hiperinflação. A Hist6ria mostra isso! quançlo o país está nes_sa situação, o descontrole
é para todas as áreas, ínclusive para as instituições. E!a não atinge somente as classes".
Sem quase dar uma de matreiro, ou assumir
a antipática pose de jornalista que quer ser
superperspicaz, gênero, aHás, muito adotado,
simplesmente aproveitará a deixa, pois a seqüência lógica seria também seguida por
qualquer bom desses palpiteiros de esquinas
- ~m nenhum demérito para o palpiteiro,
pelo contrário -para colocar a equação:
"Ehtão, Jarbas, se Joaquim está preocupado com 90 e voCê com 89 isso quer dizer
que está inteiramente alheio aos problemas
da sucessão estadual?".
Outro político poderia rir- ou simplesmente sorrir de leve, engendrar uma frase introdutória como "esse reporter é fogo" e, depois
tendo ganhado tempo para pensar, ir à resposta. Jarbas não alterou a fisionomia, nem o
ritmo. Foi rapidamente, direto, ao assunto:
"Não. Acho que se eu disser que estou descuidado de 90, estaria mentindo, estaria enganando, seria o caso de tentar esconder com
a peneira uma realidade. Acho apenas que,
agora, a eleição de 90 não é fundamental.
Mais importante do_que 90, agora, é o quadro
atual brasileiro, 'a eleição presidencial daqui
a 10 meses. Por exemplo:,acho muito cômodo
você ficar numa p-osição de simplismente dizer
que o Plano Verão não dará certo, seja polític:o
ou não. A gente tem de dar uma contribuição,
seja lá qual for, no sentido do plano vingar,
tanto no interesse da população como no ·do
País. Se O plano tem medidas corretas e outras
não, cabe a nós todos atitude~ no sentido de
c:ontribuir para corrigi-la".

"Não teve a mesma
grandeza que tive
em relação a ele"
~. observando, aquele homem c:ompenetrado em suas respostas e na abordagem de
temas políticos, veio-me urna indagação natural, imposta por aquele momento: "Restou aigLiina mágoa, após a saída da Prefeitura? Está
sentindo o vácuo do não-Poder?"
"Não, sinc_eramente. Até, porque, se fosse
verdade, eu lhe diria agora - ou, quando me-
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nos, diria em "off', para que depois transmi- .to tenha sido dado sem essa consciência.
tisse tudo. Mas não. E nãq_ porqu_e, desde a
Aqui, o PT não teve expressão eleitoral por
entreVista dada aos jornais pelo prefeito _Joacausa da excessiva polarização''.
quim Francisco, senti um tom muito raivoso
Vem, a seguir, um enfoque também delinele. Eu já ouvi muitas frases - e você certacado.
_wente também já _as deve ter escutado ~
~'Há, Jarbas", observe~ "um.a situação curiode pessoas que dizem "fulanO de tal (referindo
sa na política nacional, hoje: todo cand_id<Jto
a um político) não Soube perder". Não é? Pois
a p esidente quer ser de esquerda. Mas, a essa
bell}. Çluanto a Joaquim Francisco, acho que _aJt a, quem realmente é de esquerda: Brizola?
_ele _não soube vençer.Jsso é inaugurar- um
Arraes? Lula? E que tipo de esquerda?"
novo estilo. Diz que garihou a eleição sozinho,
_"Acho que Arraes tem uma posição promenosprezando seus aJiados. Subestima ovagressista. Muito nítida; pareceMme. É um reforlor de cada um. Não quero nem citar nomes.
mista. E isso serve de empecilho em determiEle subestima a própria vitória. Quando perM
nadas áreas, sobretudo _no Centro-SuL É a
cebi esse tom na sua primeira entrevista, enM
lifilerança progressista na Região e isso incotendi que ele não teria a mesma grandeza
moda no Centro-Su1. Agora, sinto dific.uldades
que eu tive em relação a ele. Durante _todo
em definir níveis de esquerda. Eu diria que
o '!leU peóodo como prefeito.._.nãocígT assim".
as três candidaturas são de centroMesquerda.
"A propósito", aProveitei o ensejo, "as cauFica ruim é tentar graduar, tipificar, cada um.
sas _da derrota já foram analisadas e absorAgora, esse negócio de dizer que não há nem
vidas'?
·esquerda nem direita, é inventar."
"E suas concepções p'essoais?"
..Quanto à derrota po P,%DB, aqui, não pos"Em termos· de Brasil, no país que milito,
so fugir de uma análise nadonaJ. A imagem
do partido está muito desgastada. Aqui, no
não é possível deixar de convi~r. hoje, com
a iniciativa privada, isso sem embargo de miRecife, pelo menos, conseguimos polarizar
com_ o PFL, o que nem isso foi conseguido
nha formação sociaUsta. Quando exerci ó cargo de prefeito, não procurei imprimir uma poem outros lugares: em _Porto Alegre, o candisição socialista. O Brasil, para chegar ao estadato do P/Y\DB ficou em quarto lugar. Tem
do socialista, tem de Caminh<;lf _rou_ito ainda".
pelo menos esse ãspecto. b desgaste fOi em
"Então esses políticos que falam em_ im~
conseqUência das contradições do partido."
"Como interpreta a maneira como algumas
plantar o socialismo no Brasil agora estãO no
reino_da utopia?"
pubUcações do Sul tentam, digamos, intrigar
"Acho que sim. Os ideólogos do socialismo
o governador Miguel Arraes com certas coradmitem que, antes de chegar a esse estádio,
rentes de esquerda? É o seguinte: lá, os candidatos a candidato à Presidência da República
é prec:iso percorrer várias etapas, inclusive o
da convwência. É no Brasil, hoje, não se sabe
aproximam-se dos militares- como tem sido
nem se o povo está preparado para o sociao caso de Leonel Brizola que, Inclusive, tentou
lismo".
até o ex-presidente João Baptista de FigueiHá três semanas fora do cargo, Jarbas Vas--redo para sua chapa, ao que dizem - e isso
c_oncelos está às voltas com documentos, Coné visto com né\turalida_de. Mas, aqui em PertatoS Com amigos advogados para voltar à
nambuco, a simples amizade do governador
profissão e, c:omo ele diz, "reestudando o Di·
Miguel Arraes com o general Ururahy ê vista
reito": As manhãs passa em casa 'e, a tarde,
e traçada como uma intenção de aproximação
vai ao eso:ritório, tratar de poütica. Está se reacom as Forças Armadas. Mas o tom dado
daptando fora da Prefeitura.
pela Imprensa no Su1 é,_digamos, depreciativo.
"Mas". observamos, assumindo a postura
O que acha?"
Jarbas analisou assim:
de jomalista maliçjQso, ~'está tendo todo esse
"Arraes, para ·mim, tem grande dimensão
trabalho para praticamente nada não é'?
Ele mostrou urna leve, muito leve, surpresa,
nacional. Tem credibilidade. É respeitado.
mm a pergunta. E contraperguhtou:_
Apenas Pemambuc:o _atravessa uma crise que
' "Por quê?"
atinge a todo o Pals --o Estado não é um
"Ora", completamos, praticamente tarta~
oásis. E o governador sente a_s dificuldades.
Para mim, ele é o meu candidato'à Presidência
mudeando, arrumando Os alfarrábioS para
sair, "logo, logo, já estará novamente envolda República. Sem 4emérito para os demaiS
vido na sua campanha política, não é?"
postulantes, entendo que é o que tem mais
~. Jarbas riu. Uma boa e feliz risada.
condições, dentro do partido, de disputar uma
eleição presidenc~al. Depende dele dizer se é
s:alldidato_ou não, se aceita a candidatura".
Durante o diScurso do_ Sr. Senador Ney
''E -o fenômeno do PT, cotnQ o interpreta?
Maranhão? o Sr, Senador Nelson Carneiro
É um modismo ou tem consistência?"'
deixa a cadeira da Presidénc/a~ que é ocu"O voto do_PT foi muito bom c:omo indignapada pelo Sr. Senador Iram_ Saraiva.
ção, como protesto. Mas não resta clÇivida de
Durante o discurso-do Sr. Senador Ney
_que muitas pessoas que votaram no partido,
Maranhão, o Sr. Senador Iram Saraiva
em vários Estados, fazeramwno de forma c:onsdeiXa a cadeira da Presidênda, que é ocuciente, porque conheciam sua mellsagem, a
pt~da pelo Sr. Senador Nelson Carneiro.
sua atuação no Congresso. É_ uma coisa nQVa.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) O PMDB não .cumpriu ·as mudanças pi'ometidas após a transição e permaneceu o espírito - Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso
.mu-dancista na Nação e o PT representou essa
Sancho•
.esperança. É possível, também, qUe muitõ Vo(Pausa.)
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(arl 187), o planejamento. os instrumentos
e a estabi1idade de orientação de que necessita, de acordo com suas características, pre-

que semeiam incerteza e desânimo. (Muito
beml Palmos.)
'

ços compensadores e ágeis e libertação da

O SR. PRESIDENTE (Nels.on Carneiro)
-ConCedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.

boemia da especulação financeira.
As medidas já mencionadas do Poder Executivo em relação ao ·crédito rural, embor21

traduzam um afastamento do governo no que
se refere à distribuição do crédito rural, nãQ

asseguram concidência entre os interesses
privados dos agentes financeiros e ·a necessi: dades de recursos do setor agrícola.
O risco de desorganização é muito grande,
principaJmente se considerarmos que a produção de alimentos ,básicos alicerça-se em

A produção_ de alimentos e matérias-primas
assume elevado grau de importâncía, não s6

rou-se uina hova fonte de arrecadação para
a Portobrás, através da cobrança de um adidon_~ sobre Q :tarifa portuária (ATP), positivada
com _a Lei [1° 7.700, de 21 de dezembro de
198&
Comum novo e razoável a porte financeiro,
será possível à aludida empresa, a cada exerdcio, ocumprir as tarefas de apoio às várias companhias Docas,-oferecendo-lhes _colaboração
para que melhor se ajustem às respe<:tivas
reaJidades técnicas, em fcivor de seus usuários.
Em termos de Ceará. por ex_ernplo, S-r. Presidente, há uma reivindicação já do pleno conhecimento do Dr. Carlos Theóphilo, dirigente
máximo da Portobrás, sem que a mesma possa ser viabilizada à faJta de disponibilidades
compatíveis com o vulto da iniciativã.
·
Aliás, as liderança~ empresariais já fiZeram
chegar ao Governador do Estado, Dr. Tasso
Jereissati e aos parlamentares (:Om assento
no Congresso, as suas preocupações, ainda
mais quando é sabido que o nosso estado
foi escolhido para sediar uma Zona de Pfocessamento de Exportação, dentro de um planeM
]8mento em que outras unidades federativas
forám ·igualmente beneficiadas, com dedsão
semelhante por parte do Presidente José Sar-

sente, a cerca de 64% de sua população e
garantir ali!,llento para o futuro; mas, também,
para assegurar condições mínimas de sobrevivência da própria humanidade.
Recente estudo da FAO estima que há necessidade de aumento imediato na produção
mundial de trigo e de grãos forragelros, para
satisfazer o consumo de 1989/90 e repor os
estoques. A oferta desses produtos, nesse periodo, será pequena em relação à demanda,
traduzindo-se_ por estoques finais da or'dem
de 228 milhões de toneladas, 36% a menos
·do que em 1987/88.
Estudos ab.,lais indicam, ainda, a necessidade de o Brasil dobrar a produção de produtos alimentares nos próximos dez anos. Para
o ano 2000, o consumo interno e externo exigirá 34 bilhões de litros de leite, 3.3 milhões
de toneladas de frango, 40 milhões de toneladas de soja e 55 milhÕes de toneladas de
milho.
Nos últimos anos, a agricultura produziu supersafras, mais por dinamismo, empreendimento e necessidade próprios do que por políticas ~ "choques" do poder público. Para o
futuro, precisa de mais certezas e planejamento do que de conjunturas e titubeies.
Diante desse panorama não totalmente alvissareiro, cres_cem as preocupações quando
se verifica que a participação do governo no
financiamento da safra agricola de 1988 diminuiu em 27,7%, em relação ao período
1985/87, conforme dados disponíveis no Banco do Brasil.
O Brasil possui amplas possibilidades de
tomar-se auto-suficiente em produtos de primeira necessidade, assim como de ser produtor mundiaJ de alimentos. para tanto, suas regiões e seus climas são favoráveis, embora,
no pre.sente,.explore apenas 1/4 do vasto território.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo o meu
apelo no sentido de que a formulação da política agrícola, no prazo de um ano conforme
decreta o art 59 das Disposições Transitórias,
empenhe o Brasil em profundidade para dar
à agricultura e aos seus trabalhadores horizontes claros, para que possam produzir e
crescer longe das trepidações conjunturais

Sr. Presidente, ao focalizar o tema da tribuna
do Senado Federal, desejo dirigir apelo veemente-ao Minlsb;o dos Trãnsportes, Dr. José
Reinaldo_ Tavares, e ao Presidente da Portobrás, Dr. Carlos Theóphüo, no sentido de que
possibilitem a concessão dos recursos necessários_ à ampliação do Porto de Mucuripe, ainda no presente exercido.
Qualquer protelação no cronograma de desembolso que vier a sér estabelecido representará dano irreparável, com prejuízos evidentes para a nossa realidade económica.
O Porto de Mucurlpe merece a ajuda pleiteada para que mais adequadamente se prepare
para atender ao crescimento do Ceará, normente quando novas indústrias, no âmbito da~
ZPE; passarão a ser localizadas em Maracanau, a 20 km da capital.
- Corii a pãlavra, j)ois,-o Dr. Carlos Theóphilo,
cuja sensibilidade de homem· público estará
à prova no exame da presente e justa postulação. (Muito bemf Pal,rnas.)

O SR. MAORO BENEVIDES (PMDB -

ca.
R~entemente, por minha iniciativa, dssegu-

para o Brasil arrancar da subnutrição, nç pre-

tente no prolongamento de espigão jlt
existente, o quaJ se fará em semiCírculo
para a criação de uma baía de maior pro-fundidade, frente à qual serão construídos
terminais de contêineres. Investimento da
ordem de US$ 60 milhões."

CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Pre~
sidente, Srs. Senadores, a estrutura portuária
brasileira ressente~se de urna ampla modernização em suas bases operacionais, reclamando-se, por isso, da Portobrás a alocação
de recursos que garantam a exeqüibilidade
dos planps de expansão_ já elaborados por
muitas das vinculadas_ àquela empresa públi-

5struturas frágeis, descapitalizadas, isoladas e
indefesas.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a paJavia ao nobre S'enador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB -

ney.
Recentemente, a Associação Comercial do
Ceará,-e_ril pubii_cação dirigida aos seus associados, enfoc.:a a paJpitante matéria, sob o título
"Porto: Expansão ou Superação;'.
Els o teor da mencionada publicação:

"o' porto de Fortaleza alcançou, em
1988, um índice de conteinerlzação (volume de carga ·gera] em contêineres) de
75,9%, o rilais alto verificado entre todos
os portos do Pais, inclusive o de Santos,
que ficou nos 48,4%. Trata-se de um re~
glstro importante para o credenciamento
desse complexo portuário, sinalizando,
também, para a ameaça de superação
que pesa sobre ele, em face da profundidade da área de movimentação dos navios, hoje de apenas 1O metros, quahdo
é crescente a entrada em ·operação de
cargueiros que exigem calado mínimo· de
13 metros para o transporte de até 3 mil
contêineres. Visando eliminar o perigo de
que o porto se tome obsoleto, a Companhia Docas do Ceará está trabalhando
sobre um projeto de expansio consis-
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SC. Pronuncia o seguinte d-iscurso.) __:Sr. Presidente, Srs. Senadores, os produtores rurais
brasileiros já iniciaram a colheita daquela que
pode ser a maior safra da história do País.
em resposta às demandas na Nação. Todavia,
inúmeros problemas podem transformar esta
supersafra num formidável desastre para a
renda dos agricultores que, com boa fé, a produziram. Esses problemas de·correm da falta
de definições de autoridades e de órgãos res..
pensáveis pelas questões relacionadas com
o setor agrícola, razão entendida comO suficiente para que a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, significaria deste documento_,
faça este alerta aos 11omens públicos e'à saciedade:
1. Crédito - os vetos presidenciais eliminaram, do orçarneilto da União, recursos para
déditos oficiais destinados à comerciaJização
da safra de verão na região Centro-Sul. Por
outro lado, as_ normas para usO das eJãglbilldades dos bancos privados. para crédito rural,
ainda não chegaram ao sistema financeiro,
embora aprovados. Sem crédito_oficial em volume adequado para comercialização, o produtor será forçado _a vender seus produtos
a preços abaixo dos mínimos garantidos por
lei, situação agravada pelo fato de, até agora,
os preços mínimos continuarem na dependência de definição quanto à sua correção.
2. Encargos - por faJta de definição dos
encargos financeiros dos contratos flllllados
nas linhas de crédito da caderneta de poupança rural, o Banco do Brasil não pode utilizar
esses recursos em novos tréditos. Esse impasse está impedindo os agricultores de ad-
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quirirem até mesmo equipamentos, no momento crucial da colheita.
3. Juros.,-- as elevadas taxas de juros não
permitirão _a estocagem, contribuindo para
que os agricultores sejam forçados a vender

a produção a qualquer preço para honrar
.compromissos assumidos.
4. Trigo - neste__ segffiento são várias as
pendências: não fixação do preço de garantia
do trigo para a safra/89; não pagamento, pelo

Governo Federal, como·'definido em Lei, do
restante do trigo colhido em 1988 e a ele entregue; não complementação das medidas que
i-egu1amentam o plantio da safra/89, entre elas
a sJstemática de cOrreção dos VBC e_adequaçõo do PROAGRO.
5. ICMS- o início da cobrança do ICMS
de insumos agrícolas e de produtos semi-elaborados contribuirá para inviabilizar a interna-

cionalização da agricultura brasileira, pois nos

levatá a "exportar" impostos e a "importar"
subsídios.
6. Leite - a importação de leite em pó,
produto subsidiado na origem, vai novamente
estimular os pecuarlstas estrangeiros, ern prejuízo do setor leiteiro naclonal.
O somatório dessas pendências certamente
imporá ao campo uma situãção de extrema
. penalização, caso não sejam elas superadas
nas próximas horas, especialmente se se levar
em conta que a· renda do produtor rural só
é feita uma vez ao ano, exatamente na época
da ~nela. da safra Daí a necessidade da adoçio urgente de medidas corretivas, a fim de
se evitar que tal situação conduza a desagradáveis condições de escassez em futuro próximo, penalizando não só o produtor rural, mas
toda a sociedade, ao provocar a desestabilização do setor agropecuário.
As entidades que formam a Frente Ampla
da Agropecuária Brasileira estarão reunidas,
no próximo dia 16, para avaliar ,as medidas
até lá tomadas pelas autoridades. Caso persistam as dificuldades, ora apontadas como o
sentido de alerta contributivo, as lideranças
do setor assumirão novas posturas visando
à salvaguarda dos produtores rurais brasileiros. (Muito bem!)
·

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Não há mais oradores inscritos.
Há ainda algum Sr. Senador que não tenha
votado para a presidêhcia e vice-presidência
do Instituto de Previdência doS Congressistas?
Devo avisar que a votação termina com a
sessão.
Antes de terminar a sessão, a Mesa vai realizar a apuração da votação.
Çonvido os nobres Senadores Antonio Luiz
Maya e Jutahy Magalhães para escrutinadores.
Vai ser fefta a contagery-t das assinaturas.
-

(Procede-se à contagem.)

O SR. PRES!DEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Votaram 54 Srs. Senadores. Foram encontrados 54 sobrecartas. Vai ser feita a apuração.

Foram eleitos para presidente, o

s~nador

Lúcio Alcântara.
·
O Senadot Ruy Bacelar obteve 28 votos
contra 25 para o Senador Odacir 'Soares, ~
um em branco. ·
·

ORDEM DO DIA
1

- Votação, em turno único, do veto parçial
aposto ao Projeto de Lei do DF no 5, de 19!;18,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministério PúbUco do Tribuna] de Contas_ do Distrito Federal.
Parte vetada_: art. 49

2

3Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara n~ 78, de 1986 (n9 1.945/83,
na Casa de origem), que inclui o fotógrafo
autônomo no quadro de atividades e profissões a que se refere o art. 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5A52, de 19 de maio d~ 1943, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 1.022, de
1986, da Comissão:
· -de Legislação Soda!.

4
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado no 150, de I 984, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que aCrescenta
~ispositivos à Lei n9 4.771, de 15 de setembro
de 1965, -cOm vistas ao estabelecimento de
mais restrições ao desmatamento, tendo
PARECERES, sob n• 1.103 e 1.104, de
1986, da,:; Comissões:
-de C_q1:1$lJtulçio e Justiça, pela consti-.
tucionalidade e jurididdade e, no mérito, favorável;
-de Agricultura, favoráveL
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
.....;.; Nada mais havendo a tratar, está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às

17 horas.)

DJSCC!RSOPRONGNC!ADOPELOSR.
JORGEBORNHAGSEN NA SESSÃO DE
14-3-89 E Q(JE, ENTRGC/E À REWS-10

DO 0!1ADOR, SERIA P(JBLJCADO POS-

TERIORMENTE

(Procede-se à apuração da votação.)

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-FOram apurados 54 votos.

"Projeto que dispõe sobre o exercício
da;s atividades de posto revend~dor de
derivados de petr61eo e álcool etílico hidratado combustível, e dá outras providências".

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- A presidência designa para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte

recer).

O SR. JORGE BORI'IHAUSEN(PFLSC. Pronuncia o seginte discurso.) -Sr. Presl-
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dente, Srs. Senadores, serei breve, apenas para justificar o projeto de lei que apresentei,
hoje, para exame do Senado Federal:

Ruy Bacelar, para vice-pr~sidente, o Deputado

DiscussãO, em turno único, da emenda da
Câmafa dos Deputados ao Projeto de LeT do
Senado no 37, de 1987, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que -determina a instalação
de equipamentos antipoluição em veículos automotofes de uso_ urbano (dependendo de pa-
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O Brasil tem sido, talvez, o pa~ que mais
tem impedido a li...re iniciativa, pelo excesso
de regu]amentação. São leis, são decretos, são
portarias que impedem a liberdade de trabalhar. E esta liberdade de trabalhar obriga a
criação dos setores infqrmais da economia.
Hoje, eles existem e são parc~Ia significativa
na nossa sociedade. Não recolhem impostos;
hão dão garantias aos seus funcionários, nem
prevãdenciárias nem trabalhJstas, mas, de ma~ ·
neira precária, servem para preencher a lacuna
de um país que não está gerando empregos
suficientes ·para o seu crescimento, o seu cres-cimento econômico e que tem um crescimento demográfico exagerado.
portanto, parlamentares que somos, temos
·a obrigação de desobstruir as regulamentações que impedem, realmente, o trabalho livre
qUe desejam os nossos compartriotas.
Como parlamentar, tenho acompanhado
inúmeros pedidos para a liberação dos chamados postos de gasolina. E tenho verificado
que, por muitas vezes esses pedidos ficam
6 meses, Um ano para serem decididos, porque a burocracia exige uma câmara para examinar, um relator para relatar e, muitas vezes,
os julgamentos são esdrúxulos e contrários
à própria realidade.
Para se ter um posto de gasolina, na minha
opinião, basta apenas o desejo de um proprietário de imóveL a aquiescência de uma distribuidora de combustíve1 e o respeito às posturas municipais, nada mais. Exigir-a autorização
do Conselho Nacional de Petróleo é centra-lizar, é. criar instrumefrtos burocráticQS, é f.idlitar o p~rlgo da corrupção. Por isso, apresentei
esse projéto, para, se aprovado, fazer com que
fique mais fácil a poSSibilidade de se trabalhar
neste Pais. A partir de então, o Conselho Nacional de Petr6leo vai apenas arquivar o documento da distribuidora, comunlcançio que daquele momento passará a fornecer combustível a determinado posto revend~dor. Faço
isto conscient~ de que, realmente, estamos
ajudando a desburocratizar o País, agilizar a
vida da sodedade, que quer a livre economia
de mercado e quer menor a presença do Estado.
O SR. JOÃO LOBO - Permfte V. Ex'
um aparte?
O SR. JORGE BORNHAmiEN- Com
todo prazer, Senador JOãO Lobo.
O SR. JOÃO LOBO '- Senador Jorge
Bornhausen, o projeto que V.~ está 8presen~
tando à Casa satisfaz a nossa consciência. Nós
nunca podíamos imaginar que fosse tão simples transformar uma ordem vigente, como
esta existente neste País, como o projeto que
V. EX' faz. J:: impressfonanante corno se criam
cartórios e privilégios, como se bloqueia a·
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vontade de trabalhar, a nescesstdade de trabalhar que o brasileiro comum tem. Até hoj~
não posso compreender por que tanta dificuldade para se instalar uma bomba para vender

combustível neste País. Por que os outros postos têm que ser protegido contra a venda de
um concorrente, contra a atuação de um -concorrente? É um verdadeiro cartório que se
mantém neste País, -à semelhança de outros.
Parabenizo V. Ext pela brilhante iniciativa, ao
apresentar esse projeto ao Senad.o Federal,
O SR. JORGE BORNHAUSEI'!- Agradeço ao eminente Senador João Lobo. A intençãO - reafirmo - é exatamente no sentido de se partir para aquilo que é essencial:
a liberdade de trabalh~r.
= •
Portanto, nesta oportunidade, faço um apelo aos meus companheiro de Senado, aos ilustres s_enadores. a fim de que dêem tramitação
wgente a este projeto, para que também possam ser gerados novos empregados, E o façõ
com a ce)teza. de que o Poder Execu.tiv:o nj_o
consegue realmente administrar e descentralizar a sua burocracia. Com todo o respeito
que tenho ao Mini_stro das Minas e Energia
e ao honrado Presidente do CNP, es~a providênciajá tarda, e deve-se faze.r agora, por projeto de lei, uma vez que o Executivo não foi
capaz de revogar uma sfmples portaria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.. {_Muito
bem!
Palmas)

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 61, DE 1989
O presidente do Senado Federal, no_ uso

das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
ftem 38 e 97. i_nci.so IV, do Regimento Interno
e de acordo.com a deLegação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato 0 9 12, de 1983,
da Comissão Diretora do Senado Federal, resolve:
-·
Dispensar da função de Membro do Conselho de Supervisão do Prodasen o Doutor Yamil
e Sousa Outra, prevísta no art. 513,-da Resolução nQ 58, de 1972 e suas alterações.
Senado Federal_, 27 de março de 1989. ~lson

Carneiro, Presidente~
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 62, DE 1989

O presidente do Senado Federal._ no uso
das atribuições que lhe conferem os _arts. 52,
ftem 38, e 97, inciso N, do Regime11to Interno
e de acordo com a delegação de competência
que lhe foi outorg":da pelo Aro n9 12, de 1_983,
da Comissão Diretora do Sena_do Fed_er~. resolve:
_
Dispensar o Doutor Edg~rd Lincoln de
Proença Rosa da função de Membro do Conselho de Supervisão do Prodasen, prevista no
art. 513, da Resolução 5_8, de 1972 e suas
alterações.
Senado Federal, 27 de março de 1989.Nelson Camefió, Presid~nte,

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 63, DE 1989
O presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confeiem os arts. 52,

item 38~ e 97-, inciso IV do Regimento l!!temo
e de acOrdo com a delgação de competência
que lhe foi outorgada pelo Ato n~ 12, de 1983,
da Comissão Diretora do Senado Federal, re:'
solve:.
Dispensar da função de Membro do ConseIQ.o de Supervisão do_ Prodasen o Doutor
Eduardo~orge Caldas_Pereira, prevista no art
513, da ResoluçãonQ 58, de 1972 esué!IS a_Jl:~_ra·

Interno e de c::onfo_rmidade com a delegaçilo _
de cOinpeiêncía -que"lhe" f9i outorgada pelo
Ato da CorTiissãO Dfretorêl ii~-2. de 1973, resolve exonerar Manuel Pessoa Mendes, Auxiliar
Legislativo, CL'f, dO cargo eõ:u:6nli_??ão de
Assessor Legislativo, Código SF-D.AS-1_92.3,
da Parte Permanente do Quadro de Pessoal
do Sen_a~o Federal.
Senado Fe"deral, 27 de_(l1arço de_1989:---::-Ne/sOn Cainefro, Presidente.

ções.
Senado Federal, 27 de março de 1989. -

Nelson Caineiro, Presi_dente.
ATO DO PRESIDEriTE
1'1• 64, DE 1989
~O presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, il)ciso N, do Regiment~
fnteino de acordo cOilfã -delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato n~
12, de 1983, da ComisSão Diretora do Senado
Federal, resolve:
Nomear o Doutor Vandenbergue Sobreira
Machado, para a função de Membro do Conselho de Supcirvlsão do Prodasen, prevista no
artigo 513, da Resolução nç 58, de 1972 e
suas· alteraçõe-s.
_
Senado Federal, 27 de março de 1989. Nelson Carneiro, Presidente.

e

ATO DO PRESIDENTE
. ·1'1•65, DE 1989
O presidente do Senado Federa1, nq uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de acordo com a delegação de c.ompetêilda que lhe fOi outorgáaa pelo Ato n 9
12, de 1983, da Comissão Diretora do Senado
Federal, resolve:
NOmear o Doutor Antonio Carlos Nantes
de Oliveira, para a função de Membro do Conselho de _Supervisão do Prodasen, prevista no
artigo 513, da Resolução no 58, de 1972=e
suas alterações.
_
Senado Federal, 27 de março de 1989.Nelson Carneiro, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 66, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atnbuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciSo lV. do Regim_ento
Interno e de acordo com a delegação de competência- que lhe foi outorgada pelo Ato nç
12, de 1983, da Comissão Diretora do Senado
Federa1, resolve:
_
Nomear a Doutora Sara Ramos 4e Fig!Jeiredo, para a função de Membro do Conselho
de Supervisão do Prod"-sen, prevista no artigo
513, da Resolução nQ 58, de 1972 e suas alterações posteriores.
Senado Federal, Z7 de março de 1989. Nelson Caineiro, PreSidente.

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 67, DE 1989
O Presidente do Senado Federa1, no uso
das atribuições -que lhe conferE~_m os_ ~rtigos
52, -ifein 38. e 97, inciso IV, do Regimento

Março de 1989

·

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 65, DE 1989

O Presidente Do Seriado Federal, no uso
~ das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38,_ e 97, inciso IV, do Regfri1ento
Internei e de conforrni®d~ com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pel~
Alo da Comis_são Diretõra n~ 2, de 1973, resolve nomear Manuel Pessoa Mendes, Auxiliar
Legislativo, CLT, para--exercer, ·em substituição, o cargo em comissão de Diretor da .SYbsecretaria de Relações Públicas, Código SFDAS-101.3, da Parte Permanente do Quadro
de Pessoal do Senado federal.
Sen~do Federal, 27 de março de 1989
Nelson Carneiro, Presiderite."

ATO DO PRESIDENTE
1"1• 69, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atnbuições que lhe conferem os artigos
52, item 3B~ e 97, inciSo IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril
de 1973, e tendo em vista o que consta do
Processo nQ 003.302/89-0, re~lve aposentar,
voluntariamente, João Alve& Mangueira, Ad~
junto Legislativo, aasse "Especial", Referência NS-19, do Quadro Permanente elo Senado
Federal, nos termos do artigo 4D, inciso m,
a1inea a , da Constituição da República Federativa do BraSil, corllbinado com Os artigos
428, inciso II, 429, --inciso I, 430, incisos IV
e V, e 414, § 49, da Resolução SF n" 58,_de
1972; artigo 3G da Resolução Sf nQ 13, de
1985, a-rtigo 2~ da Resolução SF n~ 182, de
1987, e artigo 5~ da Resolução SF n? 155,
de 1988, com proventos integrais, observado
o disposto no artigo 37, inciso Xl, da Consti·
tuição FederaL
_
.
_
_
Senado Federal, 27 de março _de _1989. ..,...,
Nelson Cameirp, Presidente_.,_

ATO DO PRESIDENTE
1'1• 70, DE 19!39
O p-residente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigo!>
52, item 38, e 97~ inciso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competêncla_ que lhe foi_ outorgada pelo
Ato n~ 2, de 1973, revigorada pelo Ato da Co. missão Diretora no 12, de 1983, de acordQ
com o disposto na Resolução n 9 130, de 1980,
e tendo em vista o que consta do Processo
nQ 000484/89-0, resolve autoriza_r ~ çontratação, sob o regime jurídico da Consolidação
das Leis do Trabalho e do Fundo de ~~tia
por Tempo de ServiçO, dõ Senhor Antonio
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Macedo Bezerra para o emprego de Assessor
Técnico, com o salário mensal equivalente ao
vencimento do cargo DAS-3; a partir de 17
de janeiro de 1989, com lotação e exercido
no Gabinete do Senador Mário Maia.

Senado Federal, 27 de março de 1989. Nelson Cameito, Presidente.
PORTARIA N• 10, DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado Federal,

no uso das suas atribuições regimentais, resolve substituir o Senhor Djalma José Pereira
da Costa, Assessor Legislativo, pelo Senhor
Ivan D'Apremont de Uma, Assessor Legislativo, para integrar Comissão de Justificaçã,Ó

instituída pela Portaria no 1, de 1989, para apu-

rar os fatos constantes do Processo n"
PD-0515!85-0.
..
Senado Federa1, 21 de março de 1989.Mendes Canafe, Primeiro Secretário.
PORTARIA N• 10, DE l989
O Diretor-Gera1, no uso de suas atribuições

regulamentares, considerando:
- os fatos constantes do Proc-esso n~"
003530!89-2; e
··
- a decisão do Senhor Primeiro Secretáõo
em expediente do Presidente da Comissão de
Inquérito criada pela Portaria n" 6/89, do Primeiro Secretário, resolve:
a} determinar o afastamento das respectivas funções dos servidores Ferix·Antonio Orro, Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, e Francisco Pereira da Silva, Chefe-Geral
do Serviço de Segurança, até a conclusão do
processo administrativo instaurado pela Portaria n~" 6/89, do Primeiro Secretário, e
b} designar os servidores Sérgio Sampaio
Barriga, Adjunto Legislativo, e Mozart Boaventura Júnior, lnspetor de Segurança Legislativa,
para exercerem, respectivamente, as funções
de Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais
e de Chefe-Geral do Setviço de Segurança,
durante o impedimento dos titulares.
Senado Federal, 27 de março de 1989. ~
José Passos P6rto, Diretor-Geral.

PORTARIA N• 11, DE 1989

O Diretor-Geral do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 215
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do Regulamento Administrativo do Senado
tários próprios e, também, por ter sido extrapoFederal e tendo em vista o disposto no artigo
lado o prazo de expedição.
482, § ]9, do mesmo Regulamento, resolve
c) Proposta de projeto de decreto legislativo aherando o Decreto Legislativo n~" 72/88,
designar Aureliano Pinto de Menezes, Técruco
L,egislativo, Hélio de Passos, Técnico Legisque "dispõe sobre a remuneração dos merrrlativo e Juliano Laura da Escóssia Nogue_ira,
bros do Congresso Nacional e dá outras proviTéçnico Legislativo para, sob a presidência
dências", para acrescentar dois parágrafos ao
do primeiro, integrarem a Comissão de Sindiartigo 4~", JJ.O sentido de regulamentar o pagacânda incumbida de apurar os fatos consmento de ajuda de custo nos casos de convotantes do Processo n• 012996-88,2.
cação extraordinária. Os presentes examinam
Senado Federal, 27 de março de 1989. - - -a matéria e subscrevem o projeto_ de decreto
José PassOs P6rto, Diretor-GeraJ.
legislativo que vai à secretaria geral da Mesa.
d} Processos n~s 002135/89-2 e
001405(89-6, que tratam da prorrogação do
período de validade do concurso público para
6• Reunião Ordinária da
Taquígrafo Legislativo realizado pelo Senado
Comissão Diretora
FederaJ e homologado em 26 de março de
Realizada em 2_1 de março de 1989
1987. Após debater o assunto, a Mesa Diretora
À;:. onze horas do dia vinte e um de março
aprova a prorrogação do concurso, por mais
de hum mil novecentos e oitenta e nove, na
dois anos.
sala de reuniões da presidência, reúne-se a
Em seqüência, O Sehhor Presidente con-Comissão Diretora do Senado Federal, com
,cede a palavra ao Diretor-Geral que submete_
a presença dós Excelentíssimos Senhores
à deliberação da Comissão Diretora os seguinNelson Carneiro, Presidente; Alexandre Costa,
tes assuntos:
Segundo \!ice-Presidente; Mende~ Canale, Pria) Processo no 002186/89-6, que trata da
m~ii:_O-Secretárío; Nabor Júnior, Lavosler Maia
prestação de contas da Andai referente ao
e Aureo Mello, Suplentes. Deixátn de compaexercício de 1988. J:: designado o Senador
recer, por motivos justificados, os ExcelentíNabor Júnior para relatar a matéria.
simos Senhores SenadOres Iram Saraiva, Prib) Solicitação de Tânia Maria Arruda Câmeiro Vice-Presidente, Divaldo Suruagy, Semara Alves Corrêa, ocupante de emprego n~
_gundo Secretário; Pompeu de Souza, Terceiro
Obra, regida pela CLT, no sentido de ser exaSecretário e Louremberg Nunes Rocha. Quarminada a possibilidade de um "acordo pára
to Secret4rio.
sua demissão do quadro de funcionários esta
O Senhor Presidente declara abertos os tra~
Casa que possibilite o recebimento do Fundo
balhos e, a seguir, apresenta aos presentt:s
de Garantia por Tempo de Serviço".
os seguintes assuntoS:
A Comissão Diretora, depois de examinar
a) Exp~iente da fundação Pedro Calmon
detidamente o processo, decide que, "aten- Cefitro de Memória da Bahia -propondo
dendo a conveniência da administração, e nos
a celebração de Convênio entre aquela InstitUitermos do parecer do consultor--geral, defere
ção e o Siinado Federal para publicação de
o pedido da requerente, a partir de 1~"-4-89,
trabalho de autoria de Edilton Meireles de Olicom sua dispensa sem justa causa".
veira Santos, intitulado "J.J. Seabra -Sua
Nada mais hàvendo a tratar, o Senhor PresiVida. Suas Obras". A Corrllssão Diretora. ap6s
dente encerra os trabalhos, às treze horas, pelo
__ examinar a matéria, aprova a realização do
que eu, José PassOs Pôrto, Diretor-Geral e Seconvênio, limitando a publicação ao máximo
.cretário da Com~o Diretora, lavrei a prede 5.000 (cinco mil) exemplares.
sente ata que, depois de assinada pelo Senhor
b} Expediente do Senador Mário Maia soJiPresidente. V<!_Í_ à_ publicação.
cftando autorização para expedição de 1.053
telegramas. A Mesa examina a matéria e indeSala da !=omissão Diretora, 21 de março
fere o pedido por falta de recursos orçamen- de 1989. -Nelson Cameiro, Presidente.
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r-----CONGRESSO NACIONAL--Faço saber que o Congresso ~Nacional aprovou, nos termos do art. 25, § 1'· inciso I, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO 1'19 2, DE 1989
Rejeita o texto do Decreto-Lei n' 2.363, de 21 de outubro de 1987, que "extingue o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agfária - Incra, cria o Instituto
Jurídico das Tenas Rurais -lnter, e dá outras providências".
Artigo único. É rejeitado o textodo Decreto-Lei n' 2363, de 21 de outubro de 1987, cjue "extingue
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- Incra, cria o Instituto Jurídico das Terras Rurais -lnter,
e dá outras providências."
Senado Federal, 29 de março de 1989.- Sénador Nelson Carneiro, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 24' SESSÃO, EM 29
DE MARÇO DE 1989

1.1 -ABERTURA

1.2A -- Cºrnunfc~sõea
-Da Liderança do PSDB, referente à
indic;açáo dos Senadores José Pau] o BisoI

a respeito da possível vinculação da eleição
do Sr. Paes de Andrade à Presidência da
C""amara com o arquivamento da denúncia

da CPI da Corrupç~o.

12- EXPEDIENTE

e Chagas Rodrigues, para participarem da
Comissão de Constituição e Justiça do Se-

t .2.1 -Mensagem do Senhor Pre·

nado Federal, como membros titular e su-

1.2.6- Comunicação da Presidên·
da

plente, respectivamente.
-Da Liderança do PMDB, solicitando
_ ~t~ração de Senadores na composição da

Térinino do prazo, no último dia 28, do..<~:
trab?''"::: _ _..__·_ .....~urcmamentcn uelnq-ué ito, dêstinada <t i.•v-estigM as responsa-

sidente da RepúbUca

- N<1 72/89 (i1<?127/89, naorigen1), resti~
tuinào auiógraÍos· de. projeto de lei sandõnado.

rentes no País.

1.2.2- Aviso do Ministro da Fazen·
da

- N" 234/89, sugerindo data para seu
comparecimento ao Plenário do Senado
Federal.

1.2.3- Requerimento
-

N~>

CPI que trata dos conflitos de terras ocor-

48/89, de urgência para o Projeto

de Lei do Senado n9 19/89, que proíbe
emissão de moeda pelo prazo de sessenta
dias e dá outras providências.

1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR AFONSO SANCHO - Ho.
menagem póstUma ãO j0ri1alista_ Octávio
Thyrso de Anclrade.

SENADOR ITAMAR FRANCO- A polí·
tica econômica brasileira.

SENADOR ./JM.f\1 SARAIVA - Eleições
em El Salvador.
SENADOR JOSÉ IONÁGO FERREIR('I
- Declarações veiculadas na imprensa e
at:I:iP_uíd-ªS ao Deputado Paulo Mincarone

bilidades, providências e extensão real do
acid;mte com a cápsula de Césio-l37,-em
Goiinla.
t.i!.7 -Leitura de projeto
Pr::~jetode L~i do S!!!:nado o~ 48, de 1989,do h. Senador João Menezes,_ que prorroga o prazo fixado no art. 25 do Ato das
Dispr>Sições Transitórias.
l.ó -ORDEM DO D!A

1.:::.1 -Requerimento
- N9 ~9/89, de iilversão da Ordem do Dla,
Apro~ ad_o.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESS;O NACIONAL

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral dO Senado F"ederal

Impresso sob a respons\ilbrhdade da Mesa do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO-JOSÉ DE SOUZA

ASSINATURAS

Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Direror Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

1.3.2- Ordem do dia (continuação)
Emenda da Câmara dos. Deputados· ao
Projeto de Lei do Senado n~ 37, de 1987,
de autoria do Senádor Nelson Carneiro,
que determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores
de uso urbano. Aprovada a Emenda da
Câmara, após parecer favoráVel proferido
pelo Senador F randsco Rollemberg. AComlss!o de Redação
Projeto de Lei da Câmara n9 78, de 19à6
(n? 1.945/83, na Casa de orígem), que inclui o fotógr.;,fo autônomo no quadro de
atividades e profissões a que_ se refere
art. 577 da Consolidação das Leis i:IO TrclbaJho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452,
de 1~ de maio de 1943. Discussão adiada
para o dia 64-89, nos teilTiOS-do Requerimento n~ 50/89, após usar da: .Palavra o
Sr. João Menezes.
.
Projeto de Lei do Senado n" 150, de
1984 de autoria do Senador. Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivos à Lei n~
4.771, de 15 de setembro de 1965, com
vistas ao estabelecitnento de mais restrições no desmatamento. Aprovado em segundo turno. A Comissão de Redação.
Veto parcial aposto. ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de 1988, qlJ,e dispõe sobre

o

Ata da
3~

24~

Semestral .................................................. NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06
Trragem: 2.200-exemplares.

os ven-tfmehtos dos conselheiros, auditores· e membros do Ministério Público do
Tnbunal de Contas do Distrito Federal. Vo-tação adiada por-falta de quorum, após
usar da palavra o Senador Jutahy Magalhães.
13.3- Discursos após
a Ordem .do
Dia
..
.$ENAOOR JOSÉ; PAULO 8/SOL -

D•-

n"únC_ia _de vinculação da eleição do Sr.
Paes âe Andrade à Presidência da Câmara
com o arquivamento da denúncia da CPl
dã: CorrUpção.SENADOR RQ!YAJ'{ TfTO, como Líder
- Reparos ao discurso do Senador José_
Paulo Biso!.
Sf!YADOR JOSÉ; PAULO BISOL. em

expUcação pessoal - Sentido do pronunciamento feito por -s. Ex• na presente sessão. - ~
SEIYADOR MARCONDES GADELHA.

·cama LÍder- Co.nsiderações sobre o -discurso do Senador José Paulo Biso!,

SEIYADOR JCJTAf!Y MAGAUV\Es-

Retaliação do Governo Federal ao Estado
da Bahia.
SEIYADOR LOURIVAL BAPTISTA -

Çonjunto habitacional "Ministro ?risco Viana", em Sergipe.

SENADOR MAURO BENEVIDES - -

Problema da avicultura no Nordeste.

,

Os
graves problemas na área rural do Rio
Grande do Norte.
SENADOR NELSON WEDEKIN -Extinção do Ministério da Ciência e Tecnologia.
SENADOR CARLOS ALBER10 -

SENADOR ALFREDO CAMPOS-

"Via

lntema_donal para Eliminação da Discriniinaçãô J~_aciaJ".

1.3.2 - Comunicação da Presldên-

da
Correção de inexatidão material nos autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n"
46, de 1984, aprovado na sessão anterior,
que estabelece medidas para proteção das
florestas existentes nas nascentes dos rios,
e dá outras providências.
1.3~.3

-

Designação da Ordem do

_Dia da próxima sessão.
I A - ENCERRAMENTO
2 - MESA DIRETORA
3 - LIDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS
1- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 29 de març de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da 48• Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Aureo /VIello
'""" 14 HORAS E 30 MJN(JTOS, AC!-IAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENAIXJRES:

- Nabor Júnior- Leopoldo Peres- Odacir Soares - 1\lmir Gabriel,_ Jarbas Passarinho- Antonio Luiz Maya-1\lexandre Costa
- Edison Lobão - Cb4gas Rodrigues Afonso ~>.ncho - Cid Sabóia_ de-carWiho
"-Mauro Benevides -Carlos Alberto - Raimundo Urd - Ney Maranhão - Mansueto

de Lavor- João Lyra - Francisco Rollemberg- Lourival_ Baptistà -Jutahy MagaJhães
- Ruy Bacelar - José lgnácio Ferreira João Ca1mon -Jamil Hélddad- Nelson Carneiro - Itamar Franco - Alfredo Campos
- Ronao Tito -lran Saraiva -lrapuan Costa
Junior- Pompeu de Sousa -Maurício Corrêa -:-- R_a,_chid Saldanha Derzi -Wilson Martins - Leite Chaves - Affonso Carnargo J_qr:ge Bomhausen- Dirceu Carneiro_- Nel.-~

Son Wedekin -Carlos Chiarem- José Paulo
Biso!.
O SR. PRESIDEI"ff'E (Iram Saraiva)"- A
lista de presença acusa o comparecimento
~-e 40 Srs. Senadores. Havendo número regi-:
mental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniCiamos nossos
traba1hos. __
_ .
_
O Sr:--p:-..ge(:fEúá-i-io íiá proceder á leitura
do Expediente.
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É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Mensagem
DO PRESIDENTE DA REPÓBUCA

corrente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 77, de 1985 (n' 2.816/83, na casa de
origem), que dá o nome de José Antônio Men-

des Sansano à Ceasà-Campinas.
(Projeto que se transformou na Lei nc 7. 744,

de 27 de março de

~989).

-

Aviso
'DO MINISlRO DA FAZENDA
AV1SON'234

Em 27-3-89
Senhor Presidente,

Reflro-me ao Ofício SM!n"92, de 2 de maiÇO
em curso, em que Vossa Exceléncia comunica

a aprovação, nessa Casa legislativa, de requerimento convocando-me para prestar informações sobre a evolução das medidas adotadas pelo Governa objetivando a normalização

da economia.
A propósito, comunico a Vossa, Excelência

que, além dos problemas internoS decorrentes
da implantação do Plano Verão, compromissos inadiáveis estão a exigir a minha presença
no Exterior, para tratar de assunto do ·mais
alto interesse do Pais, por duas semanas alternadas, justamente durante o período legal dã
convocação, impedindo-me de cumprir o
compromisso com essa Egrégia CáSa, deri.tro
do prazo constitucional
Pelos motivos expostos, consulto sobre a
viabilidade de comparecer ao Plenário .do Senado Federal no dia 18 de abril, às 15 horas,
quando terei imensa satisfação de prestar aos
ilustres Senadores todas as informações que
se fiZerem necessárias sobre o assunto para
o qual fui convocado.
Aproveito a oportunidade para relterar nieus
protestos de elevada estima e consideração.
- Mailson Feffelra dti Nóbrega_ Ministro da
Fazenda.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
Expediente lido vaí à pUblicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
REQCIERIMilNTO N• 48, DE 1989

Requeremos urgência, nos termos do art.
371, alínea c., do Regimento Interno, para o
Projeto de Lei do _Senado n" 19, de 1989, que
"proíbe emissão de moeda pelo prazo de sessenta dias e dá outras providências".
Sala das Sessões, 29 de março de 1989.

-João Menezes -JamD Haddad(PS8) -Ney Mar811hã9 (PMB) - C/UJgas Rodrigues
(PSD8) -Marcondes Gade/ha (PFL).
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --:' De
.Jornal fia Tarde de São_ "Pc,.ulo, _fi_ também ler
parte de sua biografia para o conhecimento
acorclv com o dispOsto no art. 375, inciso m,
do Regimento Interno, este Requerimento fidesta Casa e do povo_ brasileiro.
gurará na Ordem do Dia da próxima sessão.
(Pausa.)
Octávio tinha 73 anos e dedicou- a sua vida
Sobre mesa, comunicações que serão liao jomaJismo e a ·exportação Cfe cafê. Como
9
das pelo Sr. 1 Secretário:
jomaUsta, ele trabalhou no DláriO Caiiói:B e
São lidas as seguintes
dirigiu o Dlária do CommerCto,' entre- 19"55-~ _1_~58. Desde 1982 ele escrevia semanalBrasília, 16 de março de 1989
mEmte mi página 4 do Jornal da Tarde e -tamSenhor Presidente, - bém colaborava com o Jornal do Bmsil. Desta
= De_acordo corii. o Regimentõ Interno desta
C.:isa, e em complemento _ao oficio enCéinii· --forma ele mantinha ainda um elo com a profisnhadO a V. E'x' no dia 24 de fevereiro, indico -são que o tomou respejtado e da qual se
os-Senadores José Paulo Biso! e Chagas Ro- -afastara nos últimos anos, para cuidar da fazenda da família em Matosinhos, no Estado
drigues para participarem da ComissãO de
daRia.
Constituição e Justiça do Senado Federal co"Era um homem corajoso e decidido e deimo membro titular e suplente, respectivamenxa UltJ~ ·obra jom~lística expressiva", definiu-o
-te:o escritor Antônio Houaiss. durante o enterro.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
"Octávio era um dos representantes mais digEJC' meuS protestos de _Consideração e -apreço
nos de lima geração que sempre lutou para
- Fernl!ndo fleiirlt.jue Cardoso, Líder do
encontrar rumos sociais viáveis para ci Brasil.
PSD8.
Viveu os últimos anos acabrunhado porque
Brasília, 28 de março de 1989
os ide_ais de nossa geração, infelizmeri.te, maSenhor Presidente,
lograram e ele era uma das vertentes dessa
Nos tennos regimentais, solicito a V. ~
angústia",lamentou Houaiss.
seja aJterada a composição da cPI que trata
Atento às mudanças do País. principalmen~
dos conflitos de terras ocorrentes no País, paste aos movimentos ecológicos e políticos, Ocsando o Senador Leite Chaves· a compor a
távio Thyrso de Andrade escolheu justamente
relação dos membros titulares e. o Senador
estes dois temas para os artigos que publicou
Márcio Lacerda a de suplentes.
no JT nos dias 7 e 21 deste mês. "O Rapto
Na oportunidade, renovo a V. Ex' meus pro- - do Estado", publicado no dia 7, lamenta o
testos de consideração e apreço. -_ Ronan
"Divórcio entre a classe política e a opinião
Tito, Líder do PMDB.
púbUca" e considera essa dicotomia o "aconO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Se- __ tecimenlo mais importante da atualidade".
"Não nos percamos nos meandros da surão feitas as a1terações soliCitadas.
cessão presidencial", assinalou Octávio no arw
Há orado'res ·inscritos.
tigo. "A manifestação de preferência por um
CõhCecto· a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
ou outro dos candidatos visíveis é prematura
quando se toma cada vez maior a incomunica~
S. Ex~ n~o está preserite~
bilidade, a fratura, entre o País e os que deveConcedo a palavra ao nobre Senador Afon~
so Sancho.
riam repr:esentá-lo", prosseguia o jonialista no
mesmo texto. Preocupado com o ·que consiO SR. AFONSO SANêHO (PDS- CE.
derava ..a escalada da esquerda totalitária" no
Brasil, ele atacou a "hipo-crisia dos ecólogos"
Pronuncia o seguinte dis(:urso.) - Sr. Presiao referir-se ao I Encontro das Nações Indígedente, Srs. Senadores, morreu domingo próximo passado, em Petrópolis, o jornalista Octánas, rea1izado em Altamira (PA) Oo início do
mês, classificando o encontro como _uma
vio Thyrso de Andrade, um dos mais brilhantes
-do pais, vftlma de enfarte do mioc-árdio. Aquele·· união_ 4e "roqueirOs, esquerdistas locais, sa~
ilustre home111_ de imprensa com seu talento, - cerdotes progressistas e toda a cáfila de anar·
cóides petlstas que não perde a ocasião de
sua competência, sua objetividade e amor à
Pátria, não deixava de estar sempre alertando
propagar a guerra entre as classes, raças e
a nação contra os pregoeiros da badema-que, espécies".
seguhdo o seu pensamento, tinha um úníco
Nesse artigo, publicado no último dia 21,
Octávio elogiou o'seringueiro e ecologista Chi~-_Qbjetivo "A Tomada do Poder.., a exemplo doque ocorreu na Rússia dos Czares, em 1917
co Menàes, considerando sua morte uma "catástrore". Para o jornalista, a sociedade perdeu
--e que muito a· propóSito, num rundamentado
artigo sobre a impatrió'tica greve dos dias 14
um "conservacionista autêntico" e sua morte
e 15-de março, publicado noJOI118ida Tarde,
foi "explorada em pérfidas campanhas contra
o emp!'esariado rural em geral".
onde o grande prejudicado foi o país e que,
Octávio Thyrso de Andrade deixa a viúva
mesmo assim, um certo líder sindical com
toda a sua arrogância, afirmou do alto dos
Maria Luísa Abreu de Andrade, seis fühos e
dez netos. Ele passou os- últimos dias, espew
seus· tamancos se vangloriando, pasme a na~
ção, que o país tinha-Perdido bilhões de cruza~
c;:iã.lmente a Semana Santa, seledonando artidos novos.
gos que publicou em jornais, pois pretendia
aproveitá-los em um livro sobre suas idéias.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, como homenagem de minha parte e_ coino homem de
OJomfll da Tarde publica hoje o último artigo
centro _que sou, peço para transcrever nos
do jornalista, onde ele denuncia a "greve como
anais_ deste congresso, o último artigo do sauuma tática comunista de tomada_ do poder".
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bemf)
doso morto, já ~ferido e publiCado hoje no

a

Restituindo autógrafos de projeto de
lei sancionado:
N' 72/89 (n' !27/89, na origem), de 27 do
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DOCCffi1ENTO A QUE SE REFERE O
SR. AFONSO"SAflêHO EJ'1 SEU DIS-

C(JRSO:

·

"JOGOS OE GàERRA
Octávia Thyrso de Andrade

34,7~ _!rabalhad9res em greve. O !lúmero

elevou-se a 55.094, em 1915, e. a 1.086.354

_:ern 1~.16.(M~Ferro:Ll1Révolution.de 1917.
Pág. 45. Edição "Aubier".) A insatisfação de
pequenos burgueses e proletários com a má

Não há que nos enganarmos. O PT é 0 - condução da guerra foí habilmente eXplorada
partido da subversão revolucionária. O texto
pelos bolchevistas para infectar as agitações
constitucional admite greve para apoiar reinM
com reinvindicações políticas que lhes eram
v:indicações ec.onõmicas dos trabalhadores. O
conyenientes. Assim, um belo dia, grupos reu~
PT anulou revolucionariamente a Constituitlidos nos bairros operários de Petrogrado soção. A greve gera] promovida, nitidamente pomaram-~e à _massa urbana desorganizada e,
lítica, teve como alvo denubar o Plano Verão.
esp~_i~~o-se pela Perspectiva Nevskij, foram
As brigadas de _choque da cur - núcJeo
COnduzidos à invasão do_ Almirantado e do
das futuras "SS" mai"xistas brasileiras _ opuPalácio de lnvemo para instalarem um quase
seram-se violentamente ao direito ao trabalho
insignificante bando de r~VÇ>lucionárfos profiSdos cidadãos. Combateram com paus e pesiOnais riO Centro nervoso, na sede do imenso
dras o exercício da liberdade de ir e vir. As
frn-Pé06.- - --barricadas erigidas para impedir tráfego de
A situação no Brasil é, felizmente, muitQ __diveículos e os piquetes que bloquearam o in- versa à da Rússia em guerra. O Sul e o Centrogr_esso aos locais de trabalho integram 0 elenOeste brasileiros, onde uma agrolndústria
co de táticas da guerilha urbana. Não há greve
criada pela iniciativa pa!l;icula~ ostenta grande
pacifica pa.ra.o PT.
--pujança económica, não serão presa fácil a
As prefeituras ocupadas pelos minoritários
aventureiros golpistas de esquerda. Não é por
petistas - eleitos graças à supressão, pelo
outro motivo, aliás, que nessa área se conc-enPMDB, da exigência de maioria absoluta em
tia a-a:tividade revolucJonária dos "narodnik"
pleitos municipais .....,... "foram postas a seMço - locais, socialistas subversivos que, a exemplo
da car. A Prefeita Erundina agrediu a coletivi- de seus êmulos russos., vão promover ãgitadade paulista na com a imobilização da frota
çôes etn c;ontacto direto com o povo. A organização "narodnik" brasileira é integrada pelas
municipal de ônibus nos dias do movimento.
O sindicalista bancário eleito prefeito _de Porto ''comunidades eclesiais de base", "Comissões
Alegre junto1..1-se a piquetes que tentavam
de sem-terra" e congêneres.
manter fechadas as instituições financeiras.
Nâo é o Brasil a Rússia de 1917- já o
Na mesma linha atuou o prefeito de Vitória.
dissemos. Todavia. a análise comparativa de
Após o comportamento afrontosamente su~
movimentos insurrecionais sempre comporta
bersivo do PT, da CUT e de Suas brigãdas -ensinalnentosúteis.AconsolidaçãodeLenine
dechoque,éfácilimagiriarocenáriodeviolên- no poder deveu-se muito ao isolamento da
cia totalitária marxista que se instalará no Pais
Rússia pela barreira que os lmpêrios centrais
se o Lula e os seus Khmer Vermelhos pudeerigiram entre ela e os seus aliados ocidentais.
rem utilizar-se das franquias democráticas pa- As tentativas de intervenção das democracias
ra assaltar o poder.
em 'favor de Kerenski ocorreram com atraso
O Governo federal e os estaduais foram ti- e imensas dificuldades logísticas.
moratos diante_ dos acontecimentos. A proNo mundo atual uma série de complexos
priedade particular esteve exposta a riscos que !atares im~veis de enumerar no espaço
se n!o materializaram unicamente por vonta- de um artigo de jornal mostram, igualmente,
de dos dirigentes da greve. A agressão do poque os espasmos intervencionistas das super~
der sindical ao País não encontrou opositores.
pOtências se acham em declínio, t,anto a Este
Um sórdido oportunismo recheou de falso quanto a Oeste. A URSS enfrenta no Afega~
constitucionalismo a oratória das autoridades __ ois_tão o fracasso humilhante que os Estados
encarregadas da manutenção da _ordem. A!~
Unidos conheceram no Vietnã. A retirada dos
flllllS serviços éssenciais foram interrompidos
cubanos, procuradores dOs russos em Angola,
sem repressão de governantes imbuídos de. tem paralelo na derrocada dos _"contras", morespeito a um direito de greve ainda não regubilizados por Reagen na guerra da Nicarágua.
NO horizonte discernível não aparecem opera·
lamentado. Estcitals -com pesSoal regiamente
pago tomaram parte na greve. É compreen- ções do gênero "Brother Sam", aqui ou alhusível: o estatismo é inimigO da Nação.
res. As esp~6dicas "}?litzkrieg" em Granada
A greve política é uma operação tática insee na Líbia são exceções à ~gra que se delineia,
rida no planejamento estratégico dos partidos in;lpostas por imperativos de balizar fronteiras
inlransponívefs entre as superpotências em
revolucionários. AI:;) mesmo tempo que per·
mfte balancear o número .de trabalhadores' confronto.
'
efetivamente ati vos no movimento, identifica
A recente tentativa de greve geral e a ocupaos pontos fracos do sistema adversário. A meção de usinas s!derúrgicas, promovidas aqui,
dida que se intensificam, as greves políticas
~ atas revolucionários que os brasileiros deampliam a impetuosidade revolucionária de verão enfrentarpor si mesmQ:S. Alguns setores
grupos minoritários, para tomá~los coesos em julgam irripossível o advento de um governo
operações de assalto ao poder. Na história
de extrema esquerda no Brasil pela oposição
da revolução russa ·o número de grevistas au- que suscitaria nos Estados Unidos e em almentou aceleradamente nos anos que prec-e- guns países europeus. Enganam-se. A crônica
deram a vitória do golpe p~rpetrado sob a
do fracasso da diplomacia de Washington na
direção de Lenine. No perfodo de agosto a
América Central_mostra que as forças demo--setembro de 1914 havia, na Rússia, apenas
cráticas não devem confiar no apoio de even-o
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tuais aliados do exterior. Os_ nossos- subver~
sivos s6 poderão ser contidos se os liberais
democratas locais lhes oferecerem combate
com os meios que dispomos aqui. Nesse deSiderato o primeiro passo é exigir a abolição
do "muniquismo" oportunista que imobiliZa
partidos e governantes_ diante da ousadia do
petismo e de outras modalidades de populismo predatório. Não se pode, por exemplo,
considerar as greves "consentâneas com o
espírito da.constituição", como andaram a
propalar alguns calhordas. Conversa._ O que
houve é wn ensaio de revolução.
"A revolução, em si mesma -isto é, a derrubada do poder existente e a desagregação
das relações sociais vigentes-, é um ato poütico. O socialismo não poderá advir sem esta
revolução. Tal ato político~ indispensável na
medida em que se faz presente a necessidade
de destruir. Mas o socialismo repele a roupagem política ond_e começa a sua própria atividade orgam"zadora, onde persegue os seus
próprios fins, onde é ele mesmo." (Karl Marx
e F. Engels. Écrfts Milítaires. Edições "L Herne", pág. 175/6. Os glitos são de-M. e E.)
As greves políticas, _a ocupaÇão de siderúrgicas_e fábricas em geral, a invasão de propriedades agrícolas inserem-se, como ensinam_
Marx e Engels, na ativfdadf~ organizadora dos
partidos revolucionários em processo de repú~
çOO à roupagem politica.
Ao chegar de Usboa o candidato do PT
à Presidência da República assinalou o êxito
da manobra empreendida por seus agentes,
ao dr;;clarar expressamente: "A greve só acon~
teceu em Porto Alegre, Belo Horizonte, São
Paulo, Rio de Janeiro, Redfe, Salvador e filaceió? Ora-. no Brasil tódà o mundo sabe que
basta parar o Rio e São Paulo para tudo parar"
(JB, 19/3). Aos bolchevistas também bastou
parar Petrogrado para imobilizar a Rússia ...
Em presença dos jogos de guerra do "Par..
tid? Vermelho", o governo portou-se como
se desse_razão aos inimigos mortais da democeada. A atitude não foi motivada por amor
à ordem constitucional, tão freqüentemente
desrespeitada po1Samey & Cia A iriércia diante da agressão do poder sindical teve como
causa uma imensa, uma incomensurável co-vardia.

Este é o último artigo que recebemos de
Octávio Thyrsc de Andrade, falecido domingo
último em Petrópolis."

O SR. ?~IDENTE (Iram Saraiva) -'Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.
O SR. ITAMAR FRA/YCO PRONUNCIA
DISCURSO Q(fE. Efi1RE(iàE Â REVIMO DO ORADOR, SERÁ f'(Jf3UCADQ
POSTERIORMENTE

Durante o discurso do Sr.ltamar Franco o Sr. Iram Sm-aiva, I~ VJce..Presidente,
deixa a cadeira da Presidéncia que é ocupada pelo Sr. Áureo MeDo, Suplente de
Secret4rio.
·

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)-Concedo a palâvr.EI-ao nobi'e Senador Jarbas
Passarinho. (PauSa.)
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passado, a ascensão de um grupo social conhecido como oligarquia cafeeira. Este grupo,
oU -representantes seus, ocupariam o poder
áté aprOximadamente 1931, quando a knposPaulo Bisai.
sibilidade- de satiSfaç.lo, pelo governo, de expectativaS -de melhoria das condições de vida
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente., -Srs.- di:3_ -população, resUltou em um golpe de estaSenadores, agradeço inicialm~nté ao nobre
do, iniciando-se assim a participação política
Senador José Paulo Bisol em me permitir usar
dos militares no Governo de El Salvador. Desde entãO, a oligarquia cafeelra foi perdendo,
a tribuna neste momento que lhe caberia, exaM
cada vez mais, a sua capacidade de _articular
tamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
tratar de um assunto que sempre me tocou
um projeto histórico próprio que lhe permiprofundamente.
.tisse representar os interesses gerais da nação,
Na Faculdade de História na Universidade
acima das divisões sócio-econômlcas e sóciopolíticas internas. Configurou-se a mim um
Católica ·do Estado de Goiás --onde mais
tarde, terminado, o curso, especializei-me em
vazio político, Jogo ocupado pelos segmentos
Idade Antiga, cofn a mesma emoção, diria
militares, sempre atrelados aos interesses norte·f3mericanos.
até, com a mesma paixão com que me debruçava sobre o passado lá no Oriente Médio,
Em 1972, realizaram-se eleições seguidas
na Europa, no Extremo Asiático- --::-;·'debrudCdríunfo dos partidos de oposição, pela pricei-me muito também sobre a História das
meira vez unificados. Sua vitória é_ f~audulen
Américas, principalmente a da América Latina;
tamente arrebatada pelo partido oficial. J:: aí
lógico que, latino, não poderia ter outra fantaque se_ encontram as origens do movimento
guerrilheiro em El Salvador: a fraude eleitoral
sia senão a de ver o continente americano
tão avançado, tão evoluído e·cam tão próspero
de 1972 foi suficieri.temEmte demonstrada padesenvolvimento, como sói acontecer com o
ra os Setores redic;cdi?:ados da esquerda, de
MUndo Antigo. E lá naquela Escola, emocioque a via eleitoral era. um meio obsoleto e
inútil para a promoção das grandes transfornou-me também a América'Central: seus po.o
vos, a sua origem, a começar pelos incas, pemações sociais e polfticas que tanto ab'nejava
o povo de EI Salvador. O único -c"ãminho seria,
los astecas, pelos maias.
pára eles, a luta armada e violenta, dentro de
E hoje, quando El Salvador vive momentos
um-esquema de guei'réfpi:>]:iular' prõiOngada.
angustiantes, sinto-me muito à vontade em
Seguiu·s·e o períodO; Cjue até-hoje permanece,
tratar de uma questão fundam~ntal para a
América Central, e diria, tão fundamental que,
de turbulência e convulsão, que recrudesceu
se não tivermos o cuidado sufic;_ien_t.~. podere- a partir do golpe de EstadO de 1979.
mos v.er escapar o estado de beligerância por
A par des~ situação de crise que se esten· ingerência de um outro povo -da América, o
de, em maiOr ou menor grau, aos demais paípovo· norte-americanO. Podererno~_ver espases da América Central, vimos, durante toda
lhar-se pela América 'Central, deScendo até a -a:-adrhiniStraÇão Reagan, desehhar-se claramente_ uma política americana de aberta inge9
rência nos assJ,Jn.tos internos de El Salvador,
ressuscitando a velha e anacrônic_a "teoria do
ca de domínio e de supremacia de um povo
dQmjn_Q::,__muito em voga, ao fim da Segunda
sobre outro.
Guerra Mundial, quando, dentro do contexto
~r . Presidente, Srs. Senadores, llá (Juáse
da "guerra fria" e do conflito LeSte-Oeste, ~os
~a década El Salvador sofre com a chaga
Estãdos Unidos consideravam a América Latid~ uma guerra civil doloro~ e sangrenta,' que
na como área de influência sua, e se atribuíam
cot?re de luto as famílias salvadorenhas,_ hiuio q~estionável papel de guardiães da "libertas delas atingidas pel~ perda ou desaparedade" na região, contra um hipotético "perigO
cimento de um ou mais de seus entes _qUericomunista".
dos. No momento em que ainda repercutem
NesSe momento, o nível de politização e
em toda a imprensa mundial, os acontecimende organização das massas em El Salvador
tos que marcaram o recente pleito eleitoral,
é extremamente elevad~. Por outro lado, o
ali realizado a 19 de março último, eu gostaria
modelo político imposto pelos Estados Unidos
de lemlwar aos nobres Colegas alguns_ fatos
encontra-se bastante debilitado, não apenas
Kg.dol; • es&a cruenta luta que se trava naquepelas condições objetivas de miséria entre a
le p8rs vizinho, e manifestar, igüalmente, aos
população, como também pela descrença geformuladores da política externa brasileira, a
neralizada com que o povo Salvadorenho vê
'noSsa profunda preocupação com a situação
os mecanismos institucionais de seu país, em
interna daquele país e as possíveis conseqUênmeio à crise económica mais dramática ·de
cias para o cenário polftico internacional.
sua história. COmo se não bastassem esSes
De uma perspectiva histórica vemos, desde
fatos sombrios, acrescente-se ainda o estado
o triunfo da Revolução Cubana, na década
de saúde do Presidente Napoleão Duarte, conde 50, uma mOvimeirlaÇao-rerormista e até
sumido por insidiosa moléstia, que rapidamesmo revolucionária_ na América 'central,
mente lhe rouba as forças. Tudo parece levar
tendente a desestabilizar as oligarquias de poa uma convulsão social que poderia converder comodamente instaladas naqueles países,
ter-se em uma repentina transformação ·n:a
que apoiavam e contribuiam para o processo
correlação de forças dentro do pais.
de conSolidação da hegemonia norte-ameriFoi neste quadro sombrio, de dúvidas e ceticana na América Latina. Em E1 Salvador, espedsmo, que se desenrolou a campanha eleitocificamente, deu-se, a partir do final do século
S. EJcf não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram .
Saraiva, por permuta com o Sr. Senador José

:.é:~~~~;t.~s::a ~:i~~e:a :C~=d~~~~:
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rale que foram levados a cabo os preparativos
para as eleições preSidenciais, realizadas a 19
de março último.
-Com o objetivo de solicitar o apoio do BréiSil
à sua proposta de paz, visitaram--o __ Senado
Federal, alguns dias antes da realização das
_eleições em seu país, dois represententes da
frente Farabundo Marti de Ubertação Nacional, grupo guerrilheiro detentor de substancial
porção do território salvadorenho. Consideram eles que a recente mudança na administração norte-americana ensejou a abertura de
um novo espaço para a negociação da crise
salvadorenha. Oferecia assim uma trégua, para que se pudesse discutir a sua proposta de
paz que compreendia os seguintes pontos:
1 _-adiamento das eleições para 15 de setembro, o que permitirià o registro de todos
os eleitores salvadorenhos, e a sua participação, no pleitO, em números mais significativos;
a retirada das tropas governamentais; a fiscalização das eleições por um grupo neutro;
2 - julgamento dos responsáveis por matanças indiscriminadas e crimes que hajam
contribuído para o acirramento _da guerra;
3 - redução das Forças Armadas dos
36.00 o home:ns çqm que contam atualmente
para os 12.000 que as compunham em 1978.
Terminava a proposta conclamando o governo-dos Estados Unidos a assumir a posição
de fomentador respeitoso da paz na região,
para que pudessem os sa:Jvadorenhos encontrar, por si próprios, solução para os seus problemas.
Esta prOposta de paz não foi sequer considerada pelo governo. As eleições tiveram lugar
em meio a um clima de terror, com atentados
a bomba e todos os transportes parados, como parte do boicote imposto pela guerrilha.
O resultado, como todos sabemos, deu a vitória a Alfredo Cristiani, candidato da Aliança
Republicana Nacionalista, partido de extrema, direita com not9rias ligações com os esquadrões da morte, que massacraram milhares
de civis.no início desta década. Para a guerrilha, a vitória da ARENA implicará uma maior
radicalização do processo político, que não
gerará senão mais violência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, busquei nessa minha exposição, detalhar-lhes, a titulo de
informação, os antecedentes históricos, a correlação de forças e as perspectivas que se
descortinam para um pais vizinho e amigo.
Há, claramente através da proposta de paz
apresentada pela FMLN, uma postura, por parte daquele grupo, de conciliação e negociaçªo. eergunto-me então: não poderia o Itamarati abrir um canal de comunicação com a
Frente Farabundo Marti de Ubertação Nado~
nal, com o intento de levar a sua proposta
ao Grupo de Apoio ao Grupo de Contadora,
do qual Jaz parte o Brasil, juntamente com
Peru, Argentina e Uruguai?
Sabemos que o Brasil, por sua responsabilidade de maior pais latino-americano, pelos
principias .a orientar a sua política externa,
enunciados na Constituição de 5 de outubro
de 1988; principio da não-ingerênda nos assuntos internos dos demaiS países; principio
da solução pacífica das controvérsias; prin-
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cípfo da integração latincramericana, tem um
papel preponderante a desempenhar dentro
dos blocos a que pertence (o Grupo de Apoio
ao Grupo de Contadora e a Corhissãólntemacional de Verificação e de Acompanhamento
' - esta última no âmbito da Declaração de
Esquipulas D para a Instauração de uma Paz
Sólida e Duradoura oa América Centra]),
A presença do Brasil no Grupo de Apoio

a ContadOra e,- por Via: de conseqüência, na
Comissão estabelecida pela Declaração de
Esquipulas II, vem traduzir um postura de nossa política externa em favor de um maior en·voMmento nas questões puramente latino..a,mericanas. As iniciativas de Coritadora, do
Grupo de Apoio e de Esquipulas II prestam
magnífico testemunho de que os países latinoamericanos, que já são qonos de uma longa
e rica tradição em matéria de solução pacífica
de controvérsias internacionais, são capazes
de criar instrumentos próprios para a solução
de conflitos no continente, evitando assim a
sua internacionalização e a sua inserção no
conflito Leste-Oeste. Não é por acaso que os
Estados Unidos da América do Norte estão
excluídos tanto de Contadora como do GrUpo
de apoio e de Esquipulas.
Esperamos, assim, que o Brasil, no momento em que se orgulha de haver consolidado as suas instituições democráticas à luz
de uma nova ordem constitucional, possa
também contribuir efetivamente para o estabelecimento de uma paz duradoura na América Centra1, com a implantação da justiça s_odal e da liberdade em nosso pais irmão, El
Salvador. (Muito beml Palmas.)

O SR- PRESIDENTE (Aureo Mello) Concedo a palavra, para breve comunicaçao,
antes de passarmos à Ordem do Dia, ao nobre
Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ IGI'IÁCIO FERREIRA
(PSDB - ES. Para breve comUnicação.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto acaba de ser tratado pelo eminente Senador Itamar Franco, mas me pãreceu de tal gravidade
que estava a merecer como está, uma referência específica por alguém como eu que
presidiu uma Comissão de Inquérito que durou 1O meses sob os olhos interessados da
Nação, com ampla cobertura da imprensa,
que, depois de 12 mil documentos juntados,
depois de cerca de 35 mil peças as mais diversas. dezenas de horas de trabalho, concluiu
por um relatórto que foi apresentado pelo eminente Senador Carlos Chiarem, que indiciava
vários prefeitos, apontava ministros de Estado
como praticantes de crim~ de responsabilidade, apontava il!citudes comuns e chegava,
até, ao Senhor Presidente da RepÚblica. Essa
CPI motivou, subseqüentemente, uma denúncia que foi formulada com todo o critério, com
198 páginas, assiriada pOr seis Senadores e
entregue à Câmara dos Deputados, denúncia
essa que foi arquivada por um despacho lacónico, de duas Jinhas apenas, do então Presidente em .exercício, o ilustre Deputado lnocêncio onveira.
Pois bem, agora vem o ilustre Deputado
Paulo Mincarone denunciar, no Rio Grande

do Sul, numa reunião de empresários, com
ampla cobertura da imprensa, porque todos
os jornais de Porto Alegre hoje estão dando
conta dessa ocorrência nas páginas principais,
afirmando o seguinte:" ... que o arquivamento
da CPI do Senado sobre Corrupção teria sido
tramado em conjunto pelo Presidente da Càinara, Deputado Olysses Guimarães, e pelo
Presidente José Samey, como parte do acordo
qUe perm\tiu.a eleição do Deputado Paes de
Andrade para suceder o Deputado Ulysses
Guimare~"· E diz mais, Sr. Presidente: "Esse
acordo fez com que vários Ministros, como
Antônio Carlos Magalhães, Roberto Cardoso
Alves e Jader Barbalho, se integrassem, à última hora, na campanha de Paes de Andrade,
garantindo a sua vitória.
Esse fato, por sinal enfocado em outro jornal, motivo.u uma extemação do eminente Deputado José Lourenço, que negou; diz o jornal
FOlha de S. Paulo de hoje:

"O deputado José LOUrenço negou,
em Brasília, a existência deste acordo.
Louren_ço rebateu a acusação dizendo
que Mincarone "praticou corrupção eleitoral, aliciando votos em 'troca de passagens e estadias de parlamentares no Rio
Grande do Sul". Ele admitiu que as eleições, tanto de Paes de Andrade quanto_
de seu vice, Inocêncio Oliveira, "estiveram
ameaçadas na véspera da votação para
a mesa da Câmara". Ele afirmou, porém,
.que foi sua a iniciativa de procurar Ulysses
para garantir o resultado final. "Eu peguei
o teJefone e disse a Ulysses para trabalhar
o pessoal do PMDB porque eu estava trab_a1hando o nosso. Aliás, trabalhei a madrugada inteira", afirmou Lourenço.';
Sr. Presidente, digo Isso como alguém que
é egresso do PMDB- e está hoje nos quadros
do PSDB; fez uma carta respe"itosa ao atual
?.residente do PMDB, ex-Presidente da Câmara e ex-Presidente da Constituinte, Dr. Ulys~es
Guimarães. Tenho o Dr. Olysses Guimarães
como Ull)a_ figura inatacável. Um estadista de
alta dignidade, um patriota, com. toda uma
Vida de c;tedicação à causa pública, urna figura
rnodelar na nossa vida pública.
Tenho· profundo respeito pelo Dr. Ulysses
Guimarães. No entanto, Sr. Presidente, não
pode ficar a Mesa da Câmara indiferente a
wna denúncia desse porte, gravíssima, feita
por a1guém como o Deputado Paulo Mincarone, que concorreu às eleições para a Mesa
da Câmara como urri dos três presidenciáveis
disputantes. É necessário que esses fatos se.:.
jam esclarecidos pela Câmara dos Deputfldos,
~-partir de uma iniciativa da Mesa Diretora
doS trabalhos daquela Casa.
São duas, hoje, as "espadas de Dâmocles"
que ficam sobre cabeças, que precisam ser
e~minadas afinal. A primeira delas, Sr. Presidente, é a espadá que fica sobre a cabeça
do Senhor Presidente da República e de cinco
Ministros de Estado, denunciados, por seis Senadores da República com respaldo em milhares de peças recolhidas ao longo de mais de
10 meses.
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Pois bem, ou os Senadores são levianos,
irresponsáveis, e não poderiam ter formulado
aquela imputação, ou a denúncia é procedente e, então, ter-se-á que dar seqüência a ela,
com os desdobramentos previstos em lei.
O fato é que não se pode manter a situação
como está, mal parada nessa zona de sombras, nem preto nem branco.
Agora, estamos na iminência de ingressar
com um mandado de segurança contra ato
do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados,
para se obter, pela via judicial, aquilo que a
lei claramente no seu_ comando determina que
o Presidente da Câmara o faça.
A segunda e mais grave "espada de Dâmocles" se coloca sobre a cabeça de um homem
que é a própria história viva deste País, homem
da mais alta dignidade, é sobre o Dr. Ulysses
Guimarães.
Tresdigo que tenho o mais profundo respeito por S. f:x!', mas não posso·, não quero
e não vou aceitar _que isto fique assim, Sr.
Presidente. São dois fatos da maior gravidade.
A Câmara ·comeÇou, aliás, com isto que persiste tendo desdobramentos graves. _Um Deputado - o Sr. lnocêncio Oliveira - investiu-se Je onipotência e, num despacho mono~
crático, de duas linhas apenas, impediu a Câmara dos" Deputados de exercer um direito
que lhe compete nos termos precisos da lei.
Um deputado apenas! S. SX' não é: ele representa! Nós, parlamentares, enquanto exercentes de mandato, não somos: representamos.
Quando estamos na Mesa Diretora dos trabalhos de .uma Casa. representamos duas vezes:
,representamo_s o nosso povo, lá na Câmara,
e o nosso estado, cá no Senado; e representamo~ também aqueles parlamentares que
nos investiram das responsabilidades da condução dos trabalhos da Mesa Diretora.
Sr. Presidente, não posso, não quero e não
vou ac_eitar que persista, sobre a cabeça de
figuras, essa espada pendente-- sáo pessoas
que seguramente não merecem isso - , sem
que a Câmara dos Deputados tome uma providência. Espero que se possa rever o despacho do Sr. Inocêncio Oliveira, através de novo
despacho do titular presidente da Cimara dos
Deputados, e, mais do que isso, que se faça
agora a apuração das responsabilidades nesse
episódio.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciso que
tudo fique claro, porque o País cansou da impunidade; e também o País cansou dos métodos antigos de se fazer política; o País cansou
do passado. O país quer o novo, quer a modernidade, quer o avanço, quer superar esse ranço db passado, o ranço que permitiu i! impunidade, o ranço que mantém a incompetência
e não a afasta, que não pune a corrupçito.
Mais cedo ou mais tarde, o povo vai banir
o político que se recusa a ser ético, a ser verdadeiramente republicano: como também o político das concorrências duvidosas, dos rom~
bos orçamentários, o político do clientelismo.
Esse político do passado vai ser usado pelo
povo até à vespera da- eleiç~o. mas na eleição
o povo vai votar contra ele, Sr. Presidente, vai
sepultá-lo com o voto, porque o País quer
o novo, quer o avanço, quer o moderno.
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Peço à Casa compreenda este _desabafo.
que a Câmara dos Deputados,

J:: necessário

através de sua Mesa Diretora, pórlha um basta
nessa seqüência de erros, que põem sobre
a cabeça de pessoas tantas espadas sem que
as apurações sejam feitas!

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O
SR. JOSÉ !ONÁGO FERREÍRA EM SEli
DISCURSO:
"DERROTADO DENUNCIA
ACORDO CONTRA CP!
Gustavo Krieger COrrespoli.dente
Porto Alegre -

O arquivamento da CPI do

Senado sobre corrupção teria sido tramado
em conjunto pelo Presidente da Câmara Ulysses Guimarães e pelo Presidente José Samey,
como parte do acordo que pennitiu a eleição

de Paes de Andrade para suceder Ulysses na
presidênda da Câmara. A -denúncia foi feita
ontem em Pórto Alegre pelo deputado Paulo
Mincarone (PMDB/RSLque foi derrotado por
Paes de Andrade na disputa pela _direção do
legislativo. Mincarone disse que este acordo
fez com que vários ministros como Antônio
Carlos Magalhães, Roberto CardOso Alves e
J.ider Barbalho se integrassem "à última liora"
na campanha de Paes de Andrade; garantindo
sua vitória.
_
Mincarone disse ontem a um grupo de empresários, que se reuniu para ouvi-lo na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul,
que sua derrota por 21 votos roi definida pelo
acOrdo entre Ulysses e Sãmey. segunCb ele,
o presidente do PMDB propôs ao Governo
o arquivamento da CPI da Corrupção el'{l troCa
da eleição de Paes de Andrade para a preSidência da Câmara . O acordo teria sido fechado na véspera da eleição.
Mincarone diz que Ulysses, "como velha raposa ladina criada no PSD" conseguiu transferir para o PFL a responsabilidade pelo arquíwmento da CPI, através de um segundo acordo, desta vez com o Deputado José Lourenço,
líder da bancada pefellsta. Ele afirma que Ulysses garantiu a elclção para a primeira více-presidência do Deputado Inocêncio de OliVeira
com a cOndição de que este determinaria pessoalmente o arquivamento da CP! na primeira
vez que assurrússe de fato a presidência da
C!mara, o que realmetne acabou acontecendo."
Durante o discurso do Sr. José fgnácio
Ferreira, O Sf.-~reo M~lo, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Nelson Carneiro,
Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEI'IADO-

RES:
-

Mário Maia - Carlos De'Carli - Aureo
Ronaldo Aragão - Olavo Pire~ João· Men~es - Carlos Pat,roct"miO - joão
Castelo - Hugo Napol~o - Josli Agripino
- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena
Mello -

-MarcoMadel-DivaJdoSuruagy-Teotonio Vilela Filho - Allj'ano Franco --Gerson
Camata
Femandó Henrique t;!:ardoso -o
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Mário Covas - Mauro Borges - Meira Filho
-Roberto Campos - Márdo L..ctcerda- José Richa -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Netson Carneiro)
- EiTt 5 de novembro de 1987, roi criada
a Comissão Parlamentar de_ Inquérito, através
da Resolução no 184, de 1987, e que teria
por objeto investigar_ as r~sponsabilidades,
providências e extensão real do acidente com
a cápsula de césio 137, em Goiânfa.
A Presidência informa que o prazo da referida Comissão encerrou-se ontem, dia 28 do
corrente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, projeto de. lei que_ será lido
pelo Sr. l9·Sci::retário._

Ê lido _o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 48, DE 1989.

Prorroga o prazo fixado no artigo

25 do Ato das Disposições Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art 19 Fica prorrogado por noventa dias
o prazo estabelecido no artigo 25 do Ato das.
Disposições T ransit6rias da Constituição Federal.
Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação~
Art. 39 Revogam-se as disposiçõ_es em
contrário.

Justificação
ÓartigÕ 25 do Ato daS DispoSições~Transi
tórias da Constituição Federal determina que:
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 64 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro)
-::---: Sobre a mesa, requerimento que vai ser
lido pelo Sr, 19Secretário.

t

lido e aprovado o seguinte
REQt:IERJMENTO

N' 49, de 1989
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia a fim de que a matéria constante do
item rr 1 seja submetida ao Plenário em 4~
lugar
Sala das Sessões, 29 de março de 1989.
- Senador Jutahy Magalhães.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, será feita a inversão solicitada.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-- A Presidência esclarece ao· Plenário que

a proposição constante do item 2 da pauta,
por fixar prazo, até 1~ de junho do corrente
ano, para que se raça a instalação de equipa·rnentos antipoluição em veículos automotores
de uso urbano, foi incluída em ordem do dia
seJtl parecer, uma vez que, já aprovado o projeto original no_ Senado e emendado pela Câ·
mara, deverá ir à sanção em tempo hábil, a
fim de não perder sua finalidade, se acaso
aprovado por ~ta Casa.

"ficam revogados, a partir de cento e
oitenta dias da p_romulgação da Consti-tuiÇáo, sUJeito este prazo a prorrogação
por lei,_ todoS os dispositivos legais qlte
-atnOuam ou deleg~em_ a órgão do Poder
Executivo competência assinaiada pela
COnstituição ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a:
1-AÇão nOrmativa;
H-Alocação ou transferência de recursos de qualquer espécie.

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
-ltom2:

O pi"ãzo focado está por esgota!'-se. devendo,
portanto, por questões de conveniência, ser
prorrogado pata impedir' que eventual retardo
na legislação cause danos ao~País.
Arnatéria é nitidamente constitucional e deveria Ser-regUJada por lei complementar. Entretailto, no sistema Constitucional brasileiro,
_.riáo há lei complementar em razão da matéria,
mas, apenas e tão - somente, quando a
ConStituição expressamente a exige, e que não
_é o çãsO. Por isso, ~-projeto de lei me. p~e
a via mais adequada.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Para proferir parecer.)- Sr.
Presidente e Srs. Senador~s O Projeto de Lei
n9 37 de 1987, de autoria ~o Senado_r Nelson
Carneiro, propõe a instalação de equipamentos antipoluiçâo nos veículos automotores de
uso urbano, a partir de J? de janeiro de 1989.
A emenda da Câmara dos Deputados pretende a substitujção, no art.. 1~ do projeto, da
expressão: " ...a Partir de J9 de janeiro de 1989"
por: "...a partir de 1Q de junho de 1989".
- A ~meneia· proposta objetiva a abJalização
da data prevista para instalação dos equipamentos antipoluição nos carros, pelas monta·
doras.
O projeto de lei aborda tema relevante e
atual, ~ vistas ãs relações entre o desenvol-

Sala das Sessões, 29 de rnorço de !9{!9.
-João Menezes.
" O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
~ Ó projeto lido será P.ublicado e remetido
~ ~ de Comítituição e Justiça.

Discussão, em tunlo único, da emenda
da Câma_ra ~os Deputados ao PrOjetO de
Lei do Senado rf.' 37, de 1987, de autoria
do Senador Nelson Carneiro; que determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso
urbano. (DependendO de parecer.)
Solicito do nobre Senador Francisco Roa
Ilemberg parecer sobre a emenda da Câmara
dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
n9 37, de 1987.
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vimento s6cíõ-econ6mico-_e a preseiVação do
meio ambiente. A emenda da Cãfnara dos
Deputados é do maior interesse para esta Casa.
Somos favoráveis à sua aproVação.
I:: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A Presidência esclarece ao Plenário que
o Projeto de Lei do Senado n" 37/87 já foi
aprovado pela duas casas do Coilgresso-Na-

cional. Depende de apreciaÇão, portanto, a
emenda da Câmara.

- -osr. João

Menezes- Peço a palaVra,

Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Tem a palavra o nobre Senador João Menezes.

. O SR. JOJIO MENEZES PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE A REVI·
s40 DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

.,...._ Em- VOtação o requerimentO.
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram
DiscussãO -da erilehda, em turno único.-_-:

{Pausa)

Não havendo quem peça a pa1avra, encerro
a ctiscussão.

Em votaÇão.
Os Srs.. senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.

A matéria vai à Comissão de Redação.

E a segUinte a ·matéria aprovada.
EMENDADA
CÂMARA DOS DEPOTADOS
(Ao Projeto de Lei do
Senado n• 37, de 1989)
(1'1• 306/87, naquela Casa)

"Determina a instalação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de uso urbano."
Substitua-se no art.. l?_ do projeto a exPressão:
"... a partir de 19 de janeiro de 1989,..:·
Por:
".,.a partir -de to de junho de 1989, ..."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
.

-1~3:

Discussão, em turno úntco, do Projeto
de Lei da Câmara n9 78, de 1986 (nç
1.945/83, na Casa de origem), que inclui
o fotógrafo autónomo no quadro de atividades e profissões a que se refere o art
577 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n~ 5.452,
de 1" de maio de 1943, tendo

Sobre a mesa, requerimento que_ será lido
pelo Sr. }9 S~cretário.
I:: lido o seguinte

REQCIERIMEI'ITO
N• 50, de 1989
Nos termos doart. 310, alínea "C", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 78, de
I 986, a fim de ser feita na sessão de 6-4-89.
Sala das Sessões, 29 de março de 1989.

-João Menezes.
O SR. PRESJDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Em votação o requerimento.
Os Srs. senadoreS que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)

J\rt. 2~ Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item5:

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-ltem4:

Votação, em turno único~- do veto parao Projeto de Lei do DF n?
5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do_ Tnbunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 49

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n? 150. de 1984,
de aUtoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispOsitivos à Lei n~ 4.771,
de 15 de setembro de 1965, corri vistas
ao estabelecimento de mais restrições ao
desmatamento, tendo
PARECERES, sob n~ 1.103 e 1.1 04,
de 1986, das Comissõ~s:
-de Constituição e Justiça, pela ·constitucionalidade ejuridicidade e, no mérito,
favorável;
de Agricultura, f~vorável.

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior..
Passa-se à votação do veto.
o veto exige para -sua rejeição o Voto c-ontrário da maioria absoluta da composição da
Casa, em votação secreta.
.os srs. Senadores que votarem "siin';- estarão aprovando o veto, rejeitando, portanto, a
parte vetada. Os Ses. Senadores que votarem
"não" es~arão rejeitando o veto, aprovando,
portanto, a parte vetada.
Em apreciação- o veto.

permane-cer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A m_atéria sairá da Ordem çlo Dia, para a
ela retomar na data fixada.

PRESIDENTE (Nelson Carn~iro)
-- A matéria con~ou di Ordem do Dia da
sessão Ordinária de 1o do mês corrente, tendo
a discussão sido adiada, a requerimento do
Senador Leite Chaves, para a presente sessão.
·-·-_Discussão do projeto, em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão em segundo turno,
sem emendas_, q projeto é dado_ como definiti·
vamente aprovado, nos termos do art. 315
do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão de Redação.

o' SR.

É ~ seguinte o projeto aprovado_:

PARECER FAVORÁVEL, sob n'1.022,
de 1986, da Comissão
-de Legislação Social.

§ 2 9 Nos casos de arrendamento, o
pedido poderá ser formulado pelo arren·
datário, mas terá que ser acompa-nhado
de consentimento expresso do proprietário.''

PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1•150, de 1984
- , 7--;-=--

Acrescenta dispositiVos à Lei n9

4.771, de 15 de setembro de 1965,

com vistas ao estabelecimento de
mais restrições ao desmatamento.
O ÇongreSSb Nacional decreta:

· Art. 19 São acrescentados ao art. 1O da
Lei n' 4.771, de 15 de setembrÕ de 1965 (Có·
digo Florestal), os seguintes §§ 1? e :?11:.
"§ 19 Obedecidos os preceitos e exigências desta lei, somente será permitida .
--a derrubada de florestas localizadas em
áreas que estejam devidamente inscritas
ilo re_gistro irriobiliáiio coinpetente, devendo o pedido ser formulado em nome
do titular do domíriio.

c@.l aposto

· O Sr~ Jutahy Magalhães- Sr. Presiden-!e, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESJDEI'ITE (Nelson Carneiro)
.....:.. T ~ ã palavra V. Ex•

OSR.JOTAHYMAGAUiÃES(PMDB-

BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
pelas mesmas razões expendidas ontem, solidto aos. colegas senadores, principalmente
aos da minha Bancada, o PMDB, se abstenham de votar, para não dar número à vO_taç.ão
desse veto, porque temos outros vetos do
mesmq teor no Congresso NaciOnal. Devere·
mos esperar a votação desses vetos, para ded·
dirmos a posição a tomar aqui, no Senado.
Por _isso_, Sr. P~esidente, a minha solicitação
aos meus companheiros, para que não votem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço aos Srs. Senadores ocupem seus lugares, porque a votação será secreta, pelo sistema eletrônico.
Os SrS. SenadoreS já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. _PRESIDENTE (Nelson Canletro)
_- Se tod_9s os Srs. Senadores já votaram,
-vou Colher o resultado._
---Votaram SIM 7 Srs. Seriadores; e NÃO 8.
Houve 2 abstenções.
Total: 17 votos.
Não houve quorum.
Fica adiada a apreciação da matéria.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Volta-se a lista de oradores. COricedo a pala-

vra ao nobre Senador José 1?-ªulo Biso!.
O SR. JOSé PAtll.O BISOL (PSDB RS. Pronuncia o seguinte discurso.) ~sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores, inteiramente_ mergulhado êm perplexidade, ouvi o nobre Senador
Itamar Franco rnendonar uma pa1estra do Deputado Paulo Mincarone, realizada em Porto

Alegre, na qual S. Ex', pata explicar a derrota
da disputa pela Presidência da Câmara dos
Deputados. revelou que teria o_corrido um
acordo entre o Deputado Ulysses Guimarães
e o Presidente da República, José Samey, no
sentido de que estaria garantida a v:itória de

PaeS de Andrade, desde que ele assumisse
com outros o compromisso de determinar incOnstitucionalmente, agressiva e descarada-

mente, o arquivamento da CPI da Corrupção.
Os fatos, Sr. Presidente, Srs._Senadbres, conheddos por todos nós não são até o momento prova suficiente de que esse imoralssimo acordo tenha ocorrido. Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os fatos são suficientemente indiciários da possibilidade de que isso
tenha acontecido.
Ocorre-me lembrar uma pá9ina de um velho poeta quinhentista da Itália, na qua1 ele
dizia que havía lido e relido e estudado e aprofundado seu interesse nas páginas de Aristóteles, sobretudo aquelas em que Aristóteles
conceituava, discutia e tirava conclusões arespeito da virtude e que estranhamente, conforme o poeta renascentista, ele havia aprendido
tudo sobre a virtude, mas, pessoalmente, do
ponto de vista do seu caráter, de sua vontade,
de sua inteligênda, ele não saíra dessas leituras mais ético do que antes.
Acho que essa lição desse .grande poeta
italiano de 1500 meieceserpensada por todos
nós que estamos vivendo em wn País triste,
que desenha com tristeza o seu auto retrato,
o seu amargo autoretrato, desenha o seu??Ioroso auto-retrato em cada enunciado que elaboramos aqui, neste Senado, em cada discussão que se desfere ali na Câmara, em cada
atitude assumida pela Presidência da República. Que País é este, Onde os desenhaâores
da História, os autobiografistas da nacionalidade são fao1mente suscetíveis de suspeição?
Já não há como perguntar, neste País, onde
está a corrupção: o que cabe é perguntar onde
ela não está.
Onde, Sr. Presidente e_ Srs. Senadores, não
~a corrupção? Neste Senado?_~_a Câmara
dos Deputados? Onde não está a corrupçãO?
O problema, vulgarmente_ situado, é que a
corrupção sempre' está onde não estamos._ É
que localizamos a distorçclo ali onde não estamos, é que o nosso discurso enundativo~ diagnosticativo e acusativo da corrupção, é sempre
um discurso a distância, é que o pressuposto
ontológico da discussão da corrupção é a distârtcia. A corrupção sempre está lá; nunca está
aqui.
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Para mais di6cultarmos esta questão, Sr.
Presidente_e Srs. Senadores, tratamos, cuidadosamente, de não defmir a corrupção.
Afmal, num tratado sobre a mentira. li há
pouco tempo que mentira não é um enunciado patrístico, agostiniano, através do qual
nós dizemos o que na realidade não acontece
ou não aconteceu. Mentira não é, escolasticamente, a Piferenç_a entre o que se enuncia
e a realidade enunciada. Não, mentira é apenas o que se disse fora do convencionado.
Essa é uma questão muito bem _elaborada
e aprofundada pelo gênio de Nietzsche, segundo o qual somente mente quem está fora
~ regras convencionais que regulam a mentira.
Sr. Presidente, não sou suficientemente culto, nao- sou ·suficientemente experiente, nãO.--sou suficientemente sábio, não sou suficiente~
mente tranqüilo, judlcloso, judicial, para dizer
o que falta a este País. Porque, dentre tudo
o que falta a este País - como, por exemplo,
vergonha -; certamente falta a este País um
pouco de huinildade e falta a este País um
pouco _de coragem.
O fato de o nobre Sehador Itamar Franco
ter enunciado o que o Deputado Paulo Mincarone revelara não me causa muita impressão.
O que_mê impressiona, Sr._ P[esidente, Srs.
-~nadares, é que todos nós tenhamos excessivos cuidados quando o que se diz afeta lideranças como aJysses Guimarães. O que me_
impressiona é que tenhamos medo do nos
olhar, isto é, a própria cara do Legislativo diante do espelho.
Afmal, ninguém vai retirar da biografia de
Ulysses Guimarães o que S. Ex' fez de bom
e de nobre. Mas, pela mesma razão ética, é
dever de todos nós enunciar o que S. Ex! fez
de indesculpável e indecoroso, se o fez.
Se este acordo' existiu, Sr. Presidente, ele
é imoral, e as pessoas que dele participaram,
enquanto participaram, procederam imoralmente. E onde é que nós vamos co(ocar este
episódio, Srs. Senadores? Em que arquivo,
em que gaveta, em que grau de esquecimento? Existem escailinhos suficientes para arquiM
varmos semelhantes fatos? Para ·que prosseM_
guir, Sr. Presidente, se estas coisas não forem
esclareddas por V. Ex', pelos Senadores aqui
presentes e pelos Deputados? Por que não
fechar esta Casa? Que sentido ela tem? A de
clube? É verdade? Nós somOs um clube?
O Sr. Cld Sábola de c.v.Jbo - PeiTTllte-m-e V. Ext ~m ~parte?
O SR. JOSÉ PAtll.O BISOL - Penn!tirei em seguida, nobre Senador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero colo-car esta questão com rigor, clara e manifestamente, tal como estou fazendo, sem medO.
E Quero que esta questão se transforme em
uma questão de honra desta Casa, porque
se trata de uma Comissão desta Casa. E querO
que, no curso das perquirições, das indaga.Ções e das discussões que tivermos em tomo
disto, descubramos, progressivamente, toda
a. nossa fisionomia: O que somos; o que parecemos ser, a importância ou a desimportância
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que temos. E que isto sirva, de algurr1 modo,
positivamente para a Histó~ deste País.
O que não serve para a História deste Pais
é o que não setve para a sua transfonnação,
o que não setve para a História deste -País
é o que não setve pata modificar suas estruturas. E não podem_os _continuar girando à margem das coisas que deveríamos fazer, girando
à margem das coisas que deveríamos dizer,
girêindO à rrlargeril Cla-s coiSas que d~el-íalnos
esclarecer. ·
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho me permite um aparte?

V. Ex'
-

O SR. JOSÉ BISOL - V. Ex' tem o aparte..
O Sr. Cid Sabóla de COJYalho- Senador José Paulo Biso), é inegável a importância
do tema que V. Ext traz aqui; hoje, se(Jüenciando o pronunciamento do Senador Itamar
Franco. E inquestionável a importância disto.
Mas, também, é muito claro, Senador José
Paulo Bisoi, que V. Ex' fala sobre uma possibilidade, de wn se, e, como V. Ext gosta muito
de Filosofia, principalmente de São Tomás
de Aquinõ e- de outrOs aUtOres - igualmente
notáveis na Filosofia- que o Mundo conhece,
sabe, também, por força disso, que o se, é
muito questionado. O se Cãbe em todos os
pontos e em todos ·os lugares; e o se ocorre
para manchar honras; o se ocorre para defender; o se ocorre para que se lamente o que
poderia ter sido; e ainda há o se !Mo fosse,
o se não fora. O se é, evfdentemente, um conjunto de letras que formam uma das palavras
mais vazias na Filoso6a, na Jingua portuguesa
e em todo e qualquer idioma. O que lamento,
Senador José Paulo Biso!, é que um homem
do porte de Ulysses Guin1arães, com toda uma
vida dedicada a este País, possa ter sua honra
arranhada por um se qualquer, proveniente,
desta feita, das deduções, das declarações
prestadas pelo candidato derrotado à Presidência da Cã:mai"a Federal. O que não fazem
os homens - e fa1o filosoficamente para V.
Ex' - para justificar a sua derrota, p8ra justificar a queda de seu sonho, o fim do seu
devaneio e o dissipar de sua utopia. O homem,
por ser humano, por ser a própria essência
humana. recorre a tudo para eJCPiicar-se diante
do insucesso, qual se o insucesso não- fora
igualmente humano,- não pertencera igualmente à própria condição humana. Mas, en·
quanto V. Ext fala, eu me lembro do próprio
C.Oysses Guimarães, do seu esforço, da sua

luta...
O SR. JOSé PAtll.O BISOL- Lembro
a V. Ex' que V. Ex' está em um aparte[
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Mas

para ser acusado, como está sendo agora,
e se tomar réu, porque V. Ex!' acha que as
declarações do Sr. Paulo Mincarone sao suficientes para o indício para tomar Ulysses Guimarães um verdadeiro réu nesta hora. Mas,
se assim -fôssemos proceder, Senador JOsé
P8ulo Bisai, este Senado ~ria cheio de réus,
a humanidade seria toda de réus, porque nada
mais fácil do que manchar a cfigriidade humana, a honra da pessoa humana. E é isto que
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está aconte<:endo a (JlyliSeS Cil!imarães. Por
isso, peço, somente neste aparte que se alon-

gou indesejadamente, pode acreditar, mas
porque honra é sempre algo que se alonga,
principalmente quando é a sua defesa·, eu gostaria só de pedir a V. Exj ~ue comparasse

um11 palavra, um gesto de apoio a qualquer
candidatura, tanto da Câmara dos Deputados
como do Senado Federal. Sua ExCelência

sempre se manteve isento. Instruções querecebíamos de Sua Excelência eram no sentido
c1e wna isenção total. O governo jamais inter-

asfigurasdodeclarante,Efsf9./#e;sprr~-~.?~.~-:-;1 feriu nos problemas pertinentes ao Senado
'ração, examinasse a vida·®- c_adá um e V~Ja_ , ,~à Câmara dos beputados. Portanto, é estrase esse se tem lugar no curriculum de Ulysses nha, estranhíssima, essa declaração do DepuGuimarães. É bem capaz de não ter. É bem
tado Paulo Mincarone. Conhecemos as divercapaz de esse se não encontrar um lugar ajus- gências entre o Deputado U!ysses Guimarães
tado na trajetória luminosa daquele que é, no e Deputado Paulo Mincarone. Pode ser que
momento, o maior político brasileiro, o nosso haja qualquer mágoa nesse sentido, mas o
maior estadista. Muito obrigado. Desculpe ter- Presidente da República jamais interferiu nem
me alongado tanto. (Palmas)
vai interferir na Câmara ou no Senado Federal.
Ulysses Guimarães, todos nós o c-onhecemos.
O SR. JOSÉ PAm..O BISOL ~ AgraEu o Conheço, há 34 anos, como um dos
deço a V. Ex' o culto e sábio aparte, e posso, homens mais dignos, mais corretos, mais Iimtranqüilamente, integrá-lo ao meu pronuncia- pos, da vida pública brasileira, e jamais S. Ex"
mento, porque ele não incoincide com nenhu- aceitaria proposta neste sentido, e o Presidente
ma das proposições e das afumações que ve- da República jamais conversaria sobre esse
nho 'e que vou continuar fazendo. Nada me assunto. Este _é um problema do Legislativo:
preocupa mais do que manchar a honra da Cânláfa dos Deputados ou do Senado Fealheia, sem uma adequada motivação. Mas dera!. Não se pode continuar a cometer injus- ·
nada me preocupa mais profundamente que tiças com homens da nossa vida pública, esdeixar a honra alheia ao léu de declarações pecialmente o Presidente José Samey, que
irresponsáveis. Este é o conceito que tenho, tem. rnª"tido uma linha de c:orreção total: e
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, de com o nosso querido Presidente Ulysses Quiresponsabilidade. É sua responsabilidade, é
marães, um homem que todos admiramos,
minha. é dos Senadores, clarearmos este fato, veneramoS, e li.ãO acreditamos, em hip6tese
para que não fique, como um pêndulo nocivo,
nenhuma, nas acusações que põem em dúvisobre a cabeça da figura nobre de Ulysses da a honorabilidade, o caráter, a honradez e
Guimarães, a suspeita de ter assumido seme- a limpidez da conduta de Ulysses Guimarães.
lhante iniciativa. A minha preocupação, nobre
Senador Cid Sab6ia de Cmvalho, está mais
O SR. JOSÉ PAt:D..O BISOL- Tomara,
no sentido da defesa de Ulysses Guimarães
nobre Senaêlor Rachid Saldanha Derzi, que
do que no sentido de uma simples margina- V. EJCI' tenha razão, mas deVo confessar-lhe
lização, um ambíguo arquivamento, um equíM que tenho profundas dúvidas a respeito do
voco engavetamento de fato tão significativo. qu-e· disse no seu aparte.
Se V. ~ quer defender a honra e a dignidade
O Presidente José Samey, segundo·oaparte
de (llysses Guimarães, eu também o quero. de V. _EX,, não interferiu_ na eleição._ É passivei
Mas que esta defesa seja feita com a revelação que nãO tenha interferido, Sr. Presidente, Srs.
da verdade. Não daquela verdade mencionada Senadores, mas nada me impede de suspeitar
por um grande filósofo, já que V. EX' falou
que o tenha feito, porque ele me deu, no curso
em Filosofia, segundo a qual todas as verda- da Constituinte, todas as razões, e mais uma,
des são ilusões que esquecemos serem ilu- para suspeitar disso, na medida em que intersões. Não, refiro-me à verdade como a expres- feriu, Constantemente, no processo de elabosão literal do fato, a manifestação e a apar!ncia ração constitucional, coisa que nenhum Presidaquilo que, na realidade,_ aconteceu. Vamos dente que fosse realrriente grãli.de fMia.
chamar o Deputado Paulo Mincarone num in.E também gostaria de ·chamar a atenção
quérito, vamos verificar se S. Ex' confirma o
de V. Ex•, SenadorRachid Sãldanha Derzi, para
que .disse e _quais são os fundamentos que
um aspecto fundamental da teorià da mentira
S. EX' tem para confirmar o que disse. O que que é, em suma, a teoria da çorrupção. A
me interessa é que nada seja acobertado. O mentira não se perfaz, Senador: naquilo que
que me interessa é que- não lancemos cober- manifestamente se- faz se diz ou naquilo que
tores, se for preciso ser mais explfdto, em manifestamente se faz. A mentira se realiza
cima deste fato, o que me interessa é que no perlocutivo, isto é, nos efeitos daquilo que
as coisas sejam clareadas.
se faz, nos efeitoS daquilo que se diz. Então,
O Sr- Radtld Saldanha Derd - V. EX' não é explicitamente que se mente, Porque,
quando se mente explicitamente, na verdade
me permite um aparte, nobre Senador?
não se mente, se diz que se está mentindo.
O SR. JOSÉ PAt:D..O BJSOL - V. EX' É impUcitamente, Senador Rachid Saldanha
tem o aparte.
Serzi, sub-repticiari'1ente, às escondidas, por
O Sr. Rachld Saldanha Derzi - Nobre detrás dos bastidores, nos jogos do poder.
Senador José Paulo Bisai, dificilmente eu Penso que, num País onde qualquer jornal,
acreditaria que o nobre Deputado Paulo MinM rádio ou televisão decente - ou indecente
carone tivesse dado essa entrevista. Acredito _;.o ~ o direito de de:smanchar a honra de
até que ela tenha sido mal interpretada. Se qualquer _pessoa, ~ão podem_o~ deixar _semeo fo~ é de uma leviaridade sem precedente, lhallteS denúncias pairando no ar, nem deveporque o Presidente da Repúblico jamais teve
Socá-las entre outros inúteis papéis _em

mos.-

qualquer gaveta. Sei que a realidade, é opaca.
Sei que a oportunidade é uma característica
da realidade, e eu não sou suficienterriente
alienado por nenhuma espécie de idealismo
para não saber correlatamente que a transparência é ideal. Mas, entre uma e outra alternativa, o que me interessa coloc~r. já que não
se pode transceder à opacidade do real, é que
é preciso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
tenhamos uma atitude que se expresse como
um esforço contínuo, incansável, constante,
para tomar transparente a opacidade do real.
Nossa realidade, Senador Rachid Saldanha
Derzi, é opaca, notumamente opaca. Por isso,
é necessário que façamos, ali mesmo onde
ela se faz presente, o sol emergir. Quem é
quem nada importa. Não importa que seja
o senhor Presidente da República. Há maus
e bons Presidentes da República. Não importa
sequer que seja um homem respeitável; importa que seja um homem de passado e de
presente respeitáveiS. Importa verificar por que
neste Pais se deflri.em como habilidade políti·
c a, como inteligência política, semelhantes jogadas, importa ouvir, aqui, a idéia de que é
impossfvelleventar qualquer dúvida a respeito
da idoneidade de não sei quem. importa caracterizar essa preocupação de nao enfrentamento·como uma forma de não mudar nada.
O Sr. Jutahy Magalhães -Permita-me

V. EX' um aparte?
O SR. JOSÉ PAt:n.O BISOL V. Ex' com prazer.

Ouço

O Sr. Jt;~tahy Magalhães - Nobre Senador José Paulo Biso!, considero, e serei o mais
breve possível, que não podemos prejulgar
ninguém; não podemos aceitar como fato
confirmado uma denúncia feita pelo Deputado Paulo Mincárone. Por outro lado, considero obrigações dos própriOs denunciados
exigirem a apuração dos fatos, principalmente
pela declaração que o Deputado Paulo Mincarone me fez de que teria, inclusive, provastestemunhais .do fato. Não nos é possível pennitir
que aqueles que respeitamos fiquem sob a
sujeição dessa suspeita; não podemos perM
·mitir que os homens públicos continuem sendo acusados irresponsavelmente. Digo e repito - e neste. ponto discordo de V. Ex' -,
quando aqui fazemos a defesa do Deputado
(llysses Guimarães: pelo seu passado e pelo
seu presente, por tudo o que tem feito em
benefício deste País, S. Ex!' merece de n6s
todos esse respeito, e, por merece-lo, é que
também queremos que seja feita a apuração
desse fato, pa:ra que o leviano, aquele que
fez a acusação indevidamente, seja responsaM
bilizado e passe a ser o culpado. Se não agiu
com leviandade, se verdadeira for a acusação,
eu serei, como V. Ex', o acusador daqueles
responsáveis por esse ato que, se verdadeiro,
será o mais imoral possível e teremos que
condená-lo nesta Casa. Por isso que queremos exigir, em nome do Senado, em nome
dos Senadores, a apuração d6 fato.

O SR. JOSÉ PAt:D..O BISOL -V. EX'
no curso dO brilhante aparte com que me honrou, disse que "nisso" discordava de minha
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pessoa. E eu não vejo onde estejamos_dlscordando. Não esto.u fazendo uma denúncia, es-

tou levantando uma questão, estou questionando.
Sou uma pessoa que humildemente_ quer
que as coisas sejam feitas de uma forma simples. Eu aqui, neste Senado, no Plenário e
na Comissão de Constituição e Justiça, lutei

desesperadamente- ouça o advérbio, nobre
Senador-, lutei desesperadamente para que
não passassem questões constitucionais sem
uma definição da Comissão e para que não
passem no Plenário, sem questionamento,
problemas constitucionais.
E passou. Nós votamos aqui. Eu perdi. A
maioria dos votos foi em sentido oposto ao

que eu dizia, ou seja, que não era necessário
verificar determinado pressuposto constitucional.
Eu sustentei, no momento em que pude
falar aqui, no Plenário, e sobretudo lá na Co~
missão de Constituição e Justiça, que essas
coisas não podem ser apenas discutidas, elas
têm que ser objetivamente esclareçidas. Se
é um pressuposto constitucional, o respectivo
expediente tem que vir com a informação de
que o pressuposto está atendido.
.r
E nós aqui, por um vício que, segundo me
informam os sábios da política brasileira, foi
ac:fquirido no perlodo do Governo Figueiredo,
estamos deixando passar sem atendimento
do pressuposto constitucional. I; possível, é
decente, é nobre fazer essa autocrítica, a crítica
da Casa, ou vamo-nos afogar nas cortesias
e deixar paisar?
.
E vejam a responsabilidade do detalhe para
o qual chamávamos a atenção. O que é que
aconteceu, Srs. Senadores? O que é que está
acontecendo em torno disso? Diariamente,
nos jornais, discutem o assunto. O Superior
Tribunal Militar tomou uma atitude, a meu ver
até juridicamente incorreta, fazendo o que o
Senado deveria ter feito, atendendo ao pressuposto constitucional!
Isso deveria ter sido objeto de nossa decisão, forma clara, incisiva e definitiva. Mas a
nossa fraqueza, o nosso deixar passar, a nossa
cortesia, a nossa elegância produziu essa ambigüidade. Se nós tivéssemos orgulho -não
orgulho formal, não orgulho de adolescente,
de escolar, mas consciência de valor pessoal
ou consciência de valor de entidade, claro que
nos preocuparia o fato de que wn Tribunal
Militar, por superior que seja na sua hierarquia,
tenha pisaao ·em
deste Senado, por elipse, por metáfora. Ou ningUém se sente pisado? Ou não se trata propriamente de orgu1ho,
mas sim de ausência de um saber sobre si
mesmo?
Não, Srs. Senadores! Fui juiz 30 anos, e
antes de uma sentença final, o pressuposto
ontológico do Direito Penal é a inocência. São
ardentes as minhas palavras, mas por detrás
delas está uma experiência de respeito aos
réuS. de respeito aos indiciados, respeito esse
que se define, em última análise, na sua mais
ampla generalização, como respeito ao ser humano. Antes da decisão fmaJ, pressupõe-se
a inocência. Mas não me tragam aqui, como
veio à baila, em wn dos apartes, a idéia de

·erma

que o simples questionamento, o simples indiciamento, a simples investigação, a simples
busca d~ verdade já desmoraliza o indiciado.
Quem sabe teremos a paciência de recordar, já que o homem, sobretudo no Brasil,
é. um homo patiens, um homem que sabe
sofrer - e ninguém. sobrevive neste País, a
não ser como homo patiens; dignidade nenhuma sobrevive neste País a não ser como
a dignidade do homo patiens, como um talento d.e padecer.
Quem· Sabe, Sr. Presidente, e Srs. Senadores, vamos recordar uma lição de um dos
maiores penalistas italianos, Camelutti, segundo o qual é uma tragédia do Direito Penal
te:r que punir uma pessoa para saber se ela
deve ser punida. É um drama do Direito Penal:
para saber se wna pessoa deve ser condenada
é. preciso fazer um inquérito policial, um processo, uma perseguição judicial; quer dizer,
a pessoa, antes de ser condenada, é punida
pelo processo ..em si, pelo inquérito, mas Isto
é uma tragédia no sentido grego do conceito,
C'U seja, não há como fazer de outro modo.
Para sabermos se o Presidente J_osé Samey
e se o Presidente Ulysses Guimarães realizaram ou não esse pacto- e .. a honra deles
é no sentido de que esse pacto nã.o..tenha
ocorrido - . para sabermos a verdade, teremos de perquirir. Se esta filosofia que o inquérito já desonra, filosofia que .obscureceu todo
o comportamento da Presidência da República no curso das atividades da CP! da Corrupção, se esta filosofia predominar aqui, Sr. Presidente, é porque a honra não nos pesa, é
por que a honra não nos importa.
V. Ex' está pedindo um aparte, Senador
João Menezes?

O Sr. João Menezes- Estou até com
vontade. Quero um aparte, sim.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL -Tem o
aparte V. Ex'.

O Sr. João Menezes- Parece-me, quando V. ~~·iniciou o discurso, declarou (Jue os
elementos que estão em jogo não eram suficientes para se chegar a um resu1tado, para
se procurar qu~quer ac~sação .. Esse fato é
verdadeiro. Realmente, era notícia de jornal
e não pudemos aquilatar a sua profundidade.
No entanto, há um fato que me preocupa muito, Sr. Senador José Paulo Biso!: é que estamos vivendo o. inicio de uma democracia e
eStou com receio da continuação dessa democracia. Quando Vejo todos os órgãos que
.constituem o poder, iniciando pelo Poder Executivo, que· é, todo dia martelado pelos meios
de comunicaçãO, indevida ou devidamente,
mas com um fundo único. que é aquele .da
desmoralização - Vejo o Poder Legislativo,
todo dia, sofrendo essa mesma.oríentação de
ser desmoralizado, vejo o Poder Judiciário sofren!:lo, todo dia, esse mesmo processo de
desmoralização. Então, também me pergunto:
será que existe alguma trama com o sentido
de se acabar com a democracia, neste País?
Será que existe alguma coisa, por baixo disso,
com o sentido de terminar a nossa marcha?
O que existe? Por que se faz isso diariamentei
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Como se pode ter democracia sem os Poderes
ExecutiVO, Legislativo e .Judiciário? Estas são
questões que me. estão maltratando há muito
tempo, e fico a pensar e a remoer sobre o
que está ocorrendo, V. Ex•, com a retórica
que Deus lhe deu, faz um pronunciamento
escaldante, e de escalpelo em punho, defenden-dõ ·as suas idéias e princípios. Mas, daí,
a se partir para uma acusaçâo, sobretudo ao
presidente da República, em relação a fatos
que se passaram em tomo de uma eleição... E
será que são graves os acordos que houveram? Não com essa conseqüência de fazer
isso· ou aquilO, porque os acordos entre às
partidos políticos são feitos todos os dias no
Congresso Nacional. Para eleição de presidente de comissão também existiram acordos.
V~ EX' foi eleito, para grande honra nossa, presidente de uma comiss!o, durante a elaboração da Constituição, também em conseqüência de acordo. Não quero dizer que isso
se compare com o que V. Ex• está fãlando,
mas o que quero deixar aqui explícito- recordei-me disso agora - é _que o próprio Deputado Paulo Mincarone, há alguns anos, foi o
rastilho para que se partisse para fatos inesperados, e fatos de que ninguém tinha idéia,
quando houve aquela denúncia em relação
ao "Porta-Aviões Minas Gerais". Foi um fato
grave, naquela época, e daí fomos descendo
de degrau em degrau até terminarmos a nossa
demOcracia. E não sei se agora, com essa
orientação que estamos verificando, não só
de ataque aos poderes constituídos, como
também uma greve revolucionária, qu.! se espalha em todo o Pals, de porta em porta, procurandO destruir o pode.r, procurando chegar
ao poder pela destruição e pela violência,
usando o que os anarquistas uSam, que é o
espírito dos economistas Bakunin e Kropotk:in,
que assim agem e que asslm ensinaffi; por
isto, eminente Senador JoSé Paulo Biso!, o
fec.eio que terlho, a preocupã.ção qUe estou
tendo. quando vejo, todos os dias, os Poderes
Executivo, Legislativo e .Judiciário serem difamados através dos meios .de comunicação,
é, de maneira crescente, as formas revolucionárias para, também, destruírem o Poder.
O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
-SenadOr José Paulo Biso!, V.~ me permita
interromper, para diz.er-lhe que, infelizmente,
o seu tempo está esgotado. V. e;x. pode c.onduir o seu discurso; mas peço não conceda
outros apartes,
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Apenas
por questão de justiça, Sr. Presidente, como
o·aparte me foi soUcitado antes da advertência
de V. EX'., vou concedê-lo ao nobre Senador
Carlos Chiarem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- V. Exl' pode conceder O aparte ao nobre
Senador Carlos Chiarelli, e depoiS, Por fmeia,
termine.o seu discurso.

O Sr. CarJo.s ChlarelU- Salvou-me o
gongo e a boa vontade de V. Br-. Senador
José Paulo Bispl, com a maior brevidade, até
para que nãç impeça, com a minha intervenção opaca, o brilho na continuidade da expres-

734 Quinta-feira 30

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio U)

são desse raciocínio límpido e culto que V.
EX realiza, para qUe possamos ouvir outras
considerações desse discurso iiTepreensível
que V. Ex' produz nesta tarde, devo dizer a
V. Ex!' que observo, nas suas palavras, uma

postura de rigor e de isençã-o, a um tempo
só. Recolho da sua manifestação o sentimento
não de quem acusa pelo prazer de acusar,
nem encampa qualquer afirmativa que possa
ou não ter maior conteúdo, e sim o sentimento
de quem cobra, em nome da honra, da seriedade, da dignidade, a necessidade de que essas questões não caiam no vazio do esqueci-

mento que possa significar, de um lado, a
conivência da instituição e daqueles que têm
a obrigação de representar a sociedade e, de
outro, uma espécie de espectro· permanente
sobre a honra dos que foram acusados e que
não tiveram o direito ou não exerceram o -.dever

de exigir a elucidação da denúncia. V. Ex' está,
mais do que encaminhando ou corporificando
uma denúncia feita, exigindO, em nome dos
acusados, o direito de se verem os fatos elucidados. Não há a questão do ser nem na pro-posta poética de Kipling, não há aqui qualquer
condicionante a respeito das declarações formuladas em uma palestra, em Porto Alegre,
publicamente, pelo Deputado Paulo Mincarone. V. Ex' quer que não continuemos nesse
processo ininterrupto, interminável, continuado, de certa maneira lamentavelmente amordaçante, do arquivamento. Já tivemos 'um arquivamento ilegal, inconstitucional e aético.
Agora, será que vamos para outro arquivamento, para outra omissão ou outro processo
de mutismo coletivo, ante tamanha denúncia,
CJ!e, se verdadeira, é a mais Séria de quantos
procedimentos acusatórios já se fizeram, a nível institucional, neste País, e que, por isso
mesmo, em contrapartida, se insensato, se invertdica, merece, de todos nós, a rejeição pública e a condenação mais veemente? Cumprimento V. Ex' por levantar a- questão e por
analisá-la com a emoção que lhe é peculiar,
com a qualidade de estilo e da oratória que
V. EX!' tem e com a qual nos brinda, sobretudo
com a isenção do senador que não deixou
de ser magistrado.

O SR. JOSÉ PAm.O BISOL - Agradeço, até comovidamente, ao nobre Senador
Carlos Chiarelli as generosas palavras e também ao Senador João Mene~es. a_s observações críticas. A este, lembro os versos de um
grande poeta moderno alemão, 'que dizem,
mais ou menos, assim: ·:nã.o há democracia
onde não se possa questionar a democrac;~."
É da essência da democracia, nobre Senador João Menezes, question.,r a democracia.
E eu gostaria também de lembrar a' V. Ex'.,
que citou alguns terroristas, que este argumento de que alguma cçisa grave, estranha,
emergindo não sei de que abismos nacionais,
pode acontecer, se continuarmos a desvelar,
a retirar os véus que obscurecem a nossa verdade, este é um argumento terrorista!. É um
argumento terrorista!

Se há alguém em condições cte praticar um
golpe de estado e que ache que as condições
são favoráveis ao golpe, que venha e a realize,
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sem ouvir nenhuma defesa, apresenta o libelo,
faz a denúncia, acusa, julga e castiga com
uma impiedade muito grande, usando da sua
inteligência, da sua cultura e da sua dramaticidade.
Será a solidariedade gaúcha que está presente aqui? Pareceu-me, porque foi um gaúcho que· veio fazer a_ denúncia, aliás, mestre
em denúncias. No entanto, todos vimos, pela
imprensa, que esse mesmo ~deputado que fez
a denúncia foi useiro e vezeiro da corrupção,
e este pormenor ·não moveu- nem um pouco
a sensibilidade do Senador José Paulo Bisai.
Sr. Presidente, o que nos provoca a indignação e rios faz vir a esta tribuna, é o ato de,
neste momento de transição para a demó·
cracia - porque estamos, assim, deterrninadQs a construir a democracia - o homem
que, mais do que qualquer outrO, resistiu, lu·
tou, e lutou diutumamente, para derrubar a
ditadura, para abrir o espaço para a liberdade,
foi aqui caluniado, a partir de urna denúncia
_que alguém que poderia ter dito alguma coisa
que não sabemos nem se disse. Fico pensando nos réus que foram julgados pelo juiz José
'
Paulo Biso!.
Neste momento, chego a tremer e, graças
a Deus, estamos numa democracia. Om juiz
com essa capacidade, com essa inteligência.
com essa cultura e, ao mesmo tempo, com
essa parcialidade, o que não sofreram os seus
réus!
Entretanto, quero dizer aqui, alto e bom
som, não muito dramático: toysses Guimarães
não é réu de Íl_enhuma caUsa. (Palmas) Ulysses Guimarães é estadista. Ê muito mais do
~ue isso, é um homem coragem, um homem
esperança, que deu condições, hoje, a que
sarjam valentões a gritar com muita valentia,
valentões que _estavam debaixo da cama e
agora aparecem até com a_meaças de fechamento democrático.
Não aceito, protesto com a maior veemênO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
cia. Não posso admitir que venham essas alei- Tem a palavra o nobre Senador Ronan
vosias a parti!' de que W"Ó ex-juiz, 'de um ex·deTito, como Líder do PMOB.
sembargador, numa- profissão do SE. Eu conheci um SE, de Rudyard Kipling. Não me
O SR. RONAI'I TITO (PMDB- MG. CoaQradaVa muito, .mãS devo dizer que este eu
mo Líder, pronuncia o seguinte discurso.) detestei, porque este _tem o cheiro da calúnia.
Sr. P.·esidente, Srs. Senadoies, assistimos, ho·
A calúnia, conta·nos Rossini, na sua ópera
je à tarde, a uma peça de Oratória da maior
"O Barbeiro de Sevilha", ~omeça como um
competência e da maior dramaticidade. A Tavento in cielo, como um vento d_o céu, bra_n_da,
quigrafia não registra os gestos,~Õs exerdcios
devagarzinha, sutil como uma dúvida e acaba
respiratórios, mas registra as palavras, registra
como um "colpo di cannone. Assistimos hoje,
as dúvidas levantadas e, o que é pior, as acusaaqui, a um trecho de J.Jma ópera bufa: "A calúções veladas, acusações partidas de uma denia". Não foi cantada por um baixo, mas redtanún~ia que ainda não se apurou. E, quem ·
da por um baritono;
assoma à tribuna, tornado de uma santa indig·
Não vou citar aqui Schopenhauer, não vou
nação, para, a partir daí, começar a jogar lama
citar aqui Goethe, não vou citar nenhum despara todos os lados? Um vereador do interior,
ses autores- a mim é que me falta erudição
um homem de educação primária? Nãol Um
- , mas vou 'Citar o caboclo de_ Minas Gerais:
erudito, um senador da República, e, muito
''Senador, olha o respefto, estnba mais curto."
mais do que isto, um homem que confessa
E'Ia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
que foi juiz 30 anos, um desembargador apobeml Palmas)
sentado.
Desculpe-me, Sr. Presidente, mas não posO Sr. José Paulo Biso)- Sr. Presidente,
so conter o meu ímpeto, quando, a despeito
peço a palavra para uma explicação pessoal.
de querer apurar uma denúncia a respeito de
alguma coisa que teria havido com o Dr. toysO SR. PRESWENTE (Nelson Carneiro)
ses Guimarães, um ex-desembargador, um
-Concedo a palavra ao nobre Senador José
ex-juiz atira lama, sem nenhuma piedade,julga
mfi_S não venha ameaçar a liberdade de opinar!
Esse terrorismo n~o pode alcançar esta Casa,
o Parlamento tem que estar acima deste argumento, que nos debilita, nos enfraquece e nos
desonra. Se é de golpe de estado que estão
faland9, venh~ e o façam, mas não nos vamos calar, nobre Senador João Menezes, porque com medo não se constrói democracia
alguma.
Sr. Presidente, peço escusas a V. Ex', não
s6 por ter ultrapassado o tempo que me concedia o Regimento. Como também pelo ardor
das minhas palavras. Assim, Sr. Presidente,
quero terminar este d[scurso com a mesma
h!Jrnildade orgulhosa com que o iniciei.
St. Presidente, Srs. ·sena-dores, o inquérito
da CP! da Corrupção foi ou não foi arquivado?
E:o_i, Sr. Presidente, ou nãó foi arquivado? Sr.
Presidente, está ou não escrito, na ConstituiÇao-anterior e na Constituição vigente, que
o poder de arquivar semelhantes denúncias
é do Plenário da Câmara? Está escrito ali na
Córi~tuiç_ão vigente e lá na Constituição anterior até para ign-orante compreender! De modo que não se jOstifica que um deputado e
tun senador não saibam que não .Podem arquivar. isSo a:í é claro ou não é? É uma~evidên~
cia; grita ou não grita? Sr. Presiden~. _quem
arquivou esse inquérito foi ou não, 'foi Uder
de partido na elaboração da Con#uição? Sr.
Presidente, partido político é ou não é responsâvel pelo que faz?
Sr. Presidente, estas perguntas são ou não
são suficientes para referendar a minha afirmação inicial? A acusação tem fortes indícios
a seu favor e os acusados, enquanto homens
públiCos, têm o_dever político e moral de esclarecer o comportamento que tiveram, provar
que o pacto não ocorreu, porque, se esse pacto ocorreu, Sr. Presidente, poucas são as viabilidades da democracia brasileira.
Muito obrigado. (Multo bem! Palmas)
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Paulo Biso!, por cinco minutOs,- mi torma do

Regimento.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDB RS. Para explicação pessoal) -Sr. Presidente,

Srs. Senadores. não serão

pronunciamento~

incisivos, ricos e dramáticos. como o do nobre

Senador Ronan Trto, Líder do PMDB, que irão
calar este humilde Senador.
.
Se o meu discurso, se o meu pronunciamento foi ouvido, ele questionava. Não conSi-

dero o Presidente da Repúbl!ca nem o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte co-·

mo isentos do dever de_esclarecer, de clarear.
Eu não inventei, tenho o_ texto de um dos
jornais aqui, poderia trazer o dos outros, e
entendi que esse fato, a notícia dos jornais
está relacionada com indícios objetivamen~
existentes e diagnosticáveis, por isso mesmO.
Então, não tenho por que baixar a palavra

nem por que curvar a cerviz. Não pretendo

aqui dar lições de sabedoria, de cultura, de
erudição, mas, se for preciso, dou uma lição
de coragem; Não: tênho medo:
_
A denúncia feita pelo Deputado Pau1o Mincarone, no sentido de que houve um pacto
entre Ulysse_s Guimarães e_José samey, é_rlluito grave. E não vai ser com g~etas abertas
e papéis atirados ao fundo que a honra deles
vai ser lavada. Eu disse e repito: essa questão
tem que ser dis_cutida, tem que ser clareada,
e a honra tem que ser posta onde ela deve
estar, e não onde se supõe que ela esteja.
Sr. Presidente, a História do Brasil contém
.alguns ensinamentos que precisariam ser reviYificados. dentre os quais o ensinamento de
que: somos muito generosos· conosco mesmoa; quer dizer, a solidariedade de classe, _o
corporativismo _emerge sempre que se toca
naquilo que importa num agrupamento, numa
coletividade nacional. Não acredito_em deuses
e não conheço homens perfeitos. De modo
que as expressões utilizadas pela Uderança
do PMDB transcendem da realidade que estou
colocando, estão fora do real, emergem de
uma alienação ética, partem_ do pressuposto
de que existem coisas indiscutíveis.
.
Não tenho nenhum pressuposto de indiscutibilidade, não sou indiscutível e ninguém é
indiscutível. Usa-se a indiscutibilidade como
uma armadura para defender aqueles que não
têm armaduras de verdade. Acredito que
Ulyssses_Guim~rães nã,o precise de semelhantes alienações. Se é a grande honlem que
sempre foi, ele vai esclarecer isso, se não é,
ficará reduzido ao seu verdadeiro tamanho.
O importante é que não_ tenhamos ilusão_ a
respeito.

O Sr. Marcondes Gadelha- Sr. Presidente, peço a palavra como Uder·do PFL

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-v. pca tem a pa1avra.

Q SR. MARCONDES GADELHA (PFL
- PB. COmo Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi~
dente,•Srs. Senadores. e_:~rte:rno, também, a miM
nha surpresa, a minha estupefação com a fala
do nobre Senador José Pau1o Biso!, na tarde
de hoje,
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ta acusação. O Sr. Pau1o Mincarone foi quem
O Sena4Qr José Pa4io Biso!, a qu~m temos
mais se benefidou de apoio do QoVetnO paia
rendido o tributo da nossa admiração, do nosos votos que conseguiu a mealhar naQUela
so (eSpeito, pelo seu saber jurídico, pela elevaeleição. Não há nenhum_a lógica, não há neção dos conceitos que tem expendldo nesta
nhum senso em se dize.r que o Sr.-José Sarne)'
Cãsa, de repente S. Ex' esquece -tudo isto,
teria apoiado ou sustentado a candidatura de_
faz_ táb~a _r~~a desta imagem que granje-ou
Paes de Andrade. Se assim fosSe, o Sr. Paulo
entre nOs, e tece acusações precipitadas, sem
Mincarone nã_o poderia ter conseguido 219
se dar ao trabalho de uma triagem, pela sua
votos em plenário, chegàndo a impressionai'
mente privilegiada, da natureza da declaração
e surpreendér os próprios jOrnalistas e hoinfamante do nobre Deputado Paulo Mincamens de opinião neste País. Com isto: me
rone. O Senador José Pau1o Bisol, tão severo
parece meridianamente claro que esse pacto
nos seusju1gamentos; tão severo no seu juizo
não houve nem poderi~ fer havido.
de valor, não se deu ao traba1ho sequer de
perguntar o que aconteceu recentemente ao
O SR. MARCONDES GADELHA - V.
nobre Deputado Paulo Mincarone, que o tenha
E:lr tem toda razão. Suas observações já coloM
levado ao extravasamento emocional, ou à
cam por terra o princípio do discurso do Senador José Paulo Bisai, que é exatamente a_ deperfidia, ou à c:aJúni~. ou co~·s deste jaez.
Ora, _!?r. _Presidente, de iní , o Deputado _ núncia, a declaração do Deputado Paulo Minsuspeito nesta
Paulo Mincarone é altame
carone, uma declaração absolutamente irresdeclaração, porque acaba de perder a campaM
ponsável, que não presta atenção aos fatos.
nha para Presidente da Câmara dos Depu_v. Ex" citou o posicionamento do Ministro Ro-·
tados para o Deputado Paes de Andrade~ É
berto Cardoso Alves, o "Robertão". Eu citaria
um_ perdedor e um mau perdedor. E demorou
aqui dezenas. Poderia citar aqui o Deputado
muito para fazer esta declaração. Mais ainda,
ÉÍio Ferreira, ardoroso defensor do Presidente
é um traidor in memoriam, porque receb_eu
José Sarney, -o _qUal, às vésperas da el_eição,
aPoio -dé segmentos expressivos do Partido
me dizia, alto e bom som, que o Sr. Paulo
da Frente Uberal que apóiam o Presidente
Mincarone venceria a eleição por uma difeJosé Samey incondicionalmente, e que esta~
rença superior a40% de votos, e que" ele estava
vam na linha de frente _da campanha do Sr.
capitaneando essa li.Jtajunto com outros comPaulo Mincarone para a direção da Câmara
panheiros do Partido da Frente LiberaJ que
dos Deputados.
_ "
apóiam decididamente o Governo. Que interferência foi essa do Presidente da República.
O Sr. José Fogaca -V. Ex' me permite
que, às vésperas da eleição, todos estavam
um aparte?
certos da vitória -do Sr. Paulo Mincarone, a.
nossos cc;>mpanheiros apostando? O DepuO SR. MARCONDES GADELHA- Ou·
-tado ~o Ferreirá chegou, incluSíve,-a aPoStm-.
ço V. Ex' com prazei'.em dinheiro, na vitória do Sr. Paulo Mincarone.
0 Sr. José Fogaça- Nobre Senador MarQue apoio é esse que o Uder do _Governo
condes Gadelha, também gostaria de intervir
na Câmara dos DeputadOs,- o atual Ministro
nesta questão e dar uma opinião. A primeira
Carlos Sant'~S, posicionou-se todo o tempo
opinião que dOu é a respeito do Deputado
coOfra- o Sr. Paes de Andrade? Isso é público
Ulysses Guimarães. ConfiO ern S. EX' plenae notório. O Deputado CarloS Sant'Anna- jltmente. Como estadista. como fniegro que é,
rrlWs fez segredo disso, e tentou toda forma
tenho a plena convicção e a certeza absoluta
de composição, no sentido de derrotar o Dede que S. EX' não foi parte de um episódio
putado Paes de Andrade._ Que apoio é esse?
como este. Esta, a primeira opinião.
Que pacto é
nobre Senador JOsé PaulO
A seglmda: essa questão pode ser pensada Biso), que s6 passa na cabeça do Deputado
e julgada á luz do simples exame dos fatos. Paulo Mincarone? Isso- se deu muito depois
O Deputado Paulo Mincarone _acusa passivei
de proclamado o resultado, porque, até à vésexistência de um pacto entre--José SameY e
pera da eleição, S. Ex" pensava que venceria,
Ulysses Guimarães para eleger Paes de Andraque iria submeter o Deputado Paes de Andrade. Mas me pergunto:· que pacto foi esse que
de a uma derrota fragorosa. Até então, o pleito
levou o Sr. Paulo Mincarone obter 2 I O votos
era legftimo. Não teria havido nenhuma comno plenário, todos eles oriundos de partidos
posição, -nenhum pactO, nenhum acordo. esou de parlamentares ligados ao Goverilo?
púrio entre o Deputado Ulysses Guimarães
Que paCtO ê eSSe que fez o Ministro Roberto
e o Presidente da República José Sarney. Só
Cardoso Alves,_ alcunhado pela imprensa dê depois de abertas as umas, só agora, a des"Robert.áo", trabalhar, diutumamente, atlvatempo, vem e_ssa calúnia, como um raio' em
mente, ·pela eleição do Sr. Pau1o Mincarone?
céu sereno, tentar tisnar a honra, a dignidade
Que pacto é asse que beneficiou somente o
·de homens que, neste- momento, -respondem
Sr. Paulo Mincarone? Não consigo ver intelipelo furidamental das demandas 'nacionais.
denúncia, porque
gência, lucidez, sequer,
:o Sr. Jutahy Magcillaães- Permite-me
ela não encontra repercussão riOs fatos. O Sr.
Paulo Mincarone obteve 21 Ovotos, todos eles V. Ex!' wn aparte?
oriundos de forças ligadas ao Governo. O Dr.
O SR. MARCONDES GADELHA-Ou·
UJysses Guimarães não poderia ter feito um ço V. EX' com prazer.
pacto para beneficiar justamente quem agiu
O'Sr. Jutahy MagalhãeS- Nobre seõa·como se_u adversário politico. Por esta siinples
fazá9 primária, meridiana, mas, a meu ver, dor Marcondes Qadel_h;;t, a mi_nha intervenção
destruidora, está liquidada e desmoronada ~ é no sentid9 de mastr~,que, de acordo com

esse.
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o meu entendimento, não cabe aos acusados ro sabe-se_ lá de quem - para convescotes,
OSR. MARCONDES GADELHA- Codemonstrar que são inocentes. Cabe ao aCu- -- pãra piqueniques, para fins de semana, e evenmo o Senador José [gnâcio Ferreira já me
tual comprometimento com a sua candidasador mostrar que_ tem razão na sua acusação.
havia solicitado a intervenção, ouVirei V. Exlogo a seguir. ·
tura.
0- acusado deve desafiar o aCúSador a comNobre Senador Jutahy Magalhães, talvez seprovar o que disse. O Deputado Paulo Mincarone declarou a mim, pessoaJmente, que teria ja por isso que o Sr. Paulo Mincarone esteja
O Sr. José lgnácio Ferreira" - Nobre
testemunha do fato. t: muito simples. Deve-se julgando homens de ilibada reputação como
Senador Marcondes Gadeih~, quero incursiOUlysse_s Guirn_a_rães e José Samey, Existe um
chamar o Deputado Paulo Mincá:rone às faJas,
nar no pronunciamento de V. Ex" apenas para,
provérbiO que-diz: "quem disso usa, disso cuipara que S. Ex" apresente as pfovas do fato.
em façe do aparté do ei'ninente senador José
da"".
No meu entendimento, espero e-confio plenaFogaça, colocar a questão precisamente onde
mente que S. EX" não irá apresentar nada.
a situou o ilustre Senador José Paulo BisoL
Se o. Sr. Paulo Mincarone é capaz de utiliNo entanto, a meu \:'er, a acusação não pode
S. EX', O Sen-ádOr José Paulo Biso!, referiu-Se
zar-se dessa metodologia espúria de contratar
ficar sem uma apuração dos fatos. A apuração
aviões para levar Deputados a piqueniques, -ao que Consta dos jornais, com a aditamento
é decorrente da vontade do acusado. Ele é
da informação do eminente senadõr Jufahy
em fins de semana, ao Rio Grande do Sul
o pfímeiro a ter a necessidade de pedir a apuMagalhães, que recebeu a confirmação disso,
é multo provável também que imagine que
ração, para provar que nada tem a ver com
pessoalmente, pelo próprio Deputado Paulo
outros sejam capazes de jogar com os mesa história, que a acusação é leviana, como
Mincarone. O Sr. Deputado Paulo Mincarone,
mos dados e com as mesmas fichas.
afirmOu --é- o que dizem ôs jornaiS :.... ·que ·
parece que não seria a primeira vez. Durante
ESte
fàto;
curiosamente,_não
Chegou
adesa campanha já houve um fato, ou· seja, acusahouve um acordo às vésperas do pleito, e que
pertar a atenção do nobre Senador José Paulo
ções de ates da Mesa em beneficio de determiMinistreis de_ Estado, que o estavam apoiando,
Biso!, antes de S. EX' expender os seus connada candidatura. Chamaram às falas o Depumudaram de posição e passaram a apoiar O
ceitos sobre o resultado desse pleito e antes
tado Paulo Mincarone e nada aconteceu, EnDeputado Paes de Andrade. Esse acordo teria
tendo que o Senador José Paulo Bisol tam- - mr!sin-Oâe- fazer Uma avaliação sobre a natufeito, portanto, com que vários Ministros reza da denúncia do nobre Deputado Paulo
bém tem razão, quando diz que não podemos
diz o jornal- que Antônio Carlos Magalhães,
MinCarone. Talvez imantado pela- fdéia do seripermitir que ri fato vá para a gaveta; teinos
Roberto Cardoso_ Alves e "Jã.âei Bclrbalho se
sacionaliSmo, talvez pelo grotesto que isso
que mostrar que acusações levianas têm que
integrassem, à última hora, na campanha de
possa suscitar a nível nacional, o Senador José
ter um responsável, e o responsável, seja ele
Paes de Andrade, garantindo a sua vitória. É
Paulo
biso!
se
tenha
empolgado
e
colocado
um leviano, tem que sei' também responsaessa a acusação. S. Ex" Citou- eximplffiC:adã"carro
adiante
dos
bois"
e
não
tenha
submeo
bilizado pela sua leviandade, nã-o pode ficar
mente os três MiniStros de Estado e se referiU
tido esSa atitude ao seu juízo crítico, esse juízo-- especificamente ao próprio Presidente da Rei'mpune com a falta de apuração.
de admissibilidade tão proclamado pelo nobre
pública. Ouvido sobre isso, o Deputado José
O SR. MARCONDES GADELHA - V.
Senador pelo Espírito Santo à frente da CP1
Lourenço negou, em Brasília, a existência desEx' tem toda razão, nobre Senador. Esse fato
da Corrup_ção. Talvez por isso o nobre Senador
se acordo. Isto consta da FOlha de S. Paulo.
deve ser apurado exaustivamente e o nobre
José Paulo Biso! não tenha submetido ao juízo
S. EX, o Deputado José Lourenço, admitiu
Deputado Paulo Mincarone deve ser cham~do
de admiSsiblidade a .natureza de wna denúnque - aí o importante - as eleições, tanto
à colação,· deve ser chamado a provar o que
cia tão grosseira, tão estúpida; tão extempode Paes de Andrade, quanto a do seu Vice,
disse; mas isto não basta, isto não é o sufirânea, e partida de uma fonte sem qualquer
Inocêncio Oliveira, "estiveram ameaçadas na
ciente. É preciso também que se corte o mal
legitimidade, sem qualquer _ctutenticidade,
véspera da votação p~ra a Mesa da Câmara".
pela raiz, porque não é só a acusação do Sr.
sem qualquer propriedade para sua apresenEle afirmou, porém, que fcil sua a ioiciativa
Paulo Mincarone que vamos ter que desmentir
tação.
de prgcurar Ulysses Guimarães, para garantir
ao cabo de toda essa elucubração e d_e toda
-o reSultado final: "Peguei o telefône -e disse
essa discussão, porque não sabemos quando
O Sr.-JoSé FogaÇa- V. Ex• me permite
a Ulysses para trabalhar o pessoal do PMDB,
o Sr. Paulo Mincarone vai apresentar essas
um aparte ma_is uma vez?
porque eu estava trabalhando o nosso. Aliás
provas, se é que vai apresentá-Ias. É também
trabalhei a madrugada inteira". Se V. Ex" tivesO SR; MARCONDES GADELHA- Oua calúnia _que tem que ser desmentida agora,
se acompanhado meu pronunciamento, veria
ço v. Ex'
aqui, tem que ser cont.est:t®_no ªto, porque
com que' respeito me dirijo à pessoa do Dr.
ela produz efeitos perversos, nobre Senador
O Sr. Jos~ Fogaça -Apenas para aduzir
Ulysses Guimarães, que para ri'Jiffi é figura
Jutahy Magalhães. Muito antes que a verdade
da maior respeitabilidade, o grande estadista
chegue, muito antes que a comprovação ào pronunciamento de V. Ex' uma informação
que nós temos, o monstro sagrado desta Reaconteça, a honra das pessoas já terá sido que talvez ajude a se olhar com uma visão
pública, a quem todas devemos muito- neste
atingida severamente, num País de 8 milhões mais críticà, talvez com uma visão um pouco
País. Mas o que há de concreto é uma denúnde quilômetros quadrados_ e de 140 milhões mãis é:Sdarecida, a tudo i.sso. O Deputado
cia com todas as características de denúncia,
de habitantes, onde_ as más notícias caml- Pài.tlo MinCarõrie amindou, hã cerca de 1O
~ias, a sua saída do _Partido a· que pertence
_perfazendo todas as exigê!l~ias para úfria 4enham com a celeridade que V. EJt1' conhece.
núnda, erri que há uma autorfci -definida, a
Portanto, é preciso, agora, desmentir as acu- atuaJmerite, ou seja, o Partido do Deputado
do Deputado Paulo Mincarone, em que há
sações, não apenas a essência dos fatos, mas Ulysses Guimarães. E, cortco'mitantemente
com o anúncio da sua saída, ocorre também
descrição do fato pretensamente ocorrido. E
também a sua aparência.
que fato é este? Um afirmado acOrdo espúrio,
Jnsjsto - estou começando agora o meu eSsa denúncia, a meu ver estal?afúrdia, _improem que Ministros de Estado, à -última hora,
discurso, nobre Senador - , a fonte- em que cedente. Então, quero Crer qUe, por trás disso,
teriam trocado de posição para apo1ar o candise louvou o nobre Senador José Pa,ulo Biso! haja também intenções políticas que se justifidato que veio a ser vencedor. Há uma determié absolutamente imprópria", inadequada, inep- cam, é claro, mas não podemos deixar de
nação precisa dos imputados, há identificata, incapaz, e eu diria lrTesponsávei; mais ainda: levá-las em cortsideração. O Deputado Paulo
Mincarone não é mais correligionário do De'ção, inclusive, de afirmados .cc-autores, e aindestrambelhada.
da há, segundo o que trouxe no seu apa~e,
É pública e notória esta imagem, nobre_ Se- pi.dido Ulysses Guimarães, anunciou a sUa
saída dõ-PMDB-e, ao mesmo tempo, faz essa
numa achega, o eminente Senador Jutahy Manador Jutahy Magalhães.
galhães, há até rol de testemunhas. Quanto
Vou mais longe. Existem acusações contra .ácusaçãõ.
que disse o nobre Senador José Paulo Bio Sr. Paulo Mincarone _com r_elaçã.o à questão
-o Sr. José Ignáclo Ferreira. - Permi- ao
so~_sirnplesmente poderia ficar reduzido ao
da metodologia por ele usada e que_têm que te-me V. Ex'? seguinte: uma denúncif.l., na República, semser trazidas à colação.
pre exige apuração. Na República não há ninO Sr. Edison Lobão- Permtte V. Ex' um
Teria S. EJt1' levado para o Rio Qrande do
guém aciri'i:a da lei, por mais respeitável, por
Sul levas e levas de Deputados- com dinhei- aparte?
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mais digno, per melhor que seja a sua imagem
e por maiores que sejam os setviços prestados
ao País. Na República não há ninguém acima
de qualquer suspeita, tudo na República tem
que ser transparente, tudo na República tem

que ser apurado. Foi isto que pretendeu e
disse o nobre Senador José Paulo Biso! e não
vi nenhuma incursão sobre a figura hOnrada
e respeitada do Deputado Ulysses Guimarães,

sobre o próprio Presidente da _República, feita
pelo nobre Senador José Paulo Bisol. Considero o discurso do eminente Líder Ronan Tito

carbonário, panfletário, víolento, que, afmal,
não correspondeu, como retorsão, àquilo que

disse o nobre Senador _Josi_ Pa_ulo _6isol. Os
dois pensam, seguramente, da mesma maneira, e, como V. Ex' acaba de dizer, também
querem a apuração. É im-portante que se compreenda. que todos nós -compreendamos, que
a apuração não deve ser considerada uma
incwsão injuriosa sobre a honra das pessoas.
Ela deve ser um fato normalnuma República,
onde o que não se quer é que as coisas fiquem
encobertas, PorJs_so, nobre Senador Marcondes Qadelha, incursiohei no seu pronunciamento, para - sem que S. ~ pr&isassevir também em socorro do nobre Senador
r retific:ar a posição da espécie, porque me
pareceu que houve uma distorção, involuntária também, no enfoque feito pelo nobre Senador José Fogaça.
O SR. MARCOI'IDES GADELHA Não. Excelência, nã6 houve nenhuma dis_torção, e eu, como todo o respeito a V. Exr. diria
que esses exemplos trazidos à colação não
acrescentam absolutament_e_nada.
O Deputado José Lourenço estava apoiando o Deputado Paes de Andrade a partir de
determinado momento, e quero dizer que, se
há crime nisso, sou cúmplice, porque fiz a
aproximação do~ ;,loic:J t'l.l minha casa, cerca
de uns 20 dias a 11es íh eleição. Foi quand9
o nobre Deputa('--. ! ~~ Lourenço, Líder do
PFL- passou o ap~.,.;-,,.- P... es de Andrade, e V..
Ex'., conhecendo.__ '·~rtlperamento do Deputado José Loure_ •.; :>abe com que paixão
ele se lança às c_ E~·-'-~- ---l\ te abraça, certas ou
erradas, mas sal-_ • , -wu entusim;mo e da
sua empolgação, -• -·-·i~~· romo S. Ex' não gosta de perder.
Às vésperas dê! H• "'~f·<!- V. Ex" tem razão
- o quadro era e ~" r~, r'Jdários do Deputado
Paulo Mincarone i ,,t... ·Jamavam a vitória, inclusive ardorosos de,'::.-.-_.--.,; •.-'5 de José Samey, que
votaram no Depl " - l 'eulo Mincarone e que
deploraram a sua _t,-. ro;.a de uma forma quase
que depressiva. I __,_,___:() ( itar porque conheço
de perto o caso d. r· ;<"u rrezado amigo, Deputado Ézio Ferrei1 ._ ·JI.J(· investiu toda a sua
expectativ4l, tod.- ,, !><:\1 entusiasmo, nesta
campanha.
O Ministro Antôm... Carlos Magalhães estava
a margem da campanha, mas o seu filho, De«
putado Luís Eduardo Magalhães, estava
apoiando o Depulc. lo Paes de Andrade desde
a primeira hora e nã mudou de posiçllo. Não
sei qual foi a posição do ex-Ministro Prlsco
Vaana, não sei porque não estava dentro. da
uma,, mas tenho a impressão de que S. EX'
_J
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votou no Deputado Paulo Mincarone, Prisco
Viana foi Ministro, amigo pessoal e foi Secretário quando na Arena, .do atual Presidente
José Sarney. Teria todas as fazões, se existisse
_um pacto dessa natureza, de votar contra o
Deputado Paulo Mincarone._ Poderia trazer
_ a..qui exemplos às dezenas.
Nobre Senador J_osé lgnácio Ferreira, riãotenho nenhuma dúvida _quanto à leviandade
absoluta e total do Deputado Paulo Mincarone
neste episódio. Agora se nós - como V. Ex"disciplinadamente coloca - levamos a sério
a denúncia do Deputado Paulo Mincarone e
vamos investigar e deixar essa coisa evoluir
e progredir, corremos o risco de provocar os
mésmoS"i'nales que a CPi da conupção provocou a nível nacional, em termos de uma intoxlcação~das mentes, um açodainento, uma antecipação de juízos de valor absolutamente
prejudicial à honra das pessoas.
Então, a honra das pessoas, independente
de suas posições, -nobre Senador José Ignácio Ferreira, não há ninguém acima da lei a honra das pessoas está acima de qualquer
circunstância, acima de qualquer situação,
acima_de qualquer interesse e está acima da
lei.

O Sr. José Fogaça- Nobre Senador Marcondes Gadelha, na nossa intervenção em nenhum momento dissemos que éramos contra
qualquer tipo de investigação. Fiz uma observação quanto ao quadro, quanto à situação
fática que nós estamos aqui examinando e
discutindo, só is_so. Citei a enorme contradição, lógica, que existe, a 1loQicidade absoluta
desta denúncia. Investigar? Sim, entendo que
se deva fazer i?_SO._ até 9~ forma contundente,
mas devemOS passar à opinião pública a luz
clara da verdade. Porque ao transmitirmos à
opinião pública um quadro deformado, não
por inverdades ditas e afirmadas, mas por
omissões deliberadas, estamos também levantando suspeitas que, muitas vezes, se enraízam, se aprofundam e nunca mais, nem
mesmo uma sentença absolvitória, consegue
demover. Vamos passar um quadro límpido
- para a opinião pública.

O Sr. José Fogaça - Penntte V. Ex', um
aparte?

O SR. MARCO!'IDES GADELHA -Exatamente!

O SR. MARCO!'IDES GADEUIA- Ouço o nobre Senador J_osé Fogaça.

O Sr. José Fogaça -E honrado é quem
descumpre o acordo e vota em Paulo Minca~

OSR.MARCONDES GADELHA-Este
é o risco da calúnia!

O Sr. José Fogaça- Vamos dizer quem
é o Deputado Paulo Mincarone neste contexto,
que tipo de interesses ele tem, cu/ prodest.
a quem aproveita este tipo de denúncia? Qu~
-o -envolvimentQ que eJe tem? Vamos também
O Sr. Edlson Lobão- Permite V. Ex" um
dizer isto, vamos dizer que ele teve 210 votos
aparte?
e, principalmente, de quem está ligado ao PreO SR. MARCONDES GADELHA sidente_ José Samey, são pessoas que seguem
Com rilWto praZer.
fierê, ãs vezes,"ceQ:amente o PreSidente José
O Sr. Edlson Lobão- Freqüentemente Samey. Se houvesse esse pacto, se houvesse
o Presidentes da República interferem no en- esse acordo, essas pessoas não teriam votado
caminhamento das candidaturas à Presidên~ em Paulo Mincarone. Agora, vejam que invercia da Câmara e do Senado. O Presidente _ são de valores faz, aqui, o ilustre Senador pelo
-José Samey-tem-se negado sistematicamente Espírito Santo, José fgnáclo Ferreira. Ao dizer
que deformo e diStorço os fatos, S. Ex" aCaba
a participar destas decisões. Será que algum
incorrendo numa brutal inversão de valores,
Senador tem notícia de que o Presidente da
Rêpública tenha _interterido na eleição, aqÚi, porque, vejam bem: quando se elege as Mesas
do Presidente Nelson Carneiro? Sua Excelên- do Senado e da Câmara, faz-se isto- mediante
acordo entre as Lideranças, acordo que envolcia jamais interferiu. Na Câmara foi também
ve o seguinte pacto de honra:. o candidato
assim. Ouvi do Presidente que- não interferiria
indicado pelo Partido deve ser votado, em pleem nenhum momento. Mas mencionam-se
aqui os Ministros que votaram a favor do De- nário; por todos os demais partidos. Este é
o pacto de honra da praxe parlamentar e da
putado Paulo Mincarone; será~ alguém tem
tradição democrática desta Casa. Portanto, os
dúvida de que se o Presidente da Repúbliva
chamasse os seus Ministros, sobretudo Carlos Ministros, que não se moveram contra Pa~s
de Andrade, apenas cumpriram a praxe, apeSantAnna, de extrema lealdade à Sua Excelência, o Ministro Roberto Cardoso Alves e pe- -na~ cumpriram aquilo que significa a tradiÇão
parlamentar, o acordo de Lideranças que Le~
disse a eles que mudassem de posição ou
que não acompanhassem Paulo Mincarone, vou todos a VOtarem em Nelson Canie"iro, para
Presidente, ~ nos demais membros da Mesa
es·ses" MinistrOS deixariam de atender ao Presidente da República? Jam~I Não apenas o~ dos demais partidos.
-o cumprimento deste acordo é o_simples
filho do Ministro Antônio Carlos MagalhãeS,
desdobramento formal.de uma palavra dada,
mas todos os Parlamentares ligados ao Minisa palavra honrada, dada e honrada.
tro Antônio Carlos Magalhães estiveram inscriOra, pai que seria necessário fazer um pacto
tos desde o primeiro momento na campanha
maldito para cumprir um acordo feito à luz
do Deputado Paes de Andrade. Isto significa
do dia, e honrosamente feito entre as Lideranque náo houve mudança e o Presidente não
ças, para a eleição do nome indicado pelo
interferiu em nenhum rriomento a favor de
Partido? J:: justamente isto que se está queStioqualquer cMdidatura. Portanto, tudo quanto
nando; traidor, mentiroso e ·sem-vergonha é
se diz a esse respeito não passa realmente,
quem cUmpre o honrado acordo das Lideno míniino,- de uma invencionice, de uma faláranças.
da, para já não dizer de uma leviandade;
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rone. Estamos diante de uma brutal inversão
de valores. Ora, aqueles que votaram em Paes
de Andrade apenas deram andameQtc;> a um
acordo límpido, feito à luz do dia, um acordo
honrado pela tradição parlamentar. Vota-se no
candidato ·que vem da Bancada do Partido.

Os votos dados a PauloMincarone- parecem
-devem ter origem num pacto que não pode
ser contado à luz do dia.
O SR- MARCO!'IDES GADELHA- Esses é que surpreendem pelo seu volume. Os

votos do Sr. Paulo Minc_arone é que surpreendem pela quantidade, esses sim; não os votos
dados a Paes de Andrade, que era o candidato
do Partido,_candidato escolhido legitimamen-

te.
Estamos, então, como diz multo bem o Se-

nador José Fogaça, diante de uma tremenda
inversão de valores. Nós entendemos que as
soluções em política são soluções de compromisso. Pacta sunt servanda,. Esta é a- base
de todo o comportamento político. Se as Uderanças têm delegações das suas bancadas para trabalhar determinada candidatura, eu tenho a impressão de que quemdesonra o Partido, quem desonra os costumes do Legislativo
é exatamente quem se insurge contra essas
decisões, porque, pelo menos, esta é a praxe
política nesta Casa.
Agora, surpreende-me, sim, o número_ de
votos que teve o Sr. Paulo Mincarone, porque,
se n6s compararmos a trajetória política do
Deputado Paes de Andrade e a trajetória politica do Deputado Ulysses Guim~rães com a
do Sr. Paulo Mincarone, nobre Senador Paulo
Biso!, creio que nós temos esclarecido toda
essa situação. O Deputado Paes de Andrade
tem 30 anos de vida pública, já passou por
todas as instâncias da Câmara dos Deputad~.
O Deputado C..Uysses Guimarães foi carrlpeão
da luta pela abertura democrática, passou por
toda a via-crucls de um verdadeiro democrata,
pela abertura política, pela livre manifestação
do pensamento, pela revogação dos atas institucionais, pelo levantamento da censura à imprensa. Eu pergunto: Onde estava o Deutado
Pau1o Mincarone, quando as luzes se apagaram sobre _este País? Eu sei aonde estava o
Deputado Ulysses Guimarães: estava na linha
de frerite, no combate. Tenho impressão, nobre Senador Paulo Biso], de que o mínimo
de respeito é preciso ter, antes de se aventar
uma ca1únia tão...
-

O Sr-. José Paulo Bisol- Permte V. Ex"
um aparte?

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
(Faz soar a campainha.)- V. Ex' tenl 3 minutos para terminar. Espero que V. Ex~ tenha
tempo de conceder o aparte ao nobre Senador
Paulo Biso!.
O SR- MARCO!'IDES GADELHA- Encerrarei. Vou ouvir o nobre SenadorJosé Paulo
Biso!; em seguida, encerrarei o meu discurso.

O Sr. Jósé Paulo Bisol- Sinceramente,
estou impressionado, até um pouco desvanceddo, com a importância que foi dada ao
meu discurso. E não foi o prirne[ro pronuncia·
menta a respeito deste fato. Mas eu gostaria
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de registrar que está havendo um desloca~
mente argumentativo, que não ilustra muito
a tese que está sendo defendido por V. Ex'
O des1ocamento está em que V. Br faz acUsa~
ções a Paulo Mincarone, como se Isso retirasse
alguma força dos meus argumentos. Não. V.
EX~ pode ficar certo disso: eu nunca, nem
mesmo quando pertencia ao PMDB•...

minar levantada é esta: esta questão precisa
ou não precisa ser esclarecida? Pelo que ouça
aqui, todo mundo e~ de acordo_ que deve
ser esclarecida. Então, estamos de acordo. Vamos _dar as mãos e esclarecer isso de uma
vez por todas, deixando de lado as irrelevànciaS, como o nome de quem falou e de quem
não falou.

O SR. MARCONDES GADELHA - O
argumento de V. Ex' foi baseado numa afirma~
ção do Deputado Paulo Mincarone.

O SR. MARCONDES GADELHA- Felizmente, nobre Senador José Paulo Bisole,
V. E>r admite que Paulo Mincarone é um out(o
assunto. Espero que seja entendido desta maneira.
.
Infelizmente, V. Br baseou o seu discurso
em uma afirmação do Deputado Paulo Minca~
rene. E eu não tinha como deixai" de_começar
o meu discurso solocando, nos devidos termos, a natureza dessa afumação do Deputado
Paulo Mincarone. Aliás, se V. Ex' acha que
estamos tomando numa escala muito grande
q seu discurso, eu diria que V. Ex" é que tomou,
numa escala muito grande, a posição do Deputado Paulo Mincarone.
Paulo Mincarone entendeu que a CP! foi
arquivada para que ele fosse derrotado na elei~
ção para a Presidência da Câmara. Isto sirri,
é um erro brutal de lógica, estabe]e:c~ento
de um nexo de causalidade aberrante.
O Sr. José Paulo Biso! se comportou como
a criatura nércia do interior que acha que enR
tortou a boca porque tomou café quente e
saiu para a chuva, ou seja, o antigo brocado
latino de 16gica: Post hoc, ergo eropter hoc,
depois disso, então, por causa diss_o.
Se o Deputado foi derrotado, então a CPI
foi arquivada para que ele fosse derrotado.
Não, nobre Senador José Paulo Biso!, vamos
entrar na parte do mérito, não nos vamos eximir de falar sobre a questão essencial. Esse
primeiro ponto, que tem uma natureza meramente infamante, caluniosa. tinha que ser co-locado em seus devidos termos. Quanto ao
arquivamento, não tem nada a ver e V. Ext
o disse muito bem, não tem nada a ver com
Paulo Mincarone. O Sr. Paulo Mincarone é que
assumiu uma postura megaJomarúaca, gran·
diloqüente, e resolveu colocar-se no centro
da cena, como o famoso galo chantec/air que
acha que o sol nasce porque ele canta. Este
vício de lógica é que tinha que ser contestado
aqui.
- - Quanto ao arquivamento da CP!, nobre Se·
nadar Paulo Biso! ....

O Sr. José Paulo Bisol- estive de acordo
COin Paulo Mincarone. O meu problema não

é Paulo Mincarone; o meu problema é o arguivamento inconstltudonal de uma CP!. O res-ponsável por este arguivamento é um membrO do Partido de V. Ext Esta Casa exist'e para
esclarecer o povo brasileiro, e V. Ex', pertencendo ao mesmo Partido de quem arquivou
- quero chamar a atenção para um detalhe
desse arquivamento - faria muito mais em
favor de Ulysses Guimarães e de José Samey
se esdarecesse que o Partido não é respon~
Sável por esse arquivamento. Eu chamaria a
atenção de V. Ex' e do nobre Senador José
Fagaça, meu companheiro do Rio Grande do
Sul: há uma lógica de defesà e há uma lógica
de denúncia. A ·questao é a seguinte, nobre
Senador: é que foi arquivado, grosseiramente
- isso tem-se que chamar a atenção - foi
arquivado um inquérito seriissimQ, grosseira:mente. Há aqui uma atitude excepcional, quer
dizer, um Deputado, como o Deputado Inocêncio Oliveira, tem consciência do que está
fazendo. Não ofenda aqui o Deputado lnocên~
cio. S. Ex" é um homem inteligente; sabia o
que estava fazendo e sabia que estava fazendo
uma coisa excepcional, tão excepcional que
era inconstitucional~ evidentemente inconstitucional, não tem interpretação que apague
;so. Então esse caso excepcional supõe uma
ão excepcional. Esta é a lógica do fato. Supõe,
Ex", uma motivação excepcional. Se o caso
é excepcional, não se supõe uma motivação
excepcional? Chamo a a~enção de V. Er. o
Sr. Paulo Mincarone é outro assunto. Eu, aqui,
não fiZ a denúnda. V. E>r tem que colocar
as coisas no seus lugares: Eu não ftz a denúncia. Apenas levantei a questão: é preciso esclarecer isso, porque estamos todos sendo desonrados; o Legislativo está sendo desonrado;
o Senado está sendo desonrado; a Câmara
e_stã seQdo desonrada. Não precisamos filzer
alguma coisa por nossa dignidade. E chamo
atenção também para um detalhe de elegância, porque faltou elegância, aqui, ao nobre
Senador Ronan Tito. Afinno, t"ategoricamente,
Sr. Presidente, que_ faltou elegância ao SenaM
dor Ronan Tito no fina] do seu_ discurso. Tudo
bem! No improviso temos que compreender.
Não estou nem irritado com isso. S6 estou
chamando a atenção. A coisa foi funda, foi
emocionalmente funda, tanto que faltou ele·
·gmida à uma Liderança experiente, sábia e
inte~gente. É sério! Esta questão é séria, por
que nós todos estamos em jogo e, nãb tendo
sido feita por mim nerthuma acusação, não
entendo porque se esteja desenvolvendo a defesa. Acho que estamos na preliminar. A preliM

(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Já vou terminar, Sr. Presidente, não quero
mais, que 3 minutos, inclusive porque esse
juízo de valor sobre a CPI é matéria para outro
discurso, e seguramente a ele vamos voltar
porque, aí sim, quando o Senador José Paulo
Biso! resolver discutir objetivamente as razões
do arquivamento da CPI, iremos discutir também objetivamente.
Neste momento, o que tenho a dizer é que
essa CPI- entendo eu o foi ·arquivada devido
à sua absoluta inconsistência, foi ?Jrquivada
devido à natureza da metodologia aplicada na
sua composição, dos seus métados de apuração e ao estilo passional c"omo foi apresentado
o parecer.
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Essa matéria recebeu, na Câmara dos Deputados, o mesmo tratamento que a investigação teve nesta Casa, perante o Senado Federal.

Nobre Senador José Biso!, a CPI causou
um dano enorme a este País. Enveredou por
caminhos absolutamente sinuosos; quando tinha um mundo enorme de apuração a fazer,
preferiu aquele caminho que levava a resultados políticos imediatistas. Esquécendo-se de
apurar a grande corrupção que, por seguro,

existe e ninguém, nega· enveredou por um caminho absolutamente sinuoso.
A peça de resistência· da CPI, os famosos
decretos-leis, que promoveram- o reajuste, foram aplicados pelo Presidente da CP!, nobre
Senador José lgnácio Ferreira, de reputação
ilibada, homem reío, justo, de um passado
limpo e com um futuro promissor. S. EX' aplicou todos os textos que condenou na CPI.
Há muitas outras fontes que gostaria de focal~r. e é preciso dizer, e um dia vou dizê-lo,
sobre essa CPI. Desde que a matéria seja suscitada, com tempo hábil para uma discussão,
vou expender a minha opinião, o meu juízo
de valor sobre essa CP!, que, até hoje, ainda
não o apresentei, nobre Senador Paulo Biso!.
Vamos--nos reservar para o outro -momento,
com mais tempo, e aí V. Ex' haverá de compreender porque _essa--cpJ não mereceu a
apreciação, a consideração da Câmara dos
Deputados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalryães.
·
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pronuncia o seguinte discurSo.)_- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, a política, no sentido
de bem govemar1 deve coordenar as forças
e potencialidadeS de uma comunidade e procurar, com bom senso, justiça e equanimidade, dev:olver a essa mesma comunidade os
me1hores benefícios que em seu favor se possam auferir. Assim se pode dizer, conceitualmerite, da política - arcompreertdida a boa
política, a política que mais coaduna com o·
regime e .os princípios democráticos.
,.
Í:: também essa mesma política, que o povo
brasileiro aguarda dos seus representantes,
espe_cialmente do seu maior dignitário, que
ê, no nosso regime, a figura do Presidente
da República, a quem compete dar as diretrizes de atuação do Governo Federal. Alguns
órgãos dessa esfera governamental, entretanto, não vêm cumprindo o que deles se poderia
esperar, ou não vêm entendendo coiwenientemente o significado da política como wn
instrumento de bem-estar social.
O Estado da Bahia, que por seu passado
histórico, seu engajamento rias causas nacionais e sua importância no contexto da Federação, deveria merecer a atenção e o carinho
do Governo Federa1, está sendo vítima de um
turbilhão de interesses menores, subjetivos e
freqúentemente envolvidos com projetas pes-soais ou eleitoreiros. Penaliza-se, asslm, o bravo povo baiano, por manifestar sua coragem,
sua determinação e sua convicção polftica.

Srs. Sf::nadores, não venho _a esta tribuna
fazer retórka ou libelo gratuito coiltra o Gover-_
no Federal. Venho aqui denunciar a reta1iação
que está havendo por parte do mesmo, com
relação à Bahia, na retenção de verbas para
obras da maior importância, especialmente no
que respeita aos sistemas- de saneamento e
abastecimento de água. Encontram-se retidas, com ~licações inçonvin:centes por parte
da CaiXa EcoriômicaFederal, nada menos que
três milhões e trezentas mil OTN destinadas
a projetos jã aproVadOs e de irnpÕrtânciã -fimdamental no atendimento das necessidades
do povo baiano. Para maior clareza, vamos
enumerar _quais são esses projetas ria área
de saneamentO básico nos quais o Governo
Federal tem-se mostrado reticente quanto à
liberação dos recursos:} -Programa de recuperação da Barragem ·Jaannes 11, com o cuSto estimado em
233,970 OTN;
2 - pi"Ogrãma -i:le Desenvolvimento de Sistemas EmpresariaiS, com o custó de 522.230
OTN;
-3-.:..:. Melhorias de Sistemas, estimadas em
263.462 OTN;
4- Programa de Desenvolvimento Operaclonai, no montante previsto de 2.444.920
OTN·
5 ..:_EXtensãO de Redes em Feira de--Santana, orçada em 81.734 OTN;
6-,-,Sistemã: Integrado lramaia/Rurno, com
o _custo de 60.528 OTN.
Desses Projet~. os_ dois que necessitam
maior aparte _de recutsos_deveriam ser custeados apenas pela Caixa Económica Federal,
que tarnbêm participaria dos demais, juntamente c.om o Governo do Estado, responsabilizando-se cada parte por 50% do financiamento.
Cabe aqui_, nesta eXplanação, salientar que
essa política de descaso e de interesses menores, adotada pelo Governo Federal, vem prejudicando gravemente o•povo baiano porque,
se todos os projetas são de importância vital,
alguns deles, além ~e necessários, extgem urgência na execução. Trata-se dos projetas de
Desenvolvimento Operacional; de Desenvolvimento d._e_Sistemas Empresariais; e, especialmênte, de Recuperação da Barragem Joannes II, que é responsáve1 por 80% do abastecimento de água da Grande Salvador.
O fornecimento de água em Salvador, como sabem os senhores, é dts mais precários,
e essa deficiência somente _será corrfgida com
a operação da Barragem da Pedra do Cavalo,
que pode demandar ainda um ano ou mais.
Para atender todos os bairros, especialmente
nos períodos de férias, quando Salvador acolhe milhares de turistas, a Embasa- Empresa
Baiana de Água e SanEiaffiento - tem utilizado o sfstema de manobras, a fim de que a
água possa chegar a todos os lares.
Esse tem sido um _expediente hábil e inventivo, porém não o baStante eficaz para minorar
as graves deficiências do sistema. Há, porém,
outros detalhes que devem merecer dos Srs.
Senadores a atenção que o Executivo Federal
não lhes dá: a Barragem Joannes ll apresenta
uma série de fissuras e rachaduras que com-
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prometem sua segurança, podendo mesmo
romper-se. Em vista disso, corno os próprios
meios de comunicação vêm noticiando, os
bombeiros de Salvador têm feito plantão permanente junto à barragem, e o Governador
Waldir Pires, cansado de aguardar a contrapartida federal, abriu licitação em caráter de
emergênc_ia para as obras de recuperação.
Estima-se que essas obras fiquem em mais
de um milhão de cruzados novos, que, pelo
meno_s inicialmen~, serão bao_çad_Qs_ pelos já
exauridos cofres do Governo do Estado, enquanto perdura a expectativa de que a Caixa
&:onômica Federal venha a cumprir sua parte. A propósito, quero salientar que o pedido
-de financiamento para essa obra, num valor
já bastante defasado, encontra-se na Agência
Salvador, da Caixa Econômica Federal, devidamente_ ~provado - pasmem os senhores
-desde novembro de 1987.
~Srs. Senadofes, é esta sitLJ~ção que me_ traz
a esta tribuna para, a um só tempo, lamentar
e_ denunciar. Denunciar a atitude do Governo
Federal, o seu descaso e a sua política de
retaliação; e lamentar que, por ter optado corajosamente nas umas pela figura ímpar do eminente Govemadôr Waldir Pires, bem como pelos seus representantes legislativos; seja prejudicada a popUlação baiana, que tanto fez· e
que tanto faz pelo nosso engrandecimento.
É o que me cumpria relatar; $r. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista.
O SR. LOWUVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o segUinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, cumpro, com justificada satisfação, o dever de registrar nos Anais
do Senado Federal, a inauguração do conjunto "Ministro Pósco Viana" - transcorrida
na quinta-feira passada, 9 de março -.-pelo
Governador de Sergipe Antonio Carlos Valadares.
Trata-se do maior riúcleo residencial do Município de Barra dos Coqueiros, construído numa área de 19.689,900 metros· quadradOs,
compreendendo 786 casas, que deverão beneficiar cerca de 4 mil pessoas.
O referido conjunto habitacional foi entregue com toda a sua infra-estrutura pronta, dotado de e.nergia elétrica, água potável, esgotos
sanitários, pavimentação em todas as ruas e
passeios com meio fio, dispondo ainda de delegacia de polícia, escola do primeiro grau,
posto médico, centro social, creche, e área
para esporte e lazer.
__ Urna grande concentração popular prestigiou a soler:tidade da ina~guraç4o, da qual
tive a honra de participar, conjuntamente com
o CioyefTiéldor Antonio Carlos valadares, o eminente homenageado Deputado Federal ?risco
Viana, ex-Ministro da Habitação e Desenvolvimento Urbano .;........ que cedeu o seU norrle
para o récem-inaugurado conjunto habitacio·
nal - , e o_ atual Presidente d8 Caixa Económica Federal, Paulo Mandarino.
O ex-Ministro ?risco Y"rana agr.Bdeceu, emocioQado, as homenagens do ~ sergipano,"
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que... "são raros os momentos de

realização e satisfação a que um político tem

direito, e wn dos momentos que mais tocou
a minha sensibilidade roi exatamente ter cedido o meu nome para o conjunto residencial
de Barra dos Coqueiros". ,
·
IV:J ensejo, no improviso' que proferi acerca
desse empreendimento, relembrei que... "precisamente há 20 anos atrás, quando governador do estado, estive em Barra dos Coqueiros, para inaugurar um_ pequeno conjunto, e
agora, é imensa a minha aJegria ?O participar
da inauguração do maior núcleo residendal
do município, certamente uma das maiores
rea1izações do Governador Antonio Carlos VaIadares", que ele merecidamente deu o nome
deste homem póblico que tem relevantes serviços não só a Sergipe, mas ao Brasil.
Depois da cerimônia do desç:erramento 9a.

placa inaugural, pelo Deputado Federal Prtsco
V1m1a, o Governador Antonio Carlos Valadares
afirmou que desde os primeiros dias do seu
governo colocou c::omo prioridade ímpar a
construção de casas populares, e neste trabalho recebeu todo apoio do ex-M:U·Iistro da Habitação Prisco Viana que viabi,llzou a iniciativa,
bem como a compreensão e estímulo da Caixa Econômica Federal como ~ente finance:iro, ressaltando a presença do átual Presidente
da CEF, Paulo Mandarino, prestigiando a solenidade de inauguração.
·
O registro desse ato importante para o Municlpio de Barra dos Coqueiros, em Sergipe,
contou com o apoio decisivo do Presidente
José Samey e é a hora propícia para, perante
o Senado da República, destacar a atuação
lúcida que teve frente ao Ministério da Habitaçio e Desenvolvimento Urbano, o Deputado
Prisco Viana, que em seu pronunciamento
destacou a ação desenvolvida no social, pelo
OovemoJosé Samey, tendo, quando no cargo
de Minislfo procurado correSponder à confiança e à amizade que o Presidente lhe dispensava, realizando, em sua gestão proba e
capaz, um respeitável elenco de obras e serviços de caráter social.
Velho amigo e constante admirador de Prisco Viana, honra-se, aqui, enaltecer sua ação
ministerial
·O Brasil e Sergipe ficam-lhe a diver inestimável seiViços.
São estas as consideraç(>e:s que me parecem oportunas nesta ocasião, ao registrar o
advento do "Conjunto HabltadonaJ Ministro
Prisco Viana·:, ra,zãQ pela qual felicito as famf.:.
lias beneficiadas e congratula-m~ pela realização desse_ empreendimento, que muito contribuirá para melhorar as condições de vida e
o bem-estar do povo sergipano no'Murúdpio
de Barra dos Coqueiros. (MUito bem_~ P~mas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mau~
ro Benevides.
O SR. MAaRO BEI'IEVIDES. (PMDBCE. Pronuncia o seguinte discurso)~ Sr. Pres~
dente, Srs. Senadores, o setpr avícola nordestino continua a defrontar-se ocom_imensas dificuldades em razão dos elevadQS custos de
produção, sem que as autoridades compe-

tentes hajam encontrado ur:na solução que
concilie os interesses da categoria com o dos
órgãos incuinbidos da política de abastecimento e preços.
No Ceará, os avicultores atravessam momentos de inquietação, c..om a obrigatoriedade
de importar milho da região Centro-Oeste, numa operação que experimenta o ônus do aJto
custo do transporte, gerando, portanto, um
desequihbrfo financeiro, com gravames acentuados para as empresas que atuam no setor.
Recentemente, o Presidente da Associação
Noi-d.estina de AVlcuitUra:. Dr. Antonio Oeber
Uchoa Cuhhá.; dirigiu longo telex ao Ministro
da F~enda, redigido nos seguintes tennos:
"Em face da necessidade da elaboração de novas ·tabelas para os produtos
avícolas pelos órgãos responsáveis pelo
abastecimento e preços vinculados a este
ministério, desejamos neste momento,
alertar novamente V. Ex' sobre os fatores
regionais que dif~renciarrl os .custos de
produção do setor avícola nordestino em
relação aS demais regiões do Pais, confor~
me detalhamento abaixo:

1- Diante da imediata suspensão da
remoção de milho dos estoques governa. mentais para atendimento da avicultura
nordestina, o setor encontra-se obrigado
a importar milhO da região Centro-Oeste,
que, devido aos a1tos custos de transporte, majorados constantemente em funçãodo início da safra naquela região, atingirá
custos CJF mais elevados em relação aos
principais estados avícolas, conforme
ex~plos

abaixo:

Preços60kg

Nez$
PR -Apucarana ..........................
7,00
Cornélia Proc6pio........... .
7,00
Maringá............................... . 6,80
Ponta GroSsa............ ~....... .6,90
Campo Mourão~................
7,00
Guarapuava....•.:..
7,00
SC- ConCórdia .......•..•..•....•.•
7,10
Chapecó.............................
7.20
Joaçaba. ............................. 7,10
Vtdeira........~ .......................
7.10
RS- Garibaldi............................. 8,00
Carazinho.......................... .
8,00
ljuí..........:.............................. 8,10
PortO -Alegre....................... 8,]0
SP-SãoPaulo ............................
7,40
Mogiguaçu.........................
7,40
n ••••••••••••

Campinas........:................. .
Ourinhos.............................
MG- Uberlândia........................

7,40
7,40
7,00

.... __ I'IORDESTE

-Fohte abastecedora- Goiás
Milho CFP 60kg (Preço congelado)
5,61
- ICJI.\171 ..• - - - - - - - · 1,15
Frete 70,00/t .............................. 4.20
TOTAL .........................:____ ,... 10,16

....,

-Fonte abastecedora -Paraná
Milho CFP 60kg ......................
6,97
ICJI.\121 .........................- . 0,95.
Frete raio 500km para o porto

o

8

o

Estiva 11 ,40/t ..........................
0,68
Frete marítimo para Fortaleza

o

9

2

Desestiva 6,69ft .-:.................... 0,40
TOTAL............................ - - - 10.72

Obs.: Nos custos acima não estão
lançado_s armazenag~!TI no_s
portos, seguro e despacho.
H-AI é~ dos .ilio~ custos do milho,
principais insumos avícolas, a avicultura
nordestina importa do Centro-Oeste também farelo de soja.
Finalizando, entendemos que os preços_avícolas da região, deverão ser iguais
em todos os Estados, pois a fonte de
abastecimento ê a mesma, portanto, os
custos são iguais.
COrdialmente,
_.
ANA- Associação Nordestina de Avicultura- Antonio Oebef(Jchoo. Cunha..
Presidente."
Sr. Presidente, confio ~m que o Ministro
Mailson da Nóbrega mostrar-se-á sensível à
solicitação dos avicultores nordestinos, adotando as providências sugeridas no telegrama
acima referenciado.
-- ~
Há, por isso, uma expectativa favorável no
meu Estado, capaz de permitir àquele importante segmento empresarial um tratamento
compatível com a contribuição oferecjda. ao
desenvolvimento económico da região,
Aguardo, assim, a manifestação do titular
da Fazenda, na certeza de que o pleito, ora
exposto, merecerá a devida e pronta acolhida.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-COncedo a palavra ão nobre Senaqor Carlos, Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB-'- RN.
Pronuncia o seguinte discurso)~ Sr. Ptesidente, Srs. Senadores, ocupo mais uma '""2
esta tribuna com o objetivo de trazer ao conhecimento dos nobres_ colegas a gravidade da
situação do homem do campo no meu Esfa.
do, o Rio Grande dp No~. Sei perfeitamente
que já está se tomando repetitivo enfocar o
problema da seca na região Nordeste, especialmente no Rio Grande do Norte, onde já
deveríamos estar habituados a conviver com
a situação. Mas não é especificamente a seca
que o homem do campo teme, e disso não
faz segredo, é a falta de atuação dos governos
para minimizar a situação a cada período de
estiagem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, percorri, recentemente, alguns municípios do Rio Grande
do Norte e vf com tristeza que a situação do
homem do campo é por demais preocupante
em razão da estiai;Jem já verificada nas várias
regiões é:io Estado. As chuvas esparsas verificadas em alguns municípios não são suficientes sequer para atender ao consumo humano.
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Em alguns muntcípios visitados vertfiquei
apreensão não apenas na atividade agrícola,
mas em todos os setores das comunidades,
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uma situação que deve estar atingindo a toda
áreas de tecnologia de ponta corno é a infora Região Nordeste. A situação de vários munimática.
cípios do meu Estado já é quase incontrolável.
A criação desse Ministérlo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, respondeu aos anseios não
No firial da semana passada, por exemplo,
já que a água para o consumo humano comeo Prefeito'Rfcardo AraújO, do Muilicfplo de Serça a escassear. Enquanto essa situação vai
só de toda a comunidad.e científica do País,
se agravando em grande parte dos mUhidpios
ra de São Bbto. na iegião agreste, decretou
doS iri:Stitutos de pesquisa, das univ~rsidades,
potigU.ares, assisti estarreddo a urna entrevista
estado de emergência para evitar um verdados pesquisadores, dos bolsistas, da classe
concedida pelo Representante da 'Sudene, no
empresarial, mas de toda a sociedade bradeiro colapso pela situação vivida por toda
-meu Estado, em que ele, ao confirmar a situaa população em razão da estiagem até hoje sileira.
ção de dificuldade das municipalidades com
verificada, E_ o exemplq dado pelo Prefeito ·de
Não se pode dizer que a criação do MinisreJação a falta d'água, afirmava (Jue a partir
Serra de São bento está para ser seguido por tério da Ciência e Tecnologia tenha provocado
vários de seus cOlegas, _como ê o caso de
aumento exagerado de despesas. Com excedaquela data os ~écnicos da Sudene iriam percorrer todos os munJcípios para apresentar
Ney Moacir, do Município de Alexandria, no
ção de um pequeno núcleo administrativo,
um relatório técnico da situação.
constituído pelo Gabinete do Ministro, sua asAftq _Oeste potiguar, que já não tem como
Confesso, Sr. Vfesídente, nobres colegas,
controlar a situação difícil vivida pela populasessoria e a secretaria geral-estrutura mínima
foi estarrecido que ouvfaquelas palavras. Ora,
ção. E tudo isso, sr. Presidente, Srs. Senado- · indispensáveJ a qualquer ministério - o orgates;-tudo isso .vem acontecendo pela falta d'ácomo pode num momento como eSte, em
nograma do MCf ê integrado por inUmeros
que a falta d'água aflige ·toda a população,
gua, pela falta de estrutura para armazenar departamentos, empresas, fundações, instib.Jágua, pela falta de pequenos e médios açudes
como pode alguém aguar.dar que os técnicos
tos e centros de pesquisa, financiadoraS, connas propriedades agrícolas, pela falta de poços
da Sudene efetivem seus levantamentos para
selho, laboratórios etc, antes dispersos em ouposterior solução_a uma situação patente?
1Libulares capazes de amenizar a sede de toda
tros ministérios e sem qualquer coordenação
uma- pci_rii..llação pacífica que está com sua
Sei da tenacidade do homem do campo;
ou política defmldas. Assim sendo, coube- aos
capacidade praticamente esgotada para su- titulares do Mcr,-nas--vánas-gestões por que
conheço a firmeza do homem do campó ao
portar a sibJação, e que, certamente recorrerá
enfrentar as dificuldades, que são muitas; sou
passou, o trabaJho inicial e constante de imtestemunha da persistência do trabalhador ruao ato de saquear bodegas, invadir cantinas plantar uma diretriz sistêmica para os 8 (oito)
e retirar a1imento_s dos mini e supermercados órgãos integrantes do MCT dentre os quais
ral para vencer as adversidades climáticas,
mas não acredito, que a fome e a sede do
podemos citar o CNPq; a FINEP (Financiadora
para matar a fome!
_ __
homem do campo suportem aos relatórios
E, el'lqi.lãnto faço a análise de uma situação
de Estudos e Projetas); o INPE (Instituto Na~
técnicos que haverão de_ser preparados pelos
que t~rlde a se agravar pela falta de providên- clonai de PesquisaS Espaciais); o fNPA (Instiburocratas da Sudene._ É necessário que hacias, lembrando que a mesma situação se re- tuto Nacional de Pesquisa da Amazônia); o
jam providências urgentes, já que não houve
gistra em várlos outros estados da Federação, Instituto Paraense Emílio Goeldi; o Observadecisões de precauções para evitar a situação
leri'lDi'õ-rile da entrevista do responsável pela tório Nacional; o COCAR (ComissãO de Cartoque toc,!os-_começam a Viver. l:'. para demonsSudene nO rrieu Estéldo em que falava da ne- grafta), o IBICT (Instituto Bi~liográflco para lntrar o que afumo aqui, n~ dois últimos anos
cessidade de um levantamento técnico a s_er formação em Qência e Tecnologia).
Desde a sua criação, o MCT vem lutando
em que ylvemos um petiodo normal de chuelaborado em cada município. E pergunto:
vas, não houve qualquer iniciativa do Governo
ãté quando a· no:;;sa população vai ser paciente para obtef melhores e mai9res d9tações orçado Estado para determinar a conStrução de
e aceitar todo esse descaso? Até quãndo a
mentárias. Entretanto, com os cortes que se
pequenos e médios açudes. E nem mesmo
pOpulasão vai enfrentar situações adversas tomaram uma constante nos orçamentos d~
poços tubulares foram perfurados nas várias
sem reagir com violência? Nem eu, nem nin- União, o Ministério da Oência e Tecnologia
regiões precavendo falta de chuvas.
guém, aqui, saberá resporiçler.
tem sido dotado com recursos da ordem de
Srs. _Senad_ores,:'não estou aqui para fazer
S6 espero que- as medidas sejam urgen- 0,5 e 0,9% qo total geral da União. Para se
-=usaç_ões contra o GoVeinador do meu Estaciadas e as providênciaS cheguem a cada um
ter wna idéia, na última proposta orçamendo. mas na qualidade de homem público e dos 152 municíPioS;-para- .:ilffito de toda a tária. para 1989, aprovada pelo Congresso Naconhecendo de perto _a situação de dificulpopulação norte-rio-grandense.
cional, em 15 de dezembro de 1988. no vaJor
dades do homem do_ campo, cobro de Sua
Tenho- dito, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
de NCz$ 1.034.905.407 (tim bilhão. trinta e
Excelência uma definição na política agricola,
_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) quatro milhões, novecentos e cinco mil, qua.
principalmente no setor de recursos hídris-os.
trocentos e sete cruzados novos), o orçamento
~ ÇOnceclo a palavra ao nobre Senador NelE para dar uma definição_ a9_ setor, o Governo
do Mcrsofteu um corte ae aproximadamente
son Wedekin.
Estadual precisa de apoio para fazer funcionar
434 milhões de cruzados novos, reduzindo seu
concretamente a Companhia de Desenvolvimontante para 600,00 milhões de cruzadoS.
O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB mento de ReOJrSOs Minerais do Rio Grande
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eSte
SC Pronuncia o seguinte discurso)· Sr. Presido Norte, que nos dois últimos anos não condente, Srs. Senadores, tn'ais um ideal Tao- valor fina] ao qual aqui me referi - 600 milhões
seguiu atingir a casa dos 500 poÇoS tubulares,
credo Neves, mais wn ideal da Nova República de cruzados novos) - é menor que a simples
atua1ização, a preços de dezembro de 1988,
que significa uma média de menos de um
~ honrado até bem pouco teinpo pelo Presipoço por ano em cada um dos 152 munidplos
dente da República - encontra-se agora amea- das propostas de orçamento para o Mcr;
potiguares.
çado de total expurgo pela atual orientação constantes do PL 09 01/88. Como se não bas~
administrativa adotada pelo governo de nosso tasse, a contenção de despesas editada no
Se representamos um Estado que tende a
País. Trata-se do Miõistério da Gência e Tec-· chamado "PJailo Verão" de 15 de janeiro, reconviver com a seca, nll.da mais necessário
nologia que sofreu duro revés com a ediç_ão duziu ainda mais os recursos globais do MCT
que os, governantes tenham. iniciativas em
da Medida Provis9fia n• 29. de 1989. pronta- em mais 267,4 milhões, ficando, portanto,
busca de solu~s. mesmo paliativas. Não pomente rejeitada pelo Congresso N<;tcional e, com wna dotação final de 336,3 millrões de
demos aceitar, nem o homem do campo pode
de forma inconstitucional, reeditada pelo Po- cruzados novos, cerca de 32,5% nada pro:.
suportar a falta de atuação dos governos para
posta inicial.
der Executivo. . , _ ~ ,
com ·o setor, gerando, assim, a queda_ da proSe o objetivo do Poder Executivo, de reduzir
Lamentamos profundamente _este fato, pois
dução agrícola, o desemprego, a fome. e 6
o nosso Mcr, criado a- 15 ·de: marÇd de 1985, indiscriminadainente gastos, inclusive em seêxodo 'iuraJ que culmina cotn a inchação da
pelo Decreto n? 91.146, desde logo assumiu tores como a-pesquisa e o desenvolvimento
zona urbana e o conseqüente esVazíamento
a_ gestão do patrim~nio científico" e tecnoJ6-· foi colimado pela drástica redução sofrida no
nos campo$.
Com este pronunciamento, Sr. Presidente, . gico, definindo "claramente as políticas a serem seu orçamento, não se justifica assim, a extinadotadas para propiciar o nosso desenvolvi- ção do ministério ou, como querem outros,
Sr-s. 5ehãdófes, quero fazer o meu alerta. Um
mento científico e tecnoJógjco, inclusive em a sua fusão. Além disso, o processo contraria
alerta que vem do Rio Grande do Norte para
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a vontade e a disposiç'ão ~anifestada pelo
Congiesso Nacional que distinguiu a área como a que receberia maiores acréscimos de

recursos, quando do processo

de

Nasceu, assim, um segmento próprio para
o desenvolvimento nacional - e dos micro e

miniComputadores. ·-

discussão

A criação da SEI - Secretaria Especial de
Informática, inicialmente, órgão do Conselho
de Segurança NacionaC,_ favoreceu avanço nO
da a comunidade dentifico-tecnológica envol- caminho do- deseilvofvlrriento da informátiCa
do_ Brasil. O esc;UdO e 6 manto--Protetor do
vida com o setor.
ConSelho_ de Segurança Nacional fizeram a
Assim sendo, Sr. Presidente, Srs. SenadoSEI progredir na idéia e no alargamento de
res, se após todos os cortes e reduções porque
fronteiras, que após lbngd período de matu·
passou, vindo a representar apenas 0,56% do
ração. resultou na propoSta enviada ao Con·
Orçamento Geral da União, com a mais baixa
gresso Nacional, defmindodaramente a noss<;l
dotação desde que foi criado, não se justifica
Política de Informática (Lei n 9 7 232, de 4 de
a extinção do MCT, mesmO na atual conjundutubro de 1984}. {:om ela _surgiu o mecatura económica do País.
nismo da reserva de mercado, tão combatida
por forças alienígenas e por alguns segmentos
Defendemos a redução dos gastos públicos, especialmente se a iQjciativa privada vier
da nossa sociedade. Não foram poucas as
retaliaç9es wfrldas pelo Brasil, por meio de
a assumir par<:ela representativa dos nossos
investimentos - índispensáveis - em ciência carppanhas difamatórias dos Estados Unidos,
e tecnologia. Sabemos que a realidade no Bra- _ e do contencioso Brasil-Estados Unidos. Que
sil é bem diversa da cte outr.os paises mais outro caminho, Senhor .Presidente, Senhor~s
desenvolvidos -_os ch~ro~dq:;__d__q _1~.1'1Mndo.
Sena<:f~r:es, ~-~-~ria tomar o Brasil para defenAqui, 90% 'dos gastos em
são investidos 9er su_a ind~tria nasçente- agora com poupelo Estado. Face a _evidência dos cortes, os co mais de quatro anos -:_:-,_de seus comperecursos que se destinam a gastos em pes- tidores externos? Neste curto prazo, as- indúS·
trias nacionais procuraram eliminar suas defiquisa e desenvoMmento, não representa~ sequer 0,4% d9 nosso Produto Interno Bruto ciências, reciclar seus conhecimentos, reduzir
(PIB), em contraste absoluto çQm os EstadOs
sUáS-di_fiêuldades económica e, ao mesffio
Unidos e a Alemanhã Ocidental qUe -investem tempo, pron1over a forinaÇâo de um quadro
recursos da ordem çl_e _3%- e 3,3% respectiva- técnico altamente qualificado. Nesta batalha,
mente dos seus imensos PIB. Será plausível, nesta Violenta guerra comercial, o MiniStério
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Poder Execu- da O~cia .e. T~c!lõlogia colocou·se ao lado
tivo fazer uma economia, Uma redução indis- da indústria nacional, defendendo--a instransicriminada, linear, para a contenção do nosso gentemente, visando ao .$eu d.e~e.Wolvimento
deficit interno, às custas do nosso desenvõl- ~ sua capacitação tecnológica.
vimento científico e tecnológico?
Queremos·neSte momento, Sr. Presidente,
e votação do projeto de lei orçamentária, oportunidade na qual, as duas Casas do-congresso
Nacional receberam enom1e solicitação de to-

cr

Não concordamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a medida provisória rec:entemente reeditada, que renasce com eiva inconstitucional.
·

O MCT, como -·assinalamos,. tem sido o
guardião nacionalista do oos~ desen._\':olv.jmento, principalmente na área de tecnologia
de ponta. Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
passado recente - d.oze anos - ti~JYlO$ a: cria~
ção da CAPRE - ·comissão de Atividades de
Processamento Eletrôn,ico, que consubstanciou na Resolução n9 01(76, uma série de propostas produzl!d,as tanto nos meios acadêmicas, profissionais e empresariais, quanto no
Serpro, no BNDES. na SEPLAN, nQ Conselho
de Segurança Nacional e tlas FcirÇãsAnnadas.
Foi um importante marCo de ousadia, criatividade, determinação e senso de 'oportunidade,
vísando abrir o necessário espaço para o nosso desenvolvimento tecnol6gico nacional.
Com a criação do PNIMPiano Nacional de
Informática na década de 70. o segmento so-freu urn grande avanço com o des.envoMmento da mfcro-eletrônica e, apesar da carência
de reQU'SOs, foram seledonados.projetos de
pequeno porte e adaptados às condições nacionais, muito distantes das QiQantescas máquinas importadas e distribuídaS pelas empresas multinacionais, que, até então não tinham
demonstrado Interesse em ingressar no merCI!do brosilelro com projetas desse porte.

Srs. Senadores', abrir um parêntese para reverenciar, em toda ess_a luta, a memória do ~
Senador Virgillo Távora, homem íntegro, capaz, da linha do Governador Revolucionário
de I 964, que muito trabalhou não só como
Relator, mas também em todo o processo_ de
tramitação e de aprovasão- do pfojeto de_Lei
da lnfonnática (n• 7 232184).
Mas a guerra não estava ganha. A luta do
Ministério da Ciência e Tecnologia continuou
e uma nova batalha se aproximava: a preparação_d.o projeto que tratava dos programas
de computador.
-· Foi Uma fase diffcil para que se iniciaSse
o encaminhamento, a discuSsão e a votação
da "Lei de Soi!ware", (n'7.846,'de 18 de dezembro de 1987}, na qual tivemos o privilégio
de_ ser o Relator, Foi unia longa traTnitação
onde tiveram oportunidade de ser ouvidos todos os segmentos interessados: os fabricants,
~ os usuários e os produtores. Essas participações, através de emendas, de substitutivos,
. de conferências e de sugestões orientaram
nosso trabalho. Naquela época focalizamos
que o caminho do nosso modelo de_ informática passava pelosoltw.!re, pois de nada adiantava possuirmos e fabricarmos estas máquiM
nas fantástica~ se não cOnseguíssemos domi. nar e desenvolver a sua ferramenta básica que
é o programa, seja para a sua arqultetura interna. seja para o $eU funcionamento. Lamenta~
- velmente, sofremos um retrocesso - o veto
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parcial do Senhor Presidente da República - ,
que praticamente desmontou e descaracterizou por completo o projeto longamente discutido e aprovado pelo Congresso Nacional.
lniciou~se então uma outra f~e 4iflcil p'ara
aqueles que defenQiam posições mais avança.d~s para o nosso desenvolvimento dentífioo
e tecnológico. Na Constituinte os ~l,l!JaQos
~o tardaram a aparecer. Surgiu, assim, nos
Capítulos da Ordem Económica e dª Ciência
e Tecnologia, a reafirmação dos prindpios
consagrados no texto d.a Lei n 9 7.2~2/84. Ressaltamos o excelente trabalho que_o !1inistério
da Ciência e Tecnologia prestOu ao Congresso
Nacional, na defesa das diretrizes que sempre
nortearam suas decisões; Cabe ressa]tar, também, o competente trabalho realizado peJo Se-nador Severo Gomes na ComissáQ da OrdEml
Económica e dos Deputados Constituintes
Cristina Tavares e Artur da Távola. _
Sr. Presídente, Srs. Senadores, é inegável
o imenso esforço que o M.CT desenvolveu nesses quatro anos de existência, sob a oriéntaç:ão
dO§ trêS miniStroS que tiveram opbrtunldade"
de dirigir seu destino. E quere!llOS aqUi desiacar a criação ou recriaÇão de inúmeros institutOs; O aumento sub~ncial em números e valor das bolsas de estudos no Brasil e no exte~
rior; a reorientação de g~stos para linhas de
- tecnologia de ponta como a bío, a quimica
fina, a mecânica de precisão, além da informática; o favorecimento da criação de· centros
de excelência em vários estados. Tão -acertada
foi a decjsão política defendida peiÓ ·MCT na
.area da informática que, recentemente, dois
estudos que (oram realizados por-organismos
internacionais e· instituições de pesquisa independentes, chegar~m a conclusões- qUe- não
assustam aqueles que estão familiarizados
oom o desempenho do setor.

O primeii'o é o reli'Uório elaborado pelo BID
(Banco lnterameO:Cano de DesenvOlvimento)
e o segundo de autoria do ProfeSsor JÓrg
Meyer-5tamer, do [nstituto para a lberoamérica - de Héimbufgo", Alemanha.
Assinala .o 19 documento que "~ nova
pÕlítica vai além ,das políticas de industrializaç_ões pela substituição de importações e peJa
exportação de manufaturas". "'Note-se prossegue o documento- "que nem a produção para o mercado interno nellJ as expor·
tações industriais preencheriam os requisitos
conceptuais da lei se se tratasse de 'produtos
desenhados no exterior''. Assim, p'ara ass~
·gurar "a efetiva h~ilitação tecnC?l~ic~ local,
considerou~se necessário reservar Se.Qmentos
do mercado nacional a empresas cofn 1.1m
mínimo de 70%_ de_ capital nadonàl; manter
o controle nadcinal das decisões_ e da tecnologia e eliminar a dependência de f.ecnologta
fornecida pelo sódo minoritário estrangeiro".
O aufor faz referência a dã.dos de impOrtação,
o que demonstra -que ·o setor ·national não
está fechado ao exterior, onde adquire insumos com deseilhos e prOjetOs ProdUzidos no
Pài's, Oque não acontece c:om o Setot multinadonal. O Relatório faz ainda mençãp às politicas desenvoMdas pela Argentina e pelo M&iCQ, mostrando as vantagens adotadas pelo sis--
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tema brasileiro, quer no sistema de reserva

de mercado, quer na participação acionária.
O outro trabalho, o do professor JÓrg
Meyer-5tamer faz algumas considerações sobre a política de informática brasileira e seus

resultados.
Permitam-me citar, Sr. Presidente, Srs. Senadores alguns trechos desse estudo, que faz
uma crítica positiva à política de informática
brasileira e a seus resultados:
'd) A política de informátka fomentou
o surgimento de uma indústria nacional
brasileira no setor, possibilitando-lhe um
crescimento a taxas anuais de dois dígi-

tos. Atualmente, esta indústria nadona1
emprega, em números redondos, 30.000

pessoas. Sua pujança patentei-a-se no fa-

to de, pela primeira vez, em 1985, ter conseguido superar as empresas estrangeiras em faturamento no mercado interno;
b) A política brasileira de informática
é inédita no contexto latino-americano.
, Em nenhum outro país da América Latina
constata-se a existência de uma indústria
independente na área de informática.
Apesar da política de importações bem
mais 6beral praticada por numerosos paises, o Brasil continua apresentandO a
maior difusão absoluta e relativa de computadores.•·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é profundamente lamentável constatar que esta decisão
do Governo brasileiro vem, realmente, na contra mão da história, pois, enquanto é extinto
o principal órgão de coordenação na área. de
desenvolvimento científico· e tecnológico, 46
países, alguns com enonne tradição em pesquisa e desenvolvimento mantêm ministérios
ou agências especiais para a ái"ea de CT. Recentemente- ( 1988)- o Canadá e a França
criaram ministérios para a coordenção dos
programas de ciência e tecnologia por entenderem que, sem um investimento madço em
tecnologia, esse mesmos pa~es; a curto prazo,
ficariam defasados das outras potências mundiais, perderiam seus mercados internos e,
ainda, aumentariam a dependência tecnológica, com a contínua perda da competlvidade
mundial.
Ao relatarmos o projeto de lei que tratava
dos programs de computador - o software
- . afumamos que 75% do mercado mundial
está dominado pela indústria americana transnacional, inclusive nos países desenvolvidos
como o Japão, Frãnça, Alemanha Ocidental,
Reino Onidó, CamJ,dá, Itália e União Soviética.
Ressaltamos que o próprio Reino Unido
alertava' em documento o fato de que mesmo
"o governo inglês, participando com 5% do
mercado mundial de infon:nálfc;_a, __aquele país
apresentara urn constante défidt na balança
comercial de software. Chamava atenção, inclusive, para a contínua desnaclona1izaçâo das
pequenas e médias empresas inglesas por
parte dos países, empresas e montadores".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante de tudo que expomos hoje, verificamos com relação ao M.CT, analisando caso a caso·, wna
verdadeira orquestração, bem- ensaiada, pro-

gramada e instalada, ~to para sepultar todo
o esforço de construir um país com indepen.dêndã e competência tecnológicas, desenvolvido por aquele órgão, quanto para 6quidar,
definitivamente, as metas j4 atingidas em vários setores, como a biotecnologia, a química
fina, a mécânlca de precisão, a engenharia
espacial, a informática, a engenharia física, a
farmacologia e outras.
O desmantelamento do MCT trará, J>or fim,
a dispersão das equipes, dos pesquisadores,
dos cérebros e, ainda, o inevitável esvaziamento de muitos centros e núdeos e a descontinuidade das pesquisas nas áreas acima citadas, para transfoinléir ·o Brasil numa imensa
colônia tecnologlca, pois, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, neste final de séCulo, os países
que se atrasarem na ciência e' na tés_pologia,
terão que negociar com os detentores, nos
grandes centros mundiais de decisão, o inegociável, isto é, a sua própria soberania.

Em boa hora reagiu o Congresso Nacional,
negociando com o Governo, a criaÇão de uma
secretaria especial de ciênCià et_eC:nólogia ligada à Presidência da República, objetà da Medida Provisória n" 31.
Não é tudo, nem é o ideal. Mas nas circunstância, é uma conqUista, porqtie'de algum modo salva todo o trabalho, toda a experiência
acumulada no desenvolvimento da ciência e
tecnologia do nosso País.
Na verdade, a luta pela nossa capacitaç!o
tecnológica deve ser permanente. A independência do nosso Pais, em todos os setores,
exige a atenção, a preocupação· e· articulação
constante, no Congresso, na soçiedade, tudo
tendo em vista·os interesses nacionais. A nossa emancipação, infelizmente, tE;m muitos inimigos, e inirÔigos dentro d8 nossá Casa, dentro do próprio Governo.
·
Insisto em dizer que a secretaria especial
está longe de atender satisfatóriámente às exigências do Pais na área. Mas foi m2us uma
etapa da luta, foi um passo à frente, foi uma
vitória da resistência patriótica, em nome dos
interesses nacionais mais justos e legítimos.
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)

--=- Concedó a palavra ao nobre Senador AlfredoCampós.

O SR- ALFREDO CAMPOS (PMDB MG. Pronuncia o seguinte discursO) -:-Sr. Presidente, Srs. Senadores, r:naiS uma vez o mundo comemorou, no último vinte e um de março, o Dia Internacional para Eliminação da
Discriminação Racial.
Ano após ano, em dam.'igual, os homens
voltam seus olhos para as' minorias raciais e
levatam suãs vozes contra aS cid.iosas discrimiM
nações. Apenas um dia por ano. Senhores!
E as vítimas dos preconceitos sofrem na pele;
por todo o restante do ano, o desprezo. a perseguição. a tortura - os frutos da crueldade
de homens que perceguem homens, os.seres
racionais que agem como feras.
Não esmorecere~ porém, na defesa de nossos irmãos de raça diferentes, mas em tudo
iguais a todos, no coroção, na sensibilidade,
na esperança, na fé. E pugnando pela justiça
mais elementar, conclamo os que me ouvem

Quinta-feira 30

743

para uma luta exigida de nós pela nossa condição de seres humanos.
Não soinos melhores ou piores devido à
cor de_ nossa pele ou em conseqüência da
nossa raça. Somos melhores, isso sim, se temos a sensibilidade necessária para estender
nossas mãos aos marginalizados, aos grupos
que se constituem em minorias. E somos piores se, confinados em nossos interesses mesquinhos, viramos as costas para aqueles que
pouco nos podem oferecer em dividenàos humanos.
Quando se fala em discriminação racial
pensaMse, de imediato, nas diferentes coldcações da_epiderm~._principalmente na coloração negra da pele. É preciso, porém, ir um
pouco mais longe e dissecar, a fundo, o conceito odioso daquelas duas palavras. Porque
a discriminação racial tem uma abrangência
q'ue se estende para além da cor negra, e
penetra, também, nas tabas indígenas, nos
guetos judeus, noS bairros que abrigam orientais, em tantOs outros refUgies das minorias
marginalizadas.
Neste ano de 1989 completado_s 50 anos
do ínido da Segunda Guerra Mundial - um
cqnflito de proporções catastróficas, que dizimou milhares de.homens, destruiu países, separou famílias, levqu.ao desespero tantos lares
e:spalhados pelo nosso planeta. No sonho de
teóricos que bt,~Sqlyam uma purificação da
raça humana, bC1seados em seus. conceitos
de superioridaçle e· inferiorida.de de raças,
quanto ódio foi diss~r:ninado, quantos homens
foram injustamente, segregados da sociedade,
_quanto barbarismo i[].Sano ~bstituiu .a lógica
e a razão!
Não é possível pennitir, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que meio século após tão terrivel
hecatombe, ainda os homens pretendam uma
impossível purificàçãO 'de raças, em nome da
qual agridem-se, ferem-se, torturam-se, matam-Se. A ciência já provou, sobejamente, a
inexistência, na atualidade, de raças conside- i'adas absOlutamente puras. Entretanto, a bus~~ da homogeneização étnica dos povos ê
- ainda, para muitos, uma justificativa que des_culpa•agressões desumanas e crimes hedioncdos.
Sr. Presldi:mte e Srs. Senadores, não- mais
desejo alongar-me· em um tema cuja justiça
ressalta aos olhos de todos, em cristalina
transparência. O que pretendo, apenas, é não
deixar morrer no esquecimento um·a luta que
é de todos nós. E nesta data que recorda,
a cada ano, o grau de' crueldade a que podem
Chegar os seres ditos humanos, o que me
proponho é alertar o homem-indivíduo, que
somos todos nós, para que se precavenha
· çontra o homem-massa, transformado em
Pesta-fera quando multidão.
Grandes filósofos, em gerações diversas,
ressaltaram a verda.de de tal asserção. Já há
três séculos dizia Swift:
"...oclfiio e detesto esse animaJ·chamado hç,rnem, embora gOste cordialme_nte
de João, Pedro, Tomás, e assim por diante. •• Mais próximo n6 tempo. no início no
presente século, indagava-se Aron: "O
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homem é um ser réizOáVel, nicis os ho-mens 0 serãO?". E há ceréa: de cinqQênta

anos, foi Tagore que sabiamente declarou que "os homens são cruéis. mas o
homem é bondoso".
Não nos d~ixemos, senhores; e'nquanto in-

divíduos, ser d9minados e manipulados por

nós mesmos, quando aglutinados em massa.
Não premitamos, Senhores, que a multidão

agrida o homem no que ele tem de mais nobre, na bondade, na fraternidade, na solidariedade. Porque, nas agressões injustas, o agressor termina por tomar-se o agredido, em sUa
reciona1idade, .pela própria bestia1idade; agredido, naquilo que possui de anjo, pela sua
par~a

de demônio.

Quando ferimos um-homem injustiçado, fe-

rimos a todos os homens. Quando pisamos
o ser humano mais fraco_. não pisamos um

animal, mas tomamo-nos animais a pisar um
homem.
Que a data de 21 de março, _mais uma vez
comemorada, seja, para cada um de nós, um
grito de alerta, no silêncio em que mergulha
a acomodação, o comodismo, do homem
moderno, já cansado 'dos ideais. Já desgastado na luta pela sobrevivência. Vamos levantar o nosso protesto às exc~ões, às discriminações. Vamos mostrar a nossa revolta contra
a perseguição, imotivada, aos nossos irmãos
de outras raças. E lembremos, senhores, o
que Pau1 Valéry'já declarava hã__quase um século atrás~ "Os home'nS destinguem-se pelo
que mostram e se asSeriu:!JOam pelo que escondem."
Era o que tiilha a dizer, 'PreSidente. (Muito

sr.

bem!)

I

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Nfl ,S~S;~Q. smterior fQi .a~do o

Projetq

.de Lei .da Câr:nar:a n9 46, de 1984, que estabelece medidas para proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios, e dá outras providências. O art. 49 da referida proposição estabelece aplicaç!o de mu1tas variáveis de 5 mil
a 50 mil cruzeiros, moeda vigente ã época
da apresentação do projeto na Câmafa dos
Deputados e que são, obviamente, inadequadas em virtude de termos, hoje,. outra moeda
- o cruzado novo,_ Diante desta djscrepância,

-objeto, industve, de qu~mento oral teito,
na oportunidade, pelo Senador Jatahy Magalhães, a presidência, em atendimento a sua
excelência, ·determinou fossem feitos estudos
específicos para a ablalização daqueles valo-res. Durante o. perí~o- compreendido entre
1979 - ano de origem da matéria -- e os
dias ablais, entretanto, diversos foram .os referenciais criados para correção monetária, a
saber: salário mínimo, salário minlmo de referência, ORTN, OTN, IPC, etc. O estudo realizado chegou à conclusão, de que a variação
do salário mínimo· seria a mais adequada para
compor os novos valores. As novas cifras en~
centradas serão incluídas no diSpositivo a corrigir, s~m qt!a_l~uer i,Il~i~ação do méri~.
Do mesmó modo, no § 29, in fine, do art.
19 do projeto, a· referêilC:ia feita ao JBDF Instituto- BrasileirO de Desenvolvimento Florestal- será corrigida, constando em seu lu~
gar ..Secretaria Especial do Meio Ambiente
-Sema", uma vez que aquela autarquia, extinta, teve suas atribuições cometidas a esta
última.

_As_ n,odificações são, .aperuts, de correção
de inexatidão material.
Assim, não havendo objeção do plenário,
a presidêhcia detenninará sejarh os autógra~
fos do projeto, com as c_orreç_ões mencionadas, enviados à sanção presidencial.
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blico do Tribuna] de Contas do Distrito Federal
,
Parte vetada: art 4~

2
Votação, em turno único, do Requerimento
48, de 1989, de autoria do Senador João
Menezes e dos lideres do PSB, PMB, PSDB
· e PFL, solicitan.do, nos termos do arl 371,
alfnea c, do Regimento Interno, urgência para
_o Projeto de Lei do Senado n~ 19, de 1989,
que "proíbe emissão de moeda pelo prazo
de sessenta di~ e dá outras providências".
n~

3

Discussão, em segundo turno, do Projeto
, de Lei do Senado n~ 57, de 1988, de autoria
do Senador Francisco Rollernberg, que altera
a redação do art. J9, caput, da Lei n9 5.107,
de 13 de setembro de 1966, que cria o Fundo
de Garail.tia do Tempo de Serviço, com ã. fmali·
dade de estabelecer correç!o monetária mensal para os seus depósitos, tendo
-PARECER FAVORÁVEL, proferido em

"Plenário.

4

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, de~ignapdo para a ordiná.ria
de amanhili a seQl;linte

Discussão, em primeiro blmo, do Projeto
de Lei do Senado n? 48, de 1989; de autoria
do Senador João Me!l--ezes, que prorroga o
prazo fixado no art. 25 do Ato das Disposições
Transitórias. (Dependendo de parecer da ComfssãQ_de Constitulção e Justiça.)

ORDEM DÓ DIA

5

1

Veto Pardal
PROJETO DE LEI DO DF N' 5, DE !988

Votação, em blmo único; do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n 9 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e ·membros do Ministério Pú-

Mensagem n? 38, de 1989 (n9 47/89, na
orlQerri), relativa à proposta_para que seja autorizada a Fumas - Centrais Elétricas SÁ a contratar operação_ de crédito_extemo no
valor de (JS$ 13,000,000.00 (treze milhões de

dólares norte-americanos). (Dependendo de
parecer.)
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Está encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 18 horas.)
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SENADO FEDERAL
..·.~SUMÁRIO
l-ATA DA 25• SESSÃO, EM 30
DE MARÇO DE 1989
1.1 -ABERTURA

12-EXPEDIEI'ITE

1.2.1 - - d o Expediente
SENADOR JUTAHY MIIClAL.H-1Es Atribuições constitucionais- privativas do

Senado FederaJ. Naufrágio do "Bateau
MoucheiV''.
SENADOR JARBAS PASSARINHO Plano de estabilização económica. Greves
no Brasil
SENADORODS<!BOODEOIRVALHO
-Arquivamento, pela cam.... dos Deputados de processo contra o Presidente da

República.

1.2.2-Comuolcaçio da Preold&t·
ela
-Designação dos membros das Comissões Especiais criadas pelos Requerimentos n~ 23 e 20{89

1.2.3 - Aproclaçio ele ·lllat.érias
Redaçõo FlllO! do PLS n' 37/87, elaborada pelo Senodor Cados Potrocinio. AproVllda. A sonç!o.
-Redação Fonal doPLS n' 150/84, ela·
bocado pelo Senador Nabor Jtlnlor. Aproo
VlJd~. À Cãmara dos Deputados.
13-0RDE/•1'00 DIA

l ..Íl-R~
-No 53/89, de lnverslio da Ordem do

Dia.~

1.3.2 -Ordem do Dia (conlinuaçlio)

Requerimento n" 48, de 1989, de autoria .
do Senador Joio Menezes e dos lideres
do PSB, PMB, PSDB e PFL. solicitando,
nos termos elo mt 371, alfnea c, do Regimento Interno. urgência para o Projeto de
Lei do Senado n• 19, de·1989, que "proibe
emissão de moeda pelo prazo de sessenta
dias e dó outras providências". Aprova®.
ProjetO de Lei do Senado n' 57, de 1988,
de autoria do Senador Francisco RoUem-.
berg, que llltera a redaç;;à do art 3•, CllpUf.
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, que cria o Fundo de Garantia do
Térilpo de Serviço, com a finalidade de
estabelecer correçilo monet6ria mensal
P""' os seus depósitos. ~ À Comissão de Redaç!o.
Projeto de Lei do Senodo n• 48, de 1989,
de autoria do Senador Jolio Menezes, que
prorrogo o prozo fixado no art. 25 do Ato
das Disposições Transit6rios. (Dependendo de parecer da COmissão de Constituição e Justiço.)~. nos termos do
substituÍivo oferecido pelo Senador Jutahy
Mogolhões, em parecer nesta data, tendo
usa<19 dapalavra o Senador João Menezes.
Redaçõo do vencido P""' o segundo tur-no do Projeto de Lei do Senado n• 48189.
Aprovm!ti. À Cãmaro dos Deputados.
Me"""gem n• 38, de 1989 (n• 47/89,
na origem), relativa à propoota poro que

seja autorizada a Fumas- Centrais E!~
. cu SA a cortb:atm operação de crhJito
externo' no Vllior de QS$ 13,ooo,ooo.oo·
(treze mlhões de dólares node-americanoo). JlproMidlr. nos termos do Projeto de
Resciluçio "' 11189, oferecido pelo Senadoi' JUtahy ~ em parecer proferido data, tendo ~da pei!Ma

o Senador Leite Chaves. Redação' 6nál ao ,
Projeto de Resolução n' 11/89. Aprovm!ti.

A promulgoçõo.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n• ~. de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos conselheiros, auditores. e membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do DIWfto Federo!. Votaç5o odiada por falta de quorum.

1.3.3- Coat.inlcaçio da Presidência
Convocação de sessio extraordinária e
. realizar-se, hoje às 18 horas e 30 minutos,
com Oldem do Dia. que designa.

1.3.4- Dlocursos"Pl>-. Onlem do
Dia
SEI'fADOR}TAMIIR FRANCO, JOSÉ
PAl/LO 8/SOL, OD 51800 DE OIRVAUfO- Eleiçlio do Deputado Paes de Andrade P""' a Presidend<! da Cãmara dos
Deputados e o arquivamento do relatório
da CPI que lnilestigou atos de corrupção
na adminlstraçlio pública.

SÉNADOR Ja-i'O MENEZES- InHa-

çao. Cireves.

1.3.5-Deolgnaçio da Ordem do
Dia da prúlmBIA-EliCERRAMENTo

2.,.-ATA DA

2& SI!SSÁO, EM 30

DE MARÇO DE 1989
·2.1-ABERTCRA
22-~·

,~l--DI•n,.._~p
.,,

.

·'~

•..

L «rnte
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EXPEDIENTE
CENTIIO GRÁFICO 00 SENADO FEOEIIAL
DIAIIIO 00 CONGRESSO NAaGNAL
Impresso sob a responubilidade da Mesll do Senado Feder•l

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

Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ DE SOUZA

Dlretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial

Semestral

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Exemplar Avulso ................•....••....••••....•...•. NCz$ 0,06

Oiretor Adjunto

NCz$ 9,32
Tiragertf: 2.200-exemptares,

SENADOR CARLOS PATROC[NIO
- Criação -da Zona de Processamento de
Exportação em Araguaía._ TO.

SENADORMARCONDESGADEUIAEncontro do Grupo ~rasileiro de Parlamento Latino Americano, em Brasí1i8.
2.2.2 -Requerimentos
- N~> 54/89, de urgência para o Projeto
de Decreto Legislativo n 9 2/89, que susta
os efeitos do art 29, inciso IV, ·do Decreto
n~" 97A55, de 15 de janeiro de 1989, cujo
dispositivo determina a alienação das
ações representativas da participação da
União no capital social da Companhia de
Naver:ração Uoyd Brasileiro - Uoydbrás.
- N9 55/89, ·de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara ri.92/89, que dispõe sobre:
o ouro, ativo fmanceiro, e sobre Seu tratamento tributário.
2.3-0RDEM DO DIA

Projeto de .Lei da Câmara n~' 20, de
1988-Compleri'tentar -(n"' 17/88-Complementa.r, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 2~' da Lei Cámplementar n'11, de 9 cfe novembro de 1967.
Declarado prejudicado.

2.3.:l -Matéria ap_reclada após a
Ordem do Dia

-Projeto de Decreto Legislativo n9
2/89, em regime de urgência, nos termos
do Requerimento n9 54/89, lido no Expediente. Votação adiada, por falta de quorum, após pareceres proferidos pelo Sr.
Qd Sabóia de Carvalho, pela Comissão
de COnstituição e Justiça, sobre o projeto
e as ~endas de plenário, havendo os Srs.
Mauricio Corrêa, Jutahy Magalhães, Itamar
Franco,- Marcondes Gadelha, Jarbas Passarinho e ChãgaS Rodrigues, usado da palavra no encaminhamento da votação.

2.3.2- Comunicação da Presidência
........ Prejudicialidade do Requerimento n9
55/89,1ido no Expediente, de urgêricia par;a O Projeto de Lei da Câmara n"' 2/89,
em virtude da inexistência de quorum para
dellberação.

SENADOR NELSON WEDEKIN- Situação aflitiva dos aposentados e pensionistas.
SENADOR DIRCEU CARNEIRO- Ferrovia Norte--sul

2.3.4 - Dlslgnação da Ordem do
Dia da ptóxlma sessão
2.4-ENCERRAMENTO
3 - DISCURSOS PROFERIDOS
EM SESSÕES AI'ITERIORES

-Do Senador Leite Chaves, -pronuil.dado na sessão de 27M3~89
_
-Do Senador Áureo MeDo, pronunciado na sessão de 27-3~89
- Do Senador Hugo Napoleão, pronunciado na sessão de 28-3-89
:. -Do Senador João Menezes, pronunciado na sessão de 28-3-89 4 - ATO DO PRESIDEI'ITE DO SEI'IADO FEDERAL

-N•71/89.

23:3 -])iscursos-após a Ordem do

5 - MESA DIRETO~
6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE

Dia

SENADOR LOURfllAL BAPTISTA Inauguração da nova se-de do Tribunal de
CsintaS de~ergipe. -

PARTIDOS

7 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEI'ITES

Ata da 25"' Sessão, em 30 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Srs. Nelson' Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
Às 14 horas e 30 minutos; acham-se pre-sentes os Sts. Senadores:
Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo
P<lres - Carlos O'Carli - Odacir Soares Ronaldo Aragão -João Menezes - Jarbas
Passarinho - Carlos Patrocínio - Antônio
Lulz Maya -João Castelo- Aloxandre Costa
- Edison Lobão - Chagas Rodrigues Afonso Sancho -

Cid Sobóia de CO!VOiho

- Mauro Benevides - Raiumundo üra Ney MãrarlhãQ -JOO.o Lyra- Divaldo Surua~
gy- Teotonio Vilela Filho_- Francisco_Ro-

llemberg ~ Lourival Baptista -Jutahy Magalhães - Ruy B?ce~r """":"'José lgnácio Ferrei_ra
- Gerson_ Camata -João Calmon - Jainn
Haddad -Alfredo Campos - Ronan Tito Iram S8raiva - Irapuan Costa JunfOr- Mauricio Correa'-Meira Filho- Roberto Campos
- Rachid Saldanha Derzi - Wdson Martins

......... Leite Chaves- Affonso Camargo -José
Richa - Jorge Bomhausen -- Dirceu Carneiro -José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) - A
lista de presença acusa: o" compareCimento
de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.
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Sobre a mesa Projeto de Lei que será lido
pelo Sr.

1~"-Secretárlo.

É üdo o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 49, DE 1989

DisdpUna a venda das reservas de: ouro
do País no mercado Internacional e dá
outras provld&tdas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" As operações realizadas Relo Tesouro Nacional no exterior que envolvam a
venda das reservas de ouro do País ou a obtenção de liquidez financeira em moeda estrangeira serão submetida a prévia aprovação do

Congresso Nacional.

·

Art. 29 A Mensagem que encaminhar o
pedido ao Congresso Nacional conterá:
a) justificativa da nece:ssidade da operação;
e
b) dados sobre a evolução das reservas nos
últimos 5 (cinco) anos;
Art 3 9 O disposto nesta Lei aplica-se, no
que couber, às transações realizadas no âmbito de organização financeira intemadonal.

Art 4~> Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
__
Arl 5" São revog"adas ãs diSPQsições em
contrário.

Justlllcação
A aguda crise econômico--financeira que es-

tá a afetar de fonna particularmente grave os
paises em via de desenvolvimento não dá .sinais de ceder num futuro próximo. Tudo indica mesmo que a política rétracionista posta
em prática nas economias do hemifério norte
irá afetar de forma cada vez· mais negativa
o intercâmbio mercantil mundial.
A proposição em pauta pretende disciplinar
de fonna equilibrada e segura os procedimentos atinentes ao gerendamento das reservas
de ouro, notadamente no particu1ar das transações visando obter liquidez monetária.
Reapresentação do PLS 192/82, arquivado
definitivamente.
Sala das Sessões, 30..3-89. -Senador Itamar Franco.

(As Comissões de Constituição e J~:~~
tiça e Firianças.) O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
O projeto lido será pUblicado e remetido
às Comissões competentes.

-

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) Concedo a pãlavra ao nobre Senador-Cid Saboia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Corl~cedo a palavra ao nobre Senadór Olavo
Pires. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Joã.o
Menezes. (Pausa.)
S. Ex' não está presente.
_
_ _ __
Concedo a palavra ao nobre Senador Áureo
Melfo. (Pausa.)
S. EX não está presente.
Concedo a palavn'.l ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR. JOTAHY MAGAlHÃES (PMDB _:
BJ\, Pronuncra o seguinte discurso. Sem revi-

são do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos na Ordem do Dia projetos que são
do maior interesse desta Nação, e não podeniõs- deixar de apreciá-los.
Há um fato que determina a pouca presençq
de Senadores no recinto, neste instante, no
iníciO 1dos noSsos trabaJhos. A Comissão de
COO:StltWÇão eJustiça encerrou os seus trabalhos para o exame da indicação do Dr. Sepúlveaa Pertence aõ Supremo Tribuna] Federal
há poucos minutos, e Isso fez com que aqueles
que desejassem chegar aqui nesta hora fizessem uma dieta obrigatória, como fiZ. não tendo tempo
ir em cas_a para almoçar.
- Por isSo - para dar tempo para que retornem ao plenário os Senadores, ém número
suficierite; para votarmos a Ordem do Dia eu gostaria, Sr. Presidente, de tratar de assunto
que diz muito de perto a n6s, Senadores.
Até o momento, nós, do Senado, bem como
o"$·no!!tsos"--COtrtj:fahheiros da Câmara dos DeputadoS, não nos debruçamos ainda sobre os
diversos projetas e diversas leis ordinárias e
complementares que devem ser feitas para
atender aos preceitos constitucionais.
CometemOs um grande equívoco na constituinte: sempre que surgiâ uma questão polêmfca, o recurso era fazer com que fosse incluída no projeto da Constituição a determinação
de que um futuro projeto de lei, uma lei ordinária ou complementar iria regulamentar
aquela questão: Não enfrentáva-mos as questões polêmicaS, e fomos levando esses assuntos em tal quantidade que hoje nos vemos
em dificuldade para atender a todas nossas
obrigações constitucionais. Sobre as nossas
próprias prerrogativas, a regulamentação do
art. 52 da Constituição, até o momento o Senado não se debruçou sobre elas. Apresentei
requerimento visando a criação de uma Comissão Especial para, no prazo_ de 30 dias
regulamentar essa questão, que acho da
major importância para o andamento dos nossos trabalhos; a cada instante somos.Jevados
aqui a examinar essas questões do endividamento externo, e não estamos cumprindo
com aquela nossa obrigação de estabelecermos os limites de crédito a fun de podermos
cOnceder esses empréstimos.
Mas até o momento essa Comissão ainda
não foi instalada, apesar de já terem sido feitas
as indicações dos seus membros pelos diversos Partidos.
Solicito à Mesa, neste instante, também, que
se preocupe corn esta questão e providencie
para que seja instalada, de Imediato, esta Comissão. crie as condíções para isso, fazendo
com qUe esta Comissão seja instalada para
tomar as devidas medidas que dizem respeito
aos problemas do próprio Senado.
_ Penso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
não devemos ter receio dessas questões polêmicas. Temos que enfrentá-las, de imediato,
se possível dentro de um entendimento. Neste
CongresSo Sempre buscamos Uri1 entendimento, um consenso, mas não sendo possível
isto, vamos àquelas nonnas democráticas de
re:>'peito à vontade da maioria. Vamos estabe-

de-
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lecer o que pensa a maioria, e· vamos colocar
na lei aquilo que seja o pensamento da maioria. 56 que não é mais possível os prazos irem
se esgotando, sendo ultrapassados, sem tomannos aquelas medidas que a sociedade
espera de nós. Temos que dar resposta aos
reclamos. da sociedade. Teffios que mostrar
que nossa ação legislativa poderoi ir ao encontro daquelas esperanç·as populares, da qual
o Brasil precisa para uma remodelação legal,
constitucional, do País._ Não podemos mais
permitir que _continue esse estado de coisas.
Hoje, teremos que eXaminar aqui um projeto de lei de autoria do Sr. Senador João
Menezes, e esta preocupação de S. Ex'! está
estabelecida na Constituição. S. Ex' pede que
sé prorrogue o prazo -a Constituição pennlte
a prorrogação do prazo - por 90 dias de
todas as. medidas.
O Diário' OficitJl de hoje publica mais WT)a
das famosas Medidas Provisórias. a de no 4.'3,
na qual o Govemo pede a prorrogação de
3 leis que dizem respeito às Forças Armadas,
até 30 de abril de 1990, o que é totalmente
inconstitucional nessa questão.
Cabe a nós. do Poder legislativo, fazermos
essa delegação que não podemos conceder
a ninguém, porque é atribuição nossa. O Poder Executivo não pode fazer com que, a partir
de hoje, através da medida provisória, entre
em execuç!.o uma delegação que é atribuição
do Poder legislativo, atribuindo-a a si próprio.
Quer dizer, o Poder ExeCi.rtfvo mais uma vez,
procura fugir às nonnas legais e constitucionais, passando por cima do Poder Legislativo.
O erro também é noss_o, porque existe na
Mesa do Congresso uma série de sugestões
a respeito da tramitação das medidas provisó-rias. Mas ngs não deliberamos sobre isso. Ficamos sein deliberar, pol-que é uma questão
polêmica. EntãÇl. rião enfrentamos essas
'qUestões polêmicas nem vamos decidir pelo
voto o que a maioria quer; não vamos através
do voto demonstrar que o Executivo está fazendo com que essas medidas provisórias sejam piores do que o decreto-lei do passado
que se quis acabar.
- O Executivo está legislando através de medidas provisórias, está tirando as atribuições
do Congresso através çle medidas provisórias
e nós estamos apenas assistindo a Isso tudo.·
Auto limitamo-nos, declarando que não podemos fazer emen&Js substitutivas. Mas não podemos modificar, a não ser com emendas
supressivas aquilo que vem através de medidas provisórias- este é ym erro nosso._ Temos que enfrentar essas questões, temoS_ hoje
idéias de criar comissões para isso, como eu
disse no plenário da Câmara. Quanto às nossas prerrogativas, já foi criada uma comissão,
que não ent(ou em funcionamento, para estabelecer quais as nonnas que devemos seguir.
Este o apelo que faço, não à Mesa do Senado Federal, que também é a Mesa do Congresso Nacio_nal, mas principalmente às nossas fideranças. Ternos que decidir a questão
das comissões. Não podemos mais continuar
funcionando, sem que as comissões também
estejam functonafido.. Não podemo;; ficar eter·
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nzunente na dependência da votação do Regi-

aconteceu, não ocorreu, e nem sel quando

o perigo iminente logo no início da via'gem,
pois abordaram o barco, fizeram-no voltar ao
cais, mas, inexp1içavelmente, o liberaram em

será possível aprová-lo.

seguida.

mento, que já deveria ter acontecido mas não
Precisamos criar condiçóEm ou modificar o

Regimento na parte das comissões se houver

um compromisso entre as divefsas lideranças
e diversos senadores -; poderíamos aproYeitzsr a proposta que aí está de reforma do
Regimento na parte das comissões, para podermos instalar as novas. Se isso não for possível, vamos instalar as comissões de acordo
com o Regimento atual, porque, não havendo
outro Regimento e não colidindo o Regimento ,
com a Constituição, temos que obedecer o
atual Regimento e instaJar as comissões para
podennos funcionar, inclusive, nessa questão
da feitura da legislação que a Constituição determina.
Precisa haver um compromisso da Mesa
com ulideranças, com a 8J)rovaçúo de todos
n6l, nos seus atos e isso s6 funcionará na
bMe desse compromisso.
Sr. Presidente, falará em seguida o Senador
Jorbas Passarinho; S. Ex' lorá, brilhontemenre,
aquilo que estou fazendo aqui, pois será um

dos nossos oradores.
,
Encerro minhas considerações, fazendo~ .
apelo veemente a todos e, principalmente, à
- . que é responsável pdo andamento de
rasos trabalhos: vamos colocar em execução ·
as ..,.... prerrogativas através da comissão
que deve ser instalada de imediato, para establlec:er cOmo devemos agir.
· Vamos ver se votafnos no Congresso as ·
normas para a ~o das medidas provisórias, isso é urgente! Vamos votar o nosso
regimento Interno, isso é absolutamente ne-

ceu6rio, é urgentissimol Sem a aprowçõo
do novo Regimento, teremos clllc:uldade de ,
frlb1olho neste ano.
Serihor Presidente, cwnpri a minha missão
e espero que outros o façam com maior brilho.
Outro assunto me traz à tribuna, Sr., Presidente.
O naufrágio do Bateau Mouche IV, na noite
de 31 de dezembro do ano fmdo, na bafa de .
Cluonabara, em frente à Praia Vermelha, ainda .
noJ comove e revolta. passados quase 3 meaet. porque ficou patente que, não fossem '

bar a denúncia de corrupção fonnulada por
2 sobreviventes do desastre, wn norte-americano e uma brasileira residentes em Nova

Iorque, que acusaram o proprietáriO da ltatiaia
Turismo de ter subornado. um dos sargentos
para qu_e liberasse o barco. Não obstante o
inquérito policial e o inquérito policial militar,
reaJfzados pi!ralelamente, não terem encontrado provas sufidentes para caracteriZar o suborno, _a Promotora de Justiça do Estado do_
Rio denunciou o referido empresário à 12' Vara Crirnina1, por corrupção ativa, levando e~!'
conta os depoimentos dos citados sobrevt·
""""''(ln Fo/f1a de S. Paulo. 18-3-89).
A superlotação, porém. não foi a única irreguloridade. Conforme ..,;ticou posterionnen·
te a perfcia,a embarcação estava em péssimas
condições: havia 8 furos no casco. No entanto,
naquele mesmo mês de dezembro, uma autoridade da Capitania dos Portos atestara que
o Bat~u Mouche estava em perfeitas condições de navegabilidade. Nove anos antes. em
1980,. outra autoridade havia autorizado uma
reforma irreguJar, que ampliou oito vezes a
<:apaddade de passageiros da embarcação (in
V.;'o; 15-3-89).
.
,
Nio bastasse tudo isso. a estrutura do barco
tinha o .casco chato, ideaJ para navegar em
águas protegidas - rios e represas - não
em águas revoltas. como as da Ciuanabara.
que, naquele momento, apresent:.avam·ondas
de até 2 metros de altura.
A gnmde inconformidade e mesmo a revolta da sodedade neste episó<:io, veiculadas
pela imprensa em geral, traduzem nio apenas
a falta de respeito aos direitos dos ddadÕI>S.
cujo segurohço foi relegada a plono secundMib ante. os interesses financeiros dos promotores do passeio, mas também à impunidade que protege sempre os CÚipados, quando estes são pessoas ricas e bem relacionadas.
É ""dade que o Ministro da Marinha, AJmlnmte Henrique Sab61a, detenninou rigor nas
investigações. De r.ro, o inquérito policial miUblr reolizado pela Marinha indiciou I Omilitares
da Capitania dos Portos e os propriet6rios do
barco, contra os quais a Promotora de Justiça
do Estado do Rio também ofereceu denúncia.
Em breve, na Justiça, terá inído uma longa
.e morosa batalha. em que o julgamento de. pender6 mols da habüidade de brilhantes ad·
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mostraram coniventes; se os reparos e _a conservação do barco, que implicam despesas
vultosas, são de responsabilidade apenas dos
empregados; se~ pode atribuir hpenas a prepostos e autoridades "coniventes a responsabilidade de fazer. a embarcação zarpar superlotada e com sérios defeitos em sua esmrtura.
Esperemos que, pelos menos, oS proprietários da empresa Bateau Mouche Turismo
e da ltatiaia Turismo sejam julgados com isen·
ção, responsabilizados pelos seus atos e condenados a pagar pesadas indenizações às fa.
mí1ias das vítimas; esperemos, ainda, que a
Justiça não demore demasiadamente a oferecer o seu veredicto, pOrque, como afirmou
Rui Barbosa em sua "Oração aos Mor;os", "ZJ
justiça atrasada não é justiça, senão injustiça
gua]ificada e manifesta".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, tt;:agédias
como essa são comuns em nosso País. Elas
ocorrem com mais freqüência em regiões
mais pobres. ao longo do rio Amazonas, por
exemplo, onde navegam embarcações em estado precário e em geral superkrtadas. O mrufrágio do Novo Amapá:, em 6 de janeiro de
1981, na confluência dos rios Jari e Cajari.'
por éxemplo, foi responsável pela morte de
cerca de 305 _trabalhadores do Projeto Jari,
que voltavam das férias. Poucos meses depoiS.
em 19 de setembro do mesmo ano, o Sobral
Santos H, que era incluído pelo Guia Turlsdco
do Amazonas entre os que oferedmn segurança na rota Manaus-Santarérn, foi a pique
no porto de Óbidos, deixando um saldo de
350 mortes, presumivelmente. Isso porque
nao se sabe a carga exata do navio nem o
número dos passageiros -- calculádos em
500- pessoas - visto que os depoimento.
eram desencontrados. Mas certamente . . .
ravam em muito os limites estabelecido&. E.
tranhou-se, na o_casião, "a atitude das ~
dades dêl Marinha, que, no melo da sem..,
. interromperam as buscas e pro!biram ho-mens-I'Íl$ autõnomos de procurar, a bom preço, os corpos das vitimas mais ricas" (ln Veja
30-9-81).

'

Esses desastres não tiveram a mesma repercussão que teve o naufrágio do Bateau
Jll\ouche lV, embora o número de vítimas tenha
sido muitas vezes maior. O fato talvez se explia g~WlAn:da dos proprietários do barco e a irres- .
que ou polli\Jc:! entre os últimos. náufragos se
ponsai>iUdade deles e dos oficiais miUtares da
encontravam artistas, pessoas gradas e turisCapitania dos Portos encarregados da fiscolitas estrangeiros, ou, quem· sabe, devido a uma
z.açio, ter-se-la ovltado atnsgédla. Nem os prinova consciência social.
meiros, nem os illtimos podiam ter deixado ,
Na Bahia, também, o transporte. fJuvial e
o barco zarpar diante da evidência de super~o está a requerer Cuidados espedais.
'vogados.
.
iomçõo.
Preocupa-me, sobremodo, o transporte de
A propóSito, um dos mais conceituados adl'i6o foi, pois, um acidente que ocorreu por·
passageiros entre Salvador, Mar <Jrande e Ita·
vogados
do
Pois
está
a
serviço
dos
proprlefiltalidade, mas sim um crime que. embora
.parica. porque as lanchas estão sempre com
nio se possa considerar doloso, é cuJposo tmios.do Boteau MoucheiV, e jé afirmou que
lotação excessiva.
em alto grau e deve ser rigorosmnente punido. "o tipo de OCUli!IÇI!O que fonnulorom ni!O é
Dada • Iinportãncia da novegação fluvial
de responsabilidade pessoal e direta, mos sim
A imprensa notldou ampilllllen\e o doio- presumida por otos de prepostos". E explicou
e maritirna para o Brasil, que tem um extenso
roeo acontecimento. O baroo, projetado para que, "no om.to Penal, s6 existe responsabl·
litoral e grandes rios navegáveis, esse tipo de
tronspomr 20 possagelr<is,
outorllado, lidade direta, pessoal e intransferivd" (ln Foihll. transporte deve receber atenção e'special e
polteriormente, a viajar em mar aberto. e a de S. Paulo, »89).
mesmo incentivos do Governo Federal e dos
111Nportar !50 passogelroo e 3 lripul~
Mas pergllntamOS nós .... pode atribuir . Estaduais. Mas, ao mesmo tempo~ é impresCcnsta que o .conionclorrte estaVa' IIJnen-. a prepo.tOo. a dedslio de aumentar 8 vezes cindfvel q\11! se est!beleçam normas rígidas
para o ~ e a flséaltzação de emAdemais, 2· sargentos de urna lonc:h4- !llllis a capaddode de iotaçõo do barco, ou
~.aoo Porto~-...,,,,
. . -,. IIUioJiclad9 c:<JIIlPO!e!lleO que se . blrc8ç6el em lodo o Tenil6rio Nacional, o,
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sobretudo, que essas normas sejam cumpridas à risca.
A propósito. a imprensa nos dá notícia de
que o Ministro da Marinha, Almirante Henrique

Sab6ia, vai nomear o· Almirante Sérgio Doherty para a chefia da Diretoria de Portos e
Costa (DPC), com a incwnbência de elaborar
essas normas (in Folha de S. Paulo, 9-3-89.)

A segurança dos transportes marftimos de·
pende muito da Marinha, da fiscalizaç&o que

exerce nos estaJeiros, não apenas na fabricação dos barcos, mas também nas reformas
a que são submetidos posteriormente. Mas

essa fiscalização não é suficiente, é preciso
que se faça periodicamente. Por isso, recebemos com agrado a noticia, veicu1ada pela imprensa, de que a Marinha decidiu reexaminar
os documentos das embarcações de. mais de
20 toneladas. O articuJista recomenda que o
próximo passo seja "estender a fiscalização
aos clubes náuticos, cobrindo todo o espectro
maritimo, e restabelecendo no mar a ordem
tão tragicamente perturbada naquela madrugada, há quase 3 meses, quando 55 pessoas
morreram estupidamente, porque um grupo
de responsáveis pela organização de um pasM!io se comportou de maneira irresponsável
e atminosa" (in Jornal fio Bmsil, 19-3-89.)
No episódio do Bateau Mouche, o Ministério
daMminha merece um voto de louvor, porque
nAo se esquivou à responsabilidade, mas apurou os fatos com seriedade e apontou, entre
os cu1pados pelo naufrágio, alguns de seus
próprios oficiais', que serão encaminhados à
Justiça. Isso somente dignifica o 6rs~. e o
credencia ao respeito da sodedade, que est6
revoltada contra a impunidade e~ contra um
espírito-de-corpo doentio, que protegt!, numa
corporação, companheiros culpados de atos
ilícitos e, muitas vezes, criminosos.
Sr. PresideOte e Srs. Seriadores,lembremonos de que a nossa frágil democracia s6 poderá vingar ou fortalecer-se, se se imp1antar realmente um Estado de Direito, que se baseie
na verdade e na justiça, no respeito ~s direitos
das pessoas independentemente de posiçlo
social. Somente a aplicação da lei indisUntamente para ricos e pobres poderá contribuir,
se não para eliminar, pelo menos para reduzir
Substancialmente, a conupção que grassa na
administração· pública; os abusos da ordem
econômica, que enriquecem uns poucos em
detrimento de toda a sociedade; e os conflitos
sociais, que penalizam sempre os pobres e
desvalidos.
Enfim, somente a aplicaçao da lei indistintamente para ricos e pobres- repito- poderá
contribuir para a construção de uma sociedade mais equânime e para a consolidação
do próprio desenvolvimento nacional.
Acho que cumpri minha missão, Sr. Prersidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

CumpriU, nobre Senador Jutahy Magalhães,
e a Mesa aQradece a V. Ex' não s6 pelo desprendimento de nos auxiliar mas"'e.sciMece,
também, que a r;nesma preocupação e o mesmo zelo que V. Ex' está tendo em relação
ao Regimento Interno, - que já esfj pronto

-.a Mesa do Senado, de sua porte, já cumpriu
as suas ftmções. aguardando apenas que a
Mesa da <:amara dos Deputados també<n o
faça,
Com relaçã<> às medidas provisórias, já temos relat6rio, tudo concluído, apenas faltando
o término por parte do Congresso Nacional,
para que possamos funcionar normalmente.
Com relação ao Regimento, sabe V. Ex' também que a Mesa tem envidado todos os esforços. Mas o zelo de V. Ext será levado em consiw
deraç!o e esperamos que na próxima semana
já tenhamos condfções de fazer com que todas as comissões estejam fundonando.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

O SR. JARIIAS PASSARII'IHO (PDS -

PA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, era meu desejo, realmente, tomar hoje o tempo desta sessão e
a atenção dos meus pates, para tratar de um
assunto que me parece_ de extrema importância, mas que talvez esteja sendo prejudicado, exatamente, pelo fim de semana.
Fundamentalmente, trata·se da declaração
do Presidente dó Repolblica. em tom que me
pareceu dramático e, como taJ, tomou nesse
sentido toda a Nação brasileira. quando S. Ex'
disseque, se o processo hiperinftacíonário não
for contido, ,nós teremos. indiscutivelmente,
perigos muito grandes com relação à manutenção do sistema democrático no Brasil Para
mim, isso dito por qualquer pessoa, por um
Deputado ou por um Senador, já é grave. Mas
dito pelo ~dente da Repolblica, a gravidade
é extrema, porque dá a impresslo nítida de
que o Governo parece perder o controle da
sitUação e, o partir dessa constatação, faz um
apelo à Nação Inteira, para que o processo
inflacionário não chegue à exacerbação da hl-

/1'\as no momento é o contrário: cresce o
processo inflacionário, e eu me pergunto, junto com a palavra do Presidente da República;
por que cresce? Porque, além do processo
inflacionário estar crescendo, medido pelas
instituições disso encarregadas, ainda temos
um fato que certamente o Presidente da República não desconhece. Sua Excelência sabe
que, apesar dos preços estarem congelados,
quem faz compras nos supermercados, quem
faz compras de fim de semana ou de mês
em mês, sabe que inclusive esses preços não
são reais. Paga-se muito além daquilo. Porque
toda vez que se faz um processo de congelamento de preços, e congelamento de salários,
sei e todos sabemos o que é que acontece:
congelam-se os salários, sem dúvida alguma,
riuw os preços nio ficam congelados.
O Sr. Jutaby l'lllgalhães - Permite-me
V. Ex' um aparte, nobre Senador?
O SR. JARIIAS PASSARINHO- Paio
niio.

perinflação.

Ora, chega o Presidente da República e convoca os seus Ministros, das áreas responsáw
veiS, pari discutir CÕm eles a surpresa do processo inflacionário ter chegado a 6,3%, se não
me engano, no mês de fevereiro, e a colocação
do Presidente da República é, de fato, até Irrespondível do ponto de vista teórico, porque,
se houvesse congelamento de preços, os pre·
ços nio estariam subindo; conseqO.entemen·
te, não haveria pressão inllocionãrio. !v:> lado
disso, se não houver a emissão de moeda
..:_-como- ele diz que nio está emitindo, o aovemo sustenta que não ~ emitindo - nio
haveria aumento da base física da moeda,
conseqüentemente- nio haveria aumento de
demanda. Se, por outro lado, ó Governo n&>
está fazendo emlssiio de tftulos para jogor no
mercado secund6rio, P9r seu turno também
não haVeria nenhum fator autônorno de inflação. Exceto, noturoimente, aquestao dos juros
altos, mantidos propositadamente, como uma
forma de Ilnpedlr a ativldade especulativa de
pessoas que poderiam estar usando o pro-

1"-

O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex' faz..,.
_pronundamento tratando com serenidade e
.~riedade um problema que é do maior interesse de todos nós. Mas. diz o Governo que
foi surpreendido - e V. Ex' tem toda a razão
quarido se preocupa com aquela declaração
de Que a democracia estaria em perigo se
perdêssemos o controle da inflação; que peJas
declarações que o próprio Presidente estava
j:Jrestando dava entender que estava perdendo o controle, porque se, Sua Excelência foi
surpreendido com aquela inflação é porque
nAo sabe oU não recebe de seus Mjnistros
as infonnações do dia-a-dia do processo._ Mas
nio entendo como é que se chega a esta
surp,_, poiS V. Ex' falou de problemas, qulll
seja dos preços estarem congelados. Semanalmente, vemos pubHcados nos jornais a_média de aumento dos produtos alimentícios nos
supermercados. Então, temos 3,5% numa semana, temos 7% e chegamos a 11% em alsunS'-supernlercados. Nós dissemos que"o
nosso ~ficit público seria zerado este ano.
lfojewoemos, na imprensa. que" o ~clt púbUco
wi • m base de 7% do PIB, pc>r causa dos

a

cesso inllacion6rio para fazere~ eespe·
culação na venda de mercadàrias, principal·
mente aquelas de primeira lll.bsistbK:la.
~
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Ora, Sr. Presidente, já vimos aqui, no Senado, desfilarem por essa tribuna, Ministros responsáveis por essa área. Lembro-me bem
que, nos veJhos tempos, aqui - o Senador
Itamar Franco criticava muito o Governo a
quem eu pertencia e defendia - o Governo
dizia que a situação estava sob controle; S.
Ex', que era uma das vozes mais lúcidas e
mais atuantes da Oposição, criticava muito
isso. Mas o fato é que n6s chegamos a ter
20%, ou melhor, tivemos 200% de inftação,
que era iné:Uscutivelmente uma inflação muito
alta, muito pesada, mas que esteve mantida
no patamar desses mesmos duzentos por cen~
to, durante vinte meses! Ainda que se pudesse
dizer que não era correto afinni!r_ que ela estava sob controle, na medida em que esse controle· pudesse significar uma diminuição, podia-se admitir de qualquer modo que esse
controle poderia significar deixar de crescer.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas
Passarinho.

1
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juros a1tos. Então. uma coisa leva à outra Falase que não emitimos moeda mas, também,
lê-se na imprensa que houve um enorme aumento na base monetári13, no mês de fevereiro.

Tudo isso está dito nos jamais. N~ que estamos assistindo de fora, deveríamos acompanhar essas questões. mas. não estamos a com, panhando, e não podemos acompanh<11', por-

que o Ministro da Fazenda nega-se a dar as
informações que são pedidas a S. EX' Quando
é até do interesse da. Administração Federal,
como pedimos a respeito do processo de Fur-

nas, que está em tramitação no Senéldo, e
o Ministro da Fazenda até hoje não deu n!!sposta alguma. EstamOs aceitando uma resposta
que Fumas nos forneceu. O Ministro da Fazenda não deu ousadia ao Senad.o de responder
àquilo que lhe foi perguntado. Então, V. Ext
vê que eJes têm razão de serem surpreendidos

com a inflação, porque as informações não
chegam.

O ~R. JARBAS PAS8ARII'IHO -Agradeço a V. Ex', Senador Ju~y Magalhães, a

intervenção. E ela me su,gere ainda um çomentário paralelo. Parece~me que o própHo
Ministro não está inform&ldo ao Presidente

da Repolbllca, nilo é s6 a nós.
Quando o Presidente da República chama
os Ministros e pede uma informação do por~
quê está acontecendô aqUilo que não poderia,
teoricamente, acontecer, a resposta que se
deu ao Presidente e que os jornais publicaram
é que foi um tropeço, wn addente ou incidente de percurso. ,
Eu gostaria dê traduzir isso em termos de
economia, o que significaria irii:idente de perc:urso nesse <:aso. Falávamos h_~pou<:o sobre
a questão do congelamentO. Sabemos todos
que esses preços congelados. que estão ser-·
vindo de base para o cálculo da inflaç&o, são
irreais. Na verdade, os preços que se pagam
são os que muitas vezes 6s vendedores cobram sob a condição de ou se cOinprclr ãqUilo
pelo preço que estão vendendo ou, então, eles
sonegam e não vendem o produto.
Já houve atê gracinha em um~ determinada
casa de comércio- eu tomei conhecimento
desse fato por pessoas de minha própria rfimllia - que quando reclamaram do preço o
Vendedor disse: "vá ao Pericumã que lá se
vende por esse preço, mas aqui não podemos
vende(. Fazem graça em relação à própria
medida tomada peJo Governo, fazendo referência à casa de campo do Presidente da Re-

p(Jbllca.
Ora, já tiv(! oportUnidade, quando Ministro
do Presidente Figueiredo, de assistir alguma
coisa surpreendente também. Certa vez,. encontrei o Ministro Delfim cabisbaixo, preocupado com o resultado inesperado do que estava acontecendo. S. Ex1' me dizia que fazíamos
tudo dentro da teoria certa e a resposta na
prática vinha errada e não sabiamos o que
era. O que prova daramente que o problema
da economia não é tão fácil como se pensa
e como algumas pessoas têm soluções que
me parecem heróicas, e outras: que sãó soluções de verdadeiro milagre que não pode
acontecer.

O fato real, porém, é este: estamos hoje
aqui em uma quinta-feira onde o Congresso
funcloriOu; votamos ho Congresso medidas
e estamos sendo acusados pela imprensa de
não ajudar o Governo a resolver o problema,
porque não deixamos que as extinções de empresas sejam feitas, o que seria essencial para
o oontrole da inflação - segundo esses criti·
cos. No entanto, o que verificamos ê - c:omo
salientou, aindó!ii há pouco, o Senador Jutahy
Magalhães - que creSce a base monetária
violentamente e fala-se que não há emissãO,
mas ela cresce. Como é que se pode explicar
isso? Se não há emissao e cresce a base monetária, algum fator exterior está se processando. Que fator será este_? Se não há emissão
Se não há venda de títuÍos, evidentefnente
que a- dívida pública interna está crescendo
violentamente; para poder justamente manter
o processo antíinflaciOOãrio aumentam-se os
juros da maneira como se aumentou.
t::. clássico na economia ortodoxa que
awnento de juros é fundamental nesse prO:
Césso; Já pagamos por isso. Pagamos inclusive pelo aumento de juros_ feito na América
do Norte no momento em-- que a sua infláçáo
chegou a-10%; passou de 10% e chegou ao
tot81 de juros flutuantes a 21% e até a 25%,
no pique, e depois caiu para 21%. Foi quando
o Sr. Paul Volcker, famoso, que .era o Presid~nte do Federal Reserve, aumentou os juros
para evitar exatarriet1te a tomada de dinheiro.
Utilizamos o mesmo processo aqui e a c:onse.qUêncla é ao--contrário. Falamos_em aumento
de salários com uma projeção de três meses,
na reconstituição daqueles valores erodidos
pela inflação. Em
só_ mês; toda a previsão
é posta por água abaixo.
Ora, há fatores, indiscutivelmente, que estão
colaborando_ para isso. Vamos <:omeçar por
essa questão da extinção das empresas. Hou~ um estudo realizado aqui - e to.mamos
conhecimento dele nas duas Casas do Congresso - de que se o _Govemo demitisse, de
60-a 9Q.miJ __fuhcio_náriQS ..agora, para poder
fazer a contenção das suas despesas~ o déficit
público zerar, provavebnente isso significarià
urna economia de 0,1% 99 J'{B. E esse prová·
vel era atê alguma coisa muito pouco aconSelhável, porque, na. verdade, com a nova Constituição, as indenizações apresentadas e exigidas para essas demissões ac:abariam por anular exatamente aquilo que se obteria côm.a
cllamada economia na _dispensa de pessoaL

e

um

um

Então, uma coisa pela outra praticamente
se realizaria, e o prejuízo seria brutal para
quem? Para pais e mães de família, pessoas
que estariam hoje atiradas no desemprego,
num país que tem evidentemente a sustentação da sua máscara de emprego pleno, que
na verdade não se dá, senão por causa da
extroversão da ecol)omia que está garantindo
essá manutenção de emprego.
Fora disso, está aí a economia inviSível, que
não tem nada de invisível, é perieitamente visível ~m toda a parte. Todas. as cidades do BrasU
estão tomadas pelos camelôs, por aquelas
pessoas que vendem na frente das próprias
lojas e tomam conta das cidades. Então, isso
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se passa também e já há quem admita até
que esse tipo de atividade está atingindo 30%
do PIB real brasileiro.
Mas há fatos também sobre os quais precisamos meditar. Houve essa tentativa de greve
geral. Eu fui um dos que foram à tribuna V. & sabem disso - testemunhar, como
Constityinte, para defender o direito de greve.
Defendi até o direito de greve irrestrlta. Por
quê? Porque reconhecia o Brasil rea1. O Brasil
reál era esse.
, Em 1979; üder de Governo, pela primeira
vez. falei neste Senado contrariam~nte ao que
estava acontecendo, realizado por um lider
sindtcal que hoje já é D_eputado e até candidato
a Presidente da República, nosso Colega, o
·Deputado Lulz Inácio Lula da Silva, que estava
fazendo as greves sem levar em consideração
nenhuma restrição de ordem legal. Cheguei
a usar aqui, nesta tribuna, a expressão desobediência civil Chamei a att:;nção para isso, porque a partir do momento em que as pessoas
consideram que a lei não presta e, conseqüentemente, não deve ser respeitada, não há mais
ordem no País. Se a lei não presta, temos
que modificá-la, mas não pura e simplesmente ignorá·la. Aconteceu isso de 79 em diante.
FomOS para a tribuna, defendemos, fiZeMos
wna Constituição que neste ponto é uma das
mais avanç,adas de todos os países democrático_s_do rnundo. Mas lá colocamos a no·ssa
reserva. Não era posslvel deixaiinoS de definif
quais as atividades essenciais, como não era
possível de~rmos_ de também definir qUais
os .abusos eram incompatíveis com o direito
de greve.
O direito de greve, que é o direito útil que
tem o trabalhador para sustentar as suas· reivindicações, é o mesmo direito, ao contr~o,
que dá a quem quiser trabalhar de poder fazê..
lo. E ó que nós vimos? Passa-se a utilizar a
'greve do piquete violento, o piquete agressivo,
P piquete intimidador, coator, que provoca frases como esta: " ... vamos fazer agora o arrastão". O que ê o ··arrastão"? É uma empresa
qUe está funcionando, parcialmente em greve.
O pessoal que está lá dentro trabalhando é
objeto de uma violência daqueles que entram
lá para ir busc:á-los e arrastá-los para fpra.
Daí o arrastão. Arrastá-los de qualquer maneira; não é convencê--los.
Pouco depois dessa greve, que eu entenctimalograda - não sei se V. Er concorc:l_am
comigo, mas pelo menos grande parte foi malograda - um Jider sindical da CGT, que conheço· desde o meu tempo de Ministro do
Trabalho, dá-se ao luxo de declarar q..1e, <::omÕ
se fosse uma grande vantagem obtida no País,
aquela greve c:ausou ao Brasil um prejuízo
de 1 bilh.ãQ e 600 milhões de dólares, cornos
e isso fosse exatamente, o grande objetWO-dO
grevista.
Passa~se, em seguida, a verificar a violência
praticada em Minas Gerais, na Belga-Mineira
e na·Mannesmann, êom as pessoas trabaDlando. Parece que a televisão dá wna grande
importância a isto e atê desenvolve um prócesso de einulação, quando se verifica a Coréia outros paises fazerem assim. Então, aqui
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também as pessoas vão encapuzadas, com
coquetel molotov, dispostas a ocupar a oficina,
a fábrica, o escrit6rio, o que_ seja. Muito bem.

Ocupa-se uma usina. O pro-prietáriO da usina,
dentro da lei, pede· a reintegração de posse.
O JUdiciário defere. O que acdntece? Os gre~
vistas. pura e simplesmente, dizem que não
cumprem aquela decisão. Ora, se não cum-

Prem a decisão, se a greve passa a ser feita

desta maneira. inteiramente ao alvedrio dos
grevistas e sem nenhum respeito pela legislaçlio existente - e esta ainda existe e é remanescente - então temos completo o quadro.
Aca o Presidente da República, de um lado,
a falar na possibilidade de as instituições de-

mocráticas serem atingidas fatalmente, e 6cam outras pessoas, como essas, a darem
oportunidade a que determinadqs segmentos
da popu1ação br~leira se intimidem de tal
modo que provoquem o começo de um pro-

cesso que não sabemos onde terminará.
Praza aos céus que as palavras que estou
usando hoje, aqui, nesta quinta-feira, com a
experiência qUe tenho de minha vida, desta
Casa e do meu PaiS, não tenham a conseqüência que estou imaginando possa hover,
porque o que podemos verificar claramente,
a partir inclusive de um livro, de Simone de
Beawoir em que ela diz que a edeologia da
Dirêita é o medo, que o medo é a anna da
Direita, é que esse medo se faz com provocações sucessivas dessa natureza e é perfeitamente possível que possamos entrar por um
caminho de convulsão social. Se entrarmos
por wn caminho de convulsão social, qualque
um de nós que já leu a República de Weimar,
que já viu o que se passou na Europa, que
já viu o que se passou no mWldo, há de perce'ber que estamos pisando perigosw;nerite soo
bre um fio de navalha.
. Eu queria utilizar essas expressões para ehamar a atenção dos Srs. Senadores e dos meus
ilustres Pares nessa, Casa, para- QiieTehhamos
a consciência da nossa responsabilidade, no
momento histórico que estamos vivendo. Eia
exatamente este o meu objetivo quando me
lnscrevi. Sr. Presidente, para usar da palavra.
A finalidade seria apenas dizer, alguém que
já tem um pouco de experiência de vida pública, deste lado e do lado de lá, no Executivo
como no Legislativo, que é preçlso que o Côhgresso Nacional, que o Senado da República,
também tenha um papel relevante neste instante para que, amanhã, não sejamos acusados de omissão.

O Sr. Chagas Rodrigues -

v. Ex' me

permite um aparte?
O SR- JARBA8 PASSARII'IHO -Ouço
com muito prazer o aparte de V. Ex'

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Antes que V. Ex' conceda o aparte ao nobre
Senador Chagas Rodrigues, eu gostaria de
alertar V. Ex", nobre Senador Jarbas Passarinho, que a inexorável tirania do relógio já
nos avisa que o tempo de V. Ex' está esgotado.
Entretanto, dada a alta importância do prommciamento de V. Ext,- qUe sabemos será desenvoMdo de maneira conclusiva, e diante da

impÓrtância do assunto, a Mesa solicita a V.
~ que não mais conceda apartes além do
já solicitado, e que conclua o seu pronunciamento.
-0 SR. JARBAS PASSARINHO-Agradeço a V. EX' a advertência.- Ouvirei apenas
o Senador Chagas Rodrigues e concluirei.

O Sr. Chagils RoclrljJues - Serei breve.
nobre Uder. V. Ex', como sempre, prorere discurso judicioso, sereno, e fala com o brilho
da sua inteligência e com a experiência que
V. Ex1' tem. Caro que todos_ devemos pensar,
devemos fazer uma reflexão e acompanhar
os acontecimentos. Eu queria apenas ~ertar
V. Ex", no seu discurso, para um aspecto da
crise. Estamos com um salário minimo que
se chama Piso Nacional de Salários, e que
ainda é de NCz$ 63,90, o mesmo que entrou
em vigor no dia ]9 de fevereiro. Decorridos
pi'atlcamente 60 dias, o Governo anuncia que
os reajustês pagos aos que depositam em ca~
demetas de poupança serão de aproximadamente 20% ao mês. O Governo rec.ônhece
que houve um indice de inflação, apenas se
díscute se_ é correto _ou não, mesmo porque
há muitos índices, mas ninguém, nenhum
economista, nenhum P,Olftico tem dúvida sobre o encarecimento da vida, sobre a inflação
a partir de 19 de fevereiro. Entretanto, continua
o-mes-mo salário mfnimo. Todos nós devemos
refletir sobre isso, e não entendo como se
possa justificar para os de baixa renda, aqueles
que vivem de salário, essa miséria de NCz$
63,90 desde_ 19 de fevereiro. Não creio que
haja nenhum manual de economia que possa
justificar isso. Apenas queria refletir sobre este
fato. Sou contra quaisquer abusos. O _direito
em si existe porque é delimitado. Não há direito absoluto. O direito já_ envolve uma delimitação. Temos que Combater quaisquer abusos. Mas não entendo--como esses trabalhadores, nessa situação, ainda estão tendo a calma, uma vez que estão vendo o que acontece,
através da televisão, em todos os países, inclusive na União Soviética.Tennino dizendo, contando com a paciência de V. Ex', que há economistas que defendem que, em determinadas sitUações, uma elevação da taxa de juros.
Mas num país em que o comércio bancário
não é livre, porque qualquer um pode abrir
uma quitanda, poder abrir uma mercearia,
mas ningu(!m pode abrir, no Brasil, um banco,
não é possíVel que numa hora como esta os
juros altos impliquem ganbps excessivos a
uma meia dúzia de pessoas. Muito obrigado
• v. Ex>
O SR. J~S PASSARINHO-Agradeço a V. Ex' o aparte e suponho que não
há um aparte de V. Ex" nenhum conDito com
o que eu estava ralando, até porque quando
eu disse, logo no início, que não acredito
processo de congelamento, porque se congela os salários mos não se congela os preços,
eu já estaria~ pratfc_amente, de _acordo com
a colocação de V. EX' apenas não acredito
que a greve tenha-se feito por isso. Aí é qiie
está o problema da nossa divergência, se houver. Porque a greve tomou um caráter político,
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o que, evidentemente, não teria seritido. É uma
greve de provocação e que levou, inclusive,
ao que chamei a atenção ainda há pouco,
de resistência não apenas à decisão judicial,
mas a toda e qualquer tentativa de acordo
bilateral entre patrões e empregados. Agora,
fundamenta1mente; a questão está no que V.
Ex' Coloca: a má remuneração, a pobreza brasileira. Quando passei pela primeira vez pela
Previdência Social, a média de contribuições
era de 2 salários mínimos, quando passei. 17
anos depois, a média de contribuição era de
3 salários mín-imos. Então, nós crescemos
muito pouco nessa repartição de renda. Se
n6s chegamos, realmente, a oitava economia
de repartição de renda nós não estamos bem;
ficamos numa posição bastante desvantajosa.
Eu concluiria o meu discurso, já para atender agora ao sentido inverso_ do desejo da
Mesa, que ainda há pouco era ganhar tempo,
mas agora é o contrário, está-Perdendo tempo
comigo, neste momento eu concluiria outra
vez salientando a questão que eu chamaria,
na velha linguagem de caserna, de economia
de palito. Oiamava-se isso quando se perdia
muito dinheiro arn alguma coisa importante
e economizava-se o menos importante. A mim
me parece qt,1..e a extinção de determinadas
empresas no Brasil até se justifiçaria perfeitamente. Mas eu pergunto aos nobres colegas.
que daqui h~ pouco deverão estar votando
essa matéria, se se justifica fechar wna instituição como o Leoyd Brasileiro, com mais de
uma centena...

O Sr. Ronan Tito --Permite V. Ext um

aparte?

-

-

O SR. JARDAS PA88ARII'IHO - Eu
estou proibido de dar apartes a V. Ex", pela
democracia com que se conduz a Mesa, mas
acredito que, se V. EX' pedir, eu serei obirgado
a conceder esse aparte, porque vejo que ele
vem em awáJiO d_o que estou pensando. Peço,
a v. Ex", sr. Presiaente, que me permita essa
exceçâo de ouvir o nobre Uder do PMDB. (Assentimento da Presidência.)

O Sr. Ronan 11to - Sr. Senador Jarbas
Passarinho, digno Uder do PDS, esse assunto
já foi motivo de um discurso meu em uma
sessão do Senado Federal. FIZ wna comparação, que pode Parecer até bizarra, da situação. Por exemplo, amanhã, o proprietário ou
õs proprietários da Empresa Cometa -de
Transportes resolvam vender a sua linha RioSão Paulo e o comprador vá'•perguritar qual
o preço dos ônibus. Ora, valor da reserva, da
concessão da linha Rio-São Paulo, transcende
a ônibus, ônibus e mais ônibus. O Uoyd Brasileiro tem 99 anos "de existênda; completaria
100 anos. Até perguntei se estamos querendo
dar um prêmio de centenário a essa empresa
que teimou em existir esses anos todos, e trazer uma grande contribuição à exportação brasileira. Tem cone-essacn:le Jinha em 49 pafses.
Tem mais de 140 linhas nesses 49 países.
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Quanto valeria. eu pergunto, essa concessão
intemadonal? Vale bUhões de dólares, segun~
do a resposta de um amigo que é conhecedor

do ramo. Já pedi audiência ao Ministro dos
Transportes para tratar desse assunto. Não
podemos, como na história d~ V19ny, ban~
o lobo e morrer calado. Não podemos deixar
que o Uoyd, às vésperas dos seus 100 anos,
seja sacrificado e da maneira como está sen~
do. Não podemos admitir nunca, Ministro .e
Senador Jarbas Passarinho, uma privatização
- e eu já fiz. aqui um discurso sobre privatização, portanto, ninguém me chame de estati:tante- uma privatização com data marcada,
senão vamos parl:l os ferros--velhos. Ora, a Netumar, que é uma empresa canadense, já

anundou no The New Yo.r* Times que não
deu transportes mais para o Uoyd, porque
ela vai ficar com a linha Rio de Janeiro-Nova

Iorque. isso já foi recortado, faz parte da docu...mentação que quero levar ao ministro. Foi
avaliado, se nós c:hegannos ao desiderato final
desse decreto, desse maldito e malsinado decreto, no dia 15 de abril, é agora, é já, que
. isso trará um prejW:o que, não tenho dúvidas,
será da ordem de quase dois milhões de dólares ao Brasil, porque o Loyd é um património
brasileiro. Que se privatize o Uoyd, tudo bem!
Mas. por outro lado, também não podemos
nos esquecer, ministro e se.tador, que o Brasil
precisou muito do Uoyd para iniciar a abertura
dos portos à exportação, e poderá voltar a
precisar amanhA. porque ele quer ampliar o
seu mercado internacional. Mas se privatizar,
repito, que se faça um negócio decente, São
Tomás de Aquino nos previne que tudo está
no ''como". Não somos contra a privatização,
mas somos contra esse "como" que se colocou agora. Agradeço a V. Ex" e à ~a gen~
rosldade do aparte, mas eu não podia deixar
de meter a minha colher de pau neste assunto,
porque o cons:KJero da maior import!ncia: e
deve interes!!:lr a todos brasileiros, patriotas
como V. Ex" e· permita modestamente, como

....

O SR. JARDAS PASSARINHO -

Eu.

ao contrário, me junto a V. Ex" com muito
orgulho pessoal. Vejo em V. EX' um afiado

da maior importância para essa causa.'1t'.mda
h6: poiloo, eu tratava de matéria mais ampla,
mas fiz questão de tei'Illinar exatamente c:::om
esse ponto que é o premente. O outro me
perece urgente, importante, e eu salientaria
que não podemos ficar com os ouvidos tapados no momento em qué lemos, talvez até
ouvimos, às sextas-feiras, através da famosa
"Conversa ao Pé do Rádio", do presidente li•
República, palavras tão candentes a respeito
do destino imediato do Pais. Mas fico muito
groto a V. EX', Senador Ronan Tito. Já CO!!Vêrsei. também, com o meu eminente colega
Stnador Edison Lobão e com o Senador Ra·
cNd Saldanha Derzi a respeito, exatamente,
podemos, oinda no dia de hoje, decidir
ettaquestãõ do Uoyd Bresileiro que é, de qualcp:r modo, uma f'orma que temos de corres-pander à esperanço que está ..,ndo deposino Senado da República. (Muito bem!
...... prolongadas.)

de"'"

Durante o discurso doSen Jarbtls Passarinho o Sr. Sen. Inm Saraiva deixa a
CJJdelra da Presidência que é çcupada peJo Sr. Sen. Pompeu de Sousa
Dunmte o discurso do Sr. Sen. Jarbas

Passarinho o Sr. Sen Pompeu de Sousa
_ __deixa li ç«lelm tM PresidênciiJ que é ocu-

pada pelo Sr. Sen Nelson Olmeúo.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o)
- Coricedo a palavra ao nobre SenadOr Cid
SabÓia de C.Mfho.
O SR. CID SASÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o seguinte disc1.1rso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqu~ nest2.1
Casa. sempre me tenho pronunciado de tal
sorte a valorizar o P1enário. Nas vezes em que
neste assunto toque~ sempre deixei bem claro
que sou contra a supressão dos Plenários das
<:asq Congressuais.
Ontem, falou-se muito a respeito do arquivamento de processo contra o ~dente da
República, representação que tramitava na Câmara Federm e que terminou com o arquivamento determinado pela Presidência, exercida
provisoriamente por um outro Deputado que
não o titular, Chefo daquela Casa. O arquivamento, além de causar uma grande polêmica,
causou um notáveJ mal-estar em face de haver-se informado em uma peça inócua, de
grande despreparo jurfdico e. porque não dizer, intelectual. Mas o assunto evoluiu.
A eleição da Presidência da Câmara Federal
é um assunto que ainda se arrasta, não por
causa do vencedor, Deputado Paes de Andra.de, mas principalmente por causa do vencido,
Deputado Paulo Mincarone. Antes que se ferisse o pleito tão emocional naquela Casa do
Poder Legislativo, osjomais falavam do assunto, insinuavam corrupção, falaVam de viagens
várias, de benesses e prêmios sem que se
encontrasse uma jll$ificação ética para essa
oco~nda. Essa denúncia, que tornou conta
das páginas das principais revistas do Pafs,
não conseguiu, no entanto, m-otivar este plenário, o Senado da República. E aquele assunto
passou despercebidamente, sem encontrar
uma porta de entrada para os nossos Anàis,
para os nossos registres, para o acervo histó-

rico.
ontem, dois discursos foram aqui proferidos em tomo de uma declaração doSr.Paulo
Mincarone. S. Ex', de acusado passou a acusador, de réu transmudoi.Me em denunciante,
e as coisas até se cqmplic:::aram, daí por que
veio a esta tribuna.

Dizia- e todo o mundo sabe -à imprensa
o Sr. Paulo Mincarone que o...ex·Presidente
da Câmara Federai, Deputado Ulysses Guimarães, havia. negociado com o Presidente José
Samey o apoio de Deputados parlamehtaristas a Paes de Andrade, em troca desse arquiva-

mento.
Isso parece muito ferino, principalmente
quando se sabe que o Deputado Paes de Andrade veio a se eleger através das forças progressistas do seu Pàrtido, atrovés de outros
PIKtomen"""s iguoimente progressistas dos
mais. variados grémlos poillcoo e através dos
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pequenos Partida&, os quais. indiscutivelmen~ formi!H'am ao lado da candidatura de Paes
de Andrade.
O Deputado Glysses Guimarães apenas
acabara de CU(Tiprir uma missão das mais notáveis, ao presidir a Assembléia Nacional
Constituinte, onde completou. a sua _imagem
de estadista, a sua imagem de homem capaz
de pairar por sobre todas e qualquer circlll'l!l::
tândas para manter a dignidade, a imponência
e, acima de tudo, o juízo sempre muito claro,_
o aspecto de magistrado do Poder Con;mtuinte. Nessa função, (.Oysses foi notável e foi glorificado pela opinião pública brasileira, onde
tem no melhor do coração nacional, um lugar
de destaque_ e, quero crer, perene, um lugar
para sempre no coração dO povo brasileiro.
Ocorre que a declaração do Sr. Paulo Mincarone por si só não vale nada. Num pais
ohde se .calunia com tantlJ facilidade, onde
difama e- se injuria com- uma freqüência
notável, era apenas mais urna calúnia no ar,
calúriia qúe é fácil .ao vento CQffio ~pena mais
leve que possa existir, calúnia que se agiganta,
que começa tênue e termina forte ~ gigantesca. Como tóda e qualquer calúnia, essa
cresceu de acordo com aj~lponêncie. de sua
vítima. As-calúnias feitas contra pessoas inexpressivas não prosperam, mas se a calúnia
atinge uma grande personalidade da Repú·
bUca, de logo agiganta-se e perfaz-se com valores que parecem inquestionáveis.
Ontem, nesta Casa, aparteei_a doi$ oradores, mas o tempo de um aparte, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, {lunca é spfidente para que
o aparteante ponha nisso a sua alma, o seu
juizo, o seu empenho e, acima de tudo, a sua
necessidade de- defender ou de _acusar e, necessariamente, de fazer justiça. · Ora, quando o assunto veiQ ao Senado.~
aqui foi trazido, ganhou uma proporçllo que
talvez não merecesse, por aquelas c:ira.lnstJn..
das já destacadas. Ero evidente que o Deputado Paulo Mincarone sofrera imp~ •
mais graves, da imprensa nacional e da opt.
nião pública, perdera. no entanto, 1 eleiçlo
num dificil páreo. A distân<:ia_ .do Depoll8do
vencedor para o Deputado perdedor _fof_muitQ
pequena. Era preciso, então, qUe o perdedor,
como quase todos os perdedores da vida, argüisse wna tese explicativa, elevasse uma
idéia de justificação para mostrar porque per·
dera.
Então, por que perdera? Porque o Deputado
(]ysses GuiffiarãeS negociara o_arquivamento
da denúncia contra o Presidente àã República
para obter os votos dos que $áo sensíveis aos
apelos presidenciais.
. . ...
Ocorre, no entanto, dizer, Srs. Senadores.
que esses mms próxünosoo GoWmo votaram
foi no Sr. Paulo Mihcarone. Oaramente nio
sufragaram o nome do Deputado Paes de Andrade. Isso _é tão claro, inequívoco e inques.
tionável no âmbito do Congresso Nacional!
Mas o assunto assim mesmo velo a esta
Casa, a esta Casa onde estão Parlamentares
de maior responsabilidade. E li6s escrevemos
na ConstitUição algumas linhas que nos pareceram. importantíssimas P« uma razio b61ica: era ne<:essmio defender a horn. N6a ea.-

se
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crevemos o direito à honra, nós escrevemos
o direito à dignidade, nós escrevemos. acima
de tudo, a inviolabilidade da criatura hwmma.
N.é acrescemos, para sermos mais modernos
em Direito, pela primeira vez, no Direito pátrio,
o direito de imagem, que é uma tese muito
dificil e muito obscura no Direito, e que aqui
chegava mais pelo Direito comparado do que

propriamente pelo estudo do Direito Civil brasileiro, ou de aspectos penais de Direito Públi-

co, ligados aos aspectos subjetivos privados,
portanto, do Direito Civil.
O Sr. Ronan Tito wnaparte?

V. Ex' me permite

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOCom todo o prazer.
O Sr. Rona.n Tito- Nobre Senadoz: Cid
Sabóia de Carvalho, ontem, depois que termi-

namos a sessão do Senado, fomos para o
plenário da Câmara, para uma reunião do
Congresso Nacional. Lá, fui informado de que
a mesma página de jornal que aqui foi lida.
tlmbém o fora na Câmara dos Deputados

e que o Deputado Paulo Mincarone estava a

mais ou menos dois metros do microfone,
quando foi klstado por um orador na tribuna
a que confirmasse ou não as acusações que
o jornal gaúcho havia impresso. Também, per-to do microfone, o Deputado José Genoíno
que se afastou para que o Deputado Paulo
Mincarone confirmasse ou negasse. O orador
então reiterou o repto e disse: "Peço ao Depu~
tado Pau1o Mincarone que venha ao microfone, para reaf1I'Illar as acusações ou para reti~
r6~1as. E ele, tomado de uma paralisia momen~
tAnea, permaneceu a dois metros do microfone, sem a atitude digna de ir .ao microfone
para confirmar ou para retirar a denúncia. Mas,
' ontem, após a fala do Senador Paulo Bisol,
e nllo fol fácil conter, a minha indignação,
para não pedir um aparte porque achei que
merecia urna resposta e não um aparte. Por
41!? Por que se tratava de atirar lama de sos~
Joio ao Deputado Ulysses Guimarães. Não é
por Isso não. S6 isso seria um motivo muito
suficiente. No entanto, nós. nobre Senador,
estamos querendo conStruir a democracia.
Democracia se constrói em cima de Partidos
Pollifcos e, principalmente, em cima de homens. A iconoclastia que ronda este País já
é de muito conhecida por todos nós. Politico
neste Pafs, para ter algum julgamento favorável. tem que morrer e, se j>ossível, de desastre.
N. então, ele passa a ter respeito da população.
Assim o foi- aliás, fiZ um aparte nesse estilo,
quando morreu Marcos Freire- urna pessoa
que eu admirava e muito, que foi Senador
nesta Casa, mas que s6 passOu a ter o seu
mérito reconhecid6 depois de morto. Tancredo Neves, o meu GovemadorTancredo Neves.
do qual tive a honra de ser o seu Sedetário,
quantas vezes eu ouvi insinuações a seu res- ·
peito, porque acusações ninguém nunc:a pôde
IIEer, de frente, mas sempre insinuações. E
.-mdo se referiam a S. Ext, até de uma ma~
lll!inl carinhoSa, o chamavom de raposão. Depais que morreu, virou quase santo,· passou
allzer milagres. Vamos parar com o exagero

m

do milagre e parar também ~ma iconoclastia
dos nossos homens. Ontem, no Congresso
Nacional, comentávamos isso, e um homem
do ~T. o Deputado Amaury Müller, disse-me:
"Esta Casa tem uma fama muito pior do que
ela merece. Esta Casa é boa, tem homens
dignos". Por que vamos querer julgar estaCa~
sa pelos menores ou pelos homens de caráter
amesquinhado, que existem ern todos os Iuga~
res? Essa não é a característica da Casa e
nem da maioria dos homens que a compõem.
Temos que preservar os nossos homens poi'Iti~
ersos partidos! O meu Partido não tem o privi·
légio de ter somente homens de bem nas suas
.fileiras. QJtro dia, fiz um apelo ao Senador
Jarbas Passarinho, dizendo: "Candidate-se a
Presidente da Rep(lblica". E acrescentec "O
senhor não terá o meu voto". Mas, se o Sena~
dor Jarbas Passarinho for candidato a Presidente da República, nós todos sabemos que
será elevac;fo o nível da can4idatura. Em vez
de preservarmos e até defendermos contra
a injúria os pró~homens deste Pafs, muitas
vezes, nós mesmos, na nossa aflição de querer
apurar fatos, não temos o cuidado de preser~
vá~los. Por isso, ontem, como em outras vezes,
nesta Casa, quando se
da honra. da dignidade, da moral de wn homem público, de
uma certa maneira, isso me toca. Vejo, muitas
~. na televisão faJar~se dos homens públi·
cos, como se pertencessem a uma escória,
a um rebotalhoda sociedade, quando, na reali~
dade, eu, que vivi muito nesse mundo de Deus,
e que frequüentei muitos plenários e muitas
associações, e que tive muitos oontatos, posso
dizer que somos a média da população brasi~
leira. ParafraseandoAiiomar Baleeiro: "Somos
uma média até melhorada". Este plenário, como o pleitário da Ç_âmara tem homens públi~
cos da maior dignidade e que precisam ser
preseMldos, não s6 ffiysses Guim81'ães, mas
tantos outros. Por isso fllesmo, a pretexto de
dizer que os políticos estão desacreditados,
multas vezes, dámos a nossa contribuição pa~
ra desmoralfzá~tos, para, ~ yezes, fazer uma
frase de efeito na televisão 'e, outras vezes,
até nos promover às custas de falár, como
disse muito bem V. Ex'~ de um pró-homem
de qualquer Partido. De maneira que felicito
a V. EX' e, hoje, posso tocar o assunto com
menor emocionaliclade. Não me arrependo da
minha emoção de ontem pois não sou biôni~
co, sou ao mesmo tempo emoção e racio-cínio. Mas queriã teorizar um pouco, raciOcinar
um pouco sobre isso,. e convidar a todos nós
que reconheçtunos os méritos de nossos cole~
gas, principalmente, dos melhores. Muito obri~
godo • v. Ex' pelo op<lrte.

rala

O SR. CID SABóJA DE CARvAUIOMuito obrigadO a V. Ex' por essa iÍltenrenção.

Ia falaf exatamente, Senador ROnan Tito.
naquele aspecto constitucional em que nós
inovamos um pouco, falamos no 'direito que
tem o cidadão de preservar a sUa imagem.
Ora. o que aconteceu ontem" aqui? Foi uq~a
bárbara infraçáo a esse dispositivo inserido
no 1111. !;• do novo texto constitucional. A honro
· e a dignidade do Presidente da camara Fedo-

roLPaeadeAndnlde,ahanra~•~
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do Presidente do PMDB e Presidente da Assembléia Nacional Constituln~e também bailou aqui à vontade, porque houve uma entrevista do Sr. Paulo Mincarone em um jornal
de sua terra. E até se disse que os indícios
eram muito graves.
, Lembro~me bem que o Senador José Paulo
Bisol fez aquela indagação. "O inquérito foi
ou não foi arquivado?" Como se isso fosse
uma prova contra o Deputado Ulysses Guima~
rães. Na verdade, não há prova nenhuma, há
uma notícia de jornal - como muito bem
lembrou V. Ex', Senador Ronan Tito- onde
o possível entrevistado negou~se a confirmar
ou a desmentir, e deu o silêncio oomo.mani·
festoção •••

O Sr. Jutahy Magalhães Ex' um aparte?

Permtte V.

-O SR. CID SASÓIA DE CARVALHOlogo mais, darei o aparte a V. Ex'

O Sr. Maul-o Benevides - Fico na fila,
aguardando a oportunidade, nobre Senador.
OSR.CIDSABÓIADECARVALHOLogo mais atenderei aos meus queridos cole-gas.
Então, o que houve? Uma notícia de jornal,
onde diz o Sr. Paulo Mincarone que teria provas testemunhais. Ora, a prova testemunhal
só poderia ser considerada depois de reduzida
a termo. Não se sabe quem são essas testemunhas e não se sabe se existem. Mas o fato
da denúncia contra o Presidente da RepúbHca
estar arquivada, seria isso um grave indicio,
que levaria o Presidente Nacional do PMDB
e o Presidente da Câmara Federal a serem
pessoas enfocadas em uma apuração, possi·
velmente, numa CPI, porque assim foi sugerido aqui nesta Casa.Achei que a honra desees
dois cidadãos ficou quase ao abandono, difendida em nossos apartes, defendida ~
discurso brilhante do Senador Ronan Tim.
mas não o bastante para um devido escll!lftCI.
rriento. Inclusive, quando se diZ aqui que não
há importância alguma, quando s_e fala algo
contra alguém, tem~se que apurar.
Ora, na Corlstituinte, questionamos algo
muito mais simples e igualmente humano.
Debatemos muito a Identificação criminal,
porque muitos foram os Constituintes que en~
tlenderam que o ato de identificar uma pessoa
,acusada de algum delito já era começar a
punir essa pessoa. Responder a um processo
judicial ou a Comissão de Inquérito ou a qual~
quer coisa. que apure a responsabilidade penal
de alguém é, por si só, já um constrangimento
e um grave constrangimento de ordem legal.
O réu, em um processo, tem direitos, mas
c:lifeitos de rál, direitos 'limitados à condiçio
· de réu. Os indiciados têm direitos. limitados
· à condição de indiciados. O réu não se pode
ausentar do seu domlcmo, do local da: apura~
ção do delito; da jurisdição em que se dá a
ação penal, sem a autorização do magistrado.
Há muitas restrições. As pessoas indidadas
oio de principio suspeitas, nãoí!ransadànam;
. lllo podem travor nog6cloa ef"'lvendo, pw
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uma c~nseqüência, porque- S. EX' está demonstrando leviandade na acusação. Porque
se esta acusaçãO tivesse consistência, a obrio mero indiciamentol
gação_seria, de_ imediato, confirmar; da tribuna
De repente, tiramos Olysses Guimarães do
alto da glória de dirigir magistralmente a Cons~lo- que foi pedido para S. Ext confirmar.
tituinte, para pô-lo na condição de indiciado,
Mas se S. Ex" rião o fez, também deveria
sob o argumento de que ele tem de provar havef uma Conseqüência pelo seu ato leviano.
ou que a ele cabe provar, que não mandou Caberia aos Srs. Depu~dos e a nós, Congressistas, punirmos o leviano, por que ê esta imarquivar a denúnda contra o Presidente napunidade que permite que isto aconteça a ca-quele acordo. Um c:;rime impossível! Porque.
quando houve o arquivamento, ffiysses Gui- da instante na vida pública de cada um ele
marães já não era o Presidente_ da Câmara nós. Twe a oportunidade de assistir às eleições
Federal. Tipicamente, corno dizemos no Direi- presidenciais nos Estados Unidos no ano pasto um crime impossível.
sado, e, n~ ocasião, pelo fato de uma funcioGm mero recorte de jornal, se for capaz nária de terceiro escalão do escritório _eleitoral
do candidato do Partido Democrata, Sr. Mide enlamear a honra de um homem como
chael D_ukakfs, ter feito urna afinnação leviana,
(.fiysses Guimarães, Q que+ não fará com os
em Que se estaria fãzendo o -levantamento da
outros mais simples e mais comuns, políticos
integrantes do Congresso, integrantes do Se- vida pregreSsa do candidato do Partido Repunado, integrantes da Câmara FederaJI A cada blicano, e·que este levantamento poderia comprovã'"r que ele teria fatos desabonadores no
noticia de jornal vamos _abrir wna Comissão
seu passado, na ocaisão o- candidato do Par· de Inquérito e sujeitar essas pessoas às pressões naturais. à coação legal, à coação autori- tido Democrata foi obrigado ·a ir à ~levisão
pedir desculpas ao seu oponente.pela levianzada pela le~ à coersão do direito, quando
dade de sua funcionária, isto porque se ele
não há um indício sequer, nada de grave, a
nio ser as palavras que transpuseram do jor- não o tke$e, haveria a punição- da leviªndade
nal para esta Casa; a calúnia que sem essa _ dessa funcionária, o que iria prejudicar a sua
candidatura. Mas aqui as leviandades ficam
' transposição não teria nenhuma grandiosidade, não teria nenhuma expressão.
impunes e ficam impunes, também~ por esta
Por isso eu digo, a calúnia aqui prosperou irresponsabilidade nossa, de acharmos que a
inadequadamente. A honra de dois cidadãos
acusação que é feita não merece resposta.
foi insultada, ferida, espezinhada, jogada ao
Todas as acusações têm que ter resposta. O
ar, jogada ao chão sem a menor piedade, sem que vimos hoje na Comissão de Constituição
o menor respeito à nova COnstitUição; Sem e-Justiça? A oportunidade de poder dizer ao
pensarmos na honra, sem pensarmos no d.irei- Sr. Sepúlveda Pertence, que merece o respeito
tode imagem ou no direito à imagem, depende todos pelo seu conhecimento juridico, que
dendo do erúoque que dermos a essa nova
eu procurei a Justiça contra a leviandade de
um Ministro de Estado e procurei através da
criação do Direito Brasileiro.
Procuradoria-Geral que por sua omissão, por
O Sr. Jutahy MagaDtáes- Permite-me sua desídia, me causou prejuízo, por que não
j)OSSOfi"iais recorre'r se for julgada prejudicada
V. Ex" um aparte?
a minha ação pela preliminâr, porque há seis
OS~- CID SABÓIA DE CARVAUIOmeses o prOCeSso COrre naquela Procuradoria ·
Com todo prazer, Senador Jutahy Magalhães.
e não houve qualquer manifestação da mesO Sr. Jutahy Magalhães- Senador Od
ma pOrtanto, da Justiça. Então, é exatamente
Sabóia de CmvaJho, creio que tenho obrigação contra os levianos que me revolto, porque
de dar, agora, a inteq>retação ao meu pensa- acho que temos que puni-los. Não papemos
mento do dia de ontem. De minha parte, pelo
permitir que continuem como está hoje, em
menos, creio que não solicitei nenhuma Coque cada um diz o que quer irresponsavelmissão Parlamentar de Inquérito para o Depumente. E as figwas como Ulysses Guimarães
tãdo (Jlysses Guimarães, pelo contrário, com
e outros são muitas vezes vftimas dessas calúa experiência que tenho de quase 35 anos nias, porque isso acontece pelo Brasil inteiro.
de mandato; eu sei que nós, políticos, a cada
Mas a culpa é nossa, porque não punimos
instante, somos acusados por companheiros
o irresponsável, como não vamos punir o irresnossos e o que mais me revolta é a impuniponsável que não teve coragem de comprovar
dade da acusação leviana, porque sei que a
a sua denúncia ontem, quando foi chamado
calúnia prospera a partir do momento em que
à colação.
é feita; como sei, pbr exemplo, no caso de
oqtem, de que, no meu entendimento, no meu
O SR- CID 8ABÓIA DE CARVAUIO.ponto de vista, há uma necessidade de se pedir
Obrigado a V. EX'
uma comprovação por parte do acusador, como foi feito ontem mesmo lá no Congresso,
O Sr. Mauro Benevfdes - Gosiana de
segundo depoimento do Senador Ronan Tito.
fazer uma breve intervenÇão. Sei que o tempo
E se S. Ex' negoU-se ·a se rrianifestar de ime- de V. Ex' é exíguo, confonne ressalta, agora,
diato - dizendo se tinha feito ou não aquela o presidente, fiel escudeiro e cumpridor do
ac:usação; se tinha ou não tiri.ha provas para Regimento.
aquilo que estava dizendo, recusou-se por
omissão ou pelo silêncio, a fazer o -que era
OSR-CIDSABÓIADECARVAU!óde sua obrigação e que seu caráter deveria Vou s6 concluir o meu pensamento e concedeterminar - este fato·-. também, ter derei o aparte a V. Ex'

exemplo, o Estado. Não é a sentença prolatada
que cria a restrição: é o mero responder, é
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Estamos diante de uma situação em que
o ânus da prova, claro, cabe a quem alega.
Caberia .a_o Sr. Paulo Mincarone, comprovar
as suas declaraÇões. Mas~ Ol~es Guimarães
e Paes dé-Aridrade são vitimas e, como tal,
cabe a eles intentar ações que, lamentavelmente no Brasil, como cita o Senador Jutahy
Magalhães, terminam sempre infrutíferas, sein
nenhum resu1tado. Neste ponto, o Senador
Jutahy Magalhães está coberto de razão. E.
ainda há um fator que complica: é que o Sr.
Paulo Mincarone teve ,ieU pensamento revelado pela imprensa, e o primeiro Passo de
Olysses seria a_ utiJ~ç_ão da odiosa e odienta
Lei de Imprensa para que aquele jornal esda~. e, após isto, então, intentaria a ação
definitiva, uma acessória, uma preparatória,
obtendo um comportamento preliminar, para.
depois, ter a ação principal. E sabemos como
nos violenta a utilização da Lei de Imprensa.
Isso tudo realmente é muito doloroso, Senador Jutahy Magalhães.
Concedo-6 aparte ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O Sr. Mauro Benevkles -Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, na tarde de ontem, quaildo o nobre se'riãdor Itamar FrancO
trazia esse episódio ao conhecimento do Senado Federal, e após o aparte de V. Ext, fiz
wna breve inte-rvenção para ressalvar tanta
dignidade do nosso coestaduano, Deputado
P.aes de Andrade, hoje guindado à Presidência
da Câmara dos Deputados, como igualmente
do Deputado Ulysses Guimarães, Presidente
da Comissão ExeCUtiva Nacional do PMDB.
V. Ex', hOje, vindo a essa tribuna para defender,
com brilho, com proficiência, a figura inatacável de Ulysses Guimarães, mencfonou o fato
de que S. Ex' fofa um dirigente magistral da
Assembléia Nacional Constituinte. Nobre Senador Cid Sabóia de CarvalhO, fui companhef~
ro de mesa do Presidente Olysses Guimarães,
integrante daquele pequenino MDB, que foi
o centro da resistência democráticQ no Pais,
eu, presidindo o Partido no Ceará, S. EX' comandando, a partir de 1971, o MDB, que se
transformou no grande PMDB de hoje. Portan~
to, uma convivência de quase 20 anos; e na
Comissão Exe<:utiva, uma convivência de uma_
década. Posso dizer a V. Ex' que acompanhei
na Assembléia Nacional Constituinte, como
19 vice-presidente, esse extraordinário companheiro e homem público que é Ulysses Guimarães, que ofereceu a todos nós, aos 558 constituintes, demonstrações permanentes de competência, de dignidade e de espírito público.
Recordaria, agora, para V. Ex" um fatO singularissimo: o Presidente (Jiysses Guimarães, acometido de uma perturbação cardiológica se
internava no lncor, em São Paulo. A mim me
coube substitui-lo naquela interinidade. E, no
segundo dia, depois de ter-se submetido a
wna angioplastia, o Deputado OlysSes Guimarães recebia o meu telefonema, em nome da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
desejando o· seu pronto restabelecimento. E
a sua resposta, Senador. Cid &\bóia de Carvalho, foi exatamente reclamar d'e mim o envio
fmediato a SãO Paulo, através do então Ministro da Previdência Renato Archer, aquelas
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emendas apresentadas ao Regimento, a fim
de que ele próprio pudesse acompanhar pari
passo: as aherações que seriam procedidas

do Regulamento da Assembléia Nacional
Constituinte. Esse fato, nobre Senador Cid Sabóia de· Carvalho, dignifica o ?fesidente Ulys-

ses Guimarães, e mostra cdriib S. Ex" tem
de forma acendrada, a preocupação do exato
cumprimento do dever. É um homem dessa
altitude, dessa grandeza, consultor da demo-

cracia do País, do ingresso do Brasil no estado
de direito, é esse homem que se procura atin, gir de uma fonna despropositada, absurda e
injusta que, neste momento encontra uma palavra de V. E)cl, na solidariedade de nossos

apartes. a repulsa mais indignada, resguardando-se, portantd, a seriedade, a probidade, a
austeridade do grande brasileiro Ulysses Gui-

marães.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex'

Cid Sab6ia de Carvalho
Mansueto de Lavor
Jutahy Magalhães
PFL
Jorge Bomhausen

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O tempo de V. Ext já se esgotou. Esse
pedido de aparte é além do Regimento, além
da tolerância do Regimento. Lamento muito
V. Ex-' terá a palavra depois, para uma explicação.

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHOEntão, Sr. Presidente, quero dizer que vim à
tribuna não propriamente para aJgum ataque,
apenas com o sentido justo de deresa, porque
não vi, na verdade, nas declarações do Sr.

Paulo Mincarone, nada que autorizasse a grandiosidade que terminou alcançando a calúnia
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SuPlentes

Titulares
PMDB

Alfredo Campos
Ronaldo Aragão
Edison Lobão

PSDB
José Richa

José Paulo Biso!
Pequenos Partidos

Mauro Borges

Affonso Camargo
João Castelo
O SR. PRESIDEriTE (Nelson Carneiro)
-Tendo em vistaacriação,atravésdoReque-rimento n9 20, de 1989, de autoria do Senador
Carlos Alberto, da Comissão Especial destinada a estudar a questão das perdas salariais

dos trabalhadores e servidores públicos, ocorridas nos últimos dez anos, a Presidêricia, de
acordo com as indicações das lideranças, designa, para integrarem a referida conlissão,
os seguintes senadores:

Suplentes

Tlbdares
PMDB

um aparte?

-
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Aluízio Beze_rra
Mauro Benevides
Raimundo Ura

Albano Franco
Dirceu Carneiro
José fogaça
Jutahy Magalhães
Márcio Lacerda_

PfL

Odacir Soares -

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PSDB

J.os~ -JQnácio Ferreira

Teotónio Vilela Filho

Pequenos Partidos

Roberto campos

Jarbas PaSsarinho
Moisés Abrão

Jamil Haddad

Carlos Alberto

dita tão longe do Senado Federal.
Lamentei que aqui tudo ganhasse corpo,

ganhasse expressão, em detrimento da imagem, em detrimento da hora, em detrimento
da dignidade de Parlamentares tão antigos,
tão honrados e tão conhecidos pela rjação

brasileira. .
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. Ex'

O Sr. Itamar Franco ·- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O Sr. Mucondes Gadelha.- SI.
dente, peço a palavra pela ordem.

Presi-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Concederei a Palavra a V. ~ depois da
Ordem do Dia, porque estou cumprindo rigorosamente o Regimento.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
..:-.Tendo em vista a criação, requerimento
n'1 20, de 1989, de aUtoria do Senador Carlos
Alberto, da Comissão destinada a estudar a
questão das perdas salariais dos trabalhadores
e servidores públicos, ocorridas nos últimos
dez anos, a Presidência, de acordo com as
indicações das lideranças, designa, para integrarem a referida comissão, os seguintes sen~ores:

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Na sessão anterior foi aprovado em caráter
de urgência o Projeto de Lei do Senado Federal de n• 37. de 1987. (n' 306/87, na Câmara
dos Deputados) que determina instalação de
equipamentos anti.poluição em veículos automotores de uso urbano.
Dando prosseguimento ao ritmo acelerado
a que ,submeteu a: matéria ao Plenário, a Presidência designa o nobre Senador CarloS Patrocínio para proferir parecer, oferecendo a Redação final.
- Com a palavra o nobre ReJator para leiturà
do parecer.
O SR- CARLOS PA1Roclr!IO (PDCTO. Para emitir parecer.) .....:. ·sr. Presidente,
Srs. Senadores, Relator apresenta a redação
final do Projeto de Lei do Senado n" 37, de
!987 (n' 306/87. na Câmara dos Deputados),
de autori!) do S~nador _N~lson Carneiro, que
determina a instalação de equipamentos antipolufção em veículos autornotores de uso urbano.
Sala das Sessões, 30 de março de. 1989:
- SenadorCarlos Patrocfnio, Relator.
ANEXO AO PARECER
Red8çiio final do Projeto de Lei do SenadonP37, de 1987(nP306187, na CAmal'll dos Deputados), que determina a instalação de. equipamentos antipoluiçãa em
vefculos automotores de uso urbano.

O Congresso Nadoriardeáeta: ·
As montadoras de veículos automotores de uso urbano deverão instalar, a partir de 1" de junho de 1989, nos carros de
sua produção, equipamento capaz de reduzir
a poluição dos motores de explosão.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua Publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 19

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O parecer lido vai à publicação.
~=-..=:::::=:;;;:: v ,etsou ..:.dfuetro)
a mesa,. requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

O

c:t~

-~Obre

É lido e aprovado o seguinte
ltEQOERIMENTO 1'1' 51, DE 1969
Nc s termos do art. 356, do Regimento Interno, rEqueiro dispensa de publicação, para imediata -discussão e votação, da redação final
do P1ojeto de Lei do Senado n" 37. de 1987.
de at..toria do Senador Nelson Carneiro, que
detennina a instalação de equípaníentoS anti.
polui~:ão em veícu1os automotores de uso ur·
bano.
Sal" das Sessões. 30 de março de 1989.
-Se 1ador Carlos Potrrxfnio.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-.-'\provado o requerimento, p3ssa-se à apre-

daçi".o da redação final
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, está
encerrada a discussão.

Em votação.
---- _,
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
/lo.provada.
A matéria vai à sanção.
Q SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

Arl 2~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-.-O parecer lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-

Sobre a mesa, requerimento que vai ser
pelo Sr. 1~ Secfetário.

· Jjd_q

É lido e aprovado o seguinte

Na sessão anterior foi aprovado o Projeto

REQaERIMEI'ITO l'f• 52, DE 1989
de Lei do Senado_ no 150/1984~ em segundo
turno, e encaminhado à Comis.s:ão de RedaNos termos do art. 356 do Regimento Interção, que acrescenta dispositivO à Lei_ n? 4. 771,
no, requeiro dispensa de publicação, para imede 15 de setembro de 1965. com viStas ao
diata discussão e votação, da redação final
estabelecimento de mais res~ções_ ao desmado Projeto de Lei do Senado n" 150/84, de
tamento.
autoria do Senador Nelson Carneiro, que
Por se tratar de assunto de natureza urgente
acrescenta dispositivos à Lei n? 4.771, de 15
e relevante, a Presidência designou o nobre · de setembro de 1965, com vistas ao estabele~
Relator Nabor.Júnior para elaborar o parecer, cimento de mais restrições ao desmatamento.
oferecendc a redação fmal, uma vez que a
Sala das Sessões, 30 de março de 1989.
Comissão de Redação não se instalou em dt?
...;;... Senador Nabor-JúrilOr.
corrêncla de entendimentos anteriores haviO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dos entre o Plenário e esta Presidência.
- Aprovado o requerimento, passa.~se à dis-cussão da redação final. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
~ Sobre a mesa, parecer que será lido pelo
a discussão.
Sr. 1'~' Secretário.
Em votação.
Os SrS. Senadores que a aprovam queiram
É l!da a seguinte
permanecer sentados. (Pausa)
Redação final do Projeto de Lei do
~rovada a redação final, a matéria vai à
Senado D' 150, de 1984.
C!mara dos Deputados.

O Relator apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n" 150, de 1984, de
autoria dÕ Senhor Senador Nelson Carneiro,
que acrescenta dispositivos à Lei n 9 4.771, de
15 de setembro de 1965; com vistas ao estabelecimento de mais restrições ao desmatamento.
Sala das Sessões~- 30 de março de 1989.
- Senador Nabor Junlor
AfiEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Lei do S~
nado n? 150, de 1984, que acrescenta
dispositivos à Lei n"' 4.771, de 15 r/e setembro de 1965, com vistas ao estal;eleclmento de mais restriçéii!s Bo desmatamento.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o São acrescentados ao art. 1O da
Lei n"4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), às seguintes §§ l"' e 21':
"§ to Obedecidos os preceitos e exigências desta lei, somente será pennitido
a derrubada de florestas localizadas em
áreas que estejam devidamente inscritas
no registro imobiliário competente, devendo o pedido s_er formulado em nome
do titular do domínio.
§ 29 Nos casos de arrendamento, o
pedido poderá ser fonnulado pelo arrendatário, mas terá que ser acompanhado
dõ? consentimento expresso do proprie~.-.no,"
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CO/IIPARECEM MAl$ OS SRS.
RES:

SENADo-

Áureo Mello - OlavO Pj;res ___: Almir Gabriel
- Moisés Abrão - Car os Alberto - José
AgriPino- Marcondes GadeJha -Humberto
Lucena -Marco Maciel- Luiz Viana- Nel501"! . Cãmeiro - . hamar Franco - Fernando
Herírique Cardoso - Mário Covas - Mauro
Borges- Pompeu de Sousa- Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli -José Fogaça.

o SR~ PRESIDErfrE (Nelson Cam~iro)
-Passa-se à
ORDEM DO DIA

meSa.

·Sobre a
requerimento qu~ será lido
pelo .sr. 1~ Secfetâ~?·
. É -lido e aprovado o seguinte reque~
rilnento.
··
·
REQOERIMENTO 1'1• 53, DE 1989

Nos ~nnos do art. 198, a1fnea d, do Regimento interno, requeiro inversão da Ordem __
do Dia, a fim de que a matéria constante do
item n9 1 seja submetida ao Plenário em 59
lugar.
Sala das Sessões, 30-de março de 1989.
-Jutshy Magalhiies.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Será feitA h inversão da pauta, confonne
deliberado

O SR. PRESIDENTE (Nelson CÃrneiro)
--ltem2;
Votação, em turno único, do Requerimento rrr48,de 1989,de_autoria do senador João Menezes e dos líderes do PSB,
PMB, PSDB e PFL. solicitando noS termos
do art 371, a1ínea c, do Regimento Interno, w-gêlicia para o Projeto de Lei do -Senado n~ 19, de 1989, que "proibe emissão
de moeda pelo prazo de sessenta_ dias
e·dá outras providências".

-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Em conseqUência da aprovação do requerimento, o Projeto de Lei do Senado n 9 19, de
1989, sérá incluído na Ordem do Dia da 4•
sessão ordinária subseqüerite, nos termos do
art 380, inciso IL do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem3:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n~ 57, de 19ES,
de autoria do Senador Francfsco Rollemberg, que a1tera a redação do art. 3'~', ca~
put, da Lei no 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que cria o Fundo de Gai'ailtia
do _Tempo de Serviço, com a finalidade
de estabelecer correção monetária mensal para os seus depósitos, tendo
-PARECER FAVORÁVEL. proferido
em Plenário.
Em discussão o· projeto em segundo turno.
{Pausa)

Não havendo quem peça a palvra, encerro
a discussão.
O projeto é dado como defmitivamente
aprovado, nos termos do art 315 do Regimento Interno.
O projeto irá à Comissão di-Redaç:ãO.
É o seguinte o projeto aprovadO:

PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
1'1' 5'1, DE 1988
Altera a redação do art. ~. caput,
da Lei n9 5.1 o~. de 13 de setembro
de i 966, que- cria o Fundo de G.ranf do Tempo.~ Serviço, _com •llnaHd Je de estabeleçer correção mone-

tária mensal para seus dep6sltoa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. }9 O al1. )9, caput, da Lei n9 5.107,
-de 13 de setembrÕ de 1966 passa ~a vigorar
com a seguinte redaçã.o:
"Art. 3o Os depósitos efetuados de
acordo com o art. 29 são sujeitos à correção monetária mensal na fonna e pelos
critérios adotados pelo Sistema Fiilancei~
ro de Habitação e capitalizarão juros segundo o disposto no art. 4 9"
Art. 29 Está lei entra em vigor na data Oe
sua publicação.
__
.
·- Art. 3'~' Revogam~s.e as disposições em
contrário,
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O SR. PRESIDEI"fl'E (Nelson Carneiro)
-llem4:

Discussão, em primeiro-turno, do Pro~
jeto de Lei do Sen::!do n~_ 4_8, de 1989,
de autoria do Senador João Menezes, que
prorroga o prazo fixado no ar:t. 25 do Ato

Das Disposições Transit6rias. (Dependendo de parecer da Comis~o de Consl;ituição e Justiça.)

A matéria foi incluída em Ordem do Dia
dependendo de Parecer.
Nos termos do inciso IL_ Letra_:'c" do art.
n"' 195, do Regimento lntenio, cOm a tramitação prevista no art. ~86, parágrafO úriico,
soHcito ao nobre Sr.
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Se.nador Ju@hy Maga-

lhães o parecer sobre ga proposição.

rtl.!:ilfO que esposamos, não pode ser adotada
para disciplinar toda e qualquer matéria.
Efetivamente, tratando-se de uma compe.tência extraordinária que o t~xto da Lei Maior
confere ao Presidente. da_ República para prod1.,11;ir norma jurídica com força de lei em casos _
de relMncia e urgência, não há de se admitir
como possível o recurso a tal instituto para
tutelar matéria que se encerra ~a competência
exclusiva ou privativa das Casas do Congresso
Nacional.
__ . , _
_
Ora, ~delegação ou atribuição de comeptênci~a _órgão do Poder I;xecutivo é assunto
que, manifestamente, está no Campo· das atribuições privativas do próprio COngresso_ Nacional. Assim sendo, não é lícito nem constitu-c:::ionalmerlte viável !tin~sáQ .d~ tal sear~-pela
medida provisória, razão pela qual juJgamos
desprovida de qualquer validade a Medida Provisória n• 43/89.
Quanto ai:) mérito da iniciativa sob exame,
pelas razões apontadas, opinamos no sentido
da respectiva aprovação nos termos da seguinte

Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Nelaon Carneiro)
- Discussão, em segundo turno, da matéria
que depende de parecer, oferecendo a redação do vencido.
Sobre a mesa, parecer do nobre Senador
Jutahx Magalhães, que será lido pel_o Sr. 19
Secretário.

-"

.

É lida a seguinte

Redação do venddo pua o 2' turno
do Projeto de Lei do Senado D' 48,
de 1989.
O Relator apresenta a redação do vencido
para o 2'~' turno do Projeto de Le_i do Senado
n"' 48,· de 1989; de- alitõrlã dô S"êficidor João
Menezes, que prorroga o prazo fiXado no art.
25 do Ato Das Disposições Constituc_ionaiS
Transitórias.
Saio das Sessões, 30 de morço de1989.
-Senador - JuUJhy Magalhães, Relator

OSR.JUfAHYMAGALHÃES(PMDBBA Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o art 25 do Aro Das DLsposições
Constitucionais Transftórias prevê;· no· prazo
de 180 (cento e oitentã) dias, ·a partir da promulgação do texto, a revogação de "...todos
EMENDA saBSmUTIVA
os dispositivos legais que atribuam ou delew
Redação do Venddq para o 29 -fumo
N:J Projeto de Lei do Senado
N'~' 48, de 1989
.
.
guem a órgão -do Poder Executivo compe- ,
dq_ Projeto de Lei dõ Sendo· ri 9 48, de_
Art
_
19
Nos
tennos
do
disposto
no
artigo
têncía assinalada pela Constituição ao Con1989, que prOrroga o Prazo fixado_nO art..
25 do Ato Das_ Disposições ConstituCionais
gresso Nacional... ".
__
·
25 do Ato Das Disposiç(>es Constitue/~
Transitórias, fica prõrrogada até 30 de abril
Entretanto, o dispositivo em questão, provanais Transit6rias.
de 1990 a vigência dos_ seguintes dispositivos
velmente antecipando a impossibilidade fática
O
Consress_o l'!acion81 decreta:
de serem editados. novos diplomas legais re- legais:
Art 1'~' Nos termos do disposto n_o art. 25
formulando os critérios atê então vigentes, no
1-arts. 29, 3~', 4'~', 7"~", 89, seu parágrafo · do Ato Das Disposições Constitucionais Tranexiguo prazo de 6 (seis) meses, facultou. à
único, e 10 da Lei n 9 7.151, de 1~' de
sitórias, fica prorrogada até 30 de abril de_ I~ __
lei ordinária prorrogar o lapso temporal em
dezembro de 1983;
a vigência dos seguintes disPositivos legais:
questão.
- 11-art:s. 2~; 3", 4 9 , 59 e 69 da LE~i n9
1-arts. 2'?, :?'~', 4'~, 7'~, 8'1, seu-parágrafo único,
Apresenta o nobre Senador João Menezes
7.150, de 1~ de dezembro de 1983;
10 da Lei n~ 7.15i. de 19 de dE2emDro de
projeto de lei, com base no permissivo citado,
m.:....arts. 29, 3'1', 4'~', 79, &, seu parágrafo e1983;
- - ---prorrogando por 90 (noventa} dias "...o prazo
único, e 99, seu parágrafo único, da Lei
n- arts. 29, 3', 4'~', 59 e 6'1' da Lei_n'l_ 7 .150,
estabelecido no artigo 25 do Ato Das Dispon9- 6.837, de 29 de outubro de 1980, bem
de 1"~" de dezembro de 1983;
. ·
sições Transitórias da Constituição."
assim os arts. 29, seu parágrafo único, - DI-arts. 29, J1-:-49, 7'~', a'l';seu Pará9rafo úniOcorre que, concomitantemente, o Poder
e 3'~' da Lei n9 7.130, de '26 de outubro
co, e 9?, seu parági"ãfo único, da Lei n9 6.837,
EXecutivo, invoc::ando o artigo 62 da Constide 1983.
de 29 de outubro de 1980. bem assim os
tuição, adotou a Medida Provisória n 9 43/89,
arts. 2"', seu parágrafo único, e 3 9 da ~i n 9
Art. 2"~" Esta Lef entra ein Vigor na data
prorrogando, atê 30 de abril de 1990, apenas
de sua publicação. _
__
__ 7.130, de 26 de outubro de 1983.
os seguintes dispositivos legais atributivos de
Art ~ Esta lei entra em vigor na data de
Art. 3"' _Revogam-s~ _as disposições em
competência ao Chefe de_ Estado_;_ __ _
contrário. -sua publicação.
"I-arts. 29, 3'~', 49, 7'~', 89 e seu parágrafo
Art. 39 Revogam-se as disposições em
É o Parecer.
úniCO, -e 10 da Lei n9 7.151, de P de
contrário.
dezembro de 1983;
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
11-arts. 2'~', ~. 4', 59 e 69 da Lei n 9
-Discussão do projeto e do substitutivo, em - Completada a inStruÇãO- da matéria, pas7.150, de 19 de dezembro de 1983;
primeiro turno.
sa-se à sua apreciação em·segundo turno.
m-arts. 29, ~. 4'~', 7'~',' &, seu parágrafo
Em discussão o projeto. (Pausa)
O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
ónico, e 99, seu parágrafo único, da Lei
peço a palavra.
Não havendo quem peça_a palavra, encerro
n'~' 6.837, de28 de outubro de 1980, bem
_
assim os arts. 2'~', seu parágrãfo único,
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) a discussão.
Encerrada a discussão sem emendas, o
e 3'~' da Lei n'~' 7.130, de 26 de outubro
__,_Tem a palavra o nobre Senador.
·
projeto é dado como definitivamente a dotado,
de 1983."'
SR. JOtíO ME;JYEZES PRONUNCIA
sem votação, nos termos regimentais.
Parece-nos que se o próprio Presidente da
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVIDispensada a redação final, a matéria vai
República julgou necessário, no interesse da
s-\0 DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO à_Câmara dos Deputado~. __ __
administração, somente prorrogar as citadas
POSTERIORMENTE.
OS~ PIW!iiDENTE -(Nelsan Cl!ffieiro/
normas, não deve o Congresso ir além de
-Item 5:
tal limite, mantendo en). vigor, indiscriminadaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
mente, todes os diplomas legais que transfe·
Mensagem n• 38, de !989 (n• 47/89,
- Não havendo mais quem queira fazer uso
rem competência pêlrêl o Executivo, como suda palavra, está encerrada a discussão.
na origem), relativa à proposta para que
gere a proposição.
seja autorizada a Fumas- Centrais EléEm votação o substitutivo, que tem prefe.
Cãbe aqui aduzir outra consideração de na·
rência _regimental.
_
tricas SA. a contratar operaç.ão de cfé..
tureza constib.Jclonal. A medida provisória, coOs Srs. Senadores que o aprovam queiram
dito externo no valor de US$
mo tipo normativo que é, segundo entendipermaneçer sentados. (PaU$8)
13,000,000.00 (treze milhões de d61ores

-o
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norte-americanos). (Dependendo de
recer.)

pa-

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária de 8 do corrente, tendo apreciação adiada em virtude da aprovação pelo
Plenário de requerimento solicitando informa~

ções ao Poder Executivo.

-

-

Nà sessão anterior foi lido o oficio_ do Presidente de FumaS-Centrais Elébicas SÁ, encaminhando as informações solicitadas.

Os documentOs foram, então, encaminhados ao relator da matéria, Senador Jutahy .Ma-

galhães, a que, neste momento, a Presidência
solicita, nos termos regimentais, parecer sobre
a Mensagem n"' 38, de I 989, com o respectivo
projeto de resolução.
OSR. JGTAHY MAGALHÁES (PMDB-'
BA Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs.

Senadores, volta ao exame da relataria a Mensagem n1 38, de 1989, que o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 52, ·
item VIII, da Constituição Federal, submeteu
à deliberação do Senado Federal~ pleito da
empresa Fumas-Centrais Elétricas SIA. que
objetiva contratar operação de crédito externo
no volor de GS$ 13,000,000.00, destinada a
auxiliar o financiamento da importação de
equipamentos necessáriOs à construção do
sistema de transmissão de ltafpu.
No dia 8 de março do corrente ano, ao
proferir o meu parecer preliminar, em função
de não ter encontrado no processado a documentação necessária ao exame da matéria,
conclui pela solicitação ao Senhor Ministro da
Fazenda das seguintes informações:
1 -Características da operação:
a) prazo
b) carência
c) taxa de juros
d) comissões

e) seguro
f) garantias
g) outras infOrri-lações
2 -Posição das finanças da empresa Fur-

nas nos últimos 5 anos e orçamento de 1989:
a) Receita total
b) Despesa total
c) Dívidas intenlas e externas
d) Cronograma de pagamentos
3---- Posição da Dívida Externa brasileira:
a) Montante global
b) Umltes estabelecidos pelo Decreto-Lei
I>' 1.312

c) Informações sobre débitos vencidos e a

vencer nos próxrnos 5 anos·
d) outras informações sobre a dívida.
Relativamente aos Itens 1 e 2 do requerimento de informações, o Presidente da Fumas
-Centrais Elétricas SA, informou o seguinte:
As condições do financiamento em ques' tão, aprovadas pelo Banco Central do Brasn,
em 12 de janeiro de 1989, são as seguintes:
•DeVedor: Fumas- Ceiltrais EJétrlcas SIA
•Credor. Skondinaviska lnskilda BankenSuécia
•Garantidor: República Federativa do Brasil
e Valor: GS$ 13 milhões

. Março de 1989

O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o)
- O parecer conclui pela apresentação de
projeto de resolução, concedendo a autorização solicitada.
_
Passa-se à discussão do projeto, em turno
único.

-.Juros: 1,125% a.a., acima da libor setnes·
tocai
• ''flat: fee": 0,625%

CONDIÇÓES DE PAGAMENTO

• Do Principal: em 16 (dezesseis)prestações
O Sr. Leite Chaves- Peço a palavr~ para
semestrais iguais, vencendo-se a primeira 6 · discutir, Sr. Presidente...
(Séis) meses após· cada desembolso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
•Dos Juros: semestralmente vencidos, jun- -Tem a palavra o.nobre Senador Leite Chatamente com as parcelas de principal.
ves.
• Da "flatfee": após a emissão do CertifiO SR. LEl1E CHAVES PRONÚNCIA
cado de Registro da operação pelo Banco
DlSCfJRSO- OOE, ENTREGaE À REVJCentral do Bras~.
S.ÍO DO ORADOR, SERÁ p(J811CMJO
-Esclarecemos que o Ministro da Fazenda
POSTERJOR.i'1ENrE.
- e aí peço a ~enção dos Srs. Senadores
- ainda não respondeu as perguntas cons·
O SR. PRJ;SIDENTE (Nelson Came.iro)
tantes do Requerimento n? 25, de 1989~-· - Esclareço a V. EX" que a Presidência do
'No entanto.. considerando que ~ operação
Congresso compriu o. dispositivo constitucioa sei" Contratada servirá para fmanciar a impornal e já nomeõu Uma Comissão para realizar
tação de capacitores-sérte, autotransformadoa auditoria sobre a dívida externa.
res e featores, necessários à construção do
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
sistema_de.ltaipu, cuja "aquisição acarretará
-Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
considerável economia no custo de implanNão havendo mais nenhum Sr. Senador
tação do sistema de transmissões. considero
que queira discuti-la, passa-se à votação da
que a matéria poderá ser examinada pelo Sem~msagem.
nado f~eral,_ em caráter excepdona!íssimo:
As raZõeii(fue O:.e Jevãraln ao acolhimento
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
da mensagem é a COO$tatação de que .. a
-Os Srs. Senadores que aprovam o prÕjeto
rlão-contratação imediata do financiamento
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
prejudicará o cronograma de implantação das
Aprovado.
linhas de transmissão de Itaipu e pode vir a
O
Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço
acarretar carênda no fornecimento de energia
_verificação de quorum.
· elétrica para a região Centro-Sul.
De outra parte, entendemos, também, que
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
~ çreciação deste pedido não se transronnará -Vai-se proceder à verificação.
em precedente para o acolhimento de outros
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem
pleitos. nem o cumprimento das forrnalidcxles
os seus lugares.
que o Senado Federal haverá de baixar em
Os Srs. Senadores já podem votar. (POuSa.)
poucos dias.
Os que quiserem aprovar o projeto votario
Na anális~ das condições financeiras da
"S~" e os que forem contrários votarao
operaçãO, encontram-se, talvez, os pontos so..Não", evidentemente.
bre oS quais a Casa _se deve deter minuciosa·
metrte, quando da regulamentação do artigo
52, da Constituição federaL visto que aí reside
O Sr. Man:ondes Gadelha - Sr. Presiuma grande preocupação nacionaJ, relativa
dente, peço a palavra pela ordem.
aos limites do endMdamento público.
Assim sendo, opinamos pelo acolhimento
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
da matéria nos tennos seguintes:
-Tem a palavra o nobre Senador .Marcondes

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Autoliza Fum& -

Gadelha.

Ct!nfraís E/étricas

.s:A., a contratar operação de crédito extt:mono valor de GS$13,000,000.00
Art. 1'~- .. É a empresa Fumas - Centr~s
Elétricas SA, nos termos do artigo 52, itens
V e· VIU, da Constituição Federal, autorizada
a contratar operaçá.o de crédito externo no
volor de QS$ 13,000,000.00 (treze mühões de
dólares norte-americanos) junto 89 Skandinaviska lnskilda Banken, Suécia, mediante garantia da República Federativa do Brasil, destinada a financiar a importação de capa.cltores-série, autotransformadores e reatares,
obedecidas as nonnas do Banco Central e
demais imposições legais.
Art ~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer.

-

O SR. MARCOI'IDES GADEUIA (PFL
PB. Pe1a ordef!l. ~em r~ do orador.)

- Sr. Presidente, a Uderança do PFL solicita
à sua BanCada vote "sim".
te,

O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidenpeço a palvra peJa ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
OSR. JGTAHY MAGAUfÃES (PMDB-

BA Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, a liderança do PMDB solicita
a sua Bancada que vote "sim".
O SR. PRESIDENJE (Nelson Carneiro)

-Os Srs.. Senadores já podem votar.
Procede-se à vctaçõo
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lOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alfredo Campos

Almir Gabriel
Antonlo Maya

Carlos Alberto
Carlos PatrocíniO
Otagas Rodrigues
Qd Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Edison Lobão
Francisco Rollemberg

Itamar Franco
Jarbas Passarinho

Joõolyra
João Menezes
Jorge Bomhausen
José Agripino

.José Fogaça
Josélgnádo
Jutahy Magalhães
Lourival Baptista
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Maurício Corrêa
Mauro Benevides
Moisés Abrão
Ney Maranhão
'Olavo Pires
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
T eotônio Vilela
lOTA "NÃO" O SR. SENADOR:
Leite Chaves
AEJSTt:M-SE DE VOTAR OS SRS. SE!YA-

DORES:
Áureo MeDo
.Carlos Chiarelli

José Paulo Bisol

__ O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro,
....:.. Direi a V. Ex"
-

O Sr• ..Jarbas Passarinho - Peço a paiavra pela ordem, Sr. Pre.sldente.

0 SR. PRESIDENTE_ (Nelsqn.._,_Cameiro)
--:- COncedo a palavra ao nobre Senador Jarbru;> Passarinho.
--O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA Pela ordem.) -Gostaria de c:hama,r a atenção de V. Ext para o fato de que houve mudança de lugares, pode acontecer que alguém
vote no lugar errado e amanhã seremos criticadOs por haver, aqui, aJguém fraudando a
votação. Seria bom se V. Ex!' aceitàsse a minha
sugestão de chamar a atenção para os Srs.
Senadores de que há um funcionário mostrãndo o lugar de cada_,um,
·O SR. PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
- Pediria aos Srs. Senadores conferissem se
estão nci novo lugar, para que não possa haver
nenhuma dúvida s~re a legitimidade do voto:~
O SR: PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
- Vamos proceder à nova votação.
,: O parecer concl_ui pela aprovação do projeto, de que foi Relator o nobre Senador Jutahy
Magalhães.
·
Os Srs. Senadores: já podem votar. (Pausa.)

O St. Ronan Tito - Sr. Presidente peço
a palavra pela ordem.
O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador RommTito.

Ó SR. RONAN 11T0 (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do onidor.) - Sr. Presidente, é verificação de quorum ou já é a votação do projeto?

O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
-Vai ser feita a apuração. (Pausa.)
Votamm Sim 31 Srs. Sêriãdores e Não 1
Senador.
Houve 3 abstenções.
Votaram 35 Srs. Senadores, com o Presidente, 36.
Não houve quorum.
A Presidência suspenderá a sessão por 1O
minutos, a fim de aguardar a chegada dos
Srs. Senadores ao plenário.
Está suspensa a sessão.

O SR- PRESIDEN'Ilf (Nelson Carneiro)
- É o problema da Central de Fumas. O
Senador Jutahy Magalhães deu parecer favorável e_o Senador Leite Chaves se opôs. pelas

(Suspensa às 17 horlfS e 7 minutos. a_
sessão é reaberta às 17 hDI'IJS e 16 mmu-

razões que discorreu longamente da tribuna,
e pediu verificação.

ros.)

. O SR- ROI'IAN 11TO - Sr. Presidente,
baseada no relatório do Senador Jutahy Magalhã~ a Bancada do PMDB encaminha favora~
velmente.

O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)Está reaberta a sessão.
Peço aos Srs. Senadores ocupem- os se~
lugares.(Pausa.)

O Sr. Itamar Franco - Peço a palavra
pela_ ordem, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar franco.
O' SR- ITAMAR FRANCO (MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)-V. Extpod.eria
esc:larecer-me, por gentileza, que projeto é .es-

te?

O SR. PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
-Já é a votação do projeto.
OSR. ROI'IAN liTO- Peço este esclarediriento, Si'. Pré.Sidente, porque muitos estavam ausentes, ini::lusive este SehaâOI' que ora
fala, e gostaria de- saber qual o assunto que

estamos votcindo.
- ----

-

-

-

O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
-Os SrS. Senadores já podem votar.
- -Procede~se à votação·

VOTAM "S/M"OSSRS.SENADORES:
-Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonlo Maya
catlos Alberto
Carlos Patrocínio
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Chagas Rodrigues
CidU.V;>]ho
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy

Edison Lobão
Francisco Rollemberg
Fernando Cardoso
Humberto Lucena
Itamar Franco
-Jarbas Passarinho
João Calmon
João Lyra
João Menezes
Jorge Bomhausen
José Agripino
José Fogaça
José lgnácio
Jutahy Magalhães
Leopoldo Peres
L..ourival Baptista
Luiz Viana
Marco Maciel
Marcondes Gadelha
Maurício Corrêa ·
Mauro Benevides
Moisés Abrão
Ney Maranhão
OlavoPires
Paulo BiSai
Pompeu de Sousa
Rachid Derzi
Raimundo Ura
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
·Teotôilio Vilela
Wilson Martins.
ABSrrM-SE DE VOTAR O SR. SEIYADOR:
Carlos Chiarelli

O SR- -~RESIDEN'Il! (Nelson Caiiieiro)
-Vai ser feita a apuração. {Pausa.)
{PrOcede-se à apuração)
Votaram SIM 41 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 42 votos.
O projeto foi aprovado.

O SR- PRESIDEN'Il! (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa~ redação final que será lida
pelo Sr. 1'~' Secretário.
É lida a seguinte
RedaçAo final do Projeto de Resolução n" 11,. de 1989.

O Relator apresenta a .redação final do Projeto de ReSolução n"' 1 1, de 1_989;-que autoriza
Fumas - Centrais Elétricas 8.A a contratar
operação de crédito externo no _yalor de US$
13,000,000.00 (treze milhões de dólares norte-americanos). _
__
_
Sal_a das Sessões, 30 de mafço de 1989.
-Senador Jutahy M~galhães, Re1ator.
ANEXO AO PARECER

Redaçã_o firut[ do Projeto de _Resoluçio
nr 11,' de 1989.
-Faço saber que o Senado Feder,al_ aprovou,
nos termos do art. 52. inciso vm, da Consti·
tuição, e eu,
, Presidente, promulgo a
seguinte
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RESOLUÇÃO N•
, DE 1989
Autonl'a Furmas - Centrais Elétdcas
5.A a ccntrataroperaçMJ de crédito externo no valor de OS$ 13,000.._000.00 (freie
milhões de dólares ameriamos.)
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a empresa FumaS - Centrais
Elétricas S.A.. nos termos do art. 52, itens V
e VIU, da Constituição Federal, autorizada a
contratar çperação de crédito externo _IlQ valor

deUS$ 13,000,000.00 (treze milhões de d61a-

res americanos) junto ao Skandinaviska Ensldlda Banken, Suécia, mediante garantia da
República Federativa do Brasil, destinada a
financiar a importação de capacitores-.série,

autotransformadores e reatares, obedecidas
as normas do Banco Central e demais impOsições legais.
Art. 2'1 Esta: resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)

- Etn di5CU55ão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a pa]avra, encerro
a discussão.
Encerrada a discussão. a mzrtéria ê dada

corno definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos regimentais~
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-llem6:
Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de _l,_ei---ºº-DF ~ 5, de
1988, que dispõe sobre os vencimentos
dos conselheiros, auditores e membros
do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 49
A discussão da materia foi encerrada em
M::SSão. ordinária ante_rior.
Passa~se à apreciação do veto. O veto_exige

para a sua rejeição o voto contrário ~maioria
llbsoluta da composição da Casa em votação
oecreta.
Os Srs. Senadores que votarem "sim" estario aprovando o veto, rejeitando, portanto, a
parte vetada; os Srs. Senadores que votarem
"não" estarão rejeitando o veto, aprovando,
portanto, • parte vetada.
Em apreciação o veto.

O Sr. Ronan Tlto- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem, a respeito da votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex' tem a palCM'a.
O SR. ROI'IAN mo (PMOB - MG. Pela
ordem. Sem revisão dó arador.) -Sr. Preai·
dente, no que tange à questão que deveríamos
votar agora, existe ainda c:orrendo,pmi pilSSU,
paralelamente: na Câmara dos Deputados, a
questão dos salários dos minlsb'os de outros

Tribunais.
Por questão de isonomla, temos necessidade de esperar que a votação aconteçtf'llá,
ou o acordo, para ·depois termos qui! deddfr

..p.

De maneira que vou pedir à minha bancada
se mantenha em plenário, mas: se abstenha
de votar este assunto, para que passemos a
votá-lo após a de<:i&ão da Câmara.dos Deputados.
O SR. PRI!Si'DENTE (Nelson Carneiro)
-V. EX' se refere às proposições que ~ encontram sob exame do Congresso Nadonal?
O SR. ROI'IAN TITO - Do Congresso
Nacional.
. O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Multo obrigado.
O Sr. Marc:ondes Gadelha - Sr. Presl·
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex'
O SR. MARCONDES <lADELHA (PFL
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, também 1"'>0 à Bancada
do ·PFL, pelas mesmas razões aqui expostas
pelo Senador Ronan Tito, não vote esta matéria.
-

sR.

O
PRE5i'DEriTE (Netson Carneiro)
-Em apreciação o veto.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Se todos os Srs. Senadores já votaram.
vou encerrar a votaç:lto. (Pausa.)
Encemida.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Votaram SIM 11 Srs. -Senadores; NÃO,

e

3.
Não houve abstenções.
Total: 14 votos.
Não houve ijiJorurh.
A votação da motéria fica adiada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Presidência convoca sessá'o extraordinário a ~-se, hoje, às 18 horas e 30 minutos. destinada à ap=lação do Projeto de Lei
da c:Amara nq 29, de 1988- complementar.

-

O SI-. Itamar Franco- Sr. Presidente.
peço a palavra para uma explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo • palavra, P""' explicação pessoal, ao nobre Senador Itamar Franco.
OSR.ITAMARFRAI'ICO (MO. Paro explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, antes de V. EX' me conceder
a palavra para uma explicação pessoll). se bem

que a oportunidade já foi perdida, queria fiiZel
llfml consulta: V. Ex" comwücoua convocaçio
de uma sessão extraordinária e anunciou o
Projeto de Lei da am.... "' 20. de 1988 Complemenlllr.
F'JZ uma interpelação respeitosa a V. Ext,
Sr. Pw!ldente, querendo saber qual era este
projeto. Este projeto chega agora às minhas
mias, para meu conhecimento.
·
Assislfmos, agora, aos dois maiores Portlcloo.

que COiitpáem ata.Casaae~alp'e-
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ciar um veto. V. EX disse que não houve quo..
rum. Não houve quorum para a aprovação

do veto, mas havia quorum para a aprovação
de qualquer matéria, à exceção do veto que
as duas Bancadas não quiseram votar, mas
permaneceram em Plenário.
Esta, Sr. Presidente, a indagação que faço
a V. EX':tendo havido a votação no painel votação secreta, evidentemente- e~ BancaM
das tendo permanecido em Plenário, qual a
orientação de V. Ex' ntste caso. A presença
dos Srs. Senadore~ dá o quorum ou não?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Informo a V. Ex', Scilador Itamar Franco,
que o número foi apurado em votação anterior.

Por wna deliberação das lideranças, os Srs.

Senadores- se abstiveram de votar, alegando
a conveniência de s6 opinarem sobre esta ma~
téria, matêria objeb do veto._ d.epois de conhecido o pronunciamento Qo Congresso Nacional sobre vetos semelhantes. Isso não quer
dizer que não haja quorum na Casa. A convocação de uma sessão extraordinária nesta Ca·
sa - sabe V. Ex', antigo e brilhante Parla·

mentar-...
O SR, ITAMAR FRANCO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- .. ~sempre ocorre, e, muitas vezes, pode até
não haver quorum na sessão ordinária e haver
na sessão extraordinária. Se não houver quorum na sessão extraordinária, não se votar6
matéria algwna.
O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presi-

dente, quer dizer que nesta abstenção Y. EX'
não ~,.descontar o j~tom dos Senadores:
O SR. PIU!SIDENTE (Nelson Carneiro)
_::. Nio, porque essa é wná delibera~ão parti·
dária. Não há desconto por isso.
O SR. rrAMAR FRANCO -Então, po.so deixar de votar, que não sou descontado
·no jeton? Eu quero saber a orientaçio de V.

Ex'
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Eri1 toâos os Parlamentos,. os partidos podem fazer a oposição, manifestando que se
abstêem de votar...
-

O SR. ITAMAR FRANCO- Presente no
Plenário, Ex', é diferente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Se V. Ex' quiser 'que eU ·tome à iniciativa
de descontar o ]eron dos Colegas, sou capaz
de atendê~lo, mas desde que V. Ex' formule
requerimento neste sentido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não, Ex' Apenas lamento que este veto não tenha sido votado pelas Bancadas do PMDB e do Partido
da Frente Uberal, parque eu iria exatamente
solicitar a V. EX', já qu~ convocgu wna sessão
extraordinária, que este veto fõsse colocado
tzunbém na sessão extraordinária. Percebe-se
V. Ext vai·me-pennitir - que se quer colocar
este ProJeto de Lei da cam..-. "'20. c1e 1988
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-Complementar, como "nariz de cera", para
que outras matérias entrem em regime de ur-

vam e precisam ser esclarecidas por quem
de direito.

gancia.

É esta manobra que vamos tentar impt!dir.
O que se quer aqui, e se percebe através de
Jobbies existentes, é que se quer-coloêar ainda

hoje, na sessão das 18 horas e 30 minutos,
o projeto referente ao ouro. Isso aqui é apenas
um simples "nariz de cera", para que se possa
concretizar esta manobra. Eu pcideria até solicitar a V. Ex!', regimeritalmente, que, em se
tratando de matéria Importante, não haveria
prejuízo que o veto também rosse incluido
na Ordem do Dia da sessão extraordinária.
É claro que a decisão é sempre de V. Ex',
que determina a Ordem do Dia. Apenas estou
querendo alertar ao Plenário e à própria opinião pública que se deixa de votar o veto, mas
vai-se votar aqui o ouro a ''toque de caixa".

E vamos· tentar realmente discutir e mostrar
que isto é um "nariz de cera", é wna medida,
Sr. Presidente, estranha a todos nós. Deixa-se
de votar matéria importante. as bancadas permanecem sentadas, e V. Ext convoca t.irilã
~ extraordinária. quando não

qlXJnl11

havia mais

para votação.

Esta é a questão que levanto a V. Ex", apenas
J*8que conste dos Anais o mecanismo parlaIIWltar que se procede no Senado Federal.
rtlo M quorum para se aprovar o veto, mas

)loverâ para uma sessao extraordinária.

,- Sr. Presidente, pediria a atenção do nobre

lonador ad Sabóla de Carvlllho. Eu não pretendia voltar mais ao assunto, porque, quando
pedi o aparte, S. Ex' ainda estava na tribuna.
S. EX' não me pôde dar o aparte, dentro do
cavalheirismo que lhe é peculiar, porque V.
~. Sr. Presidente, não o permitilL
Desejava dizer ao Senador Od Sabóia de
Carvalho e à

casa que querillrOuxe o assuntõ

referente ao Deputado Paulo Mincarone fui
eu. O Senador José Paulo Bisol, que não vejo,
neste momento, com a sua cu1tura e a sua
.-gumentação, deu amplitude às nossas pata. ·
WIIS.

Oostaria de dizer, partlcu1armente ao Senador Cid Sabóia de CaiValho, a quem tenho
o maior respeho - reconheço em S. Ex' tllll
dos brlJhantes Parlamentares desta_ Casa__-,_
que em nenhum momento, em minha fala.
fiz qualquer acusação à dignidade do aluai
Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Paes de Andrade, e à do Presidente Oly&seS Guimarães.
No bojo do meu pronunciamento, Sr. Presidente, quando falava da quarta técnica cultu.:.
nd, analisando o aspecto infladonário brasileiro, tentando chamar • atenção do Sr. Ministro da Fazenda para o acidente de percurso,
em relação ao problema lnflacionmio brasileiro, avancei a fala para dizer da tentativa de
desmoralização do Leglslmivo.
Mostrava eu que um Deputado -

não wn
Deputado qualquer-, um Deputado que ha,;a concorrido à Presidência da Câmara dos
Deputados, numa reunião de empresários
goúchoo. havio feito ~ que precillt-

Apenas isso, Sr. Presidente.
Não se levantou aqui nada contra a honra

de quem quer--que seja:- Mas entendfaffios,
e continuamos a entender, que as pessoas
mencionadas pelo Deputado Pau1o Mincarone
deveriam e precisam esclarecer à opinião pública a leviandade ou Mo das palavras do De~
putado Paulo Mincarone.
Estranho, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
a defesa veemente, correta, do Deputado C.Uys~
ses Guimarães, a defesa veemente, correta,
do Deputado Paes de Andrade. J'o'\as não assis~
ti, nesta Casa, nos últimos tempos, a nenhuma
defesa: quando se fizeram acusações, por
exemplo, ao Ministro do PMDB Roberto Cardoso Alves, com a mesma ênfase. Será, então,
que o Ministro Roberto Cardoso Alves, do
PMDB, não mereceria também que se subisse
A tribuna do Senado para a sua defesa? É
dúvida que fica. no momento em que
se procede a uma defesa desta natureza, em
que não foi sequer argüido qualquer argu~
menta contra o Deputado C.Uysses Guimarães
e o Deputado Paes de Andrade.

una

Não vi tombém ninguém defender aqui os
aenadores integrantes da CP! da Corrupção;
somente o Senador Jutahy fo\agalhães. quando foi acusado. -e o Senador Carlos ChiareH~
com a mesma ênfase e com a mesma soliclariedac:;l~.-

Vou já terminar, Sr. Presidente. V. Ex<, sempre com a sua educação, apenas me mostra
o relógio, não_ aciona a campainha. Vou-me
atender, peJos cálculos que fiz. aos meus 35 .
segundos que ainda tenho para terminar a
minha falo. ·
Concluindo, Sr. presidente, devo dizer, particularmente ao Senador Qd Sabóia de Carvalho, que espere que o Deputado (Jiysses GuimarãeS, a quem me-ligam laços profundos
de amizade, t!llvez mais do que V. Ex< saiba
porqUe. Quando se formou, neste Pais, o Par-tido Popular, quando os grancles lideranças
de Tancredo Neves e Magalhães Pinto se uni·
raro para formar o PP do Brasil, sete mineiros,
entre eles o s.eu. amigo, forrná,vamos. com
muita dificuldade, o PMDB mineiro. Juntamente com o senador, hoje GoVernador Pedro
Simon, e o saudoso 5eliidor Teotônfo Vdela
- três senadores - , fomos procurar o Dr.
(]ysses Guimarães em princípios de dezembro de 1979, após a extinçi!o dos partidos,
para dizer a S. Ex'. que, naquele instante, duzentas pessoas, no Salclo Verde, o esperavam
para que fossem lançadas. os. bases do PM0!3.
Senodor Cid Sabóio de Carvalho, lo! o sexto
a assinar a ficha nacional do PMDB: Portanto,
tenho o maior respeiio pelO Deputado ()Jysses
Guimarães. Em nenhwn momento da minha
.fala quis ofender a sua dignidade ou a do
Presidente Poes de Andrade.
Desejo, sim, -que a !leviandade ou Mo de
um deputado, que terj. que ser responsáVei
pelos lleUII atos ~ suas palaVras, tem que ser
. _ - . parj. que não pairem acusações,
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exatamente como pairaram, em determinado
momento, sobre a CPL J:: preciso, portanto,
que este deputado seja convocado peJa Mesa.
para esclarecer a veracidade da sua fala, se
confirma ou não as denúncias, porque, se não
as confirmar, evidentemente o Regimento da
Câmara dos Deputados e a própria Constituição irão mostrar que o caminho deste homem não é o Parlamento._
Era eSta,- Sr. Presidente, agradecendo a V.
Ex' a Qentileza de eu ter avançado alguns segundos, -a explicação que queria dar no momento em que falav~ o Senador Cid Si!bóia
de Carvalho, e não me foi passivei

O Sr. José Paulo Blsol- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra V. Ex<
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSD!3RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, fui múltiplas vezes mencionado
no discurso do Senador Cid Sabóia de Carva~
lho, e mencionado de uma forma que nio
corresponde à verdade, por um eqUívoco e
não por má intenção.
Pediria a V. Ex' me desse_ o tempo neces-s6rio para fazer uma explicação, uma vez que
o discW'SO do nobre Representante do Celri
foi interrompido, para que se obviasse a Ordem do Dia, e não quis acrescentar nenhuma
dificuldade aos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Respondo a V. Ext.
O Senador Cid Sabóia de Carvalho tinha
20 minutos para falar; o- seu prazo terminou
às 16 horas. A Mesa, pela letra regimental.
tem a possibilidade de, excepcionalmente.
prorrogar por 15 minutos a Hora do Expediente, para que o orador conclua o seu disaM'so, ou sejam feitas pequenas inte1Venç6ea. Foi
desses 15 minutos que se wJeu a Prelf~nda
·para que o Senador Cid Sab6ia de Cwvalbo
pudesse concluir o seu discurso e S. EJt9 concedesse alguns apartes. Infelizmente os 1.51'1'1inutos se escoaram antes que o Senador Itamar Franco pudesse intervir e antes que V.
~ pudesse formular o seu aparte.

-

OSR. JOSÉ PAULO BISOL -Mesmo

..,.-que não quis interferir no momento.
O SR. PRESJDEl'ITE (Nelson Carneiro)
-Não houve, realmente, quanto me recordo,
qualquer acusação a V. EJcl' no discurso do
Senador Cid Sabóla de Carvolho. Mos, se V.
EX' se acredita credor de uma expHcação, a
Mesa lh.e oferece esta opÔrtunidade. V. Ex' ter6
cinco minutos, que é o tempo regimental.
O SR. JOSÉ PAULd BISOL (PSDB -

RS. Para explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, vou ser q mais breve
passivei, lembrando o inlcio de um Undo dis-

curso- do Padre Vieira, em que pedia vênia
a seus Óuvintes por nãO ter a- inteligênc~ suficiente para ser breve como o deveria sê-lo.
Se Vleka nlotjnho, Imagine V. Ex< este polxe
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e humilde senador. Como é que ele alcançará

esta simplicidade de ser breve. Falta-me inteligência para isto, mas vou fazer um esforço
inaudito e, talvez, u1trapassar, as rhinhas próprias possibilidades.
Faz um discurso, Sr. Presidente, e pediria
que o mesmo fosse lido, porque fui mal ouvido
por muitos companheiros desta Casa, sem

sidade de ser sublinhada pela clareza, pela
evidência da sua existência. A homa é evidente, Sr. Presidente. Então, não acredito na subs~
tâncla ética dessa reação.

.-Em segundo lugar, Sr. Presidente, esta ê
wna questão do PMDB. O. Deputado Paulo
Mincarone é do P.MDB e C.llysses Guimarães
é a maior Liderança do PMDB, merecidamenquaJquer referência agresSiva ao Deputado te. Essa roupa tem que ser lavada em casa
Ulysses Guim-arães. Pelo contrário, leiam o dis- e, depois de lavada, tem que_ ser pendurada
curso! Pelo contrário. Só fiz referências elogio-- _flOS arames da publicidade para enxugar-se
sas à Liderança, à pessoa e ao político Ulysses adequadamente.
Guimarães. Mas, por esses estranhos descaHá um último argumento que vou apresenminhos da palavra. todos os discursos que
tar hoje: se houvesse substância ética nessa
ao meu se seguiram referiram-se ao pronunreação, antes dessa reação, e com o pressuciamento que fiz como sendo wm.l calúnia.
posto moraJ dessa reação, teria havido aqui,
Sr. Presidente, veja V. Ex', foram utilizados
nesta Casa, indignação pelo arquivamento inadjetivos que jamais usaria numa acusação constitucional, escandalosamente inconstitu~
ao Sr. Olysses Guimarães, se o Sr. Paulo Mincional, da CPI. Não estou dizendo que a CPI
carone tivesse razão, adjetivos como "estú- deva levar à condenação quem quer seja. Não!
pido", "leviano".
_ Só estou dizendo que a Câmara dos DepuUm Uder de Partido, Sr. Presidente, asso- tados tem o direito constituciqllal de encamimou àquela tribuna e disse que lamentava nhar ou não o processamento e que alguém,
o que havia acontecido com os réus, que fo- um Deputado, conscientemente, determinou
ram réus de processos que eu presidi e julguei
o arquivamento, agredindo esse princípio
penalmente. Se S. Ex' fosse meu réu e fizesse
constitucional e o direito democrátic;:o de a
o que fez, S. ~ seria con-deOãdo pOr deSele- Câmara decidir sobre admissibilidade ou não.
gância.
Isso é um escândalo. E este discurso, não
Sr. Presidente, isto está tomando wn aspec- me refiro se é deste ou daquele Senador, em
geral, no sentido epistemológico da palavra,
to distorcido, grosseiro. E estou instando que
não teril substância ética, porque não tem o
o meu discurso seja lido e que tragam aqui
cbções - e eu não fiz modificação alguma a priori da manifestação -de um esc&1dalo,
por uma estúpida- agora a palavra é minha
nele, Sr. Presidente; ele está inteirQ lá -, que
citem, no meu discurso, onde ofendi ou colo- -inconstitucionalidade, a do arquivamento.
Era o que desejava dízer, Sr.-Presidente.
quei em dúvida a honorabilidade dó Sr. (J)ysses Guimarães. A Minha questão era outra.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Sr. PreEntão, esta retificação tem de ser feita. Um
sidente, eu gostaria. ..
senador respeitável, digno, de grande cultura,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
de grande erudição jurídica, o Senador Od
Sabóia-de Carvalho~ num discurso cuidadoso, -Assim, ~os concluir.. ~
do ponto de vísta conceituai e lingüístico, tamO Sr. Cid Sabóla de Carvalho -Sr. Prebém usou $_expressões "calúnia" e "levian- sidente, é necessário.
dade'".
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)'
Não fiz 60 anos.pai'a carregar a leveza de -:- ...em debates sucessivos. Não é possível.
qualquer leviandade, Sr. Presidente. Se for pre- Não há nenhwna acusação a V. Ext
ciso, venho à tribuna e denuncio algumas coiO Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Mas.
sas do comportamento dó Sr. Ulysses GuimaSr. Presidente, o esclareciq1ento é sempre neries, porque, para mim, não existem deuses.
Se quiserem, o faço, a hora que quiserem. cessário a wna Casa deste porte. Eu pediria
Tenho algumas restrições ao comporta- a cOmpreensão de V. Ex"
mento de S. Ex', inclusive como Presidente
O SR- PRESIDENTE (Nelson Came~o)
da Assembléia Nacional Constituinte. Nunca -Assim, vamos ter uma seqüência de profiz isso. Mas, se quiserem, faço e respondo nuncianlentos. Não houve nenhuma acusa~:
pelas denúncias que· então fizer. Mas não adção a V. ~ A crítica ao discurso de V. EX'
mito que venham aqui dizer. que eu disse o
não o ofende.
que eu não disse. E depois censuram-me pelo
que S. ~ disseram_ que eu disse, e que, na
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho- Sr. Prewrdade, eu não disse. E brincadeira! É brinca- sidente, eu precisaria explicar, inclusive, sobre
deira. Sr. Presidente! O cas)lgo que desejo pa- a essência ética do meu discurso.
ra S. ExfS é que leiam o meu discurso, se
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
for preciso, ali.
-V. EX' tem 5 minutos, por excessiva tolerânSr. Presidente, agora, sim. Agora, vou dizer cia da Mesa, que não se reproduzirá.
alguma coisa pela qual me responsabillzo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
N&o acredito na substância ética d~ reação.
Trata-se de wna distorção éticã~ Porque, se (PMDB - CE Para explicação pessoal.) há amor por Ulysses Guimarães, evidente~ Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo dizer
mente a dareza das coisas é que honra a hon- uma palavra, inicialmente, ao Senador Itamar
ra. Não conheço honra que nao tenha neces- Franco.
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O Senado!' Itamar Franco predsaria ter certeza de que, a mim, não predsa dizer nada
de sua vida. Sou um dos seus admiradores
e sei perfeitamente da retidão do seu caráter.
E ontem_, quando o aparteava, eu fazia questão
de dizer que sabia que sua fala se devia ao
seu espírito, acima de tudo, um espírito de
muita clarividência e de vigilância. Isso está,
no discurso de S. E>r Eu não poderia acredjtar
que S. EX' desejasse, intencionalmente, conduzir nada contra a honra do Presidente do
PMDB, UJysses Guimarães, aqui, para estaCasa.
No entanto, ·como houve a manifestação
e o assunto veio à baila, era preciso que, exatamente, por um dever ético, como Vice-Uder
do PMDB, eu dissesse as pa1avras que aqui
pronuncie~ mas marcadas de wn grande cuidado para não ofender Q_ Senador Itamar Fran~
co e o Sen~dor Paulo Biso!. Tenho certeza
de que não_ o fiz, nem quanto a um, nem
quanto ao outro. Empenhei-me, apenas, no
aspecto de defesa de_ quem me pareceu injustiçado.

Entretanto, essência ética tem sim. Garanto
ao Senador Paulo Bisai que esse arquivamento da Câmara; sofre~,.~ condenação logo inicial,
por parte deste Senador que agora fala neste
plenário, e até por escrito- porque não tenho
contradições de espírito, nem de idéias -já
havia me manifestado, em parecer, contra a
supressão de Plenários.
Porque sou contra a supressão do Plenário
da Câmara Federal, a quem caberia determinar a medfda adequada para o seguimento
dessa matéria naquela Casa. Como o sou peremptoriamente - contra a supressão do
Plenário do Senado Federal em assuntos da
mesma linha, em assuntos idênticos sobre aspectos jurídicos e constituciom.'!i$..
Sempre primo pelo aspecto éticQ. Não poi-

so proibir o meu querido companhe[ro PaWo
Biso! de duvidar da essência ética de algum
pronunciamento. Mas, acho muito dificil que,
em mim, S. Ex' surpreenda essa falta. Tão
ético qUe sou que fiz um esforço muito grande
para pôr a defesa de <llysses sem jamais ferir
as duas proemin!mtes figuras, dos meus dofs
ilustres e queridos companheiros, os quais
muito admiro. Admiro! Admiro pela veemência, admiro pela retldão, admiro pela vigilância
e não os condeno quando exageram, apenas
entendo quando exageram e sei que o exagero
é próprio do talento é talvez a .c.~qüênçia
do próprio talento, 'é talvez a conseqüência
do pr6prlo arroubo.
Nunca duvidei da intenção do Senador Paulo Bisol, sei que S. Ex' n_ão quis ferir U~s
Guimarães, nem afetar-lhe a imagem, mas,
a eloqüência do seu discurso deOO,:ria ·para
os menos avisados, para as pessoas menos
abertas à questão, que menos acompanhassem a questão, deixaria para essas pessoas
uma dúvida: contra quem falou o Senador
Paulc;> Biso!? Prindpalmente no momento em
qu~ ele concluiu perguntando a V. EX' se havia
ou não havia o arquivamento, e que havia graves pressupostos para wna devida apuração.
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O meu discurso foi sob o .ponto de vista

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

de fazer as devidas colocaç6es jurídicas, à

- V. Ex' vai falar como Líder do Governo?
Eu conhecià apenas o Senador Rachid SaJda-

margem das emoções mais desbragadas, das
emoções mais bravias que aqui aconteceram,
sem dúvida alguma.
Portanto, reponho apenas, através da minha
palavra, o respeito que tenho por meus dois
companhejros. Em nenhum momento os feri,
nem de leve tive essa intençã.O, mas tive e
tenho a intenção de prevenir a honra do presidente do meu partido contra. as más interpretações que pudessem haver por parte da sugestão emocional, da palavra vibrante e dos
gestos largos do meu ilustre companheiro José Paulo Bisol
Foi, apenas, para prevei-lir e não para remediar, foi para defender, não para acusar. Foi
assim _que procedi nesta Casa e, renovo aos

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

O Sr. Rachkl Salilanha Derzl - Mas o
nobre Senador João Menezes é o Vice-Ucler,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Então, como Vice-Uder do. Governo, no
exerdcio_.da üderança, tem a palavra o nobre
Senador João Menezes, o primeiro inscrito.

O SR. JOÃO MElYEZES PRONCINCIA
___ D!SCORSO 00E. ENTREGGE Ã REW·
Soio DO ORADOR. 5ERA f'([Bi.JCADO
POSTERIORME!YTE.

Durante o discursO do Sr. Sen. Jo4o

respeito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)

Menezes, o Sr. Sen. Nelson_Cameiro deixa
a cadeir11 da Presidência Que é ocuplld<J
pelb Sen. Pompeu de Sou58.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

o SR. PRESIDENTE (Pompeu ae Sousa)
-Embora tenhamos apenas 2 minutos para
o término da sessão, a Mesa cumpre o dever
de registrar a inscrição do nobre Senador Mar- Condes c:iadelha, como Uder do PFL, a quem
concedo a palavra.

O Sr. João Menezes- Eu vou falar como
Líder do Governo, Sr. President~.
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o Sr. Marcondes Gadelha.- Sr. Presidente, desisto da palavra, em função da exigüidade de tempo.

nha DerzL

dois companheiros a maior estima e o maior

-A Mesa tem dois pedidos dos nobres Seandores João Menezes e Marcondes. Gadelha,
ambos do PFL, para falarem pela liderança.
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-O nobre senador Marcondes Gadelha, que
teve o seU tempo invadido por S. &, o vicelíder, no exercido da liderança do Governo,
desiste, porque o relógio é inelástico,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nada mais havendo a tratar,_ vou encerrar
a sessão, designando para a extraordinária das
18 horas e 30 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara- N;. 20, de 1988
Complementar (n;. 17/88 complementar, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo
ao art. 29 da Lei Complementar n;. 1, de 9
de novembro de 1967.
-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Está encerrada a sessão.
-

. -(Levanta~se a sessão às 18 horas e 30
minutos.)

Ata da 26" Ses$áo, em 30 de março de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-: EX.lRAORDINÁRIAPresidência do Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa
ÀS 18 HORAS E 3/J Mlt'iGTOS, ACJiAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:"
Mário Maia - Nabor Júnior - Leopoldo
Peres - arrias DeCai-li - Aureo Mello Odacir Soaies- Ronaldo- Arilgão- Qlavo
Pires .....:. João Menezes - Almir Gabriel Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio -Antonio Luiz Maya -João Castelo - Alexandre CoSta - Edison Lobão Chagas Rodrigues - Afonso Sancho ~-Cid
Sabóia de Carvalho =- Mauro Benevides Carlos Alberto -José Agripino- Marcondes
Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo
üra-MarcoMacieJ-NeyMaranhão-João
Lyra - Divaldo Suruagy - Te_otonlo YiJela
Filho - Francisco- Rollemberg- Lourival
Baptista - Luiz Vtana - Jutahy Magalhães
- Ruy Bacelar - José lgnádo Ferreira Gerson Camata --João Calmon - Jamil
Haddad- Nelson Carneiro -Itamar Franco
-Alfredo Ounpos-Ronan Tito- FernandO
Henriqu~ Cardoso - Mário Covas -Mauro
Borges -Iram Saraiva -lrapuam Costa JuQ!Q!- Pompeu de Sousa- Maurício Corrêa

- Meira FlihÕ - Roberto Campos - Rachid
Saldanha Derzi- WilSon Martins- Leite Chaves - Affonso CamarQ-o - Jos.é Richa Jorge Bornhausen- Dirceu Cameiro- Nelson Wedekin- Carlos Chiarelli -.José Paulo
Bisai- José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- Ã lista de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
__
Não há Expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Patrocínio, para wna breve comunicação.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PDCTO;- Para breve comunicação.) - Sr. Presi.;.
dente, Srs. ~enadores; oçupando pela primeira vez a tribuna deste Senado, trago o abraço
ge-':l_til e fraterno do povo tocantínense, que
muito respeita e admira _esta Casa, bem como
a Câmara dos Deputados, que, juntas, na Assembléia Nacional Constituinte, criaram o Estado do Tocantins.

Sr. Presidente, gostaria de dar uma noUcia
auspiciosa. O Conselho de Ministros das ZPE,
Zonas de Processamento de Exportação, acaba de aprovar a proposta de criação da ZPE
de Araguaína-Tocantins, a 1• ZPE continental
do Pa:ís. Este fato, altamente auspicioso, representa, antes de mais nada, a criação de empregos em grande escala, não s6 diretos através
de indústrias que serão ali instaladas, bem como indiretos pela deman~ de serviços e matérias-primas, sobretudo da agropecuária e süvicultura.
Representa fator de desenvolvimento tecnológico através da difusão de técnicas avançadas e de novos processos produtivos, que el~
varão o nível de rnão-de-obJ:a locai e regional
e significa ainda o fortalecimento do balanço
de pagamentos, através de gastos mínimos
que as indústrias instaJadas na ZPE farão na
região e no País, em moeda forte.
As características principais das ZPE, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, são:
1•) Livre comércio de importação e exportação, através da isenção de lmpostos e do
câmbio lívre, sem o controle da Cacex e do
Banco Centrai.
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2') A redução das desigualdé'Jdes regionais, · parlamentares brasileiros com os embaixadores da América Latina acreditados em Brasília,
uma vez que as ZPE s6 poderão ser instaladas
nos dias 11 e 12 de abril, para discutir a inte~
nas regiões Norte e Nordeste do Pais.
3•) A atração de capitais estrangeiros e na· gração latino-americana, estabelecer o con~
ceito de comunidade latino-americana de nacionais para a nossa região, dados os atrativos
fiscais, càmbiais e administrativos. Diga-se ções, tratar sobre o MercadO comum Latinoque, para evitar abusos, a Se;cretaria da Receita Americano e alguns temas conjunturais tamFederal manterá diutumamente o controle bém de grande importância, como o novo
tratamento para a dívida externa-e-uma atitude
aduaneiro das entradas e Saidas de mercasolidária no que diz respeito às questões ecolódorias, com a presença permanente nas áreas
alfandegárias.
gicas, basicamente a preservação da floresta
lropical amazônica.
1~") As prindpals indústrias que deverão ser
_Esse encontro, por solicitação e conveniêninstaladas na ZPE do Tocantins estão intimacia dqs S!!"· embaixadores, terá lugar em recinmente ligadas com as potencialidàdes da região, ou seja: artigos derivados da borracha, to fechado e privativo, ou seja, será vedado
extrairá
agroalimentar, com ênfase para o processa- o acesSo à iÍ'riprensa:, ·dele não
nenhum registro para uso público. Significa,
mento de grãos, frutas tropicais, came; setor
Couceiro, madeireiro, álcool-quúnlco e lapida- Sr. Presidente, que os srs. embaixadores, ao
solicitarem esse estilo de debate, também se
ção de pedras predosas.
2'1) A ZPE--Araguaina é a primeira a ser - comprometem a levar a discussão às últimas
conseqüências, com toda a franquela e com
criada no interior do Pais; o escoamento- da
toda a sinceridade que o assunto exige neste
sua produção será facilitado pela Ferrovia Normomento.
te-Sul, que contará com um r;ornal de acesso.
Sabemos que este é um tema delicado, sabemos que a formação de um grande ·bloco
Experiência da ZPE no Men:ado
geopolítico na AméricaiL.atina é um fato que
A experiência no mercado n 1undiaJ sobre
terá importância, significação a nível internaas lPE, Sr. Presidente, é do conhecimento
cional inestimável. Por aí afora, muitos duvide todos.
dam da capacidade de os latino-americanos
Os chamados tigres asiáticos: Coréia do Su1, se integrarem. Este tema" Vem sendo discutido
Formosa, Cinijaplira e Hong-Kong e outros
há mais de wn século, desde os tempos de
paises da Asia, como Malásia e Taaândla tiveBolívar, sem que um passo concreto sequer
ram nas ZPE ali implantadas um forte impulso
tenha sido dado, sem-que qualquer instituição
para o seu desenvolvimento industrial e social. se tenha estabelecido, sem que qualquer norNo Brasil, embora implantadas com bastante
ma efetiva e objetiva tenha sido traçada dentro
atraso, as ZPE terão um papel catalisador do
de uma estratégia de integraçáo.
investimento e desenvolvimento do Norte e
A<:bntece, Sr. Presidente, que a mudança
Nordeste. Gostaríamos de frisar, também, que
é patente, é visível. A realidade de hoje é a
concomitantemente com a ZFE de Araguaína
realidade dos grandes bJcx:o.s geopolíticos. A
foram criadas as ZPE de Ba~rena, no Pará,
Europa estará plenamente fntegrada a partir
de Aracaju, na região metropolitana de Aracaju
de 1992. Os Estados Unidos e o_ Canadá estae da cidade de Ilhéus.
beleceram recentemente um mercado co- __
Era o qucftinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito
mum, com o apoio explícito e a homologação
bem!)
pelos seus poder_~ legisJativos. O sude~ da
O Sr. Man:oncles Gadelha- Sr. Presi- Ásia também inicia um processo~ de integradente, peço a palavra para breve comunica- ção muito importante. O Comecem, a Europa
ção.
do leste, o Pacto de Varsóvia é outro .sistema
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) integradonalplenamenteemvigor.SóaAmérica Latina se comporta_ como se cada pais
- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para breve comunic~ção. · fosse uma ilha, como se_ fôssemos um arquipélago, separados_, sab.e::se .Deus por_ que (a-

·e

o

se

SR. MARCONDES GADELHA (PR.
zões.
- Sr. Presidente, esta situação vem-se arras_ PB. Para breve comunicação. Sem revisão
do orador.)_ Sr. Presid!mte, sei que estamos - tando e tem sido objei6 de ret6ri,ca ãô lçngo
iniciando uma sessão muito importante, em
de um século .e meio. Esta geração a qye
que vamos votar duas matérias de extraorpertencemos não pode mais transferir para
dinária relevância: a que se refere ao ouro,
a seguinte uma decisão.. uma torn~da .de posí-
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qualquer país da América Latina. Pela primeira
vez vamos ter também o pensamento dos po-deres executivos trazidos pelos diplomatas,
com conhe<:imento de causa, com experiência, com descortino e iremos, então, confrontá-lo com as propostas dos srs. parlamentares.
Devo dizer que, além dos parlamentares e dos
embaixadores, participará também desse éncontro o ltarnaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores.
Sr. Presidente, este fórum será Lim encontro
extremamente fecundo, um encontro extremamente frutífero, e a idéia de promovê-lo
com aspecto de. c;onclave, portas fechadas.
para dar mais fluidez às idéias, para dar mais
fluxo em favor dos srs. diplomatas, dos srs.
embaixadores, foi também uma idéia feliz da
qual vã(}-Se beneficiar, sem dúvida, os nobres
srs. parlamentares.

O Sr. Itamar Franco - V. Ex! permfte
um aparte, nobre Senador Marcondes Gadelha?

O SR.MARCOI'IDES GADEI..HA-Ouço V. Ex', nobre Senador Itamar Franco.
O Sr.ltamar Franco- Senador Marcondes Gadeiha, cumprimento V. Ex', idealizador
desse fórum. V. Ext o- diz, e muito bem, a
nossa geração não poderia ficar alheia a esse
problema, que já se arrasta há inais de um
séc:ulo. I:: uma tomada de posição decisiva
para a Amêrica Latina, particularmente para
o Brasil. Esse encontro-que também espero
seja fecundo - está exatamente de acordo
com a no$58 Constituição, quando ~ - e
não aestou recordando.a V. Ex', que a conhe-ce bem, e sim apenas para que conste dos
Anais da Casa- no seu arl 41', parágrafo
único:
"A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cu1tural dos povos da América Lati. na, visando à formação de uma comurndade ]atin(}-americana de naç~"

o SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
_Eu pediria licença ao oradOr e ao nobre
aparteante para dar notícia à Cas_a de que se
encontra na: Tribuna de Honra uma delegação
de senad.o.res americanos.
- Em nome da Mesa, saúdo os representantes
do Senado dos Estados Unidos.
- J?eço desculpas pela interrupção.
Continua com a palavra o nobre Senador..
Marcondes_ GadeJha.
O SR• .MARCONDES GADEI.HA - Eu

:'ri':~ ~:~a~~·~~c~:u1::=:toq~~ =~!=~~~~~~:;i~~~:~~~~ ~:;~~~ncedido um aparte ao Senador Itamar

trata da preservação do Uoyd Brasilelro. •
parlamentares brasileiros em relação à qu$O SR. PRESIDENTE (Nelson Cam~ro)
Sei que os nobres senadores acorrerão a ... d . . da. te
- .... :.
· .-. pense.
·.r quéS. E>rJ'á havia terminado 0 seu
este plenário e daqui lanço o.meu apelo, em~o ecJswa
m gra~ao 1... wa(}-a~enc~a.
aparte.
PE:ço que rile perdoe.
bera reconhecendo o zelo, o interesse e o em-. - - Esse fórum tem uma peculiaridade, tem .um
penha. Enquanto aguardamos o quorum, Sr. -carãter sirigular, absolutamente exclusivo e
Pode 5 · EX"'- continuar com 0 seu aparte.
Presideríte, eu gostaria de fazer uma comuni· fuli<:o. Esta é a primeira vez que nos colocaO Sr.ltamar Franco- Obrigado, Sr. Precação e um convite a esta
~ mos frente a frente, num mesmo ambiente,
sidente.
O Grupo Brasileiro do Parlamento latin(}-A- -parlamentares e diplomatas. Nunca houve Uil)
A intenupção de V. Ex' foi nec~ssária, e tammericano está promovendo um encontro de
encontro desta natureza no Brasil nem em
bém juntamos a nossa voz à do Presidente

casa. ·

,
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Nelson Carneiro, independentemente de interDizia eu que predsamos também definir grande processo, na busca de aquisição de
romper o ·que faláyamos. poiS: o mais imporuma estratégia de integração, uma vez que mais conhecimentos cientlficos e tecnológitante foi V. EX'" anunciar a presença dos sena- . nos debatemos com duas vertentes: uma, que
cos.
dores americanos. Como dizia, Senador Mar- propõe .uma integração gradual, pi-agressiva;
Esta, Sr. Presidente, é uma tarefa que tem
condes Gadelha, o dlscurso de V. EX' está reoutra, com uma proposta mais abrangente,
que ser realizada conjuntamente.
tratado, rio que diz a nossa Constituição. Re- envolvendo todas as sub-regiões da América
Finalmente, os dois grandes problemas
cordo--me de que há alguns anos, o então Latina num grande propósitO, defmindo, desemergentes da atualidade que temos que trapresidente argentino Juan Domingo Perón
de agora, instituições.
tar: o problema da dhida externa, à luz de
preconizava apenas a aliança da Argentina,
novas propostas que começam a anorar, inSabemos muito bem- e V. Ex', Sr. PresiBrasil e Chile. Isso há muitos e muitos anos,
dusive nos países ricos, como o recente Plano
dente, é 'um dos pioneiros desta causa- que
quando assumiu, pela primeira vez, o governo
Brady,_e__a questão da proteção do meio amda República Argentina o General Perón. Hoje, já temos pelo menos um instituição criada.
biente.
o esp~ é maior, o desejo é mais avançado. O Parlamento Latino-Americano já é uma reaSabemos o qu:anto o B-ras~ tem sido agreNão era possível que a América Latina ficasse lidade. Saiu da clandestinidade, onde permadido por este mundo afora, como temos sido
neceu durante vinte anos, num perlodo em
realmente alheia ao que se passa hoje na diapresentados como uma horda de depredaplomacia modema. Portanto, mais wna vez. que os Parlamentos da América Latina tinham
dores do meio ambiente, em absoluto desacumprimento V. Ex', com a certeza do brilhan- uma existêncià transitória, fugaz, se abriam
cordo com a realidade interna,_ com uma
e fechavam, aqui e alhures, as portas do Poder
tismo e, mais ainda, dessa pOsição decisiva
Constituição que trata do problema .da preserLegislativo. V. EX, com-ii1ais wn purihadO de
que V. Ex' assume, em nome de nosso País.
vação do meio ambiente.da maneira mais mo,
abnegados, conseguiu criar uma instituição
dema e eficiente, definii1do a determinação
permanente, que ganhou institucional idade de
O SR. MARCOI'IDES GADELHA do País de preseJVar a biodiversidade internaacordo com o Tratado de Uma, de novembro
Agradeço a V. Ex', Senador Iuimiir- FranCo, de 1987,já rã.tificado pela grande inaioriã dos - mente, comirialldo sanÇões gravíssimas para
e o felicito pela propriedade do seu aparte. Parlamentos da América Latina, inclusive do
aqueles que agridem o equilíbrio ambiental.
V. Ex' lembra com muita acuidade o parágrafo Brasil, o quarto país a ratificá-lo.
Sr. Presidente, essas questões todas preci-.
único do art. 4 9 da nossa Constituição, que
sam ter uma nova apresentação, com a particiEste Parlamento Latino-Americano já existe.
fala explicitamente da determinação do Brasil
páção dos nossos vizinhos, por certo solidáem promover a integração, social, econômica, É uma realidade patente e tem condições de
rios, porque todos eles responsáveis e guarpol'rtica e cultural dos povos da América Latina, legislar supranacionalmente. Precisamos apediães também deste enorme manancial, deste
com vistas à fonnação de uma Comunidade nas definir sua sede tisica, tal como existe na
enorme banco de genes que é a natureza dos
Europa, em Estrasburgo. Precisamos estabetrópicos amazônicos.
Latino-Americam.1 de Nações.
lecer uma sede física, para que as nações coSr. Presidente. faço para ressaltar a imporOcorre, nobre Senador Itamar Franco, que mecem a votar, pelo processo direto, nos seus
tância desse encontro, e formulo um convite
precisamos definir o que seja Comunidade representantes jt.mto ao Parlamento Latino-ALatino-Americana de Nações. Por enquanto
mericano. Por enquanto são enviados Delega- · aos Srs. Senadores para que sE! juritem nós,
para que participem da iniciativa conosco, paeste conceito é meramente geográfico. Comudos; por enquanto o processo é indireto, mas
ra que integrem esta discussão, a qual concornidade Latino-Americana de Nações é tudo esperamos chegar à: votação direta e às reurerão, com a maior boa vontade, todos os
aquilo que se encontra ao Sul do Rio Grande. niões em fórum e sede permanentes.
embaixadores da América Latina acreditados
No entanto, sabemos que este é um conceito
Sr. Presidente, mais ainda, precisamos defi- em Brasília.
precário. Precisamos, então, discutindo livre
nir uma Junta Governativa, uma junta diretora
e abertamente, encontrar um conceito mais
Tenho absoluta certeza de que os Senado processo integracionista, da maneira como dores participarão do encontro, -se integrarão,
funcional, exatamente para caracterizar aquilo
os
integracionJstas
europeus
procederam;
que buscamos, que perseguimos, coin toda
e discutirão conoscó. Peço apenas, dado o
precisamos definir outras inStituições de inte- caráter de reunião fechada, onde temos que
a nitidez. Mais ainda, preciSamos definir as
graç!o
latino-americana,
possivelmente
como
estratégias dessa integração.
de1imitar o espaços a cada um dos Srs. Parlauma Corte de Justiça Latino Americana. E, mentares, que se comuniquem conosco, que
Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex' suscidescendo para coisas mais práticas, estabe- nos anunciem a sua intenção de participar,
tou uma das vertentes da eStratégia integralecer o que ê importante: a natureza; o pro- ou a mim, d[retamente, ou ao Secretariado
cionista, qual seja, aquela integração passo
cesso de formação do nosso vasto Mercado do Grupo Brasileiro do Parlamento Latino
a passo; aquela que começaria, por exemplo,
Comum Latino-Americano; discutir a eventua- Americano, que fica no 1()1 andar do Anexo
no Cone Sul, como citou V. E X', envolvendo
o Brasil, Argentina, Uruguai. Em seguida Para- lidade, a possibilidade de formação dé um I do Senado Federal, que antecipem a sua
sistema de pagam~ntos latino-americano, tal- determinação de participar e, eventualmente,
guai, Chile, Bolivia etc., progredindo para um
de fazer uso da palavra, para que possamos
envolvimento de toda a América do Sul e, em vez, quem sabe, uma moeda própria de trocas
seguida, o envolvimento do Caribe. Há outros e de va1or para a América/Latina; discutir a
disciplinar melhor os nossos trabalHos e tamde
incidadania
latino-americana,
o
processo
que apregoam uma estratégia mais ampla,
bêm fazer uma programação do rednto, de
no sentido de queimar etapas, em que todo tegração cultural, uma convergência das nos- · modo a que tenhamos espaço e aconchego,
sas
aptidões,
em
função
das
nossas
necespara que todos possam manifestar-se conforo Subcontinente Sul-Americano e mais o Carítavelmente.
be tratariam da formação de um vasto Mer- sidades.
cado Comum,,com institufçóes coiljunta.S.- dás
Eram estas as obseJVações que eu tinha
&abemos, por exemplo, QOe o calcanhar de
a fazer, Sr..Presidente.._
quais já ressalto este Parlamerito.
Aquiles do processo de desenvolvimento latino-americano está na sua carência de conheDurante o discurso do Sr. Marcondes
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro) cimento científico e tecnálógico; sabemos que
Gadelha, o Sr. Pompeu de Sousa__3 9-Se-Nobre Senador Marcondes Gadelha. assim
pesquisa básica custa uma fortuna, e nenhwri
cretárlo. deixa a cadeira da presidênCia
país da América Latina, isoladamente, tem
como o Senador Itamar Franco, ã Mesa tamque é ocupada pelo Sr. Nelson Carneíio,
. condição de competir, colocar em prática nobém quer ter o prazer de ouvir V. Ex".
Presidente.
vas tecnologias, novos conhecimentos que sejam úteis e eficazes ao proce$50 de deserwolO SR. MARCOI'IDES GADEUIA- Sr. vimento. No entanto, podemos somar esforO· SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Presidente, fico hontado, desvanecido comes- ços. podemos nC?S unir, seja para tarefas esp~ . - Sobre a mesa, requerimentos que serão
ta chamada à ordem de V. Ex'
cíficas, seja para prjetos especiais, seja num lidos pelo Sr. }9-Secretário.

a
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São lidoS! os seguintes
REQUERIMENTO N• 54, DE 1989
Requeremos urgêncta, nos terrrios do art
371, "b", do RegimentO fritemo
-Seni!do
Federal, para o Projeto de Decreto Legislativo
n• 02. de 1989.
Sala das Sessões, em 30 de março de 1989
Sala das Sessões, em de fevereiro de 1989.
- Nelson Wedekin - Jarbas Passarinho Alfonso Camargo - Mário Maia - MoiSés
Abrão - Marcondes Oadelha - Ney filam·
nhão.

ao

REQaERIMENTO N• 55, DE 1989
Requeremos urgl@:ncía, rios termos do art
371, alínea ''b", do Regimento Interno, para
o Projeto de Lei da Câmara n9 2, de 1989,
que dispõe sobre o ouro, ativo fmanceiro, e
sobre seu tratamento tributário.
Sala das Sessões, em 30 de março de 1989.
- Odacir Soares - Leite Chaves - Jafbas
Passarinho.

Em votação o requerimento.
Os Srs. .senadores que o aprovam ·quiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR.. PREsiDErriE (Nelson Carneiro)
- -Aprovado o requerimento; passa-se à discussão da matéria. Solicito do nobre Senador
Cid-Sabóia de Carvalho o parecer da ComiSsão de. Con~tuição e Justiça.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -

CE. Para emitir parecer. Sem revi-

são do_orn:dor.) -_Sr. Presidente;Srs. Semadores:

É :evidente que a propositura do nobre Senador Maurício Corrêa atende perfeitamente
às aspirações e necessidades de preservaç~o
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Em discussão. (Paus4.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Sobre a mesa em_endas qu~ serãQ lid~s pelo
Sr. 19 S~c:;.retátio, ·--·
São lidas as s_eguintes

EMENDAN• 1
Dê-se ao art 19 do Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de 1989, a seguinte redação: _
"Art. 19 São sustados os efeitos do
art2~. inciSOs II e N, do Decreto Executivo
9
n 97.455,de 15dejaneirode 1989,i)ublicado no Diários Oftcal da (Jnlão de
- 16 de janeiro de 1989."

de alguns órgãos nacionais que foram atingi-

Justlftcação

dos por medida presidencial, mais uma medida presidencial, Sr. PresJdente, _que se con-

Com fundamento nas razões de ordem jurídica da justificaÇão do Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de 1989, de autoria.do nobre
Senadro Mauricio Corrêa. e atendendo à con~
veniência de natureza políticã e administrativa
de manutenção da Companhia de Navegação
do São Francisco SA - Franave, apresentamos a presente Einenda com a certeza de
sua aprovação.
Sala das SeSsóes, 30- de março i:le I 989 .
- Senado~jutahy Magalhães.

sumou através de um decreto, extinguindo ór-

gãos que foram criados por lei.
Assim, entende este Senador, na condição

de -iritegrante da Conlissão de Constituição
e Justiça, que o que_sefaz por lei só se desfaz
por lei. É princípio do Direiro que quem nomeia é quem exonera ou demite, quem consO SR.. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
titui é quem desfaz, o modo_ pelo qual se faz
..__ Esses requerimerifos serão votados após
é o modo adequado para se desfazer.
a Ordem do Dia, na forma do art 375, II, do
I:: evidente que hOuve, Sr. Presidente, na
EMENDAN•2
Regimento Interno.
esfera da Presidência da República, esse exa~
Dê-se ao art. 1~ do Projeto a seguinte redagero e a utilização de um instrumento inade~
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) . quado, qUe, inclusive, cala o Congresso Nacio- ção:
-Passa-se à
nal e impede a sua manifestação. Sabe V. Ex'
"Art ]9 São· sustados os efeitos do
ORDEM DO DIA
que esses decretos necessariamente não são
art. 29, incisos 10 e IV, do Decreto Execu~
apreciados pelo Congresso, ao contrário de
tivo n? 97.455,- de 15 de janeiro de 1989,
l\1ATÉRIA A SER DEOARADA
uma medida provisória, que nos traria a necesPREJUDICADA
sidade e o dever de um pronunciamento.
publicado no Diário Oficial da União de
Entendo que a pretensão do Senador Mau16 de janeiro de 1989."
Projeto de Lei da Câmara n~ 20, de
rício Correa é das mais justas. o órgão que
Justificação
9
1988-Complementar (n 17/88-Complese restabelece é "imprescindível para o Brasil,
O-Serviço de Navegação da BaCia do Prata
rnentar, na Casa de origem), que ~cresé imprescindível para a nossa ecónomia, e SA- SSNBP, existe desde de 1930. -Inicial~
centa parágrafo ao arl 2? dá Lei Comple- . - é capaz de evitar uma série de prejuízos que mente, era simples agência do Uoyd_ Brasi9
mentar n 1, de 9 de novembro de 1967.
virão com a sua extinção. Estamos numa fase _leiro. No ano de 1943, surgiu comoAutarqua,
A Presidência esdarece ao Plenário que a
de liquidação já muito célere e até se discute, para operar nas bacias dos rios Paraná e Parámatéria objeto desta proposição foi apresenaqui,seodecretolegislativoéomodoadequa- guai. O Decreto-Lei n~ 157, de 1967,· criOu
tada em 1988 e teve sua regulamentação altedo para a vigilânda constitucional.
o Serviço __de Navegação da Bacia do Prata
rada pela Nova Constituição, em seu art. 18,
Assim, digo a V. Ex' (Jue a Constituição man- SA, vinculado ao Ministério dos Transportes.
§ 4 9, o que a toma flagrantemente inconsda que o Congresso Nacional tenha esse zelo, Trata-se dá-única empresa de certo porte a
.titucional.
e tenha o· Cuidado na correção dos atos prati- prestar serviços aos Estados do Mato Grosso
Por esta razão, a Presidência a declara prejucados pelo Poder Executivo e que, de certo do Sul e Mato Grosso, na área de transporte
modo, se tomem abusivos. É o caso. No elen- fluviaL A soja produzida em Mato Grosso, o
dicada, nos termos do art 369, alínea a, do
co 'das medidas prolatadas, existe o decreto minério extraído do OruCum, em Corumbá,
Regimento Interno.
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida colegislativo, que, neste caso, tem que ser am- Mato Grosso do Sul, o gado vacuum que entra
municação à Câmara dos Deputados.
pliado no seu aspecto· pragmático, tem que ou sai das fazendas do Pantanal, todos esses
o SR. PRESIDENTE (NelsOn Carneiro) ser ampliado na sua aplicação, para permitir artigos e mais o transporte de passageiros e
esse corretivo que é _o único- possível de ser de mercadorias em geral têm na Bacia do
-Passa-se,
agora, à apreciação do -Requeriusado pelo Senado Federal nesta licite.
Prata o seu único e exdusivo melo de transmento n9 54, de 1989, de urgência, lido no
Deste modo, o parecer é pelo deferimento, porte fluvial. A Bacia do ParoEtná também é
Expediente, para à apreciação ddo .Decreto
de Projeto Legislativo n 9 2 , de 1989.
aprovação da proposta de deCreto legiSlativo, servida pela referida empresa embora a do
Esclareço ao Plerlário que se trata de decre"projeto de autoria do nobre Senador Mauricio ___ Paraguai o seja de maneira fundamental. Não
to legislativo de inciativa da Senador Mawicio
Corrêa, com o qual eJ-1 comungo e assumo á nada que possa justificar a dissolução da
Corrêa, que susta os efeitOs do art. ~. inciso
o mérito, prolatando o parecer de modo favo- Bacia do Prata. O seu quadro de pessoal se
·rável, Sr. President~_ _
compõe apenas, de 260 (duz~ntos e_ se$5en~)
IV, d o Decreto n 9 97.455, de 15 de janeiro
d
· di spo51·•·vo detennma
· a <:~~lena~
-•·
0 SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Came,·ro) emprega os. A folha de pagamento não tem
de 1989, CUJO
ção das ações representativas da participação
- O Plenário acaba de ouvir o parecer_ do senão irresória participação do Ministério dos
da União no capital social da ComParlhia de
nobre Relator, que conclui pela aprovação da !:O~Z~.rtes. Tudo Isso mostra 0 acerto da
Navegação Uoyd Brasileiro, - a Uoydbrás,
matéria.
dependendo de parecer da Comissão de
ComPletada a instrução da matéria, pas-Sala das Sessões, 29__ de março de__1989.
Constituição e Justiça.
sa-se à discussão do projeto, em turno (mico. .....:. Mlson Martins.
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DIÁRIO DCl C:ONGRES50 NACIONAL (Seção II)

EMENDAN•3
Dê-se ao artigo 1~ do Projeto de Decreto

Legislativo n~ 02,de 1989,a seguinte redação;
"Arl

}9

São sustados os efeitos dos

incisos I e IV do artigo 2o do Decreto no

97.455, de 15 de janeiro de 1989."

Justificação
A presente Emenda pretende excluir da privatização prevista no artigo ~ do Decreto n\'
97.455, de 1989, além do Llõ.Yd-Brasileiro,

Siderama proporciona o barateamento dos
custQs da construção, evitando o transporte
caríssimo de materiais e matéria-prima, princi-palmente, do sul do País.
Ante essas razões. temos plena c_onvicção
do acatamento da presente Emenda.
SaJa das S~ssões, _30 de rnarço de 1989.
- Senador Áureo MeDo.
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Solicito do nobre Senador Cid Sabóia de
-CarvalhO parecer sobre as emendas.

-o

nos termos do que propõe o Projeto de autoria
do eminente Senador Maurício Corrêa, mais
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_~·Art. 1~ "São sustados os efeitos dos
incisos I e IV do _art. 2~ do Decreto n"
97.455, de 15 de janeiro de 1989".

Esta emenda- pretende excluir da privatiza'Ção prevista no art. 2~ do Decreto n~ 97.455,
de 1989, além do Uoyd Brasileiro_. a Empresa
de Navegação da Amazônia SA ....:. Enasa.
Sr. Pfesjdente, aliás, originariamente, essas_
emendas eram uma só.
_ -Então, a natureza dessa segunda era Idêntica à da primeira, apenas especifica outra empresa, que- é exatame:nte ã Enasa.
Na emenda prolatada anteriormente, está
como mérito da questão não permitir a priVcitização da Siderama. São duas empresas da
Região Amazônica.
: , _ __
Pelas razões expostaS, também sou favoráVel à aprovação desta ·emenda.

O SR- CID SABÓJA DE CARVALHO
(PMDB -CE. Para emitir parecer. Sem revisão- do orador) -Sr: Presidente, algumas
-Enasã.. - -emendas foram ofertadas ao projeto de auto·
Realmente, é inconcebível que numa vastisria do nobre Senador Maurício Corrêa.
sima região, como a amazónica, carente dos
Há a emenda de Plenário, assinada pelo digmeios de transporte tradidon'1JIS, até por força
no Parlamentar Aureo Mello_, que propõe o
o sli PRESÍDErrrn (Nelson ·Camek~)
das suas condições geográficas, com uma poseguinte:
- V. EX" quer repetir o nome da segunda
pu1ação estratificada em áreaS as mais distanDê-se ao artigo 1~ do Projeto de Decreto empresa.
tes, se pretenda privatizar uma empresa que
Legislativo n~ 1, de 1989~ a seguinte redação:
presta tão relevantes serviços, espeda1mente
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO_-..Art. 1~ __São sustados os efeitos dos
àquela - gente humilde, de baixa renda.
incisos 1 e V do artigo 29 do Decreto n" A segunda é a Enasa - Empresa de NavegaNão faz tempo, o próprio Ministro dos
ção da Amazônia SA Essas duas empresas
97.455, de 15 de janeiro de 1989."
TransporteS, pelo Aviso n 9 716-EM, de 2 de
- d~ixariam de set privatizadas e continuariam
dezembro de 19_88, encaminhou ao Conselho
Justfflc:ãção
~stindo sob o,' controle estatal.
de Defesa Nacional exposição de motivos em
Há outra em~nda, de autorida do nobre SeCJ.te: reconhece como prioritária a aquisição
nador Jutahy f'i\agalhães, que propõe o seA
presente~J:Jnenda
preteride
exclliif
-da
pride seis motores marítimos para as embar·
vatização prevista no ar:tlgo 2'? do Decreto n 9 guinte:
cações da empresa, justificando tratar-se de
97.455.
de
1989,
além
do
Uoyd
_Brasileiro,
''transporte de cunho nitidamente sociaJ, com
Dê-se ao ari.- 1~do Projeto de Dec~eto Legisrelevantes aspectos de integração e segurança nos terTnOs do que proJ)õe o Projeto de autoria
do eminente Senador Maurício Corrêa, mais lativo n~ 2, de' 1989, a seguinte redação:
nadonal".
a Cia. Siden1rgica da Am-azônia - Sideram'a,
Não há que se fa1ar que a privatização não
"Art. i~ São sustados ~s efeitos do
implica a extinção desse serviço de vital impor- uma empresa siderúrgica produtora de ferro
art Z9, inCisos DeN, do Decreto Executivo
tância É que, pelas suas caracteristicas, ne- guza, trefilados. vergaJhões para construção
n9 97.455, de 15 de janeiro de 1989, publi~
civil e Similares. Sua presença a montante da
nhuma empresa particular vai se aventurar e
cada no Diário Oficial da União de 16
cidade de Manaus representa importante pólo
assumir o empreendimento, De fato, a Enasa
de janeiro de 1989".
atua em uma faixa de mercado sem concor- de atração industrial. Utilizando matéria-prima
Justificação
rentes e a sua privatização, para não se tomar da região e atendendo a demanda local, a
Siderama_proporc;ioria_
o
barateamento
dos
Com
fundamento
nas razões_ de ordem juríinviável_economicamente, forçaria a elevação
dos preços dos transportes a níveis insupor-: custos da construção, _evitando o transporte dica da Justificação do Projeto de Decreto Le-çaríssimo de m~riais e matéria-prima, princigislativo n9 2, de 1989•. de autoria do nobre
táveis pelos usuários.
Senador Maurício Corrêa, e atendendO à conAnte essas razões. temos plena-convicção palmente, dq sul do País.
,1\nte
essas
razões,_
ternos
plena
convicção
veriiência de nablreza política e administrativa
do acatamento da presente Emenda.
de manutenção da Coffipanhia de Navegação
Sala das Sessões, 30 de marçO de 1989. do aCatainento da presente Emenda.
$ala
-das
S~sões,
~Senador
Áureo
-Mel/o.
do São Fra'nciScO SA - Franave, apresen-Senador Áw-eo Mello.
tamos a presente Emenda com a certeza de
Esta Casa, Sr. Presidente, tem diversos Par~ sua aprovação.
EMENDA 1'1• 4
lamentares da RegiãoAmazônica. E todos eles
pare~r favorável.
Dê-se ao artigo 19 do Projeto de Decreto
sabem e nOs lrifOrinam da necessidade dessa
Ainda
Legislativo n? 1, de 1989, a seguinte redaçãO:
há a Emenda n? 2, de autoria do Senaempresa êsfàtaL Ela é Vital para a-fegularização
dor Wilson Martins, que _diz:
do transporte e para -evitar que os amazonen"Art. 1? São sustados os efeitos dos
Dê-se ao art. 1~ do Projeto a seguinte redases fiquem sujeitos à rede privada, que s6 faz
incisos I, e V do artigo 2? do Decreto n~
ção:
as___viagens quando essas convêm, só viajam
97.455, de 15 de janeiro de 1989."
com os barcos quando estão lotados de carga
"Art. 19 _São_ sustados os efeitos do
Justlllcação
e de passageiros.
art 29, incisos Ill e IV, do Decre:to ExecuA presente Emenda pretende excluir da priE mais ainda, Sr. Presidente, há uma grande
tivo n 9 97.455, de 15 de janeiro de 1989,
vatização prevista no artigo 29 do Decreto n9
necessidade de preservação, porque as .compublicado no Diário Offcial da União de
97.455, de 1989, alérri do Uoyd Brasile~o.
panhias privadas são acusadas de não segui16dejaneirode 1989."
--nos termos do que propõe o Projeto de autoria
rem as normas do Estado para evitar e preveJuatlflcação
do eminente Senador Mauricio Coirêá, mais
nir acidentes. e fatos desagradáveis, como já
registraram na própria Am-azonas nos seus
a Cia. Siderúrgica da Amazônia - Slderama,
O serViÇo de N~ãçâo da Bacia d~ Prata
uma empresa siderúrgica produtora de ferro grandes rios.
5.A - SSNBP, existe desde de 1930. Inicialguza, trefilados, vergalhões para construção
Por isso,_ Sr. Presidente, quanto a e..<t.a emenmente,_ er~ simples aâêÕcia do Uoyd Brasidvü e similares. Sua presença a montante da da, o parecer é favorável.
leiro. No ano de 1943, surgiu corrioAutarquia,
cidade de Manaus representa importante pólo
Há, também, a emenda do nobre Senador
para operar nas bacias dos rios Paraná e Parade atração induisbial. Utilizando matéria-priina Aureo Mello. O nobre Senador propõe o_ se- -guai. O Decreto-lei n9 1~i. de 1967, criou o
da r~ão e atendendo a demanda local, a guiQ\e:
Serviço de Naveg:ação da Bacia do Prata SA,
a Empresa de Navegação da Amazônia S.A.

o

-se

e

768

Sexta-feira 31

DIÁRIO DO CONGRESSO I'IACIOI'IAL (Seçáo U)

vinculado ao ~nisté:rio-dos Transportes. Trata-se da única empresa de certo porte a prestar
serviços- aos Estados do Mato Grosso do Sul
e Mato Grosso, na_áreã: de transporte fluvial.
A soja produzida em Mato Grosso, O n'tinério
extra ido do Urucum, em Corumbá, Mato Gros-

so do Su1, o gado vacuum que entra ou sai
das fazendas do Pantanal, todos_ esses artigos
e mais o transporte de passageiros e de mercadorias em geral têm na Bacia do Prata o
seu único e exclusivo meio de Transporte fluvial. A Bacia do Paraná também é servida pela
referida empresa embora a do Paraguai o seja

de maneira fundamental. Não há nada que
possa justificar a díssolução da Bacia do Prata.
O seu quadro de pessoal se __compõe apenas,
de 260 (duz.entos e. s.essen_ta) empregados.
A folha de pagamento não tem senão irrisória
participação do Ministério dos Transportes.
Por questões económicas, pai" problemas locais, também é conveniente a aprovação dessa emenda que fica inserida, por sua aprovaR
ção, para exame, no projeto de autoria do SeR
nadar Maurício Corrêa.
Sr. Presidente, o parecer é favorável.
Sintetizando, todas as emendas também
têm parecer favorável.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vamos passar à votação do projeto, sem
prejuízo das emendas.
Concedo a palavra ao nobre Senador MauR

rido Corrêa, para encaminhar a votaçao.
OSR- MAURICIO CORRÚ(PDT- DF.

Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Seriadores,
com relação aos aspectos juódicos, concordo
plenamente, mesmo porque esta questão já
está superada por dois fatos supervenlentes:
o primeiro, cOm relação ao Incra, que o Congresso dec!diu; o segundo, com relação a este
mesmo decreto, no que tange às três empreR
sas estatais, cujo parecer do eminente DepuR
tado Michel Temer, Ontem, foi consagrado,
com aclamação, pelo Plenário da Câmara dos
Deputados.
Superada essa fase preliminar dos aspectos
juridicos, que a Assessoria teima em dizer ser
inconstitucional, vou falar rapidamente sobre
a conveniência da aprovação deste decreto.

O ilustre Senador Romm Tito, em magtstral
pronunciamento no Congresso, asseveraVa:
"Sr. Presidente do, CongresSo Nacional
e Srs. COrigressistaS: Quero dizer aos homens do Poder Executivo que esse crime contra o patrimônio
naclonal-_referindoRse ao Uoyd Brasileiro- não se concretizará impunemente. Estamos dispostos a lutar contra essa
medida até o último dia.
Por que, Sr. pi"eSidente e Srs. Congressistas, não se dar, agora, à administração
técnica que fói colocada à frente do Uoyd
Brasileiro o prazo de noventa dias? Não
é o prazo que dão para a privatização,

a ftm de que o Uoyd Brasileiro, um patrimô-nio do povo brasileiro, coloque as suas
contas em ordem e ai, sim, se não se
consegu~;até eu estarei favorável à privatiZação dessa Compantda de Navegação.
No entanto,,~unca privatizaçiio com data.
marcada....

E prossegue S. Ex' i:om seU: belo pronunciamento.
Pronuncianiento idêntico fez o nobre Sena
dor Jarbas Passarinho no Senado Federal, em
que S. ~ dizja:
4

-"Tenho recebido aqui manifestações
partidas de pessoas que ou integram o
grupo de s_ervidores do Uoyd, ou que não
integram, e todos têm a mesma posição:
mostrar aqui a privatização do Uoyd, em
grande parte, pode ser um tipo de medida
equivocada que, na verdade, esteja inteR
ressando _partlculaimente a armadores
privados, inclusive nacionais, ou particul~~~nte_.~cionais, que visam à ob~r as
linhas qu~ foram concedidas ao Uoyd
Brasileiro."
Eu tive o prazer de participar da CPI que
examinou as concessões feitas, sobretudo,
nas chamadas conferências internacionais.
Todas essas linhas intemaciooais foram iniciaR
das pioneiramente pelo Uoyd Brasileiro. Colo-car à venda, Srs. Senadores, em noventa dias,
·as-ações do Uoyd, é um crime de lesa~pátria,
·porque sabemos que o fundo de comércio
é, às vezes, muito mais valioso do que o pr6R
prío negócio. O grande valor do Uoyd Brasileiro está exatamente nessas concessões que
ele tem para o norte clã Europã, para os EStaR
dos Unidos, enfim, para o mundo inteiro. Isso
tem um valor enorme. COnstatamoS lá que
há uma obstinação do Ministro dos Transportes em privatizar, em acabar com o Uoyd
Brasileiro ..O que se causou de prejuizo .ao
Uoyd Brasileiro s6 com esse anúncio foi wn
desastre, porque as empresas que fazem o
serviço de frete marftimo anunciaram, pãra
acabar com o Uoyd, qUe dai a noventa dias
não se poderia dar mais carga ao Uoyd BrasiR
lelro, ou seja, um trauma terrível.

O Senador Ronan Trto salienta, no seu dlsR

curso, que __o_ Uoyd Bra_sileiro, de 67 até 85,
deu lucro. E por que de Já para cá não deu
lucro? É a má administração.
Gostaria de reafirmar aos Srs. Senadores
-Crl.ie- é-'-o Pfój)rlo SenadOr Ronan Tito quem
afirma que s6 o valor das linhas internacionais
do Uoyd Brasileiro vai a maJs de dois bilhões
de d6Jaies.- Acabar com i$o, de uma hora
para outra; é uma indiQnidade.
No entanto, mais certo do que isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o que significoue significa - o Uoyd Brasile!ro_na nossa cultuR
ra. na nossa tradição.
Eu estive nos Estados Unidos. no Havaí sei que muitos seriadores foram lá, e devem
ter presenciado, na baía de Honolulu, aquele
memorial feito pelos americanos sobre o
bombofdelo ~em Pearl H8rbour em ci-
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ma dos navios americanos. Eu visltef o ··Mis-souri", por exemplo, e vi o memorial com o
nome de todos os marinheiros que foram ali
assassinados, por ocasião do ataque japonês.
Trago ao conhecimento da Casa alguns faR
tos rápidos: foram mortos, durante o bombar~

deio aos navios do Uoyd Brasileiro, 743 brasiR
leiros; o Uoyd perdeu vinte_ navios, os outros
armadores apenas 11; o Uoyd, como eu disse,
perdeu 743 passageiros e tripulantes; os ouR
tros armadores, 231.
Agora, notem: toda a Marinha Mercante bra~
sHeira perdeu 974; a Marinha de Guerra, 470;
a Força Expedicionária Brasileira, 45 7; a Força
Area Brasileira- FAB, 8 - Tatai' 1.909. Desses 1.090, "974 foram da Marinha Mercante,
e 743 s6 do Uoyd Brasileiro. Quais foram os
navios do Uoyd Brasileiro torpedeados pelos
submarinos do Eixo? Faço este registro, Sr.
Presidente, porque é histól'ico, para explicar
a razão pela qual não se_ pode acabar com
o Uoyd da forma _como se pretende.
Já se provou que o Uoyd Br~eiro nunca
recebeu subsidies do GovernO federar-Então, há necessidade -de mantennos esse
verdadeiro patrlmônio brasHeiro. Não podeR
mos acabar com o Uoyd Brasileiro desta forma, razão· pela qual sustento, neste instante,
a manutenção do Uoyd Braslleiro; paia qUe
continue a prestar os seus serviços, como diz
o Senador Ronan Tito, dentro de wna admiR
nistração profícua, para provar que ele é capaz
de gerar riquezas e, portanto, lucros. (Muito
bem! P~mas)
·

DOCl.IMENTO A QUE SE REFERE O
SR. MAURiCIO CORR~ EM SEU DISCURSO:
NAVIOS BRASILEIROS 1TlR_PEDEADôS

Navio
1

Arftlador

BuarQJe

2 01 inda

3 Arabutan
4 Calru
5 Cabedelo
6 Parnaiba
1

cte:--ura -

8 G. Diãs
9_Alegrete
10 Pedi" inhas
11 Tamandaré
12 Barbã.Cena
13 Pia_ve
t4 Baependl
15 A. Benevolo

16 Araraq;ara
t7 Itagiba

18 Arará
Lages

19
20
21
22
23

Osório
Antonico

Porto Alegre
Apatoide

24 Brasilóide
25 Afonso Pena
26 Tutóía
27 Pelotasloide

28 Bagé
29 Cisne Branco
30 Itapagã

at campos--

Data _do Torpedeamento

L.B.
C.C.JLGd.
Pd. S. LNSA.
L.B.
L. B,
L.B.
L.B.
L.B.
L.B.
C.C.Prb.
L.B.

14-2-1942
15_-2-1942
7-3-1942
8·3-1942
4·4·1942
1-5-1942
18-S-1942
24-S-19_42
t~6R 1942

Z6R6~1942

26R7·1942

LB.

28:-7-1942

·za-~7-1942

L._Nac. S.A,
L.B.
L.B.
L. Nac. S.A.

15-8·1942
16-8·1942
16_-8-1942
16-8-1942
_ 16-8-19_42

C.N.N.C.
L.Nac. S.A.
L. B.

L.B.
M,L.Albq.
Rgde.

c.c.

_L.B.
L.B.

L.a.
L.B.
L.B.
L.B.
A. Schwartz
C.N.N.C.
l.B.

27-9-1942
27-9-1942
--28';;9.:-1942
3-11-1942
22·11-1942
18-2-1943
-~

2::3-1943
30·6-194t
·4·7-1943
31-7-1943
28-.9-1943
28-9-1943
23-1G-1943
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O Sr. Jutahy Ma~ã.es ~Sr. Presiden-

te, peço a paJavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para enc;:aminhar a votação,
lembrando a S. Ex' que
ser breve, porque
a matéria está em regime de urgência.

deve

OSR.JUfAHYMAGAUfÃES(PMDB-

BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente; serei breve e
objetivo.

__ _

O Senador Mauricio Corrêa já declarou a
posição do Uder do PMDB, e eu gostaria de
marfifestar que, atendendo à recomendação
do üder Ronan Tito, aceitamos fosse inch.úda
na Ordem do Dia, em regime de urgência,
esta matéria, por todas as razões que já foram
expendidas aqui pelo Senador Maurício Corr=

A minha vinda a esta tribuna, neste momento; é apenas para dizer que o PMDB, integralmente, votará a favor desta questão;

O Sr. Ma:urído CotTêa- Sr. Presidente,
se me permite, há um apelo último, dirigido
ao Senador Itamar Franco, para que S. EX'
não requeira verificaçáo de quorum e deixe
subsistir o Uoyd.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Não está na intenção dQ Senador Itamar
Franco pedir verificação de quorum neste mo-

-

monto.
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
nesta matéria, absolutamente, não vou pedir
verificação do quorum. Protestei contra a con~
vocação extraordinária, quando S. EJcl' colocou
o problema do ouro, mas seria um absurdo
de minha parte pedir verificação em matéria
tio import.ante. S. EX' pode ficar tranqüilo que
não irei pedir verifk~~Ao de quorum. Ao con~
trário, estou apo_.,!!flO 'matéria.

O Sr. M.arccm~~;_·_ ._ {iidelha- Peço a pa]awa, Sr. Presidem*'.

O SR.

PREtA~~~J:E

-Concedo a pr!!..-:"''"
condes Gadelha

I!<)

(Nelson Carneiro)
nobre Senador Mar~

O SR. MAR·c''J""·t!S GADELHA (PfL

- PB. Para enC,;!;1ir~h4r a votação. Sem revi·
são do orador.)~'residente, Srs. 5enadó-

res. o Partido d<. F!?fi~i! Uberal vai abrir wn
aédito de confiE<.•lv· c:Lt Uoyd Brasileiro, rriãS
fez aqui um ape). ~.,;,-;i ,T•Je essa empresa apre·
tente resultadat, ;_ . ;, ''"to espaço de tempo.
kemos votar esL "-"'i~:ia favorayeimente, Sr.
Presidente, de c~.: :, , fo,, na _violentando alguns
princípios do Cf't-- .!. Jib.-:ral.
Reiteramos o ~v:::lo. Esperamos que o Uoyd
apresente result..dos a curto prazo, porque
n6o podemos <Ketf...:il manter empresa defici·
tárla, seja qual for ~· aigumento histórico, coberto de glória, como esteja o Uoyd com seus
navios afundados, participando da Segunda
GUerra Muridial, r 'trajado, vilipendiado, san·
grado ao longo dos nos, cheio de problemas.
A verdade, pragmaticamente, objetivamente, é que o povo brasileiro está pagando é o trabalhador, é a dona de casa, é o cidadio

comum, que não sabe nada das rot:as do Uoyd
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSnem dos seus compromissos no exterior. Sa· PA ComO líder. Para encaminhar a vota~.)
bem apenas que estão pagando via Tesouro - Sr. Presidente, Srs. Seitadores, agradeço
Naciona1, via inOação, através dessa via crucis muitíssimO a- V. Ex' Senador Chai;Jas Rodrf..
de todos os dias nos mercados, nas feiras gues, e ao nobre Senador Presidente Nelson
livres. com a alta desenfreada de preços, com Carneiro.
·
- - ·
o déficit público exagerado; o povo brasileiro
Gostaria de fazer um adendo ao Senador
está pagando pelas suas emprésas deficitárias. Marcondes Gadelha, nobre e brilhante líd~
Aqui, t'Stá citado o Uoyd Bát~ileiro._Temos com quem tive a oportunidade de conve~
visto a atitude do Congresso Nacional sistema- e obter de S. EX' a aquieScência para eossn
ticamente se recusando à privatização de qual- aprovação. Devemos certamente diferençar as
quer tipo_ de empresa neste Eafs. As empresas coisas. Há empresas que são históricas, tradipúbUcas são, na sua grande maioria, defici- cional, crônica, irreversivelmente deficitárias.
tárias, oneram enormemente os cofres públiNão é o caso do Uoyd Brasileiro. Ao longo
cos. Como resultado, temos um Goveino obri- de sua vida, o Uoyd Brasileiro tem mostrado
gado a tOmar dinheiro no mercado financeiro ·superávits também, e tem quatro anos su<:espara equilibrar as suas contas, e, desta ma- sivos de resultados negativos. Muitas empreneira, irifladonando e levando à este caos so- sas particulares têm sido assim. Temos visto,
cial em que nos encontramos neste momento. por exemplo, a Auto-latina, poderosíssimo,.
O Governo tem tomado honestamente medi- que tem mostrado determinados anos com
das. e atitudes no sentido de _enxugar a má- resultados totalmente negativos. Para nós. o
quina estatal e de diminuir a monstruosidade problema seria o de preservar o Uoyd Bras!~
que é eSte moleque, ao qual todos nós esta- leiro em relação à sua extinção, ou seja, evite!r
mos subjugados. Entretanto, o Congresso Na- que isso se desse. Mas estamos todos de acorcional, numa atitude contra a História. sistema· do, Sr. Presidente. Deveremos ganhar tempo.
ticamente se opõe a qualquer tentativa de pri- aproveitando esse clima.
vatização, de desestatização, de regulamenSe V. e;x. me permite, eu Qostaria de encer·
tação da economia, de dar maior leveza à má~ rar citando uma passagem de f·-\ark Twain.
quina do Estado. O Congresso Nacional é res- Segundo ele, todos os domingos ouvia o preponsável por essa situação, mas, na hora de gador. Gostava muito de ouvi-lo. Num detercobrar, cobra-se exclusivamente do Poder minado domingo, o pregador era, -outro, que
Executivo. Os empresários bras~leiros têm da- começou a falar sobre os problemas e as dlfldo notas veemente contra a inépcia do Gover- culdades da África, e como missionário na
no ou a sua falta de vontade, ou a sua suposta África começou a comaJer o povo que esteMt
abuJia, ou a sua apatia, diante do crescimento dentro da Igreja; Mark Twain, imediatamente,
do Estado, que tem levado a esse desequilíbrio
pensou em dar mais do que dava normal·
das nossas contas.
mente; e pensôu em dar mais ainda; depois,
Sr. Presidente- insisto neste ponto-, va- viu que não tinha moeda suficiente, pensou
mos votar favoravelmente a esta matéria, va- em dar um-cheque. Mas o pregador falou tanto
mos dar este crédito de confiança ao Uoyd
que, quando ele acabou de falar, quando pasBrasileiro. Digo, porém, que uma conscien- sou a caixa de espórtula, o Mark Twain, para
tlzação está começando a acontecer neste
se vingar, tirou cinqüenta centavos.
País. Não podemos, sob essa desculpa amaPara evitar que o Uoyd seja prejudicado,
rela de que vamos entregar a determinados vamos calar e votar.
setores estrangeiros; ou a setofes privatistas,
gananciosos, o património nacional, não poO SR. PRESIDEI'ITE (Nelsoo Carneiro)
demos deixar de aprovar essas medidas. Que -Concedo a palavra ao nobre Senãdor Chapatrimónio é esse que dá prejuízos? Este, o
gas Rodrigues, pelo PSDB.
grande argumento. Não há nenhuma razão
para se manter empresas deficitárias.
O SR. CHAGAS ROJ>JU(i(IES (PSOO
_ ~o, o que pedimos, neste momento, é
que o Uoyd Brasileiro corrija as suas contas, -PI. como Uder, para encaminhar;;~ vot&-resolva os seus problemas e enxugue a sua ção.) - Srs. Presidente, Srs. Senadores, o
riláquina, porque não haverá uma segw1da PSDB foi favorável ao regime de urgência _e
vai votar favoravelmente ao Projeto de pec_reto
oportunidade.
Votamos favoravelmente com essas restri- Legislativo n• 2, de 1989, do Nobre Senador
Mauríclo-Correa, que susta Os efeitos- dó-art.
ções, sr.-Presidente.
29, inciso IV, do Decreto EXecutivo nç 97.455.
Vale dizer, vamos votar no sentido de ser preO Si. Chagas Rodrigues- Sr. Presiden· servado o Lolyd Brasileiro - ii Cornp<J~
te, peço a palavra como líder.
de Navegação Uoyd Bras_ileiro, L.oydbrás.
Sr. Presidente, ligeiramente, porque sei que
O Sr-. Jubas Passadnho-Sr. Presidenestamos todos cansados, queria pedír a atente, peço a palavra como líder.
ção dos assistentes jurídicos e do oonsuttor
O ·sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presiden- juridico, do senhor presidente da República.
te, falarei enl seguida ào Senador Jarbas Pas- Não é possível! Esse Decreto n9 97.455, de
sarinho.
15 dejanéiro de 1989, é gritantemente-inconsO SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) titucional. Dissolução, extinção de emp~
- Ten1 a palavra o nobre Senador Jarbas de órgãos; tem que ser examinado do ponto
de vista !OITMI e do ponto de vista sub_,..,.,
Passarinho.
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Mas, do ponto de vista formal, não é possível, mediante simples decreto executivo, Sr.

Presidente, dissolver uma empresa que foi
criada por lei. Isso é um princípio jurídico.
Mas aqui está a Constituição da República
em vigor que diz:

"Art. 48. Cabe aO CongreSso NacionaJ, com a sanção do presidente da Repú-

blica, não exigida esta para o especificado
nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas
as matérias de competência da Onião,
especialmente sobre:
X-criação, transformação e extinção
de cargos, empregos e funções públicas."
O presidente não pode nem extinguir car-

gos, como pode, através de decreto, querer
extinguir uma empresa?
E o inciso XI diz o seguinte:
"XI- criação, estruturaç.ao e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública;"

Portanto, _o presidente da República, se qui-

ser extinguir órgãos, extinguir cargos-, terá de
fazê-lo através de Jej, porque somente lei comporta a sanção presidencial. Nem mesmo por
medida provisória - porque medida provisória não admite sanção -pode S. Ext extinguir órgãos ou cargos públicos.
E, quanto ao mérito, aqui já foi a matéria
abundamentemente discutida.
Por todos estes motivos, Sr. Presidente, devemos preservar o que é do povo. Aprovaremos o projeto, defendendo o Uoyd Brasileiro.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto,
sem prejuízo das emendas. queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O Sr. Rachld Saldanha Derzi-Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
Vai-se proceder à verificação de quorum
requerida pelo nobre Senador Rachid Saldanha Derzi. (Pausa)
Peço aos Srs. Senadores ocupem os seus
lugares.
Está sendo votado o projeto, salvo as emendas. O projeto diz respeito somente ao Uoyd
Brasileiro.

-

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Comeiro)

-Os Sfs. Senadores Já podem votar.
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel
Antonio Maya

AureoMello
cartas Patrocínio
Chagas RodrisJues
Od .Carvalho
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Francisco Rollemberg

lt:affiar Franco
Jarbas Passarinho

João Ca1mon
Jutahy M;lgalhães
Marcondes Gadelha
Maurício Corre"a
Mauro- Benevldes
Moi~§_~rão

Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Paulo Biso!
Pompeu de Sousa
Ronaldo Aragão
Ronan Tito
RuyBacelar
Wllson Martins.

VOTAM ''NÃO" OS SRS. SENADORES:
Jorge Bomhausen
- Lourival Baptista
/Y\auro Borges
Rachid Saldanha Derzi
ABS1"&>1-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Carlos De'Carli
Gerson Camata.
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Paulo Biso!
Pompeu de SOusa
Ronaldo Aragão
RonanTrto
RuyBacelar
Wilson Martins.
VOTA ''NÃO" O SR. SENADOR:
Rachid Saldanha Der.zi
1\B~-SE DE VOTAR O SR. SEIYADOR:
Gerson Camata.

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Vou proclamar o resultado.
Votaram SIM 26 Srs. Senadores; NÃO, 1;
Houve uma abstenção.
Total: 28 Votos.
Não houve quorum. A votação fica adiada.
Na forma do Decreto Legislativo n9 72, a
Mesa comunicará à diretoria competente, para
que seja cumprido o art. 6G desta resolução.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)

-Em virtude da inexistência de quorum para
votação, fica prejudicado o Requerimento n9
55, de 1989, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmára n9 2, de 1989, lido no Expediente.

,O SR. PRESIDErtre (Nelson Carneiro)
......: Votaram SIM 25 Srs. Senadores; e NAO,
O Sr. Senador Ronan Tito -Sr. Presiquatro.
den~e, peço a palavra como líder.
Houve duas abstenções.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Votaram 31 Srs. Senadores, com o Presi. - Concedo _a_ palavra ao nobre Senador Rodente 32.
nan Tito.
Não houve quorum
A presidência suspenderá a sessão por 1O
O SR. ROI'IAN TITO (PMDB - MG. Cominutos, a fun de aguardar a chegada ao plemo Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem
nário dos srs. senadores.
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeEstá suspensa a sessão.
nadores::
(Suspensa ~s 19- horas e 52 minutos
A Liderança do PMDB comunica à Mesa
a sessão é reaberl:JJ às 20 horas)
e ao Plenário que a bancada do partido negar.§
quorum de agora para frente, até que se vote
esta matéria. Não votaremos nenhuma outra
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
matéria, seja qUal for, enquanto -não votarmos
-Está reaberta a sessão.
-esta, no que tange não só à navegação do
Peço aos Srs. Senadores ocupem seus lugaAmazonas como também à questão do Uoyd.
res.
No que se refere à navegação do Amazonas,
Vamos proceder à verificação solicitada.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa) é bom que fique claro que o que está sendo
negado neste instante é o transporte popular
(Procede-se à votação)
único que a Amazônia tem. Os ricos, viajamos
VOTAM ''SIM" OS SRS. SE/'IADORES:
de aviâ_Q~~'!be quanto se cobra por uma pas- Alfredo Campos
sagem de Belém até Manaus, para que o povo
Almir Gabriel
possa transportar-se? Vinte e três_cruzados por
Antonio Maya
uma viagem de 3 dias com a alimentação
ÁureoMello
etc.
Carlos De'Carli
Sr. Presidente, isso é subsídio ao transporte
Chagas Rodrigues
popular. No mundo todo civilizado o transOd Carvalho
porte é subsidiado, em Nova Iorque, em MosDirceu Carneiro
cou, em Washington, mas aqui, na Amazônia,
Divaldo Suruagy
que é um caso único no mundo, não se pode
Francisco RoDemberg
subsidiar,_ Muito bem, que_ não se subsidie,
Itamar Franco ·
que_ se cobrem 50 cruzados e que passe a
Jarbas Passarinho
dar resultado, mas acabar, e por decreto...
Jutahy_Magalhães
Quanto ao caSQ do Uoyd, a história é pareMarco Maciel
cida, mas cheira mal. A empresa tem 99 anos.
Marcondes Gadelha
Deveria cumprir 100 anos, foi fundada junto
Mauricio correa
_com a República. QuantOs serviços o Uoyd
Mauro Benevides
prestou e tem prestado a este País? Durante
Mauro Borges
a guerra, poderíamos contar uma epopéia do
Moisés Abrão
Uoyd: navios afundados e a c_arga deixou de
·Ney Maranhão
ser transportada por outros navios, porque
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ninguém queria correr o risco de entrar nos
navios do Brasil. O Uoyd passou êl manter
aquele comércio intemadonal, sufidente para
a vida deste País, e agora se pega e faz com
o Uoyd como se faz com o copo d'água descartável: acaba-se de beber a água e se joga
o copo fora. Uma empresa que há 21 anos
não recebe nenhum subsidio do Governo, que
presta relevantes serviços à Nação. Serve a
49 países, com mais de 150 linhas. Quanto
vale a concessão dessas linhas, Sr. Presidente?
No entanto, sabe-se como é o decreto assinado pelo Ministro dos Transportes e pelo Presidente da República?
Dentro de 90 dias se não houver quem com-

pre, irá sucatear e será vencUdo em leilão.
Ora, qual empresário, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que vai entrar para comprar as

concessões dessa empresa, se sabe muito
bem que, esperando 90 dias, ganhará a concessão das linhas? Mas, pelo amor de: Deus!
Que se fiZesse isso à época do ~egime fechado,
ainda era possível, mas dentro do regime democrático?!

Há pouco tempo eu fiZ um dfscurso, no
Congresso Nacional, sobre este assunto, e
quero repetir o argumento. J~ pe_nsaram, _por
e~Rmplo, se a Viação Cometa fosse uma empresa estatal e se quisesse privatizá-la? Em
90 elas. se não aparecer comprador para a
Corneta, nós vamos leiloar os ônibus. Isto é
l:wincadeira de mal gosto, Sr. Presidente. A
concessão da linha vale 1O ou 20 vezes o

valor dos ônibus.
O Sr. Alexandre Costa- Nobre líder,
V. Ex' me permite um aparte? · OSR.ROI'IANmO-Commultogosto,
Senador Alexandre Costa, neste instante.
Esse é um pat:rfmônio, não de ministro transitório nem de presidente transitório deste
País. é um patrimônlo do povo brasileiro, que
começou a ser construfdo Oá- 99 anos, com
o suor, o sangue e o sacrifício, sangue sim,
porque na época da Guerra tivemos 3 navios
do Uoyd que foram a pique, e o Uoyd continuou prestando serviços, a este País, e agora
se quer colocar, d~ulpem-me o termo, no
''rabo do veado" esse pabimônio naçional de

99anos.

·

Concedo o aparte ao nobre Senador Alexandre Costa.

O Sr. Alexandre Costa- Estou inteiramente de acordo com V. Ex', faço apenas uma
rest:riçã.o. Quando diz que aqUi não será votada
outra matéria até que esta seja iniciada, comete V. Ex' uma injustiça muito grímde. Onde
está o PMDB? É o partido de V. Ex', que é
majoritário na CélSCI, se encontra ausente. Portanto, sou favorável à medida quero votar. De
maneira que espero que V. EX' traga o seu
partido, que encontrará poucos senadores.·entre os quais me encontro, para votar favoravelmente ao que V. EX' pretende.
O SR. ROI'IAN mo - Agradeço a V.
Ex!' o aparte, e agradeço muito mais sua splidariedade, e não vou desculpar por haver ausentes aqui senadores do PMDB neste instan~
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te; não vou desculpar, é indesculpável. Vou
O SR. GD S'IBÓVI DE CARVALHO
convoç~Jos para a próxima reunião, na terça,.~
PRONUNCIA DJSC(JRSO Q{JE, EN71?Efeira. Sairemos muito bem que nas reuniões
GGE À R~ O DO ORADOR, SERÁ
das quintas-feiras à noite- e nas sextas-feiras,
PaBIJCADO POSTERJORMENTE
desgraçadamente, infelizmente, no Congresso
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
Nacional e não é de agora não, é de muitos' -A culpa ·não é da Mesa, é da Constitt.llçlto,
anos_ atrás, dificilmente se consegt.Jem quo- que exige, em todas aS votações, a maioria
rum, e agora também.
absoluta dos presentes, para que se possa
Já que falamos neste assunto, vamos discu- acolher o voto da maioria relativa Por isso
ti-lo um pouco.
é que, ao contrário de outros países onde o
Muita gente. quer vender a idéia de que par- quorwn é mais baixo, se exige sempre que
lamentar tem que estar no plenário pennanen- a maioria absoluta dos· parlamentares esteja
temente. Na realidade, na França, na lngla- presente para qualquer deliberação, seja na
terra._no Japão, na China Comunista, os paria..- Câmara, seja no Senado, seja no Congresso
mentares ficam mals de 80% nas bases e 20%
Nacional.
nos plenários. Por que agora também tem que
Como V. Ex' sabe - e V. ~ é um leitor
se cobrar toda vez a presença do parlamentar de Rui Barbosa - e como Rui BarboSa dizia
no plenário todo dia?
que não há diferença entre a lei votada e a
Dou este testemunho porque- Conheço al- lei sancionada pelo Presidente da República
guns Parlamentos do mundo, inclusive o da e aquela lei inter_na porque esta, mais do que;
China, que se re(me, muitas Vezes, três, quatro aquela. é uma vontade do próprio parlamenvezes. No Parlamento francês, do mesmo regi- tar, que votou a lei interna. Se votou, o Parlame democrático burguês nosso, há, junto ao mentar assumiu voluntariamente o dever de
gabinete, um pequeno apartamento com ba- cumpri-la, e o dever de cumpri-la é o dever
nho, porque o deputado fica na base e, quando de comparecer.
o Parlainento se reúne, vem e dorme naquele
Uma deliberação do Congresso, do dia P
cubfculo, às vezes, dois ou três dias, e retoma de dezembro de 1988, sancionada pelo então
para a base..
Presidente Humberto Lucena, sem divergênNão estou' querendo justificar a ausência cia na Câmara e no Senado, o Decreto l.egisde senadores. Desejo fique claro neste prin- c.lativo n9 72, de 1988, no seu art. 6-:>, dispôs:
cípio de reaprendizado de. democracia, que
"O_Parlamentar que injustificadamerte
a maior obrigação do parlamentar é com a
não comparecer à sessão do dia, deiX.Br6
base. E náo tem QUe esfar todo dia aqui, não.
de perceber 1/30 do subsídio e da repreNa terça-feira, ifei convocar a minha bancada
sentação."
para wn esforço a fim de aqui estar para votar
A Mesa tem que se render ao de_creto legislaesta matéria do Uoyd.
Antes disso, Senador Alexandre Costa, agra- tivo aprovado Wlanimemente pelo Senado e
deço a v. Ex' asolidariedade. v. EX' está sem- pela Câmara. Bom ou mau, vamos mant!-lo,
até que seja mOdificado.
pre presente...
·Esta é a orientação da presidência. Por'-:)
O Sr. Alexandre Costa - E estarei na
mesmo, amanhã, o presidente aqui nio estar6,
terça-feira.
rTtas descontará o seu subsídio no dJa de amaO SR. ROI'IAN mo - ... • gostaria de nhã.
contar com o voto de V. EX', que será indispenO Sr. Cid Sabóla de Canlalho- Sr. Presável. Engenheiro, senador competente patriota, V. EX' sabe da importância do Úoyd sidente, peço a palavra para formular uma
questão de ordem.
para o Brasil,
Agradeço a V, EX' o seu voto e o dos outros
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
Companheiros do PFL que se prontificaram, --Tem a palavra o nobre Senador Cid Sabóia
ao mesmo tempo em que V. EX', a nos dar de Calvalho.
apoio a esta causa.
·
O SR. GD S'IBÓVI DE CARVALHO
Esta çausa não é do PMDB, esta causa não
PRONGNC!A DISÚJRSO aàE, EffTRÉ.
é_ do PFL, esta causa não é do PDT. Esta
GaE À REVIS'!O DO ORADOR, SERÁ
causa é brasileira. Não tem cor ideológica,
PaBLJCADO POSTERIORMENtE.
é questão de honestidade, e, por isso, nós,
· parlamentares, vamos votar esta matéria vaO SR. PRESIDENIE (Nelson CanieiJp)
mos o:mvocar- um esforço. Até que se ~
- Vou explicar. Se a minha exPlicação nio
esta matéria, não votaremos outra.
for sufidenie, acolherei a ajuda ~e ~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

y.

-

InfOCJ!IO a

V~

EXt_ que, na forma do Regi-

mento, esta matéria entrará na Ordem do Dia
de amanhã, desde que não houve número
para SLUI votação hoJe.

_

OS,. Ronan nto- ~r. Presidente, desejaria aduzir à questão de ordem mais um ponto, para que V. Ex' pudesse respondà-las jun·

tas.

.

sidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
- Pois nào, V. EX" tem a palavra para uma
~o de_prdem.

O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
Com a,palavra V. Ex', para Uma questão
de ordem.

O SR. RONAI;J mo (PMOB- MG. Para
uma questão de .Q.rd~. Serit revisão do orador.) - Sr. Pretflente, a questão de adom

· 0Sr.CidSa1>61adeCanlalho-Sr.Pre-

-
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que eu gostaria de levantar ê a seguinte: sabe
V. EX' que os parlamentares, todos que preten-

dem a sua reeleição e a çontinuidade na vida
política, precisam e têm neç;essidade de ir às

bases. Há aJguns parlamentaÍ'es que não querem mais a sua reeleição, e estes podem ficar
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado
e _domingo aqui. Mas, a1guns parlamentares
gostariam, como de costume, é tradição nesta
Casa, de ter a sexta e<!! segunda para emendar

com o sábado e o domingo, para visitar as
bases; acho que até ê justo isso.
De maneira que, nesta questão de ordem,
solicito V. Ex" marque reuniões para terça,
quarta e quinta, apenas, porque segunda e

próprios subsidias a ausência injustificada que
determine, com a minha ausência, a falta de
número. A ausência que não determina a falta
do número não será descontada, mas aquela
ausência que determíne:r a falta de número
prejudica os trªbaihos.
O Sr. Jutahy Magalhlies -Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Com m~ita honra.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senasexta seria, justamente, a condição de que, dores, eu tenho aqui, por várias vezes, manifesneste País Continente, os Par1amentare5 pu- tado o meu ponto de vista a respeito de comdessem deslocar-se de Brasilia para o Acre, parecimento dos Srs. Senadores, da necesde Brasma para o Rio Grande do Sul, para sidade de nós nos compenetrarmos das nossas obrigações, dos nossos deveres. Agora,
visitar as suas bases.
I:: mais do que uma questão de ordem, é Sr. Presidente, fico preocupado no momento
em qué vejo que os ausentes dirigem as nosum apelo.
sas vidas. Fico preocupado quando vejo que
estamos engessados aos ausentes. O primeiro
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
ponto é nós próprios nos conscientizarmos
-Eu respondo às duas questões de ordem.
da obrigação de cumprirmos com o nosso
Primeiro, ao Senador Cid Sabóia de Carvadever. Esta é ~ primeira medida que tem que
lho. S. Ex' citou duas hipóteses que são distinexistir, não é inedida coercitiva, não é nada;
tas. A primeira quanto ao fato de o parlamentar
a primeira coisa é a nossa própria consciência,
chegar aqui às 9 horas da máhhã e a esta
porque temos que cumprir com a nossa obrihora ser surpreendido por não ter sido possível.
gação. E a nossa obrigação é principalmente
número na Casa. Nesta Wpótese, eu digo a
estarmos presentes aqUi, no Senado. T od.os
V. Ex': estamos realizando uma sessão extraortemos necessidade de _atender a compromisdinária, com um'21 remuneração extraordinária.
Ele perderá 1/30 da sua remuneração extraor- sos, sejam de natureza política, sejam de natureza eleitoral, e até de natureza sqcial, dentro
dinária. Quem não está aqUi não vai ser punido
pela sessão da tarde, a que deu número. Mas daquilo que também faz parte da nossa ativiesta é uma sessão especial, extraordinária, dade parlamentar.
Desafio, Sr. Presidente, que qualquer depucom uma remuneração especial.
tado, qualquer senador da República pens.e
O Sr- Cid Sabóla de Canralho- Nisso em se reeleger, através da sua atividade parlaV. Ext tem razão!
mentar apenas de presença na Câmara e no
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro) Senado. Nenhum parlamentar, seja deputado, -Segundo: quando um partido declara que seja senador, será reeleito se tiver apenas a
está em obstrução, ele age coletivamente. Ele sua atividade parlamentar, porque ninguém
comparece e não vota. Declara que está em sabe o que é qUe nós fazemos aqui, não há
obstrução. Em todos os parlamentos do mun- diwlgação da atividade parlamentar de ninguém. qagem 8 nossa presença, mas ründo,, ocorre Isso. O que não pode é o mesmo
partido metade estar presente, metade não guém diz o que é feito aqui, no Senado, o
estar e estar obstruindo. Ai, a obstrução deixa que é feito na Câmara. Vários dos senadores
de ser partidária, para ser uma obsbução pes- aqui presentes- estamos aqui desde 9 horas
soal. E issO em nenhum Congresso do mundo e 30 minutos, cumprindo a nossa obrigação
-vários de nós nem fomos almoçar em casa,
é aceito.
.
Fmalmente, a sugestão do nobre Senador pOrque não tivemos tempo. Aqui no Senado,
Ronan Ttto, compreensíVel, s6 é possível se hoje, se dis_cutiu muita coisa- discursos, proo Regimento do Senado, que está sendo ela- jetas, mensagens. Amanhã, o que vai sair?
borado, determinar que as sessões se realiza- Estamos discutindo jetom. Então, ·alguém vai
rão 8penas terça, quarta e quinta-feira. Se hou- condenar o Senado porque está preocupado
ver isto, a Mesa cumprirá religiosamente oRe- com o desconto, ou não, no jetom. Mas, na
gimento. Hoje o Regimento~ que as sessões realidade, estamos presos 80S ausentes, potse reaJizam de segunda-feira até quinta-feira, que aqueles que estão aqui, presentes, constantemente, ficam impecHdos de sair daqui paàs 14 horas e e 30 minutoS, e sexta-feira às
ra ti:irribém não serem punidos. Então, cada
9horas.·
COmpreendo todas as razões politicas invo- wn de nós, eu pessoalmente, tenho a necessidade de, pelo menos. wn dia útil do mês
cadas pelo nobre lfder do PMDB. Também
tenho interesse, muitas vezes, em me afastar· eStar no meu Estado, para tratar dos meus
problem8s pessoais. que os tenho também.
desta Casa, p8ra atender aos compromissos
politicas, embora eu não seja candidato mais: . 56 eu posso estar presente lá para assinar
a nenhwn posto eletivo. De qualquer.forma, .documentos, assinar ·certas coisas que nintambém devo ficar. E quando não estiver, to- guém pode fazer por mim; outros assuntos
sã~? tratados, diariamente, em meu nome; mas
marei, providências para descontar nos meus
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para certas coisas tenho que estar, pelo menos, uma vez por mês, um dia útil, Já. Então,
vou ser punido pela minha ·ausência nesse
dia úb1. Por quê? Por causa dos ausentes. O
que temos de buscar, em primeiro lugar, além
da consciência de cada um, é fazer com que
aqueles aUsentes sejam pUnidos, e não os que
estão, 8qui, presentes, a cada instante. Digo
que nós sdmos punidos porque ficamos únpedidos de ter as nossas próprias necessidades
politicas, eleitorais, sociais e pessoais. Com
isto é que eu não me çenfonno. Estamos sujeitos aos que aqui não aparecem, esses que
não prec!sam do Senado, que não precisam
tr~balhar, não precisam demonstrar nada e
estão sempre ausentes. E esses Vão determinar as nossas vidas. Eu acho, Sr. Presidente,
que isso é uma injustiça.

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
OSR.ITAMARFRANCO-(MG-Para
questão de ordem. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, V. Ex' anunciou a Ordem
do Dia paia amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Oim~irO)__ _
-Para amanhã, a Ordem do Dia, pelo menos
que me infonna a ...
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex' se
referiu à matéria referente ao Uoyd, e estamos
de acordo. Felizmente, ela foi aprovada hoje.
Respeitosamente lembraria a V. Ex" que, na
Ordem do Dia de amanhã, não poderá entrar
o problema do ouro.
O SR: PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
-Só se houver um requerimento de urgência
e se esse requerimento de urgência for aprovado. Se não for aprovado, nem o do ouro
nem nada. O que entra, obrigatoriamente, é
o projeto do Uoyd Brasileiro, porque ~ste foi
objeto de aprovação do Plenário, que lhe deu
urgência.
OSR.ITAMAR.FRANCO-Querodizer,
exatamente para a clareza de V. Ex', que o
projeto do ouro nao ~ntrará na pauta_ aJ_Tl.anhã.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Came_iro)
- Nunca esteve na cogitação da ~sidência
8 inclusão de outro projeto que não este, porque este teve a urgência aprovada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cargeiro)
- PertTlita-me V. Ex' dizer.que também acredito que nenhwn parlamento do mundo trabalha tanto quanto o Parlamerito do Brasil, do
dia ·15 de fevereiro a ·15 de dezembro, com
apenas a interrUpção de um mês. Em todos
os parlamentos que conheço, este período legislativo é multo menor. JY\as isso agravamos,
na Constituinte, sem protesto, com o apoio
.de todos.
Antigamente terminava-s4! a SeSSão Legislativa no dia 5 de dezembro e começava-se
em 1'~ de ma~. Agora, não. Começa-se em
1'~ de feverelrê termina-se a 15 de dezembro.

Março de 1989
Ninguém lembrou que somos um País conti·
nentaJ, com vários problemas de transporte,
com a necessidade de atender às reivindica-

ções do eleitorado e do povo que representamos e por isso mesmo fomos n6s próprios
que criamos essas dificuldades, para a pre-

sença dos parlamentares nas suas pases. A
culpa é nossa, de nós, constituintes de 1988,
entre os quais me incluo, sem nenhum21 res ..
trição.

O Sr. Ronan llto - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. ROI'!Al'l MO (PMDB - MG. Para
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Respondo a V. Ex!'. dizendo _que na pauta
da sessão de amanhã haveria matérias que
não ju_stificariam sequer votações. Mas _com
a provação do requerimento de urgência, o
Regimento da Casa obriga que essa matéria
figure na sessão segUinte, que, no caso, seria
a de amanhã. Se não tivesse sido aprovado
o requerimento de urgência, não seria incluída
esta matéria na Ordem do Dia de amanhã.
Se V. EX' me permite, soo Bacharel, formado no distante ano de 1932, mas que ainda
se lembra de wn provérbio que aprendemos
e que· certamente o Prof~sSQr Cid Sabóia de
CaJValho costuma dizer e ensinar aos seus
alunos: ln daro cesstJt ínterpretatio. Não posso
interpretar aquilo que é claro. O texto é tão
claro que não permite outra interpretação. A
meu ver, o legislador, o Juiz, pode ir além
do texto, mas não quando este é tão claro
que não permita outra interpretação. fnfelizmente, tenho que manter, amanhã, na Ordem
do Dia, esse projeto, ainda que ele não obtenha quorum. Se não obtiver, ele entrará na
sessão de segunda, de terça, de quarta-feira,
até que seja votado, porque tem preferência
regimental.
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Carlos Alberto Sobral de Souza, e _de Vice·Pre·
sidente, o Conselheiro, TertuJiano Azevedo, e
o Conselheiro, Heraclito Rolemberg, Corregedor, quando falaram os Conselheiros, José
Carlos de Souza. Carlos Pinna de Assis e Carlos Alberto Sobral de Souza, cujos discursos
solicito sejam incorporados a este pronuncia~
mento.
No que me diz respeito, presente às solenidades da inauguração, cumpro o dever de
salientar a minha alegria e justificada emoção
pelo fato de que coube-me _a honra de ter
sido responsáVel pela criação do Tribunal de
Contas de Sergipe, quando Governador do
Estado em 1969.

Parece-me ainda oportuno relebraro Decreto-Lei n~" 272, de 23 de janeiro de 1970 através
do qual promovi a sua organização, com jwis·
dição, em todo o Estado e bem como a nomeação de sete persorwlidades de reconhecido saber jurídico, administrativo, económico
e contábü, escolhidas sem quaisquer injunções ou preferência partidária, para ocuparem
os cargc>s então intitulados por lei, de Juízes.
Aproveito 'á ocasião para felicitar o ilustre
Presidente e os Membros da nova Mesa Dire·
tora, formulando votos no sentido de que o
Tribunal de Contas de Sergipe prossjga sua
gloriosa evolução histórica, a serviço de Sergipe e do seu povo, contribuindo para aprimorar e modernizar a Administração Pública sergipana, e acelerar, destarte, o desenvolvimento
global do estado.

questão de ordem. Sem revisão do Orador.}
--Sr. Presidente, no Congresso Nacional,
principalmente durante a Constituinte, tenho
tomado tantas aulas de DireitO e de legalismo
que, se eu ficar aqui mais uns cinco anos,
irei requerer um diploma de rábula.
eom-o se leciona legalismo nesta Casa! Tenho a impressão de que até alguns se enganaram de endereço; que o Supremo Tribuna)
Federa] é aqui e que o Senado Federal deve
O SR- PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
ser Já Sou semi-analfabeto, não tive o privilé- Há ora51ores inscritos. Concedo a palavra
gio de freqüentar uma esc_ola de Direito, tive
o meu complexo aumentado violentamente 39 no~r~-~~.a~or ~Ufiwl_~~sta.
na Constituinte, quando se_ afirmou, peremp·
O SR. LOURIVAL BJ\P11STA (PFL toriamente, que o advogado é muito impor·
tante para ministrar a Justiça. Naquele dia, SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Pre,..
DOClJMENTOS A Q(JE SE REFERE
sidente, Srs. Senadores, não me seria lícito
o meu complexo foi a zero, mas foi ·muito
O SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEU
deixar de registrar nos Anais do Senado Fedemais porque não tenho nenhum outro diploDISCURSO:"
..
ma universitário. Fico pensando que até meus ral a inauguração da nova sede do Tribunal
"(Discurso proferido na solenldalde
companheiros doutos, que fizeram pós-gra-. de Contas de Sergipe, transcorrida no dia 14
de inauguração das Instalações da
duação em outras matérias até no exterior, de março passado, como um acontecimento
nova sede elo Tribunal de Contu e
naqueles dias se sentiram complexados. E es- qUê obteve as _mais__amplas, favoráveis e prode posse da nova Mesa Dlretma).
fundas repercussões em todo o estado.
tá cravado na nossa ConstituiÇão. Um médico,
Em primeiro lugar devo assinalar que a nova
para ministrar a saúde, não tem nenhuma im·
Conselheiro José Carlos de SoUSIJ.
Por inspiração do grande jurisconsulto pá~
portãncia, ou pelo menos não foi colocado; ;rede foi inaugurada pelo Governador Antonio
Ou'los Valadares que descerrou a placa come- trio, Rui Barbosa, fora criado, no ano de 1891,
um engenheiro para construção, também não
-: morativa,juntamente com o Presidente da As· o Tribunal de Contas da União, que, instalado
está colocado na Constituição.
sembléia Legislativ'!l do_ Estado. Deputado e presidido por Serzedeno Correa, começou
Quero contraditar esse legalismo com uma
Frãncisco Passos.
a examinar as contas da admistração pública
palavra da Bíblia: "A letra mata, o espúito vivifiO Tribunal de Contas passou a funcionar _federal. Autónomo. independente, não estan·
ca". Se ficarmos aqui aferrados à lei, aos legadefinitivamente no Palácio Fausto Cardoso do subordinado a nenhum dos três. Poderes,
lismos, vamos ficar em tertúlias lítero-Jwidicas, que por muito tempo pertenceu à Assembléia
aquele órgão tem sido, ao longo dos anos.
e o País é que "dança". Gostaríamos de ser
Legislativa de Sergipe.
o grande defensor da boa aplicação dos di~
práticos e irmos ao espírito da: lei e não à
lv:J ensejo da inauguração, o Arcebispo de
nheiros públicos, em todo o território nadooal.
letra da: lei. Podemos ter - pot que não? Na mesma linha de orientação e de açllo
Aracaju deu a bênção ao novo prédio.
sessões_na sexta-feira de manhã e na segt.mO acontecimento se caracterizou pelas suas .fi,scalizadora, fo~ sendo criados e postos
da·felra, mas não vamos colocar na pauta des·
dimensões politicas e sociais, verificando-se
em funcionamento Tribunais de Contas dos
ses dias votações de matérias. Vamos discutir,
Estados.
o comparecimento do Ministro do Interior,
dar oportunidade para que as pessoas apreJoão Alves Ftlho, os Presidentes do Tribunal
Sergipe, todavia, ficou à margem dessa co.-..
sentem discursos da maior importância. Essas
de Justiça do Estado e do Tribunal Regional
rente histórica e, durante pouco mais de 40
pessoas que estão inscritas e n5o conseguem
Eleitoral, Desembargadores Fernando Ribeiro
anos de vida republicana, não possuíra Tribu·
falar, podem fazê-lo preferencialmente na seFranco e Luiz Rabelo Lejt:e, o Arcebispo Metro- nal de Cõiltãs.
gunda e sexta-feira.
politano ele Aracé\iu, ·Dom Luciano Cabral
Somente durante a primeira Interventoria
Sr. Presidente, V. Ex' tem bastantes e sufi: DUarte, os ex-Governadores, José Rolemberg do General Augusto Maynard Çiom~- coube·
Leite, Arnaldo Rolemberg Garcez, Luiz Garcia.
c;eu Sergipe um Tribunal dessa natureza, pocientes poderes para colocar apenas nas sesSeiXas Dória, Celso Carvalho, João Andrade
rém de vida efêmera. Novamente nosso esta·
sões de terça, quarta e quinta-feira, matéria
Ga"rCeZ.. Paulo Barreto de Menezes, Augusto do ficava.ao largo da fiscalização técnica, sen·
a ser votada. ficando a discussão e os dlscur·
Frcmco, o Prefeito da Capital Welligton da Mota . do suas c,ontas apreciad.as apenas polltioa·
sos para segunda e sexta-feira.
Paixão, Deputados Estaduais, Vereadores,- mente pelo Poder Legislativo.
Este é um pedido não legal. Não sei se
além de convidados.
,.
Decorreram mais 35 anos sem a existência
faz parte do legalismo, mas é do espírito.
Agradeço a V. Ex', Sr. Presiqente se for atenNa oportun_idade, assumiu o _C:::{lfgo de Presi· de tão important~ e indispensável órgão fiscadido.
dente. do Tribunal de Contas, o Conselheiro lizador.

774

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

Sexta-feira 31

Mas, afinaJ, soou a hOra sergipana.
O então GoVernador do Estad,o, Dr. Lourival

Baptista, ao promulgar a Emenda ConStitucional n9 1, no ano de 1969, nela inseriu a
criação do Tribuna] de Cohtas de SerQ!pe. E

ele mesmo, pelo Decreto-Lei no 272, de 23
de janeiro de 1970, estabeleceu sua organização, com jurisdição em todo o estado.
A seguir, num gesto de alto descortino administrativo, nomeou S. Ex', sem preferências
partidárias, sete personalidades de notável saber jurídico, administrativo, econômico e contábil, para ocuparem os cargos então, por lei,
intitulados de Juízes.

.

.

Foram eles: Manoel Cabral Machado, seu
primeiro Presidente, Juarez Alves Costa, José

Amado Nascimento, João Evangelista Madel
Porto, Carlos Alberto Barros Sampaio e Joa-

quim da Silveira Andrade.

O Ministério Público Especial, constituído
de dois Procuradores da Fazenda Pública jun-

to ao Tribunal, foi exercido, inicialmente, pelos
bacharéiS Hugo Costa e José Carlos de Sousa.
Para exercer as funções de auditoria e substituir os Juizes em suas faltas e impedimentos,
foi criado um corpo de Auditores, sendo seus
primeiros titulares: Afonso Prado Vasconcelos,
Paulo Gomes Oantas._ Al.bertQ_Sjly~jrª_~ite,
Getúlio Sávio Sobral e Gilson Cajueiro de !:toBanda.
Devido à deficiência de prédios públicos estaduais, o Colegiada de Contas teve de funcionar, nos exercido de 1970 e 1971, usando
instalaçõ_es precárias, no 4"' andar do Edifido
'Walter Franco".
Já. no Governo do Dr. Paulo Barreto de Me~
nezes, o TribW1al esteve ocupando provisoriamente o 26• aildar do Ed.ificio Estado de Sergipe, enquanto eram providenciadas instalações
modestas, porém condignas, no 79 andar do
Edificio "Walter Franco.., para Onde se mudou
em setembro de 1972, e onde permaneceu
durante os últimos 16 anos.
Para encetar suas atividades pióneiras, o ór1.
gão fiscalizador teve a seu serviço, pessoal
transferido de outras repartições: com esses
desbravadores e mais os que se lhe acrescen'taram depois, veio o Tribunal exercendo as
suas funções· de fiscaJlzação, de julgamento
e de representação, definidas na Carta Estadual e em sua Lei Orgânica.
Com a tranfefência da Secretaria da Educa·
ção e Cultura para outro próprio estadual, durante o Governo do Dr. José Rolemberg Leite,
o Tribunal expandiu as suas instalações, transferindo para o 49 andar do !flesmo prédio a
sua Secretaria Geral que, desse incidO; passoU
a desenvolver suas atividades com melhor desempenho. ·
E assim chegamos ao an·o de 1988.
No curso dessa evolução, constatou-se que
o Tribunal de Contas carecia de maior espaço
ffsfco: não era mais o pequeno órgão que dera
os primeiros passos em 1970.
·
Colocou~se imperioso e urgente o problema
de uma sede.
.
__ _
! O Governador João Alves Filho havia cons/trufdo e instalado o Palácio sede da Assemt bl&: Legislativa. Surgiu. por eSsa razão, uriJa
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oportunidade para o Tribunal, uma vez que
Passemos à segunda parte desta solenidao Poder Legislativo, tranferido para o seu novo, de.
Excelentíssimas Autoridades, Efuinentes
imponente e confortável' edifício, desocupava
para sempre o Palácio "Fausto Cardoso...
Conselheiros, Excelentíssimas Senhoras,
Tomamos a iniciativa de pleitear a cessão meus Senhores:
do próprio estadual, até que se possa construir
A evolução -política dos povos e nações reuma sede definitiva, com instalações adequagistra, em linha ascendente, a conquista dos
das, a exemplo dos demais órgãos c:ongêregimes democráticos onde vicejam os Tribuneres dos outros Estados. Num gesto de alta nais de Contas, porque é da _ess~ncia das d~_
compreeilsão de Governo, o Governador An- mocracias a fiscalização dos gastos públicos,
uma vez que o administrador democrático é
tônlo Carlos Valadares concordou e o então
um gestor temporário, e a confiabüidade que
Presidente Guida de Azevedo, após ouvidos
os seuS pares, aquiesceu, tendo em vista a
nele deposita o povo traz implícita a correta
vinculação do Tribunal de Contas com o Poder demonstração fmal da gestão.
Legislativo.
Na atualidade democrática brasileira, não
Deferida, autorizada, fmanciada e posta em
é demais afirmar que a Corte de COntaS coris-execução pelo Governo do Estado, a reforma titui o melhor instrumento de que dispõe a
da antiga Assembléia assumiu o aspecto de sociedade organizada para visualizar a compeuma a_claptação condigna, havendo o Depart.a~
tência do governante, o cumprimento dos promenta de Edificações Públicas do Estado,
gramas de trabalho e a exação administrativa.
através de sua competente equipe Uderada peDeconidos 19 anos de atMdades de acomlo Dr. Hoover Passos Barreto, em consonância panhamento da execução orçamentária e da
com o Serviço do Património Histórico, se es- administração fmanceira do Estado e dos seus
merado em preservar as características deste
74 murudpios, entendemos que o Tribunal
prédio, que foi palco de tantas lutas politicas de Contas de Sergjpe tem procuradO desincumbir~se de suas imensas e difici!is tarefas.
e de grandes decisões históricas.
Credite-se o mérito dos trabalhos de restauFomentando, sempre, o espírito de _mú!J.la
ração à sensibilidade dos· artistas plásticos
compreensão entre o órgão fiscalizador e os
WaltereArgolo,esteúltimosergipanodereno- que são fiscalizados, este Colegiada tem-se
mado conceito.
pautado por medidas preventivas e pedag6E o Tribuna] de Contas, parcimoniosb, co- glcas, mais que repressivas, visando a esdaremo sempre, nos seus gastos, para aqui trouxe
cer, a orientar, a corrigir e a aconselhar_ as
todo o seu -mobiliário, evitando que se fJZesse repartições e entidades públicãS sujeitas à sua
dispêndio _supérfluo.
fiscalização, a fun de que a atuação das mesNeste registro factual, queremos prestar e
mas se desenvolva em consonância com o
na verdade prestando estamos, a nossa homebasilar princípio da legalidade e com as regras
nagem de justiça, de reconhecimento e de da boa administração financeira e orçamenlouvor aos Poderes ExecutiVO e Legislativo ser~ tária.
gipanos, representados pelo Governador An~ evidente que na função de julgar está
tônio Carlos Valadares e pelo Presidente Franimplícita-a de reprimir as irregularidades ou
cisco Modesto dos Passos. Seus nomes fica~ abusos constatados, quando, então, a puniçio
rão inscritos em nossos anais como ínclitos .se impõe e deve ser aplicada, não podendo
'benJeitor~s- desta Çasa.
·~er transigência nos casos de malversaçiO
ou desvio de dinheiros e bens públicos.
. · Convidamos, pois, suas Excelências, para
Quanto aos beneficias reais advindes deste
· descerrarem a placa que simboliza a nossa
homenagem aos dois Poderes qu'e tão condig- órgão para a administração e para a comunamente representam.
. nidade sergipana, estimariamos destacar ai~
Agora, pedimos a S. EX" Revma., D. Luciano
guns aspectos que nos parec_em f!JndamenJosé C.abral Duarte, Arcebispo Metropolitano tais.
de Aracaju, que proceda à bênção litúrgica
Piimeiramente, a anáJise minuciosa da legadanovasededoTribunaldeContasdoEstado
)idade das despesas_de pessoal, em que se
de Sergipe.·
compatibilizam, com todo cuidado, osjntere~
Meus ~enhores!
·:.. ... ses_dos servidores e a defesa do erário público.
Em 1970, com a instalação do TribWlal de • _.
ConfãS~-cOrrieçava-sea·escrever-Umanovar;>á-=Outro tipo de trabaJhp, desempenhado a
gina da História de Sergipe.
contento, tem sido a apreciação, em profunNeste exato momento, 19 anos d~ts. do- didade, das" Prestações de Contas anuais do
bra-se eSsã Página do passado. árduo e glorio- Governo Estadual, das Pr~eituras e das Entiso, e o Tribunal inicia nova. caminhada aden- dades da Administração lndireta, através do
ttando _o futuro, com disposição e ânirn~ fortes
qual se discernem as despesas regulares e
continuar prestando serviços à comu- aquelas eivadas de üegalidades.
nidade sergipana.
Visando a coibir abusos e mesmo crimes
É uma- nova época, novos membros, nova financeiros de a!=lministradores, tem o_ Cole~
estrutura, novas atividades, novas atribuições
giado, além das audit.agens program~das, insconferidãs pela nova Constituição.
taurado ,proces~s de inspeções extraordiná.~
Nesta nova fase histórica, nova sede se irn-~. segundo o rito do contradit6rio, para v'eri~
pôs.
ficaç!o. da verdade e definição da justiça de
Assim, declaramos oficialmente inauguracontas.
. ,
.
das as instalações da nova sede do Tribunal
No aperfetçoaf!lento do seu trabalho fiscali-.
de Conta_s do Estado de Sergipe.
zador, vem o Tnbunal acompanhando, p411
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passu, a execução orçamentária, durante o . ministração pública, e, por via de conseqüência, a comlttlidade sergipana
próprio exercício, com sucessivas visitas ln~
co. cujos resultados têm sido de grande valia
É para a pro~ção dessas tarefas, tão
complexas quão dignificantes, que se empose esforço compensado.
Merece destaque a recente criação do setor sa hoje a nova Mesa Oiretora, recebendo o
eminente Conselheiro Carlos Alberto Sobral
de engenharia desta Casa, o qual, com seu
trabalho eficiente na fiscalização das obras pú- de Souza a investidura mais alta desta Corte
blicas, vem possibilitando a esta Corte de Conde Contas.
"
tas agir com mais prontidão e. segurança conPertence S. Ei' à plêiade de homens talentoba os administradores ímprobos, os malversasos e dinâmicos, dotado de excepcional capadores, os dilapidadores dos bens e dinheiros
cidade de trabalho e elevado espirita público.
púl?licos.
----·
--Esperamos que V. Ex', eminente ConselheiÉ lamentável reconhecer, todavia, que mesro Carlos Alberto, prossiga na luta pelo aperfei·
lll9 um rigoroso sistema- de controle não é
çoamento e pela grandeza desta instituição
suficiente para eliminar a conupção, esse neque daqui a pouco lhe compete dirigir, com
msto e odioso mal que contamina o serviço a indispensável colaboração dos eminentes
público. . .
·· _
Conselheiros T~o Azevedo, na Vice-PreA verdade é qlle muito já se fez e muito
sidência, e Heráclito Guimarães Rollemberg,
se tem a fazer ainda, quanto ~ aperfeiçoa- na·C01'1'e9edoria Geral, aos quais estendemos
mento técnico da máquina fiscalizadora, para
nosso reconhecimento pelos serviços já pres~
que se possa chegar aos níveis desejados.
tados a este Tribunal.
Urge que se amplie seu quadro de serviVossas ExceJêndas têm consdência de que
dores e se lhes assegure remuneração compaé imperiosa e urgente a modernização dos
tível com as grandes responsabilidades ine- procedimentos de fiscalização, mormente
rentes à delicada missão de fiscalizar.
agora, quando as competências e atribuições
Assinale-se que para tantas e tão relevantes
do Tribunal de Contas foram ampliadas e foratribuições a serem exercidas em todos os talecidos pelas C10V!IS disposições constitucio6Jg5os estaduais e munfci~ o Tribunal de
nais, cabendo-lhe controlar todos os gastos
Contas nl!io cUspõe, sequer,· de 200 funciooriundos de recw'SOS públicos, todas as contas
Mrios. mesmo incluindo os membros de sua
do estado e dos municípios, em seus aspectos
adminfstraçbo superior, ficando, nesse senti·
contábil, financeiro. orçamentário, operaciodo. aquém de muitas Prefeituras do interior nal e pll1rlmonloi.
. doestado.
Por dever de justiça, queremos exaltar a fi ..
gura do eminente Consellleiro Juarez; Alves
O recrutamento de nosso pessoal tem se
Costa. que nos antecedeu na Presidência desprocessado mediante concurso público ou
te mondato pro tempere à frente desta Corte,
através de provimento derivado de funcioná~
legando-nos
S. Ex'P um acervo de realizações,
rios estáveis de outras repartições, não se re-sempre ,lastreadas na sua invulgar inteligência
gistrando, até agora, um único caso de con·
_e sólida Cl,!ltura, marcando cada .ato com o
trato de emprego.
~
timbre da competência e da dignidade.
·
Embora com ~ limitações, é {!Spiraçio
~-nos grato, também, testemunhar o grondesta Casa de Céntas, que em futuro próximo,
de apoio e estlinulo que temos recebido dos
o controle tenha condições de avaliar o cum- nossos familiares e a colaboração de todos
primento dos programas de trabalho, em ter~
que compõem esta Cása de Contas.
mos de comparação entre o_ realizado e as
Nossos agradecimentos às autoridades
metas programadas, e que seja posslvel comconstituídas, aos colegas de ontem·e de hoje,
parar, de fonna objetiva, as realizações com
e__ wn registro especial à honrosa presença
as programações.
de todos ex-Governadores de Sergipe, fato
Quando se atingir tão importante etap'l.do
inédito numa solenidade desta natureza.
processo orçamentário, os Legislativos Esta~
·Manifestamos, por fim, a nossa certeza de
dual e Municipais, que, além do controle de
que este. órgão. merc~ de Deus, continuará
legitimidade, também exercido pelo Tribunal
cumPrindo, com fidelidade, sua elevada mfs..
de Contas, têm a seu cargo o controle político,
são constitucional."
terão condições de verificar se os gostos públiConselheiro Carlos Pinna de Assis
cos correspondem às aspirações da coletividade, geradora dos recursos e credora dos
Senhoras e
ao rematar, com pubeneHcios que os mesmos possam propor~ ri$sima arte, a prim-eira parte de seu definitivo .
clonar.
e$U_do sobre as origens da orgêll)ização polfCumpre--nos ressaltar a iniciativa do Serú)or tica e administrativa Ilo Brasü, Raimundo Fao-Governador Antonio Carlos Valadares de ele; ro envolve o leitor de "os Donos do Poder"
var a Auditoria Geral a nível de Secretaria de no clima paradoxal de desalento e esperança
que marcou o f1m da· Monarquia e o nasciEstado, e a do Senhor Prefeito Wellington Poimento da República! Põe--nos, assim, no cená.xio de criar a Secretaria.Municipal de Controle
rio de coritradi~ e de mudãnças - em
Interno, medidas dignas de elogio e de serem
imitadas por Outros administradores públicos. tudo semelhante ao que vivemos neste outro
Achamos, por conseguinte, que a integra- fim de século- dentro do qual a pena privilegiada de Rui escreveu na Constituição de 1891
ção dos trabalhos desenvolvidos pelos ExecutiVos, pelos Legislativos e pelo Tribunal de o Tribunal de Contas.
Dava~se resposta à realidade noYl!l: que fof
Contas. aperfeiçoando os mecanismos de
controle, terá como grande beneficiária a ad- descrita, assim, por Robert Sally:

sermores.
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"Nos finais do .sécuJo XIX a sociedade
é francamente fiberal mas o Estado deve
instalar os inúmeros serviços públicos
exigidos pelos cldadiios, particulamlente
nos centros urbanos. Daí o desenvolvi..
mento, em Direito Administrativo, da idéia
de serviço público, enquanto o Direito
·Constitucional de preocupa com a proteção do ddadão contra os excessos de

poder."
Nas décadas que se seguiram, pouco ou
quase nada se acresceu à (onnulação jurídica
original de Rui, senão_que nos .,J~s da: déca~
da de setenta completou-se a criação das cortes em todo o Pafs, tal como se deu em Sergipe.
Aqui, então, o impulso do desehvolvimento
económico do Estado,_ com correspondente
acréscimo das exigências de serviços públicos
e a homogeneidade da formação do colegiado
original, a partir da exigente e feliz seleçio
do Governador lourival Baptista, determinaram o surgimento de um Tribunal respeitável
e insigne.
Renovou·se pois, passados três lustros.
quando aqui chegamos cinco dos seus sete
membros, M lnfluxo da indicação do Governador João Alves Filho, aprovada pela augusta:
Assembléia Legislativa,- então, como agora,
prl'5ldida pelo Deputado Franclsc:o Passosescolhas todavia fiéis à inspiração original no
nosso Patrono, Senador Lourival Baptista que,
mercê de Deus, jamais faltou a esta Casa, como não nos falta hoje.
Acendeu-se, destarte, a chama da mudança, ateada pelo vigor intelectual e detei'TJ'lina..
ção moral dos eminentes ConselheirosJuarez
Alves Costa e José Carlos de Sousa, alieando-se ainda mais o Tribunal no conceito dlll
comunidade: já com o Regimento Interno cul·
·dadosamente eleborado; já com a fiscalização
de obras públicas comjosamente encetada; já
com a reorden4ção dos papéis dos Conselheiros e das coOrdenaclorias; jâ com o proftcuo trabalho de defesa de novas atribuições,
afinal deferidas na Constituição de 1988.
É. nessa moldura histórica e institucional
que a mim me cabe - por generosa deferência de meus pares - saudar a ascenção,
à Mesa Diretora da Corte, dos Dustres Conselheiros Carlos Alberto Sobral de Souza- Presidente, Tertuliano Aze>edo- Vice-Presidene,
e Heráçlito Guimarães RoUemberg, Correge. dor-Geral.
Em representação dos Excelentíssimos Senhores Conselheiros Juarez Alves Costa, José
Carlos de Sousa e ltildegords.Azevedo Santos
e em meu próprio nome, cumpre-(Tle reiterar
a Vossas Excelências, há instanteS'· empossa-dos, a nossa confiança e apreço que não .sAo
gratuitas _ou benevolentes mas, ao co~.
frutos do testemunho diário do quanto de ilustração, operosidlllde e desvelo têm os emi·
nentes colegas votado ao engrandecimento
deste Tribunal.
Que nas novas instalações que recebemos
hoje das mõos ào ExcelentíSSimo Senhor Governador, com o empenho do labor de todos
nós <!o admlnistraçiio superior e do corpo de
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funcionários do T~LUlal, sob a liderllllça de
Vossa Excelência, ·,,Senhor Presidente Carlos

que tem como funÇao maior a presei'VélÇão
da moralidade na aplicação do dinheiro do

Alberto So_bral de Souza, sejamos o que a
sociedade que nos paga e mantém espera
de todos n6s.
É bom que sublinhem~s o fato de que a
solenidade com que os recebemos nos altos
e novos cargos agora assumidos por Vossas
Excelências não é nem pode ser decqrrênda
de mera estima ou_simples corte'sia. N.&o. Estamos certos de que os poderes d~rrentes
de uma ordem constitucional nova e estimulante, o efetivo exercício de compet!ncia iiléditiiS e a ampliaçiio das atribuições que a nação
nos confiou, encontrarão no talento, no descortino e na capacidade êle trabalho de Vossas

povo.

Excelências e linha de tronsmissão dos reclamos da sociedade., mais e mais exigente de
administradores públicos eficientes e probos.
O que se tem posto na moldura histórica
atual é a alteração das definições trodlcionois
dos poderes do Estado. De uma porte o reforço do pape] de controlador do Leglslativo; de

outro lado a divisão do controle jurlsdici~_
em sua concepção liberal originária. De tudo
II!SU!ta o quarto gênero, especifico, especlalzodo, ágil e eficaz.

Já não cuidaremos apenas da legalidade

doS atas e contratos públicos• temos, agora.
o dever de questionar, fiscalizar e aferir-para
a final julgar- a legitimidade (que deve ser
fundaria em dados demonstráveis) e a economlcidade (que é sinônfmo perfeito de efidêncla do dispêndio), orientando e auxiliando os
administradores na consecução do bem comwn, e, ln <Jdremis, subjugando-os a tal com
o império da sustação do ato e da apHCIIÇW
·das sanções ql.ie, quando pecuniórfas, assumem eficácia de título executivo.
O futuro que se nos descorlina é desafiador
e instigantel Mas será, também, o campo pro. plcio às sementes'de responsobilidadê, austeridade e eficiêrida que temos plantado ao longo da nossa história!

Otego ao cargo despido de vaidades pessoais, qúe não as cultivo; sem preconceitos

ou idéias preconcebidas, que niio as tenho;
sem querer me impor pela força do cargo,
antes desejo pela dignidade da função e pelo
anseio de ser justo e reto._ Trago comigo a

forçados meus ideais, o ardor de minhajav!a!idad.e, a coragem de servir a minha con.sci&ncia
e a disposição de manter honrada a carlaira
que os meus antecessores tanto dignificaram.
Esta corte está consciente de sua. competência constttucional. Está ciosa de suas novas
atribuições e há de saber exerc:::itá-las com serenidade e finnem
A Carta Constitucional de 5 de outubro ampUou as competêndas e atribuições dos T ribunáis êle Contas e o fez tendo em vista fortalecer
a sua função fiscalizadora objetivando alcançar a moralização da Administração P,úbiico.
Assim é que. dotou as cortes de contas de

amplos poderes no controle de todos os gas..
tos oriundos de recursos públicos em seus
aspectos contábil, financeiro, orçamentário,
operacional e patrimonial.
A inclusão, p<la vez ·primeira, do controle

operacional, medida altamente louvável permitirá a avaliação do desempenho da gestão pilbllca, niio somente do legalidade e legitimidade de seus atos, como também da eco--

nomicidade dos recursos aplicados.
Além de manter as atribuições já assentadas
na Cmta anterior, a nova Carta ampliou outras
competêndas como as do controle de pessoal, notadamente no tocante ao registto das
concessões de aposentadorias e pensões na
administração indireta e dos aiDs ~ admissao
de pessoal na administração dirota e indireta,
inclusive nas fundações.
Senhoras e Senhores, nesta data o Tribunal
de Contas de Sergipe inaugura suas novas
instalações neste vetust6 Palácio, que foi edifiPara esse efeito, que nos valha a crença
cado e serviu de sede ao Poder Legislativo
de Fausto Cardoso - o tribuno apaiXonado
do estado. Aqui, neste mesmo Plen6rio, testeque dá nome .a este Palácio: "creiamos na munha mude de grandes debates, foram deciverdade, na justiça, no bem, e sejamos verde.-. didos, tantiiS vezes, os destinos do nosso poyo.
deiros, justos e honestos e seremos grandes Aqui se fez grande parte da história de Sergipe.
e seremoS fortes" (Perfis Parlamentares, Jl9 -'t,
lv:J ocupar o Paládo "Fausto Cardoso'", de
pág. 411).
Que Deus insplre e guMCie Vossas Exce- grandes ~ções, o Tribunal de ContM, uma
criàçõo louvável que Sergipe deve ao eopirlto
Rntias".
clarividente do governo l.ou{tlol Baptista, fica
• dever ao governador Antônio Carlos ValadoConselheiro 011/os lúbettD Sobml de Sola
res e à Assembléia Legislativo do Estadó. Aos
·deputados pelo desprendimento em ceder o
Senhoras e Senhores. chego a Presidêncla prédio e ao sc-mador pelas obras de restaudesta egrégia corte de contiiS numa tése stn- nrçõo do Paládo e de suas instalações. Somos
lPIIr da vide brasileira. Assumo • Presl~ncla a todos gratos.
do Tribunal de ContiiS do meu estado no mo- ·
Não concluo sem antes testemWlhar o~
mento histórico que se segue ao reencontro
a dedicação. e o eopirlto pilbHco do Consedo Brâ:sD com o estado de direito, ao ver pro- lheiro José Carlos de SOuza que, no exerdclo
mulgada sua nova Carta Constitucional, justa- da Presidência sempre se houve. com seriemente quando os estados federados procu- dade e llrmeta. notadamente o empenho que
l'lllll, através de suas Assembléias Constituinteve na tnmsfer~cia do Tribunal para SWinc>
tes. adaptar suas Constituições lls normas do vaaede.
Quero agredecer a minha esposa. que ja"""" carta Magno.
Assumo a Preski~ncia convicto das enor- mais hegou • solidariedade e faltou com seu
..,. responsabilidades de presidir Urbll corte _.,uloeaosmeus~queme!nfunrlnm

Março de 1989

a coragem de viver com dlgrüdade, na espeo
rança de ser para eles exemplo vivo a ser imi·
tado.
Agradeço, por último, aos meus pares, pela
confiança em mim depositada. De igual modo

sou grato às autoriiiades e aos amigos que
llqUi vieram honrar com suas presenças esta

solenidade.

Peço a Deus que me dê .coragem para me
manter digno do meu estado e do Tribtmal
que, com muita honra, passo a presidir.
Obrigado."

-

O SR. PRESJDEI'I'I'E (Nelson Carneiro)
Concedo a paJavra ao nobre Senador Nel-

son Wedekin.
O SIL NELSOI'I WEDEKII'I (PMDB -

SC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a promulgação da
Constituiç&o, em outubro do ano passado, in&o
trumentalizou o Pé adequadamente para en-frentar os grandes desafios do século XXI, que
se aproxima velozmente, e promover o desenvolvimento e bem-estar do povo brasileiro.

Sem dúvida, a carta Magna representa um
marco divisório em nossa História. na medida
em que obtéQ:l avanços sociais palpáveis e
significativos, mudando a face da Nação, modernizando suas instituições, democrat:izando
as decisões nacionais. outorgando ao povo
direitos e garantias essenciais à sua vida •
sobrevivência.
Enfim, conquistas históricas e inalienáveio
da Nação.
Há,_ contudo, que complementar essa grande obra, com a aplicação de seus poStulados.
Algumas classes sociais, como os aposerto
tados e pensionistas, tão sofridos e abancbnodos há anos à sua própria e infeliz """'
com baixos salários e tantas iniqüidades. em:bora contemplados com relevlmtes benelldoa

pela Constituição, vêem, mais uma vez. essa

direitos serem postergados no tempo, ~
dos pela insensibilidade dos governantes, apesar da denúncia e premência de suas r.eivinclcações e da intensidade de suas súplicas.
E não foram poucas as vezes que, na Constituinte ou desta tribuna, como também outros
colegas parlamentares, se preocuparam com
os desvalidos, demmdando a dificil e aflitiva

situação dos aposentados e pensionistas, que
hoje já totalizam doze m~hões de pessoas.
A Carta deli-lhes. é verdade, importantes
prerrogativas, como a c:orreção de suas aposentadorias e pensões oom base no Piso Nacional de &lários, o salário mínimo, de valot
igual ao sal6rio do trabalhador na ativo; 13•
salário no mesmo valor do provento de de-zembro, quando, pelo sistemaanleririt. era ca!-

c:Wado pela média dos doze meses, o que
equivale a 50% do valor do provento de dezembro, con~ do benefício de pensões
e aposentadorias à base da média de contribuição dos liltimos trinta e seis meses, corrigidos monetariamente mês a mês, de modo
a preservar os seus_ valores reais, quando o
c61~ era efetu)Kio com base nos primeiros
vinte e quatro meses. Sistema esse em que
o trabalhador perdlo. ..... _.w, c:en:a

Março de 1989

DIÁIIIO DO COtKiRESSO NACIONAL (Seçio D)

de quarenta por centO do valor de seus venci·
mentes.
Assim, o aposentado receberá reajuste na
mesma proporção de sa1ários mínimos que

ganhava quando se aposentou. Se, por exemplo, aposentou-se em 1978com os vencimen-

tos equivalentes a dez salários mínimos, deverá perceber agora os mesmos dez salários.
Outras vantagens: nenhum beneficio com
'Mior inferior a um salário mínimo; eliminação

da proibição de recebimento de incentivos fis,.
cais pelas entidades de previdência privada
com fins lucrativos, e manutenção da proibição de concessão de subvenções ou auxllios
do Poder Público, essas duas últimas de nossa
iniciativa, pois constituíam i:.ulla discriminação
inJustificada contra as empresas de previdência privada, já que bancos, seguradoras e até

multinacionais podem auferir esses benefidos.

Lamentavelmente, esses direitos nã:o foram
ainda colocados em prática, e é contra isso
CJ!e, muito oportunamente, entidades de apc>

.entados de todo o Pais se insurgem, denunciando o fato, como a Confederação Brasileira
de Aposentados e Pensionistas, a Comissão
Estadual do Idoso de Santa Catarina e Federações de diversos Estados.
A reposição das perdas das pensões e apo-.entadorias. wna conquista realmente trans-

cendental para a classe e garantida pelo art.
:18 das Disposições Trailsltórias, ainda n«> foi

-.dida. Determina aquele artigo: "os bene-

ldos ele prestação continuada, mantidos pela
Jllevld!N:Ia social na data de promulgação

di Constftuição, teráo seus valores revistos,
a ftm de que seja restabelecido o poder aquisl'lvo. expresso em número de saiários mínimos
91t tinham na data da sua concessão, obede-a:ndo-se a esse critério de atualização até a

knplantação do plano de custeio e beneficias
referidos no artigo seguinte".
Entretanto. o parágrafo Único do artigo postergou a aplicação da correção salarial para
maio deste ano, e não na data da promulgação
do texto constitudonal. ao estabelecer que as
~restações mensais dos benefícios muaiizados de acordo com este aftigo serão devidas
e pagas a partir do sétimo mês .a contar da
promulgação da Constituição"".
Adiados também foram os direitos dos apo,sentados e pensionistas com relação à implantação da nova seguridade social, como preceitua o art. 59 e parágrofo único das Disposições
Transitórias: "Os projetas de lei relativos à organização da seguridade social e aos planos
de custeio e de benefício serão apresentados
no prazo máximo de seis meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá seis meses para apreciá-los. Parágrafo único. AptovadÓS pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos dezoito meses seguintes".
Isto significa, Sr. Presidente, que, por este
dispositivo, somente em 1991, dois anos e
mefo após a promulgação da Carta. o aposentado usufruirá finalmente de seus direitps e
iilteresses. num tempo demasiado longo para
quem se encontra jli num periodo avançado

de vida, considerando que o último recencea~
mento apontou a média de vida nacional. em
60,1 anos.
Não penalizemos mais. pois o nosso sacrificado trabalhador que, encontrando sempre
as maiores dificuldades financeiras, em face
dos seus minguados salários, exaure-se no
serviço diutumo, que lhe consome a energia
e juventude, e, então, no fim da vida. já veJho,
alquebrado, cansado, recebe, como recompensa, não o salário condigno ou amparo do
Estado, mas o achatarriento salarial e privações.
Mais grave, srs. Semidores, é a questão da
gratificação natalina, com que a Carta. constitudonal colttemplou as pensões e aposentadorias, conforme dispõe o § & do art. 201:
..a gr8tificaçao liata:Jina dos aposentados e
pensionistas terá por base .o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano", prerrogativa que o .Ministério da Previdência e Assistência Social ignorou em. dezembro último,
pagando o beneficio pelo critério anterior, re\'Oglldo pela Constituição, da rrlédia dos doze
meses.
O dispositivo é auto-aplicável, nllo eXigindo
nogulamentação. Inexplicável, pois, o seu não
cumprimento, senão para pWlir mais esta desprotegida classe social. O 13• salário deveria
ser pago pelo mesmo valor dos proventos de
dezembro, o que não se efetivou, deixando
a categoria frustrada, porquanto espetaVa ansiosamente pelo seu recebimento como forma de remediar os seus parcos e insufldentes
\'encimentos.
Na verdade, essa legião de brasileiros vem
8elldo marginalizada desde 1967, quando a
politica previdendária sofreu profundas mudanças, acuinulando desde então uma defaugem, segundo a Federação' Nacional dos
Aposentados, de 250 a 300%.
Qltimamente, as suas perdas salariais acentuaram-se ainda mais. de acordo com o representante de Santa Catarina junto à Çonfederação Bras~eira de Aposentados e Pensionistas, Sr. Victor Morltz, seu Vice-Presidente, no
per1odo "entre 79 e 84, quando aposentados
e pensionistas tiveram seus beneficias reajustados semestralmente, mas com base no salário mihimo do mês que antecede o aumento.
Só em novembro de 84, o Ooveino cor:rigiu
essa distorção, sem acertar os reajustes ante-

riores".
Logo depois, rio entanto, já na Nova República, o achatamento salarial tomou-se a polí-

tica comum do Ministério do Trabalho, sobrepujando até o penoso período dos regimes
militares. O menor índice ·do salário mínimo,
em toda a história da sua implantação no Brasil pelo Presidente Getúlio Vargas em I 940,
registrou-se exatamente no ano passado, no
atual governo, com· o piso salarial médio correSpondendo a apenas 34,65 por cento do
sêu valor origina], sendo que o seu maior poder aquisitivo verificou-se em.1967, de
122,6% no Governo Juscelino Kubitschek,
conforme cálculos do .DIEESE mento lntersindlcol ele Estudos S6cio-Econ6-

DeParta·

micol.
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E se levarmos em conta que, certamente.
os proventos das pensões e aposentadorias
desvalorizam-se mais do que os salários, poderemos avaliar as enonnes perdas daqueles.
Por que essa discriminação injusta e desumana para com aqueles que, durante toda
a vida, contribufram decisivamente, com o seu
trabalho, para o desenvolvimento do Pais, considerando que "o sofrido segmento de aposentados e pensionistas enfrenta a contagem
regressiva em seu tempo de Vida, razão pela
qual precisa viver o hoje, pois o amanhã será
uma dolorosa interrogação diante de suas
aVançadas idades", como diz a presidente da
entidade do idoso de Santa Catarina, Mariza
l..obo Campos?
Lutamos, ao lado de outras forças no $eio
da Constib.linte, pela imediata revisão dos baixos vencimentos da classe e o seu pagamento
reajustado já a partir da promulgaçã:o da Constituição.
Todavia, o Ministério da Previdência siste:,
maticamente negou-se a fazê--lo, alegando r.
ta de recursos.. Seus técnicos,. exibindo grMIcos e relatórios, "argumentavam obstinadamente da impossibilidade de aplicação imediata da nova fónnula de cálculo dos aposen-.
tados, e que o problema comportava três opções: awnentar a alíquota das contribuições
dos trabalhadores, onerando mais o seu salârio; retardar o pagamento dos novos reajustes
assegurados pela Carta, ou, então, insistiam,
o caixa da Previdência quebrava.
Não há como negar que esses dados, recentemente expostos e repetidos, impressionaram parcela considerável de constituintes,
ocasionando o retardamento dos .reajustes
dos proventos e da implantação de uma polftica nacional de seguridade social.
. Dados de 1987, do próprio Ministério, entretanto. revelam que há no Brasil 27,5 milhões
de contribuintes, com 11,8 milhões de benefidários, perfazendo uma receita previdenctmia,
naquele ano, da ordem de Cz$ 702,2 bilhões"
de cruzados antigos, contra uma despesa de
Cz$ 606, I bühões, sobrando, portanto, Cz$
96, I bilhões.
Os ex-Ministros Waldir Pires e Raphael de
Almeida Magalhiies afirmaram a todo o Pois,
através de pronundamento em cadeia nacional de rádio e televisão, que havia recursos
disponfvels no Previdência, e até superávi~ para arcar com os seus dispêndios, inclusive aumentos como os concedidos pela Constituição, que na verdade apenas restabeleciam o
valor real originário dos vencimentos da época
da concessão das aposentadorias.
Tais afirmações peremptórias, emanadas
de autoridades responsáveis como S. E#,
desmistificam o prOPalado "rombo" da Previdência, matéria que até no próprio MinistériO
g'era polêmfca. Enquanto o atual Ministro assegura ser este "rombo" da ordem de dez
bilhões de cruzados antigos, sendo quase cinco b~hões de publicidade, os técnicos calculam em quinhentos bilhões, o que, convenha~
mós, é uma diferença enorme.
Além de ser auto-sustentável pelas suas pró·
prios contribuições, a Previdência Soc:ill ....
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com recursos adicionais substanciosos atra.~
vá do repasse de verbas do Fmsodal, com

Onde o bem-estar social, de fato, prevaleça
. sobre tUdo e para todos. indistintamente, sem
miséria, sem fome, sem violação da condição

o tndic:e de 0,5% dos 0,6% que as empresas
anecadam deste tributo. Conta. ainda com ses- , tumana.
_ . . por cento do Pis/Pasep e as receitas
Onde, enfim, a esperança renasce. (Muito
doo loterias.
bem!)
.
Por outro lado, recorre ao mercado financeko para criar outras fontes de ~da, como
O SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
.pllcações no over, que lhe renderam, ano
-Concedo a palavra ao Senador Dirceu Carpassado. trezentos e quarenta e sete bilhões
neiro.
de c:ruzadÓs antigos.
1
Diánte desses fiitos, Sr. Presidente, quecon·
·o .SR: DIRCE(J CARNEIRO (PMDBfirmam a caí;>addade financeira do 6rgão, apto SC. PrÕnuitcia: o seguinte discurso.) -Sr. Prea arcar com os ~ustes das novas aposensidente, Srs. Senadores, desejo, ao iniciar este
tadorias e pensões, toma-~ falácia argüir falta

de verbas para tais encargo1s.
Bem ao contrário, os reCursos existem. O
que inexiste é decisão politica para beneficiar
essa desamparada classe, que dama há muito
por justiça social.
M longo de sua hls.tória, a nação brasileira-

contraiu uma dMda social imensa com seus
trabalhadores, principalmente de 1964 para
cá, em ·virtude dos infimos salários, carga intensa de trabalho e, conseqilen!e!nente, prec:Mias Condições de exis!Çncio, refletidas nos
elevados índices de mortalidade infantil. conforme estatísticas da Onic:ef, e baixa méi:lia
devida.
Esse ônus aflige mais os aposentados, vitimas de uma política social ipjusta e

equiVo-

cada, quando dever-se-ta priorizar seus intersses, a exemplo de países que realizam maciços investimentos nessa área, como Ingla-

pronunciamento, deixar clara a minha'posição
no que concerne à implantação de wn sistema
ferroviário que cubra toda a área do território
brasileiro. ConsiderO da maior relevância que
os trilhos de múltiplas ferrovias rasguem as
terras de nosso Pais, em todos os sentidos,
e permitam, através de um transporte de custos reduzidos, a diminuição nos gastos com
fretes, levando os produtos brasileiros a melhores condições de competitividade no mercado

externo.

Acredito, porém, que a instalação de wna
malha fenoviária funcional exigirá profundos
estudoslécnlcos, sOCiais e econômicos.Assim
sendo, não posso estar de acordo com a construção precipitada de apenas um trecho de
ferrovia, solto no espaço brasileiro, desvinculado de um sistema global, ainda nem sequer
criado.
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tudo, sócio-econôrnicas, das várias regiões
deste País-Continente.
As objeçóes que levanto contra a FerrOVia
Norte-Sul poderiam ser consubstanciadas naquelas citadas pela Comissão Parlamentar de
Inquérito que estudou, exaustivamente, o assunto, onde quatro itens destacam os princiw
pais pontos negativos de sua construção. Sio
eles:
"1)- inoportunidade, em face da crise_
econômica e social;
2) - o exemplo das obras faraônicas
e inacabadas;
3) - a falta de aprovação do Poder
Legis]ativo, além de outras ilegalidades
e in_constitudonalidades;
4)- a existência de alternativas mais
baratas e consentâneas com o desenvcl·
vimento regionàl."
Concentremo-nos, primeiramente, no último dos itens dtados, onde se afirma a e»stência de alternativas .mais econ.ômicas pará o
transporte na região em estudo. Não M: como
negar as grimdes vantagens existentes na utilização de vias fluviais navegáveis para a locomoção e o esooamento da produção de wna
regi~. A economicidade desse melo de transporte é óbvia, uma vez que o rio é via natural,
dispensando, portanto, grandes obras de engenharia, não exigindo o asfalto, os túneis,
as pontes e viadutos, os dormentes e trilhos.

Com relação à região central do Brasil, foi
Disse Gustavo Capanema, com muita propriedade, que, nas suas ocupações diárias, via estudada ~ possibilidade de aproveitamento.
que "a pressa é quase sempre inimiga da pres- para navegação, do rio AraQuaia e de parte
sa". E não é outra a nossa conclusão, ao teste- do rio Tocantins, como aJtemativa para a criltomunharmOs o desmando
que se cons: ção de um eixo de transporte no sentido l'l()de-.
sul. Os estudos concluíram, de forma in'e(u..
~tuiu a construção da famigerada Ferrovia
Norte-Sul. Recente artigo, em uma revista bra- tável, pela exeqüibilidade do obro, que ~
sileira, ressalta os erros devidos ao açodamen- tirá·na. execução de serviços de~
to na sua construção, quando enfatiza que balizamento e dragagem em passagens mais
"a pressa de Samey justifica as péssimas condil'icies dos rios, na conclusão da transposiçlo
dições de trabalho dos eperários". E continuo
da barragem de Tucurui e na construçlio elo
informando ainda que "a pressa também ex- barragem de Santa Isabel, anteriormente poeplica por que a Valec (a empresa do Governo vista no programa energético brasiJeiro rMa.
..us.
supeiVisora da obra) gastou NCz$ 160 mil em no presente memento. adiado, pela Eletrofa.
Para os 'trabalhadores e apOsentados san- desapropriações, preferindo negociar com os te. para o ano de 2008.
ciona-se o rebaixamento salarial como norma,
proprietários a utilizar o OOP - Decreto de
De acordo com as estimativas de um estudD
via "imposto inflacionário", devido a adoç!o
Utilidade PúbHca. O decreto pennite à União realizado pela Portobrás, os investimentos em..
a desapropriação de áreas necessárias a obras pregados nas obras que viabilizarão a navegado sistema de correçlio por médio do salário.
ção, de Belém até Aruanã, em um trecho de
Ante, portanto, esse confisco que se pratica consideradas de utilidade pública, pagando incontra a classe trabalhadora,'que, a cada ano, denizaçáo apenas sobre as benfeitorias eJâs.. 2.130 quilômetros, será da 498,5 milhões de
sente-se mais pobre e necessitada, redobra tentes". E conclui o artigo: "...a Val.ec não quis dólares, sem a inclusão da barragem da Sara
o papel do Legislativo, representante maior esperar a tramitação dos processos...", "pagou Isabel. Essa importância representa apenas
das aspir.ações populares, na luta em favor mais caro, mas a ferrovia (em seu trecho ini- 20% do <:uS!o previsto para a ferrovia ~
·
Sul, de acordo com as informações da Valec.
dos seus legitimos direitos e inter<sses.
· cial) ficou pronto".
Observem, Senhores, a gravidade de tais Se, no entanto. considenumos os investimenCremos estar credenciados Para essa mistos globais, neles incluindo a barragem de
sio. Demos, .na Aspembléia Nocional Consti- denúncias. O Governo paga mais CMO, com
tuinte, a nossa contribuiçio outorgando ao o dinheiro do contribuinte, apenas para aceleSanta Isabel, os valores Subirão para opn:oinosso povo uma Constituiç6o moderno, mais rar a construção, visando a. tomar irreVersível - JTUKiamente um bilhão e setecentos rniiJ16el;
justa e equânime, verdadeira tábuas da lei,
um capricho pessoal do Presidente Samey, de dólares. o que ainda se constitui. de acordo
R nos permitem, de seu destino, sua história · coilc:retizado em uma obra megalómana, que
com 'as estimativas da Valec, em 70% do -.
_.,re, seu futuro. Mas é preciso pôr em avança pelo nada em busca de plguma coisa. YeStimento ~ a ferrovia.
Sr. Presidente e Srs. Senadore\, os~
pRiko, o mais rápido pos.w.,~ essas conquisRepito, Sr. Presidente e Srs. Senadores: jaIM, fazê-las vi{lveis para nossa gente sedenta
mais ~e posidonarei contra um plmio ferro- ·falam por si mesmos, não é necesÁOO que
de justiça social.
.
vi&ioque abranja o Tenitório Nacional de forse acrescente quaisquer outras obs<MiçiiiL
ma - . oooe<:utado de ac:ordo com as Apenas. como ilustração, podem - .....tllo~--·sociedade"'"oonhamoo
~'-no.
.ligtmao oplri6eo. public:l!dlo .... poi'J
111110, oobre-

terra, Suécia, Alemanha e Japão, entre outros.
A seguridade social fez-se hoje de tal maneira prioritária e urgente que, mesmo deftcltmia, o que não é haveria de ser SJ.IP)ementada
coril. verbas de outras fontes de i-eceita.
Preferencialmente, os investimentos governamentais seriam carre~os para a área social,
objetivando o bem-comum da população,
principalmente os mais carentes, e não privilegiando regiamente o setor econômico, já ex. c:essivamente protegfdo, como os exportadores, benefldados por polpudos incel)tivos fis-

_.,_,.*lat,

em

,""""'! nlo--....
I

Março de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

nacionais: argumenta Ney Perradni de Azeve-_

do. da Associação Brasileira

de Engenheiros

Civis e do lnstttuto de Engenharia do Paraná.
que "existem outras áreas, densamente povoadas, que merecem wna ferrovia no local".
E pergunta: "Não seria exagero construir a
Norte-5ui e depois povoar a regiiM>?" Também
Mario Amato, da Federação das lndóstrlas do
Estado de São Paulo, afirmava, em 1987, que
O!io empresários paulistas estavam "na iminência de fazer um patético apelo ao Presidente,
para que este adiasse a construção da Norte-Sul".
Não importaram. porêm, os apeJas, não
houve como s_ensibilizar os responsáveis pelo
malfadado empreendimento. A ferrovia aí está,
conduídos os primeiros 107 quilôm.etros ~tre Açailândia e Imperatriz, no Maranhãode um total previsto_ inicialmente para 1.570

qui]ômetros, que ligariam Açailândia a- Luziâ-

nia, em Goiás. Posteriormente, tornando-se
óbvia a impossibilidade de realização dessa
utopia faraónica, as pretensões diminuíram

. J*'8 uma implantação de apenas 898 quilómetros, dMdidos em dois trechos, o primeiro,
de 423 quilômetros, ligando Açailânclia a Coli·
nas de Goiás, e o segundo, de 475 quilôme-

tros. unindo Porangatu a Luziâ.nia. O trecho
Intermediário ficaria para ser construfdo pelo
Ball!lhão de Engenharia do Exécito. Mas, ..,..:
sar de terem sido substancialmente reduzidas
as pretensões iniciais. ainda assim os sonhos
permanecem frustrados, pois a ferrovia prova·
velmente ficará restrita ao pequeno trecho já
construído, todo ele contido em território maranhense.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, não pode·
mos também permanecer incliferentes frente
a uma outra objeção levantada pela CPI que
estudou o problema, e que se refere à inoportunidade da obra, em face da crise económica
e social que assola o Pais. Em uma época
na qual são conclamados os brasileiros pari
o SCK:rificio máximo de renunciar ao irrenun•
ciável, é inadmissível que o GovernO se lance
na aventura de uma obra, cujo custo médio
por quilômetro de assentamento é, atualmente, de um milhão e meio de dólares. Para a
mplantação dos próximos I 00 quüômetros,
planejados para o presente ano, as verbas terio de vir do Governo Federal. para cobrir
um orçamento de 133 milhões de cruzados ·
novos, somados ao que ainda resta por pagar
do custo da primeira etapa, já construída.
Segundo estudos do Geipot, 75% dos gastos com a ferrovia Norte-Sul, deveriam ser cobertos pelo setor privado. Ora, pelo orçamento
do Projeto Brasll..Central, do Minlst~o dos
Ttíuisportes, a feiTCMa terá o- CUstO-total de
dois bilhões, quatrocentos e quarenta milhões
de dólares, o que leva a pressupor uma parcela, destinada ao setor privado, de um bilhão
oitDcentos e trinta milhões de dólares. Entretanto, o projeto governamental reserva, para
a iniciativa privada, um total de apenas 488
milhões de dólares. Quem pagará o restmte,
senhores? A previsão é de que o Estado participe com 976 milhões de dólares e de que
os demals 976 milhões venham a serfinanda-

dos. AMs, se à construção dll ferrovia somar·

mOs oS- gastos- com os projetas setoriais e
com os transportes, o capital estatal passará
de 976 mHhões para um bilhão quinhentos
e cinqüenta milhões de dólares. Vale destacar
aqui o comentário publicado por wna revista
bras_ileira, onde é dito que este comprometimentO dO dinheiro público, investido em tão
alta escala, "pode soar estranho, num país
onde o govemó quer por força economizar
trezentos milhões de dólares à custa da demissão de noventa mil funcionários públicos".
Senhores, em meu pronunciamento sequer
fit referência aos escândalo..,. provocados por
denúncias de fraude na con. orrência pública
para construção da ferrovia Norte-sul. Não
tenho como fmalidade, neste momento, o acir..
ramento de ânimos ou o levantamento de po-lêmlcas questões. Como brasileiro, no entanw
to, como senador da RepúbUca, é meu dever
assinalar os pontos _fundamentais que conde~
nam uma obra inoportuna, realizada com as
cores do autoritarismo, agredindo um povo
sofrido que, com extremo sacrifício, paga os
seus impostos e tem direito de opinar quanto
ao emprego do fruto de seu trabalho.

Não poderia melhor expressar minhas conclusões sobre o assunto do que citando, de
forma resumida, as deduções dos membros
da CPI encarregada de estudor • construção
daN--Sul. N> final de seus trabalhos, declararam que:
- a simples construção dessa ferTOYia
não resultará no desenvolvimento sócioeconômico da região Centro-Oeste;
· - o investimentO. nesse projeto ferroviário, não é oporb.mo, de acordo com
os estudoS-do Geipot e do lpea;
-ainda que a decisão do Govemo; de
construir a ferrovia, seja uma decisão politica, duvida-se de que esta politic~ seja
a melhor para a região Centro-Oeste, pois
- foi demonstrado que, com um investimenfl> público de 2 bilhões e 600 milhões
de dólares, será passivei implantar não
apenas wn eixo ferroviário norte-sul, mas
toda tJ infra-estrutura tanto eeonôrnicade transporte, energia e comunicação-,
como sociaJ - de habita_ção, educação,
saúde-e lazer -. em toda a região;
-não ficou comprovada a integração
da região Nordeste com o Sul, através
da ferrovia Norte-Sul;
-·
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verdade sobre um empreendimento de tanto
interesse para o nosso povo.
Criminosos seriamos se não alçássemos a
voz, neste Plenário, contra desmandos, comprovados, de qualquer um dos Poderes da
Naçãc?. Chegamo~ a esta Casa pela escolha
do povo, para representá~lo, Para defendê-lo,
para lutar contra decisões que desperdiçam,
em fantasias, o salário suado do trabalhador
brasileiro. E é pautado nesta certeza que conclamo meus Pares para, em Wlíssomo, gritarmos o nosso Mo à prepotência, ao autoritarismo, ao abuso de poder, ao desbaratamento
do dinheiro público, à impunidade.
Já disse Saint-Exupéry que "cada um é responsável por todos". E esta asserção toma-se
mais verdadeira quando tantos se uniram pera, com o seu voto, colocar neste Plenário
cada wn dos que aqui estão.
Façamos nossa, Srs. Senadores, a tarefa
ingente de defender um povo que acreditou
em nósl (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'IlE (Nelson Carneiro)
Nada mais havendo a tratar, vou encetTar
a presente sessão, designando para a ordinária
de amanhã a seguinte

-

ORDEMDODL4
1

V~ão. em turno único, do veto pardal
aposto ao Projeto de Lei do DF n• 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conilie-lheiros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Fe-

deral.
Parte vetada: art. 49

2
PRO.JETODEDECRErOLEOISlATIVON'
2, DE 1989
(Em 'regime de urgência- art. 371,
b, do Regimento Interno)
Votação, ém turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 2, de 1989, de autoria do
Senador Mauricio c~.. que susta os efeitos
do art. 2 9, inciso IV, do Decreto n9 97A 55,
de 15 de janeiro de 1989, cujo dispositivo determina a alienação das açóes representativas
da participação da l.Jnião no capital social da
COmpanhia de Navegação L.loyd BrasileiroL.loydbrás, tendo
PARECERES, proferidos em plenário, favorável ao projeto e às emendas apresentadas.

-se for conferido à ferrovia um caráter
__ estritamente de corredor d~rtação,
os pequenos proprietários goianos terminarão expulsos de suas terras pelos grandes e><portadQreS;
3
- o empreendimento é inviável, eco-Discussão. em turno único, ao Parecer n9
nômica e financeiramente, segundo de- I, de 1989, da Comissão de FIScalização e
monstrações do Geipot e do lpea, contri- Controle, concluindo "'pelo arquivamento" da
buindo para inflaciooar ainda mais o País . proposta de fiscalização e controle que propõe
e dificilmente interessando a investidores
fiscaliz.ação das atlvldades do Conselho Nacioprivados, a salvo se subsidiados pelo Go,' nal de Petróleo.
i
vemo.
·

*'

Euas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
cogdÍJsões a que Chegou um grupo de SeJ;la·

doió!t an1u1men1e empenhados na busca"da

•

Mensagem 11' 68, de 1989 (n• 122189, na
. origem), relativa 6 proposta para que seja auto-
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rizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte a emitir letras financeiras do Tesouro
do Estado do Rio Grande do Norte (LFlERN),
destinadas a substituir 3.055.000 '(três milhões

e cinqüenta e cinco mil) Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na forma
ela Lei n01 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
(Dependendo de parecer.)
O SR- PRESWENTE (Nelson Carneiro)
-Está encerrada a sessão.
(Levan!JI..se a sessão âs 20 horas e 35
minuto.)

DISCGRSO PRON([J'{C/MXJ PELO SR.
LEITECHÍ'.VESNASESSÃODE27-3-89
E QlfE, ENTREGUE À REVI$ÁO DO

ORADOR, SERIA f'(JBUCA/>0 POSTERIORMENTE
OSR.I..EIIECHAVES(PMDB-PR.Pronun<:ia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
SrS. Senadores, para mim ê até uma temeridade entrar nesse debate, porque ele ê de
alta indagação jurldic:a e está sendo forrnulado
e sustentado por dois homens ilustres nesta
Casa: um médico, que é o Senador Marcondes
Gadelha, e o outro engenheiro, que é o Senador Itamar Franco. E eu, que s6 tenho sido

advogado, encont:nrme nwna situação multo
diffcil, mas se tivesse que ser um juiz e proferir
um desempate, eu ficaria com V. Ex', Sr. Presidente, que está, mais ou menos, numa posição semelhante àquela do Deputado Ulysses
Guimarães, quando presidia a Constituinte.
Acabou-se de votar determinado dispositivo
e alguém levantou uma questão de ordem
perguntando ao Presidente como é que ele
interpretava o dispositivo. Respondeu ele que
não era Tribunal e que fosse para o Supremo
Tribunal Federal porque aqui fazemos a lei,
não a interpretamos.
Sr. Presidente, no caso. aqui, me sinto iSento
para discutir essa questão. Não. estive na última sessão em que foi votada a indicaçao do
Exmo. Sr. Dr. Alulzlo Alves para o Superior
Tribunal Militar. Participei da primeira, em que
foi suscitada dúvida quanto à sua atividade
advocatída. E, evidentemente, exibiram aqui
duas certidões, através das quais se podia ver
que S. Ex', na sua terra natal, há mais de 10

.anos, não exerceu a advogada forensi Eu
sugeri que o assunto· voltasse à Comissão de.

Constituição e Justfça, como de resto é normal. Houve uma resistência muito grande à
k:Hiia e a matéria foi votz.da quando eu aqui
não estive.
Mas eu ponderavo a V. EX' o seguinte: uma
coisa era o voto da es<:olha do Senado em
relação à Constituição anterior e outra é agora.
A ~5.o exige o voto político e o voto
*nico, p«que a matéria tem ~ ser apredada. E a Constituição diz mais que, se qualquer do povo, em qualquer circunstância. nio

concordar com determinado entendimento,
ou errada apllcaç!io de preceito constitucional,
qualquer pessoa pode impugná-lo, inclusive
a OAB o estA lozendo.
E'ntio, o que o Tribunal Superior Militar fez?
Os· jornais dizem que o próprir Tribunal, no

zelo ele suas preJTogativas, pediu ao indicando,

ao nov-e;;- Ministro, que apresentasse os documentos para que se habaitasse à posse.
Amanhã, se chegasse o Senado, por erro
ou ligeiro equívoco atê compreensível, a fazer
uma indicação em que os preceitos c:onstitu·
clonais não fossem observados e, por isso,
s6 por isso, essa indicação seria definitiva?
O principio legal ê que não há ato de qualquer
pessoa, de qualquer juiz, de qualquer instànda, de qualquer autoridade que não esteja
sujeito à aprec:iação pelo Poder Judiciário.
Ali~, isso _é o controle dos atos juódicos pelo
Poder Judiciário.
-Assim, ninguém pode ser obs~d_o de ír ao
Judiciário propor, levantar qualquer questão.
Acho que V. EX' se houve muito bem em sua
colocação, e nós aqui procedemoS de fonna
regulamentar. Quer dizer, apreciamos o nome.
Se houve vício, se houve efro, o próprio Supremo é que irá dizer e dirá na sua competência.
V. Ex', Sr. Presidente, mesmo aqui, em um
ato administrativo qualquer, como Presidente
do Sên:adO poderá tê-lo revisto peJo Poder Ju·
diciário. V. EX' poderá praticar determinado
ato vindo o Supremo Tribunal Federal a c:as- ·
sá-lo em razão de mandato de segurança. Hoje, através, dos atos- injudicionais, que são di-

versos.
Parece-me que, até rec:entemente, o Presidente que o antecedeu determinou a construção de wna obra, de uma ampliação, até necessária, de uma obra do Senado e houve
a interposição de um recurso legal. E nem
por iSso n6s nos afrontamos. De forma que
parece perfeitamente legal a suscitação da
medida judlcljll.
Outra coisa, muita gente aqui no Pais está
apreensivo, porque acha que a Constituição
atuaJ. não se ajusta à rea1idade. Ora, mas a
Constitulção não é para ajustar-se à realidade;
foi feita para mudá-la. Tinhamos dois modos
de fazê-lo: pela revolução particularmente, s6
acredito em mudança revoluc:ionáriã - ou,
então, por esté esforço nosso através da Constituição. Assim, a Constituição"nova.é para mudar, e não para manter o "státus q1,1o ante".
Desta forma, Sr. Presidente, só'"cabe a esta
Casa cumprir o seu dever. O assunto passou·
à outra esfera que poderá ser adonada por
qualquer pessoa, qualquer Senador podia recorrer para o Supremo de~ deci$ão, qual-:quer pessoa do povo, qualquer organização
e a própria Ordem dos Ad~dos.
Por sinal, estive, recentemef'l:te, na posse da
nova Diretoria, quando a própria Ordem, através de seu Presidente, como orador oficial,
pedindo permissão ao Plenário, fei considerações muito pesadas sobre isso, sobre essa
indic!Jçâo e eu. como Senador, não fiquei diminuído, porque somOs i,:un Colegiada. O próprio juiz teve suas sentenças reformadas em
razãQ de recursos. O próprio Supremo rescinde suas decisões._ Como n6s aqui podemos
ser inlaliveis?
· Nós Unhamos duas considerações a fazer:
fi_ exame_ político e o técnico. Quem é que
'diz que tecnicamente nos houvemos bem?
~ ' capa de levantar-se e dizer que o

candidato apresentava satisfatoriamente os requisitos constitucionalmente exigidos? A notoriedade de saber, a notoriedade_ jurídica à que
se refece a Constituição é aquela personificada
pelo _Senador Paulo Brossard. Alguém foi capaz de levantar qualquer dúvida à qualificação
têcnico-juridica de S. EX'? Teve e1e que vir
ao Senado para prová-la?_Então, é e_ssa a notO<
riedade à que s_e refere a Constituição. O .1ue
é_discutfve] não é notório. Se alguém precisa
provar competência aqui, provar qual!fkação
já não tem. Acho que V.
melhor do que
ninguém, respondeu à questão. Apenas interferi, porque não podia ser omisso, já que estou
no exercício da Uderança do meu Partido.

Õ';

O Sr.Itamar Franco- V. EX me perTnite
um aparte?

O SR. LEriF. CHAVES- Com todo pra-

zer.
O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador
Leite Chaves, não quero voltar a discutir com
V. EX' sobre a questão de ordem que levantei.
S6 quero estranhar a observação de V. Ext,
no início de sua fala, quando se referiu a um
médico e a um engenheiro l~vantando questões constitucionais. Ex', a Constituição foi feita por trabalhadores, médicos, engenheiros e
até advogados- atê advogados-, militares,
engenheiros, médicos e até advogados. Era
a única observação -que eu gostaria de fazer
ao discurso de V. Ex1'
O SR. LEITE CHAVES - Não neguei
a V. Ex' o direito de discutir questão constitu~
donal nesta Casa.
Eu disse da minha temeridade, porque V.
Ex' além do c:onhecimento, tem o conheci·
menta específico da sua profissão e ele também. Então, foi o meu risco, porque s6 tenho
da minha.
O Sr. Itamar Fanco observação, Ex'

É apenas uma

O SR. I..EliE CHAVES- E V. EX' sobe
que, quando vivemos num mundo mais limita·
do, corno o jurid~co, talvez não tenhamos a
visão_ m~s ampla que V. Ex' e o Se_nªdor Marcondes Gadelha têm.

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Senador Leite Chaves, V. & está inscrito
para falar. Acredito que V. Ex'- esteja falando
na hora que lhe é destinada, e, assim, pode
continuar recebendo os apartes.
O SR.I..EIIE CHAVES- Multo obrigado.
Sr. Presideote.
Sr. Presidente, inscrevi-me hoje e, tal como
o Senador Alexandre Çosta...
O 81'. Marcondes Gadelha- V. Ext me
permite um aparte?

O SR. LEITE CHAVES prazer.

Com todo o

OSR.MARCOI'IDES GADELHA-Imagino que V. Ex' vai passar a outro assunto
e eu gostaria ainda de lnsistir algumas obser·
vações. se V. EX' não "" Incomoda. Sou 1m
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médico, meu vizinho aqui ~ engenheiro; sei

que V. Ex' já disse que não faz objeção a que

nos posicionemos em assunto de matéria
constitucional e, eu, da mesma forma.. lhe digo, nobre Senador, que sou méqico, concedo
a V. Ex' o direito de saber quando um paciente.
está com febre ou nao. Da mesma fonna que

O nobre Senador Itamar Franco ...
O SR. LEITE CHAVES -V. Exo aceitaria
um parecer meu sobre o estado do Ministro
Antonio Carlos Magalhães?
O Sr. Marcondes .Gadelha - ••• também
aceita que V. Ex' reconheça quando um edifi.

cio está torto, ou rachado, ou coisa que o
valha·. Então, tenho a impressão de que este
raciocínio, com todo o respeito, nobre Senaq.. ·parte da
idéia de que as decisões são do Semeio, são
questionáveis e, incJusive, imagina que qualquer cidadão possa recorrer das nossas decisões ao Supremo Tribunal Federa1. A Consti-

dor, está rachado na base. V.

tuição, realmente, o permite. Agora, a maneira

deagirdoSTM, talvez, devesse seréssaindfcada por V. Ex': através do Supremo Tribunal
Federal, que é o lugar ideal para se recorrer
de decisões do Senado Federal. O STM não
tem competência para decidir sobre aprovações feitas aqui, nesta Casa, peJo Senado Federal. Quando muito, o STM poder-se-la sentir, de aJguma forma, violentado em seus princípios, ou coisa que o valha, e recorrer ao
Supremo Tribunal FederaJ. Ainda se inv.gina
aqui certa lógica nesta postulação. De plano,
o STM rejeitar, antes mesmo de saber se o
Presidente faz a indicação ou não faz, já se
antecipa e diz que não aceita a indicação de
dois Poderes. por sinal, eu creio, nobre Senador, que isso é uma temeridade. E digo a
V. EX' que a Constituição é muito clara. Graças
a Deus, ela é clara, porque foi feita para pes-o
soas que não são advogados, como a grande
maioria deste País. Os 140 mühões de brasileiros têm que se reger por esta Carta. e não
são advogados, feliz ou infelizmente. Então,
a Carta é clara para atender aos leigos também. E1a diz que compete privatiVamente ao
Senado Federal aprovou- previamente, por voto
secreto, após a argüição pública, a escolha
de magistrados nos casos estabelecidos nesta
Constituição. E remete ao art. 123, que diz:

"Art. 123. OSuperiorTripunaiMilltar
compor-se-á de quinze Ministros vfta1ícios, nomeados pelo Presidente da República, depofs de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre ofi.
dais-generais da Marinha, quatro dentre
oficiais-generais do Exército, três deii&e
oficiais-generais da Aeronáutica, todos da
ativa e do posto mais elevado da carreira,
e cinco dentre civis."
Então, creio que estetexto.é inquestionável,
indfscutfvel. Se alguéfn quer questionar o
texto da Constituição. e sei que V. Ex', como
advogado, não iria ao Superior Tribunal Militar;
V. Ex" iria ao Supremo Tribunal Federal. Quero
crer que os juízes do STM deverimn ir para
lá. e nao tomar decis6o plena. à base do ,.,..
~

/

/

gistr;r dlxit de que todos
aceitar essa inovaç!\o.

~

que süendar e

O SR. LEITE CHAVES -É por Isso que
eu digo do meu receio em discutir com V.
Ex', porque, realmente, privativamente, é do
Senado; não é da Câmara. É do Senado essa
escolha, é o Senado que deverá dizer ao Presidente que aquele homem está apto.
E, se houvesse o caso de e indicando não
ter aquele requisito, se for provado, depois,
qUe ele não terminou sequer o cursO juridico
e fosse tomada a decfsão formal? Então, não
me p~ que o Trlbun.il Superior tenha recorrido da decisão do Senado. O que o Tribunal fez e faZ com qualquer um é pedir a documentação. E Bgora, mais do que antes, ele
tem esse dever, porque tem que observar a
ConStituição. Outra coisa_: um dos deveres dos
jUizes e dOs Tribwlãis é zelar pelas suas prerrogativas, pela sua dignidade. Se um Ministro
ou um Juiz tem um comportamento que nAo
é correto, sai de sua lii\ha de respeitabilidade,
pode ser punidO. O Tribunal tem que ter o
mesmo zelo. E o zelo do Tribunal consiste
em saber se todas aquelas pessoas que o inte~ passaram pelo crivo da lei para serem
indicadas e exercer aquela função. De' fonna
que ele nio recorreu. Parece-me que o Tribunal n&o recorreu.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- 0 Presidente quer ouvir v. Exó

O SR. LEI1E CHAVES -Muito obrigado,
Presidente. Acostumamo-nos tanto a ouvir V.
Ext que pensamos jamais ter a honra de ser
por V. Exo ouvido.
Então, o Tribunal não recorreu; o Tribunal
pediu o cuniculum vitlle, pediu os seus documentos. Outra coisa, cada Ministro tem, no
Tribunal, arquivada toda a sua docwnentaçao,
porque qualquer pessoa pode soUcitar informação.
O próprio paciente que esteve em julgamento, amanhã pode levantar uma dúvida,
quer dizer, o próprio Tribunal tem que ter essa
documentação. Agora, a Ordem dos Advogados. a meu ver, é que recorreu da decisão
como qualquer do povo. V. Ext mesmo, ou
qualquer pessoa, pode colocar em dúvida
quaJquer decisão nossa. Então, o princípio geral é o seguinte: que nenhum ato pode ser
subtraído à apreciação do Judidário. Isto é
o que é cai"acterfstica de democracia. O único
órgão que, b vezes, pode deixar de respeitar
determinadas decisões do Supremo é somente a· Senado, e numa situação: quando o Supremo, julgando um disposftivo constitucional, em abstrato, negarmos 'aqui o registro,
negannos aqui o arquivamento. E, se nós não
o fizermos, então. a decisão do Supremo n&o
valerá. Isso é de eompetênda da Comissão
de Constituição e Justiça e do Plenário. E o
Senado pode ou JÍio arquivar, validar o julgado. Se o faz, então a decisão passa a ter validade deflrUtiva. E o texto inquinado pelo Supremo passa a ter vigência; do contrário, não;
e mantivemos n~ Constib.lição atual.esse princfp!o, inserto tam~ na anterior.
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Sr. Pr.esidente, V. Ex' decfdiu, melhor do que
ninguém,a questão e foi outra a que me trouxe
a esta tribuna. Outra, bem outra.
Sr. Presidente, Ses. Senadores, o que me
traz, nesta tarde, ao Senado é uma carta dirigida, pelo Senador Paulo Brossard, ao Presidente {Dysses Guimarães. É uma carta de cJes.
pedida. S. Ex' começa a _carta dizendo o seguinte:
·
"Mais alguns dias e estarei investldo no catgo
de juiz do Supremo Tribunal Federal. Em con·
seqüêrida, deverei afastar-me da atividade
partidária que exerd desde estudante e em
44 anos, no Partido Ubertador, de 1945, quando da reconstitucionalizaçáo, até '!965, ano
de sua extinção pelo malfadado Al-2, e no
MDB-PMDB, de 1966 a 1969.
Embora a lei se encarregue de desfazer o
vínculo existente entre mim e o "partido, desejo
fazê-lo eu. para, no ensejo, agradecer_ a ele
as dístinções que me conferiu, fazendo-me
seu candidato mais de uma vez, e me proporcionando ser eleito Deputado e Senador."
Talvez seja o último ato politico, a última
manifestação política do Senador Paulo Brossard. Esta Casa acolheu a indicação do seu
nome, sem restrição alguma, S. Ex' não precisou provar que estava qualificado para o exer·
dcío desse mister. Eu o conheci em 1974.
Era_ ainda candidato 2Jo Senado; houve uma
reUnião em São Paulo. S. Ex', era candidato
pelo Rio Grande· do Sul e nos çonhecemos
numa reunião em São Paulo. Então, perguntei:
de quem é esse chapéu? E me disseram: é
do Senador Paulo Brossard. S. Ext não estava
em plenário. Antes, pois, de conhecê-lo, conheci o chapéu que S. Exo tanto usa. E há
quem pense que o uso do chapéu se de:u
somente depois de S. Ex' ter assumido o Ministério da Justiça.
O Senador honrou. essa Cadeira da Udemnça, honrou este Plenário, e. mais do que

isSo, honrou o Senado, o País. Foi o nosso
Uder. E com rafa freqúência aqui ele esteve.
O Senador Paulo Brossard roi um homem
que definiu, através de discursos e de posições, um regime. Creio mesmo que teríamos
muito mais dificuldades para reencontrar o
regime democrático nio fora sua grande qualificação intelectual, seu grande conhecimento
de Direito, a sua oratÇ!ria impressionante, sobretudo para aqu~es grandes instantes em
que a Nação precisava ouvir a voz de al~ém,
a nível maior.

, OSr.AiexancfreCosbi-Permite-meum
apa!1e, Senodor l.elte Chaves?
O SR. LEITE CHAVES nobre Senador.

Com prazer,

OSr.AlexanclreC...ta-S.Exonãohon·
rou somente a· cadeira como Líder, mas o
Senado da República.
O SR. LErre CHAVES- Eu disse: hon·
rou esta Casa, o Senado, e essa cadeira. como
Uder, onde teve invulgar e constante ação.
Então, Sr. J:7esidente, ele se despede, e, a
partir do dla4, passará a ser Ministro do Supremo Tribunal Federal..
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Algumas vezes em que ele esteve no SenaM
do, já çomo ex-Senador, compareceu a meu
Gabinete, e parece que no de V. Ex' também.
Senador Alexandre Cósto, onde ele tinha fre·
qüente presença, quando vinha aqui. Aliás, eu
quero dizer a V. Ex' que quando eu e o SeMdor
Paulo Brossard não énmtós mais Senadores.
era V. Ex' quem emprestava o carro para que
nós pudéssemos cumprir alguns dos nossos
misteres, morando em nossos Estados e de
visita a Brasília.
Ent.ã:o, a última vez em que ele esteve em
meu Gabinete, o Senador Paulo Brossard viu
esse livro, uma biografia de Roosevelt, e ficou
muito interessado. E eu disse: eu lhe mandarei
essa biografia. Mas não mande' olé agora.

Hoje, quando me diriQia pata cá, peguei es·
se artigo, vi· o livro e lembrei-me de trazê-lo
para enviar ao Senador ·Paulo Brossard. E o
remeterei com esta dedicatória:
"!)o Ministro Paulo

Brossard'; defensor

do Direito, enquantO advogado; do resUI·
belecimento da ordem democrática. enquanto Senador; e, seguramente, luminar
maior na interpretação do novo text6
constitucional, enquanto no Supremo
Tribunal Federal, este livro --cumpri-

mento de prom~ _andga."
Irei encaminhar ao ~UStre Senador este livro
e peço que este seu.mtigo seja registrado nos
Anais.
'
Não concordo inteiramente com o aitigo.

Apenas com alguma coisa. Nio concordo
quando S. Ex.t diz que o partido nunca foi
frente; ele viveu durante vinte anos e não há
sentido para que outros queiram sair.
S. Ex' ateve-se, talvez, àquela vivência partidária quando esteve aqui. O nosso partido,
de um tempo para esta parte, é outro. Quando
o Presidente Tancredo Neves veio com oS Cieputados do antigo PP integrar a nossa orgâni·zaçâo, apenas um
em comum eXistia:
a redemocratização naCional. No que diz respeito à modificação da realidade nacional; ao
enfoque dos nossos problemas, nwx:zi hOuve
identificação entie os dois grupos. E a J>erda
de toque quando se deu? NaCo~.
Grande parte destes corTl)l8Ilheiros - re.
peit<x>s, alguns amigos .em grande pai1l' vieram dessa outra facção e sentaram-~ em
bancada oposta à no~ ~ passaram a w,tar
todos os temas contrários àqueles que ~
objeto do nosso juramento nas praças públicas. Nem mesmo aquela determinação programática. reafinnada numa convençio an~
rior, eles respeitaram. E muitos deles, sem
a interferênda ou a concordância do Mrtfdo,
aceitaram ministérios em situações as mais
estranhas. Aceitaram recompensas, ráCuos'. televisões empregos, nomeações.
· ' ·

Ponto

Então, há uma diferença multo grmde e
eles "!!""' querem afirmar de novo unidade.
Unidade onde? A unidade que existe cotn o
JSSO partido, Sr. Presidente, é a unidade pro;amátk:a, é a unidade nas nossas promessas
.~rua. Mas unidade 1á. para aqui Mo haver
cumptimen~, não é unidade.

Outra coisa: os partidos valem na medida
em que expressam alguma coisa. Quando os
partidos se tomam vagos, indefinidos,. prejudicanl a·democrada". Nós mesmos estamos, ao
longo destes anos. discutindo mais assuntos
internoS; nossos do que formulando para o
Pais. Ternos dificuldade em tudo: em reatualizar um programa, em encaminhar um projeto. Ent!o, há briga interno. Quando fizemos
esta Constituição, tivemos a preocupaç&o de
tomá-la a mais democrática possível, para que
alguém exercitasse a sua vocação democrá.;.
tica, seguisse o seu caminho, porque é preciso
que .alguém assuma a sua feição, a sua tendência ideológica. No bipartidarismo, h?dos
os partidos estiveram oonosco, o próprio PC
e PC do 8, os partidos de extrema esquerda,
e n6s niO os expulsamos, porque seria. uma.
injustiça, não havia para eles outra alternativa;
ir para a arena, eles não tinham C'Ondições.
Expô-los à vlolêtda do regime de então era
muito diffcil. Assim, criamos condições para
que eles tivessem os seus próprios partidos.
E muitos seguiram tal caminho. MOs pennanecer fazendo uma dúplice militânda prejudica o PaiS.
O próprio Senador fat referênda de que
realmente não há frente, que somos um partido que o tempo consolidou. E mostra mesmo com Tancredo Neves. que Tancredo saiu
e voltou. Mas Tancredo foi um homem digno,
foi um dos homens de mais decência neste
Pais. Nunca pude <:9nceber como Tancredo
era capaz de conciliar o espírito altamente democrático com a grande honra e honestidade
pesSoal Ele jamais foi acusado de qualquer
coisa dessas, de recompensa, de vantagens,
de transig~. de votai- matérias contrérias ao
interesse nadonal, de ver apenas os seus interesses e depois usar o partido como uma embarcação de salvamento eleitoral

ÉSSeS homens queiem Sà!Var-se, deSb:uindo-nos. Temos um cómpromisso nacional.
Nascemos nas ruas, nas praças. com propostas. Temos uma alma, uma ~agem. Eles que
procurem o seu caminho. Não há interesse
nenhum para o PMDB. em sua permanência.
Falando de Tancredo Neves, quero dar um
te5temunho P!lf'l conhecimento dos Anais.
Houve dois lnst!ln!es= .o. primeiro
que
se antepuseram duas grandes oratórias, Quas
vidas, dois valores, dois destlnps, duas formações polftlcas: Tancredo Neves e P"!llo Brossard. Isso se deu na ~a em que o Presid~e
Ernesto Geisel enviou ao Congresso ~aciortal
o projeto de reformuloçilo do Le~o. O
PMDB não. o aceitou e f~ wna Convenção
para fechar questão contrária ~ sua votaçio.
Houve dois ·oradores: o primeirO foi Tancredo
Nev-es, recomendando que o projeto fosse
aceito, que_ as ~g&ldas n6o eram t!o profundas e que dBQllela forma salvaríamos a
democracia e evttariamos o· fecl!amento do
CongreSsO Nacional. As. galerias estavam
cl!eias. Nunca vi tmta gente numa ~õo

em

nossa.
O Presidente Tancredo Neves, à época Senador deste partido, foi vaiado do começo ao

fim.
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Sr. Presidente, se me perguntarem qual foi
o homem que recebeu a malar vaia na Histó-ria, eu diria que foi o Presidente Tancredo Neves. Como se ·não bastassem as vaias durante
todo o discurso, perduraram elas por três minutos. Eu os marquei. depois que Sua Excelência terminou o discurso. Porém, Sua Exce-.
lência não saiu um instante de sua determinação, do seu corivenc:imento.
Em seguida, veio o Ministro Paulo Brossard,
mostrando que os partidos têm um d~r mínimo de dignidade e que. nós, numa situação·
daquelas. não poderíamos criar uma justiça
que não fosse capaz de assegurar as liberda~
des possíveis, um mfnimo de segurança sodaJ. E foi o orador mais aplaudido que eu
vi, também, nesta Casa.
Isso numa Corivenção nossa, do então
MDB. Dali surgiram dois caminhos: a candi·
datura de Tancredo Neves à Presidência da

República surgiu a1i- aquela firmeza foi deci~
siva, o fato de, em situação adversa, dizer qual
o caminho a seguir; e Paulo Brossard terminou, depois. sendo o nosso Uder. Om, defen..
dendo a democracia possível, a transigência
necessária; outro, defendendo a dignidade
partidária.
Despede-se o Senador Paulo Brossard.
Guardo dele lembranças agradáveis. O Bros-sard é um homem diffcil de ser definido; é
homem que, quando fala para elogiar, quase
não usa adjetivos; usa adjetivação excesslwa
quando se indigna contra a tirania e a ditadura.
Quantas vezes, na tribuna. S. Ext emudeceu
esta Casa, qeslumbrou esta Casa, estremeceu
esta Casa?
.
Como m01is1ro, Sr. Presidente, não tenho
dúvida de que os seus votos serão maQfstrais.
Creio que nenhum ministro, por mais quaUfi.
cada que seja, vai ter a altura, o high Ught
do f.1inistro Paulo Brossard nas decisões cons.
titucionais. É por~e os outros são menoo
qualificados?
E porque, no Direito, cada
um tem wna preferência e um caminho. O
Supremo Tribunal Federal, de uns anos a esta:
parte, tem vivido uma dific:uldade, as grandeo
correntes jurisprudenciais não tem seus sustentadores, porque houve um tempo em que
eu denundei aqui, nesta Casa, em sessão secreta, as indicações de ministros de fim de
semana. V. Ex', na época senador, é testemu-nha disso. Os presidentes militares, para agra-.
dar, muitas vezes. a procuradores da Rep6..
blica ou consultores, indicavam-nos, e eles
passavam seis meses e se aposentavam como
milistro. Fiz muitas vezes a condenação disso.
Dentre outras razões,
levantava esta: a de
que um miniotro linho que passar algum tempo no Supremo para pelo menos formar co~
rentes jurisprudenciais.
Então. díSo que núiguém será maiõr que
o Senador Paulo Brossard; S. Ex' Irá inteiramente à vontade para os seus votos e
os seus arrestos, porque ele nilo participou
desta Constituição, ele não foi Constituinte,
não foi reconduzido pela eleição passada
~ m.ágoa exerceu a faina. de a.dw>gado,
depois de ministro, partidpou, deu wllosos
dopcónor- em divonloa. OOII1iAõel, indu-

mo.

eu
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sive na Subcomissão da .Justiça, da Constituinte mas ele não se comprometeu; fof uma
perda das maiores que já tivemos.
Creio mesmo que a Constituição teria até

padrões maiores se eJe aqui estivesse.
A sua capacidade de conyencin;tento. a sua
cultura corno jurista, professor, advogado, a

sua seriedade poderiam ter dado uma ~en

são muito maior a esta Constituiçao; as falhas
e as lacunas haverão talvez de ser por ele supridas nas suas decisões no Supremo.
É interessante como os homens são patrimónios nacionais. Se tOda Uma naçãO se esforçasse para gerar um homem de tamanha
cultura e saber, dificilmente o conseguiria.
Então, no estudo, no cumprimento da profissão, no cumprimento da vocação, no trabalho nas vitórias, nos insucessos, nos aplausos,

o.h:,mem recebe o galardão da sabedoria.
Paulo Brossard foi um alto instante no Sena-

do e será um grande ministro da Supremo.
Tenho certeza, Sr. Presidente, que nos mcr
mentos de perplexidade nacional, inclusive sobre matéria que após se discutir nesta tarde,
s. & poderá ser a '-OZ. no Supremo, na Corte
Maior, de que carecerá a Fiação para ~er
.,.e ela está sendo julgada em estágio mruor,
oob o pólio de superior justiça.

autoritarismo vigente; foi quem utilizou com
mais percuciênda. com mais sabedoria e com
mais competência o instrumento polftico da
voz: no Parlamento, para desmontar, para fazer
esboroar o edifícfo do regime militar. E se
a história é mafÓr do que os homens, ela hão
pergtmta nem indaga as posições que teve
um polftico antes ou depois do seu grande
momento histórico, ela apenas registra, e é
importante assinaJar mos, como V. EX" está
fazendo em seu pronWlciamento. Quem foi
esse homem que da tribuna desta casa falava
ao País e fazia est{emecer as bases do G~mo
discricionário implantado em nosso País? Tri·
huno de voz respeitada. constitucionalista, sábio e consistente, homem notoriamente conhecido pelo seu extraordinário saber juridico,
vai para o Supremo Tribunal Federal coroando uma carreira de brilho intelectual e de convicções liberais profundas. O Senador Paulo
Brossard tem origem no Partido Ubertador,
partido que, no Rio Grande do Sul, com profundas raízes históricas, embora fosse sempre
um partido pequeno, tinha grande densidade,
do ponto de vista ideológico e do ponto de
vista histórico. E Paulo Brossard era e foi, por
várias décadas, o nome maior do Partido Ubertador, o sfmbolo maior dessa sigla que
marcou época na vida politica do Rio Grande
c;!Q Sul. Para mim, para todos nós do Rio Grande do Sul, a sua imagem é uma. emulaÇão,
a sua passagem por esta casa é uma emulação a sua presença nesta tribuna, neste plenârlo, é uma emulação para que possamos tentar aqui reproduzir a mesma coragem, a m~
ma convicção, a mesma ação polftica: séna
e responsável. Como homem do Direito, duvido que S. Ex' encontre alguém que o supere
no Supremo Tribunal Federal. Pd.derá ter
iguais, maS duvido que encontre alguém que
o supere no amor, na dedicação, na form<t
como se agarra às suas convicções jurídicas
~ às suas fonnulações, que são sempre brilhantes. Porisso, faço o registro deste júbilo,
deste regozijo, deste agradedménto·, já _que
V. Ex' teve a lembrança de registrar a carta
de despedida pela qual o ex-Senador, através
dos jornais brasileiros, dirigindo-se ao Presidente do PMDB. Ulysses Guirnarães•. pela última vez manifesta o seu ,pensamento político
de cor partidária. O Rio Grande agradece a
V. f.xf e, ao mesmo tempo, registra o orgulho
de ter tido nesta Casa um representante da
dimensão invUlgar, c;la envergadura incomparável de um homem como Paulo Brossard.
Multo obrigado a V. Ex' por esté, pronuncia·
mento e pelo registro que faz da carta de despedida da vida I?Oiftico-partldárla do ex-Senador e hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Paulo Brossard de Soúza Pinto.
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se estabeleça esse diálogo: V. Ex" do Rio Grande do Sul, e eu da Paraíba. Nós temos uma
trajet6ria comum na história de nossos estados, sendo o ponto maior a Revolução de
I 930, em que João Pessoa foi o tlnico governador a ficar ao lado qo Rio Grande do Su1,
ao lado' de Getúlio Vargas, embora João Pessoa se tivesse sacrificado e Getúlio, eleito presidente. 'Aliás, esta é a diferença dos filhos
dos grandes e ·dos pequenos estados.
Sr. Presidente, estou aproveitando este ins.tante para lnscrever no Senado- retalhos de
vida. O Senador Alexandre Costa achou que

eu deveria fazer este discurso quando houVesse muitos senadol'es no plenário. Mas eu
aprendi a falar no Senado em seus !llOmentos

de tranqüilidade, como este. Acho qu: são·
os instantes mais agradáveis, porque aqw fala·
mos para os Anais, para a História, de forma
mais refletlda. Há na Física uma informação

que diz o seguinte: quando um raio de luz
é lançado ao espaço, não mais se extingue.
E descobri que no, Senado é assim: o que
se registra aqui fic;a definitivamente: E
fazendo o registro desses tetalhos.

~

Tive çom o Seitador Paulo Brossard um
estreito reladonamento de amizade, de gran~
de identificação, de familias, inclusive, pois
OSr-.loséFogaça-SenadorlelteChanossas esposas são amigas. Fa: algumas via..
..., permite-me V. Ex' wn aparte?
gens com ele também ao exterior e não me
esqueço. nunca de duas curiosidades que me
O SR- l.EITE CHAVES- Com prazer,
revelou. Primeiro, mostrou-me a árvore mais
nobre Senador .José F()gaça.
antiga de .Paõs, ,e. toda vez que vou a Paris
O Sr. .Joeé Fogaça·- Nobre Senador
visito essa .árVore, É uma pequena árvore antiLeite Chaves. V. Ex', sendo homem da Paraiba
ga, é mais drnento. hoje, do que árvore. do
e representante do Paraná,. quase que faJa por
que madeira, porque o Jardim Botânico' con· todo o Brasil, porque tem essa dimensão e
serva rrJPito bem e pouca gente sabe, pois
essa visão na sua trajetória existencial e polfti·
não há' placa, não há referência alguma. Mas
ca. Sendo eu do Rio Graride do Sul, não podePaulo Brossard sabia disso. Outra coisa: conria, neste momento, deixar de fazer o registro
versávamos, em Paris, e ele·~ quevoltav8
do regozijo, de alegria, do júbilo com que prepara o Brasil no dia .seguinte, mas que eu
sencio e testemunho o pronundam~nto de
deveria ver uml!l Qa~ coisas mais lindas da
V. Ex' como wna verdadeira homenagem ao
cidade, que é a missa dominical das onze horecém-indicado Ministro Paulo Brossard para
ras na CátedraJ de Notre Dame. Fui acompao Supremo Tribunal Federal. Na verdade, tennhado pela minha esposa e, realmente, é cena_
do sido eu aluno de Direito Constitucional,
deslumbrante. É missa para a elite aristocráno Faculdade de Direito de Porto ~egre, da
tica, feita aos níveis das que se faziam para
Pontifícia Universidade Católica. do Professor
os reis da época. Aqueles vitrais inesquedveis,
Paulo Brossard, tive nele um mestre no campo
aquele órgão, cujos tons, às vezes, chegam
das CiênCias Jutídfcas, e, tendo sido eleitor
a ser mais baixos do que os da Igreja Negra
de "Paulo Brossard como Senador da Repúde Brashov, na Romênia; as pessoas. de um·
bBca, tive nele também um mestre da conduta
modo geral, de bi'anco, e aquelas litanias, a
parlamentar, da conduta na tribuna desta Casa
beleza exsurgente ·dos ritos católicos. E. no
e carrego agora esse pesado fardo, esse peso
final, uma cOiséi que Surpreende: o pregador,
de ter que corresponder- minimamente a essa
·que não é,_ como nas missas coml.HlS,. o que
legenda do Senado que foi Paulo Bro~
reza,. o que faz a prática da missa, surge de
de Souza Pinto. Não posso, portanto, enfatica'repente, vestido de branco, e o sermão_ é comente, deixar de :~gradecer a V. Ext, em nome
inovente: 20. minutos. É a' reprodução dos
do Rio Grande do Sul, as palavras generosas.
~des oradores do passado, inclusive Busmas inteiramente justas e merecidas ao ex-Sesfer. E a Brossard eu devo isso. Sempre que
nador hoje Ministro do Supremo Tribunal FeO SR- LEITE CHAVES -Acho que V.
viajo a Paris yau àquela missa, náo tanto pelo
deral. 'er. Paulo Brossard de Souza Pinto. S. Ex' nãõ de5crevei.( ao amadurecer, tr.ajetória fervor religioso, mas pela beleza litúrgica do
Ex' desempenhou papel decisivo em determi- menor. Moço ainda. V. Ex' está também honsennão, pelo encanto, peJo deslumbramento
podo momento da Hist6rla deste Pais. E sãO rando o seu estado..
das litanias, dos ritoS das celebrações cateSOs homens que fazem a História, mas a Histó. Jicas.
ria é maior do que os homens. PauloBros5ii(P. . Agradeço a V. Ex' o elogio que faz: a este
.
meu
ciiscurso
e
acho
qtie
bastaria
para
consancq.teJe preciso momento, naquele eJGato insO Sr. Cb;MJu.Rodrfs.ues- Permite V.
taitte do nosso processo hist6rico, foi quem grar o ex-senador pelo Rio Grande do Sul.
Ex'wna,- ·
~ esgrimiu a palavra para combate< o. E muito~ que entre mim e V. Ex'
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O SR. LEITE CHAVES -

praz~r,

Com todo o

senador.

O Sr. Chagas Rodrlgues -É desnecessário dizer, nobre Senador Leité Chaves, que
a Bancada do PSDB se ~ia a essas pãlãvras. O elogio que V. E'.x' faz do homem público, do Professor Brossard, é rigorosamente
procedente, é justo e, po.r isso, V. Ex' tem o
nosso apoio. Eu fui colega de Paulo Brossard
M Câmara dos Deputados e, depois, no MDB.
Paulo BrosSard, como já foi dito, vem do Par:
tido I.Jõertador que foi, até 1965, o único partido politico no Brasil que ·desfraÍdou a bandeira do parlamentarismo. Hoje, já há um novo

parlamentarismo, não aceitava sua implantação a qualquer custo. Eu, que fui autor da
erilenda do "parlamentarismo 'já" e, depois,
da mesma emenda na Constituinte, conversei
Com S. Ex', que não se mostrou estimulado,
pOrque· S. Ext.achava que a sU8i aprovação
naquele momento geraria um parlamentarismo caricato, paraplégico, que não haveria de
render os resultados que a Nação poderia es-

perar.

Sr. Presidente, eu sei que V. Ex", Senador
p.to Maranhão, é mUito amigo do Dr. Paulo ·
Brossard e que me está ouvindo com toda
a atenção. se eu não tivesse a quem falar,
partido que, sob este aspecto, é um conti· teria que falar para V. Ex' O Senador Chagas
nuador do Partido Libertador. O PSDB li, hoje,
Rodrigues tamblim deu um depoimento valioo único partido no Brasil que, todo ele, tem so; desde • <:amara dos Deputados. Mas, dos
como um dos seus fundamentos a bandeira
Senadores presentes na
V. Ex' é um
do parlamentarismol De modo que:eu queria
dos únicos que com ele conviveu, e lOngaenfatizar este aspecto e não preciso dizer mais
mente. E como eu disse, às vezes num período
nada: continuaremos a luta pela implantação
de fastfglo, de ausênda. Paulo Brossard, derrodo parlamentarismo no Brasil. E estamos cer- tado no Rio Grande do Sul, voltou a esta Casa .
tos de que, no Supremo Tribunal Federal, o
e não teve uma palavra de lameni:D nem de
grande ministro alccmçará novos êxitos e terá
justificação. Era uma faceta também da sua
novas oportunidades de dignificai a vida públi· personalidade. Não há homem que sofra um
ca,já agora, como magistrado. PaulO Brossard
insucesso sem que o procure justificar. Bros--já se disse aqui-, brilhante, culto, erudito, sard, não. Assim, também foi no Supremo
professor, foi, antes de tudo, um homem hon- TribWl8l Federal. Uma vez. eu o vi no Supre~
rado. Ele atende àqueJe conceito dos romamo. na defesa da çausa de funcionário do
nos, para os quais grande trlbWlo era o ho.RJo Grande do Norte; ele defendia wn manrnem honrado, que falava bem. Ele é de uma dado de segurança para a reintegração de um
honestidade indisculível, inclusive na área inte- promotor, se não me engano. A Corte ficou
lectual, porque alguns se ésquecem de ser duvidosa, n&o deu o resultado naquele dia.
honestos no mundo das idéias, intelectual- deu depois, e embora não tenha ele g;mho
mente. De modo que ele é um homem ex- · a questão, não demonstrou desespero. E hotroordinário. Dele pode orgulhar-se não aperrierrl capaz de mostrar serenidade até naquenas o Rio Grande do Sul. ele já é uma figura
les instante:;. Um honlem capaz âe perder,
nacional, já enriquece a galeria dos grandes
não se indignar, e sim recorrer. OJ.egou àquela
homens públicos deste Pais. Tem, portanto,
maturidade. exigida por lei para chegar ao SuV. Ex" toda a nossa solidariedade e as nossas ~o. É aquela sabedoria, aquele notável sacongratulações por proferir esse discurso, inS:.
ber jwidico. Nesse particular, houve uma sepirado pela justiça. a um dos homens mais
melhança muito grande entre o comportaeminentes do nosso País.
.mento de Brossard e de Neemias Gueiros,
no Supremo, que foi fundamental na minha
O SR. LEITE CHAVES -Senador Cha- vida, como advogado, quando sustentei a prigas Rodrigues, agrodeço a V. Ex' o aparte; meira causa naquela Corte, ainda no Rio de
que dá uma dimensão maior ao meu discurso, Janeiro. Era -um mandado de ~a con-porque o que estomos falando aqui poderá tra o Presidente Juscelino Kubltschek de Oücairno mão do biógrafo de amonhã, que pode- veka. Antes de mim, falava Neemias Queiras,
16, entio, ser capaz de compor em tintas mais um advogado, apanógio do 110$S0 profissão:
fortes essa figura das mais singulares passa- alto, elegante, grande orador. Defendia ele um
recurso extraordinário em favor de minas ·cardas por esta Casa.
. voeiras de santa Cetarina. Ele perdeu e tranV. Ex' diz que o Senador Brossard nio era
capaz de grodosiclodes intelectuais e, de fato, qüilamente recorreu. Aquele roi wn momento
nio. ~do S. Ex' falavo convencia, nio pela muito importante na minha vida., porque.
flue s6, mas porque o convencimento saía quando ele falava, eu sabia que ia ser o segunde Clentro. Daí eu achar que realmente nós do orador a ser chamado. E, vendo uma dispaconvencemos não com o que cfu;.ernos, mas ridade tão grande, eu dizia: .vão-~e <:hcmtar,
com o que :sentimos. Entio, às vezes, o que e. se chamarem. nio responderei. Fmalmente.
mais nós esoondemos é o que mais nós reve- vi que era decisivo e fiz • minha defesa. Foi
irrelevante para mim a vitória e o fundamental
lomos. Na politica do Paraná vi, muit&i vezloS,
oradores num comício receberem palmas; ou- !oj que me levantasse naquele instante. Como
tro Mo receber tanto, mas eU sentia que este V. Ex' sabe, é na vida póblica que ocOtTe a
convenceu mais. E, no final, era eleito, en- · lnst!ncia maior de alirmaçio; já houve senàdores nesta C8sa que,-~ insucesso inicial,
quMJ!o o OUbo, derrotado.
_ . , . . • vida tOda e não falarliR'I mais, houA seriedade do Senador Brossord ~ tarna' ve um que ~ caiu na bibuna. Entio, sio
!1M ""' ....,disse
Ex' -, sendo
tnstanc:Ias de emodonalidade, assim tamblim
doo , . . . _ Pois, deodt Jlaj Pllll, ... ,. vida doo tribunlil, na vida ckl advogoda.

c:asa.

como

v.

um
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Pau1o Brossard -, pelo que estou vendo
aqui na biografi<1, tem uma origem bem singular- é, a um tempo, um homem muito brasileiro, muito regionalista sob um aspecto, mas
muito universal sob outros. Aqui a sua biografia diz. que é ele filho de imigrante português.
neto de imigrante uruguaio, bisneto de imigrante_ suíço, descendente de imigrante açoriano. Então, as vivências às vezes também
ficam na pessoa, somos muito as nossas vivências, a nossa ancestr~dade. Dificilmente
um homem se separa do seu contexto,_ das
re;:sções e às veze~ elas_se.quer_ ~Ç> lógicas.
Viu V. ~que uma vei; aqui, nesta Casa, num
determinado instante da emoclonalidade geral, eu disse: ..Não venham, porque o primeiro
que vier cai nos meus pés."

Um jornal publicou na primeira página o

rato. Ninguém perguntou a mim se eu estava

ou não armado. Quer dizer, foi a minha ori. gem, muito remota e muito distante, que funcionou. E o pior é que cairia nos meus pés.
Jamais pensei que fosse capaz de uma reaçãQ
daquela no Senado. Forte, mas tmnqüila.
Então, as nossas origens e o nosso passado

-ficam, as vezes, de ronna vMda em nosso
inconsciente- de repente, nos surpreendênl.
Essa origem de Paulo Brossard seguramente o influenciou. O homem dela não se separa
facilmente. E confesso que, se tivesse que es-crever a biografia de um homem. a mais dific:l
seria a dele. Poucas vezes mantive, nesta Casa.
uma aproximação, uma intimidade tamanha
com outro Senador, quanto com Paulo Bro.
sard Aliás, a minha casa, ele freqüentava cem
muita assiduidade. E, formal como era, nem
sequer anundava a chegada.
De modo, Sr. Presidente, que, registnmdo
esta carta. deixo para os historiadores do~

nhã algum subsídio para a composição j'-'*
da sua Vida. Foi ministro, foi discreto no minfs..

tério, em uma das rases mais difíceis. Nlto
mandou enxurradas de m~nsagenS mudando
a lei. pofs sabia que estávamos em um estado
de transição. E o Senador Paulo Brossard não
acredita muito na lei como instrumento de
mudança social. Que se cumpram
boas,.
mas a proliferação delas, antes de melhorar,
piora.

as

Jurista,' advogado, parlamentar, professor.
Na vivência eretiva disso e no culto diário da

honestidade, ele chegou a aJcançar essa. cuJ...
minância para ser indicado ministro do Supremo Tribunal Federal e ninguém ouviu qualquer restrição ao seu nome gu à sua <:ornpeo
tência. EJe personificou aquilo~ que a Constituição não define: ''notávcl saber jurídico, reputação ilibada". Ele. não esteve aqui paro pedir, a quem quer que seja, o seu. voto. N6o
precisava disso e ele não pedia coisa alguma.
Nos parlamentos é comwn alguém disputar
e pedir o apoio de companheiros. Brossard
é um homem que jamais pediu voto, sequer
para ser líder, eu é que tive' a inpativa. uma
vez, do seu Iançar:nento na nossa bancada.
Ele me cometeu a mais difía1 das miss6es
- pois fui seu vlce-tider por wn tempo -

• do cnno ogolir a presenç;~ maciça de depullo-
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dos e

senado~

nas sessões do Congresso

Nacional.

Vi que era inteiramente impossível. Ou niu~
damos ou é impossível comparecer, porque

cada um cumpre em plenário uma~ míni·

ma de sua missão.
Estou falando agora e quase todos os Senadores estão ouvindo meu discurso pelo alto-

falante. Outros, que não estão aqui neste mcr
menta, estão nos gabinetes, eStão atendendo
a seus estados, estão elaborando projetos de
lei, estão redigindo pareceres, estão ouvindo
auditores, ouvindo funcionários: de fonna que
é extremamente difícil o comparecimento assíduo, sobretudo em relação ao Congresso.
Acho que nós devemos constituir comissões
mistas, perma~entes. para a solução. de mui-

tas tarefas, inclusive, esta agora que a Constituição nos comete de elaborar a legislação
complementar e ordinária. E os prazos hoje,
estão se vencendo, e nós nõo cwnprimos. E
~preciso que se faça Isso agora, essa é minha
preocupaçãO no Congresso. porque, se nós
nao fizermos, os mandados injuncionais co-

meçarão a ser acolhidos em profusão. E V.
EX' sabe que juiz ou tribunal não se podem

escusar a decidir sob a alegação de que não
exista a lei; se não existe lei, eles têm que
decidir de acordo com a doutrina, com a jurisM
fii'Udência, com os princípiOs gerais do Direito,
·ou com a sua consciência.

Então preocupavam-se, neste instante, dois
Senadores, com o problema de uni ministro
aqui indicado para um Tnbunal Superioi; mas
a nossa preocupação deve ser com a profusão
de medidas que haverão de recair cQntra esta
Casa, contra o Congresso e a Câmara, se não
formos capazes de cumprir os mandamentos
constitucionais, completando a Constituição
no prazo que ela determina.
Sr. Presidente, não leio o arti11o. S6 quero
ler para conhecimento do Senador Chagàs
Rodrigues, uma parte do artigo que se refere
a Ulysses Quimariies,. Brossard não é de elO.
gfos, é de poucos adjetivos, e um short in
\KV'd~ quer dizer, ele é curto em palavra,
· mas, aqui. extravassa, e diz

Ext; com quem convivi em longos
anos, especialmete enquanto fui líder do

A V.

MDB-PMDB, e cujas virtudes e predicaM
dos púbücos e privados pude conhecer
de perto, em' variadas circunstâncias,
quero extemar as minhas homenagens.
O seu papel teve, por vezes, o sopro das
epopéias, que anuncia o triunfo e a glória.
Os serviços que prestou ao País são impagáveis e inapagáveis. V. Ex' se imortalizou
em vida.

Eu vi, eu fui testemunha dessa inetamorfose consagradora.
Por derradeiro, no momento em que
me desvisto das lnsfgnias partidárias, pora
vir a ser apenas um magistrado inteira·
mente devota.do aos seus novos deveres,
apraz-me registrar que foi na transitória
e flutuante e escabrosa vida politica que
c:onhe? alguns dos melhores exemplares
hurrnmos que me foi da(;lo deparar."

Isso, dito por' Paulo Brossard, é wn elogio
desmesurado.
..
Essa parte aqui, onde observa: "V. Ext se
imomilizou em vida ... "É .inteiramente incon·
cebfvel num homem como ele e ele não o
diria se disto não estivesse convencido.
Acho mesmo, Sr. Presidente, que este artigo
haverá de ter conseqüência na escolha do nosso cancHdato ~ Presi~ncla da RepúbHca. Tem
V. EX' conhecimento das nossas dificuldades,.
estamos a meses do prazo de desincompati·
bilização·· e ainda não temos o nosso candidato. Isso é problema de partidos democráticos, onde a decisão não é central. de um
homem s6; todos têm que ser ouvidos.
Por último, quero lembrar que,- e registro
o instante para os historiadores - quando
morreu Tancredo Neves e o Presidente Samey
assumiu, passou a haver uma oomoção. uma
reaçâo muito grande de setores de nosso partido com a posse de Samey, de outro partido;
todo mundo tinha receio de que viesse pennanecer por 6 anos, como a Constituiçio previa.
E houve verdadeiro alvoroço no Congresso.
Saí e fui a Palácio. Amigo do Presidente,
na época meu conterrâneo de origem nordestina- e dei conhecimento.ao Presidente Sarney desse tumulto e dessa resistência. Ele estava sozinho - aliás, nunca esqueço aquela
cena: Se eu tivesse um dia que descrever uma
imagem eloqüente da solidão, descreveria
aquela. O Presidente à cabeceira de uma mesa
enorme, só, absolutamente só. Entrei direto,
apenas wna pessoa indicou-me a porta e ele
me recebeu. E eu disSe: -Senhor Presidente,
está havendo eSsa situação muito dillcil, rebe6ão no nosso partido. Sabe-se que o PMDB
tep1 seus canais formais,. legais, e os canais
também de convencimento e de fonnaçio de
opini&o. Por que o Senhor não telefona para
o Brossard? Seria muito conveniente que o
convidasse, que saísse até uma fotografia, nos
jornais isso seria para o nosso partido assim
um tom de confiabilidade partidária. Ele disse:
..Chaves, eu não tenho o telefone do Brossard
"Eu ~:" - Pois eu tenho." Nós ligamOll
e eu disse: - Ele vem aqui amanhã fazer,
inclusive, uma defesa no Supremo- que foi
a essa a que me referi. O Presidente· então,
no dia seguinte, esteve com o Brossard, tomou
wn café, conversaram, os jornais retrataram
o encontro. A partir dali comeÇou a haver..
também, um outro comportamento do nossa .
partido, sobretudo naquelas áreas ideol6gicas,
mais fortes e que, na época, em relação a
Brossard e a sua firmeza partidária, ninguém
tinha dúvida.
Sr. Presidente, conduo o meu discurso. Não
está à altura do ministro. porque este não é
um discurso, ~ o registro de um seu artigo,
na Folhll de S. Paulo, de 23 deste, do seu
último lll1ilio. dO natureza política. N.é os 70
anos, quando ele se aposentar, seguramente
não terá outra atividade politica. E ele que
foi mais polftíc~ do que qualquer um Ol.Jt!o,
no sentido maior do termo,~ a ser magistrado, magistrado ex:clusMUnente, Sr. Presidente, nõo tenho d<Jvlda. O Supmno creScerá com Paulo Brouaod. ele seni um high
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1/gh~ um ponto elevado naquela Casa, de
grande respeito nacional A democracia lucrará demais com os seus julgados. Haverá dia,
Sr. Presidente, que muitos dOs nossos senadores estarão no plenário do Supremo para
ouvir os seus votos; quando as dúvidas atingirem aqui as nossas cabeças e a ansiedade
nacional crescer, será do Supremo que partirá
a última voz. E não tenho dúvida de que o
seu voto, quaisquer que sejam as circunstâncias, será tendente a uma decisão de maior

justiça.

·

Hoje, estou ocupando a cadeira que ele o cu·
pau por muito tempo, como Líder do MDB;
com ·ele nunca esteve vazia, estando ele na
cadeira ou fora dela. Nunca houve instante
maior nesta Casa em que ele não desse o
seu depoimento. Brossar.d hoje é ministro,
mas,. peJa vida, foi· grande servidor do Direito,
soldado da Justiça, da democracia e da liberdade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml Palmas.)
DOCUMEIYTO A Q(JE SE REFERE O
SR. LETTEati~EM SEU DISCURSO:
"Folha de S. Paulo
~ta-feira, 23 de março de 1989 - OPI-

NIAO-A-3

Tendências/Debates
as· artigoS publicados com assinatura não
traduzem necessariamente a opinião do jornal.
Sua pubücação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e
mWldials e de refletir as diversas tendências
do pensamento contemporâneo
CARTA A ULYSSES G<.IIMARÃE5
Paulo Brossard

Mais alguns dias e estarei investido no
cargo de juiz do Supremo Tribunal FederaJ. Em consequência, deverei afastarame
da ativldade partidária que exerci desde
estudante e em 44 anos, no Partido übertador, de 1945, quando da reconstltucionalização, até 1965, no ano de sua extinção pelo malfadado Al-2, e no Moa..
P/IIDB, de 1966 a 1989.
Embora a lei se encarregue de desfazer
. o vínculo existente entre mim e o partido,
desejo fazê-lo eu, para no ensejo, agradecer a ele as distinções que me conferiu.
fazendo-me seu carldidato mais de uma
vez. e me pfOporcionando ser eleito deputado e senador. Escolhido minitro de Estado pelo presidente Samey, niio me fal.tou. outrossim, a sua solidarfeda.de. Dew
ainda agradecer a V. Ex' as atenções qué
me dispensou enquanto presidente do
partido.
.
Da minha parte procurei dar-lhe com
lealdade e sem reservas, as energias do
meu patriotismo. Nos momentos mais di, t!ceis não lhe faltou a minha .dedicação
e quando era perigoso falar a minha voz
não ,deixou de ser o.uvida. A despeito dos
fi$cos not6rios e Iminentes e onipresen~
' tes, esforcei-me por dar ao partido, com
mutualidade, o quinh!o que me compe, .._,E quando me coube r.. ..... do
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governo, já em fase de transição, cheia
de dificuldades, busquei honrar fielmente
os compromissos políticos; históricos e
morais, que o partido fora assumindo
com o povo brasUeiro. E a transição do
Estado autoritário para o Estado democrático. se foi fazendo e se fez sem um
traumatismo e sem um s6 retrocesso.
Enfim, depois de mais de vinte· anos
de convivia, é a hora da despedida, invo-

luntária, mas necessária.
Permita-me, sr. presidente, que. neste

momento de separaçáo, despojado de
quaisquer interesses, qu.ando se dis$olvem os vínculos que nos unjam, lhe faça

algumas observações, ainda de companheiro para companheiro.
Sei que um partido não é uma entidade
estática, mas me impressionam algumas
transformações que se tem verificado no

seio do nosso (deix~me dizer assim pela
derradeira vez). Dizia-se que o MDBPMDB era uma frente; pois bem, embora
chamado de frente, -durante 20 anos ele
funcionou como partido,. tendo como
problema mais agudo o relativo à secção
do Rio. Depois que do partido saú'am várias frações, marcad8mente extremistas,
para·fonnar os seus partidos, nele se inocuJou um espírito de intransigência e fac~
ção. que ameaça seu regular fWlcionamento. O partido parece _ter deixado de
ser uma convergência de afinidade para
converter-se em reduto de querelas acrimoniosas. NllllC8 houve vetos no partido;
agora eles enxmneiam. Qualquer um,
fundado na própria autoridade, veta a
quem bem entende. A propósito da recente eleição partidária, chegou a ser dito
que a corrente vencida seria expulsa. A
concretizar-se a previsão pressaga, o par~
tido teria deixado de ser o que sempre
fora, uma associação livre e democrática,
em que o voto da maioria não exclui a
minoria. O resultado da eleição mostrou
como teria sido insensata essa. orienta~
ção.
Com este feitio, o p~9c> que com~
a administração federal e é responsáve_l
exclusivo pelo governo da quase tqtali~
dade dos estados, terá meios de governar
democraticamente? Parece que eles se
está deixando contagiar com o vúus de.
outras -entidades, que se tem caracteri~
zado ,pelo seu espirita de agudo sectarismo, uma espécie d~ J(ll-Kiux~Kian
ideológlco-partidãrla.
Está ocorrendo agora, em grau avulta~
do, o que sucedeu em 1981, quando T ancredo Neves foi praticamente expu1so do
partido. Não durou muito e a necessidade
e o instinto de sobrevivência forçaram a
reconciliação e a recomposição partidá~
ria. E Tancredo, não demorou muito, veio
a ser a personalidade_ que, unindo o
PMDB, e a ele somando outras entidades,
foi capaz de realizar a inimaginável passagem vitoriosa pelo Colégio Eleitoral, concebido para outros misteres, com suas
ormodilhas e alçapões.

Outra c:oisa. De maneira persistente
espírito o modo como alguns eleitos procedem em relação ao
partido, pelo qual foram eleitos. Parecem
donos do mandato, recebido do partido
e pelo partido e por seu obrigatório intermédio. Como se fosse coisa de sua fazen~
~_privada, casa•. cavalo ou autom6ve~
suscetfvel de ser doado, vendido, emprestado ou apenhado. Parece que nada Qe~
vem ao partido, quando ninguém pode
ser sequer candidato senão através de
__ _um partido. É fácil concluir que o mandato não é propriedade alodial do eleito.
incondidonada e disporúvel.
O partido não pode ser tratado como
ui'{'Ia espécie de albergue notumo, no
qual as peSsoas entram hoje e saem amanhã, ao seu alvedrio e· ao sabor de suas
conveniências.
- Dir--se-á que o partido não é uma mor---talha, Sem dúvida, ninguém é obrigado
a permanecer em um partido tanto assim
que a despedida dele é um ato unnateral
e de efeito imediato. Ao sair, porém, livremente, saia com o que é seu e nãO carregue o alheio. Esta a questão.
E o que talvez seja mais grave, o partido
parece aceitar Isto como fato regular,
pois, complacente, não tem procedido de
modo a defender o que lhe pertence, a
resguardar o seu próprio património,
também indispensável, porque composto
pela sociedade brasHeira em votação nacional.
Paradoxalmente, enquanto deixa de
exercer a sua autoridade em queStões assim vitais, aventura~se a reivindicar atribuições que legalmente lhe não pertencem, pois que conferidas ao presidente
da República por norma constitucional
expressa. Confunde a tratativa, o canse~
lho, o aMtre, com a prenogativa de esco~
iher ministros. pOr eXemplo.
fustiga~me- o

O partido, de tanto condenar o autorita~
rismo, parece que tem receio de exercer

-a sua autoridade, legitima e moral, nos
limites da lei. O resultado é que hoje el&
está reduzido a wna miniatura do molde
colossal que a nação brasileira plasmoU
em umas livres.
Já houVe_- partidos que se uniam n.a
'oposição e Se desuniam no governo; ·a
vitória os eSfacelava, o bom sucesso lhes
era Tatãl; no riloniento da realiZação das
suas idéias, cada qual era chefe de si mes~
mo. O partido que assim proceda tem
poucas conc;J.ições para governar, a:lt$a
que não é fácil, ou é muito d.lficn, a acie~
tar-se em Machado de Assis, para quem
..a cousa mais árdua do mundo, depois
do ofício de governar, seria dizer a idade
de D. Benedita". Goyemar exige sacrifi~
dos e r'enúildas redprocas. Ora, o PMDB
teve vitóriaS que poucos partidos alc8IlÇarãiil, ·saindo do fundo do abismO, em dias
hOJe dificeis de imaginar e reconstituir,
para alçar~se ao patamar de glorificação
popular; em wna eleiçig. c:oncorrendo
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com o poder em todas as suas expressões, e não apenas com um partido, como_ele, e1egeu 10 governadores em esta~
dos que representavam 75% do Brasil;
na eleição seguinte, elegeu todos os governadores menos um; elegeu a maioria
da Cârilara e do Senado, ou seja, maioria da Assembléia Nacional Constituinte;
poucos partidos, em regime de liberdade
terão <:onseguido isto; mas estas vitórias
espetaculares, obviamente,. acarretam
deveres proporcionais. Chega a parecer,
às vezes, que o partido não se deu conta
da sua responsabilidade em relação ao
país.
O fato de V. EX' ser o diretor do partido,
colocou-o neste ou naquele posto; era
apénas a resultante da eminência de sua
situação; alguém achou nisso uma excre_scência, embora ninguém tivesse
achado wn excesso a sua posição na vida
política do país, obtida com sac~ e
coragem; era o bi, o tri, o tetra~presidente.
Como se se tratasse de um "mot d~esprit",
digno da Academia, essa bobagem passou a ser repetida e não houve tolo que
não a dissesse, nem jornal que não a im~
prõnisse, como se estivessem a falar nos
jardins da Hélade, ouvindo o zumbir das
abelhas do Himeto.
Eu lhe faço estas considerações porque, naturalmente, o partido tem o que
nenhum possui para governar, mas tam~
bém tem a perder o que nenhwn outro
possui - um cabedal enorme, difícil de
acumular, fácil_ de desintegrar-se.
Faço votos no sentido de que, com
sua autoridade e experiência, tenha ener~
gias de manter incólume o partido que,
um dia, chamei de "impressionante con~
domínio cívico", se estende pelo Brasil
inteiro e que, não pertencendo a ninguém
individualmente, pertence a todos, de fato
pertence ao país, que, de resto, tem o
maior intetesse em contar com partidol
respeitáveis e estáveis.
Outro dado se apresenta com perfeita
nitidez. É a quase inaptidão do· partido
para-aásurilir os encargos próprios de governo, quando governar importa em su~
portar ônus inevitáveis e intransferíveis.
Q..rem não queira desgastar~se não dispute o governo. Querer ser governo faian~
do a linguagem da oposição é_ que se
não concebe.
A V. Ex', com quem convivi em longos
anos, especialmente enquanto fuj líder do
MDB-PMDB, e cujas virtudes e predica~
dos públicos e privados pude conhecer
de perto, em variadas circunstâncias,
quero extemar as minhas homenagens.
O seu papel teve,_ por vezes, o sopro das
epopéias, que anuncia o triunfo e a gl6ria
Os serviços que prestou ao país são impagáveis e inapagáveis. V. EX' se imortalizoU
em vida. Eu vi, eu fui testemunha dessa
metamorfose consagradora.
Por derradeiro, no momento em que
me devisto das insignias partidárias, para

'ª
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vir a ser apenas um magistrado inteiramente devotado aos seus novos deveres,
apraz-me registrar que foi na transitória
e flutuante e escabrosa vida política que
conheci alguns dos melhores'exemp!ares

humanos que me foi dado deparar."
DISCURSO PRON{ff'fC/IIDO PELO SR.
ÁUREO MELLO NA SE.SSÁO DE
27-3-89EOOE, EN1REGUEÁREVISÃO

DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMEI'I7E.
O SR- ÁUREO MELLO (PMDB -AM.
Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente. Srs. Senadores,sempre tive, também,
como o Senador Leite Chaves, Uma-profunda
_admiração pelo Seqador PauJo Brossard e,
heste ensejo, desejo associar as minhas modestas palavras à palavra de um verdadeiro
substituto dele, nesta Casa, pois o Senador

sou poeta". Daí lembrei-me que s6 os poetas
fazem revoluç5o. E comecei a citar André Ché~
nier, Castro Alves. na questão dos escravos;
Pablo Neruda; o próprio Ho Chi Minh, Mao
T$é-tung, Ernesto "OJ.e" Guevara e descobri
que só os poetas fazem revoluções pelo se~
guinte: um homem lógico não faz revOlução
......_uma revolução é um absurdo. Ela não entra
na lógica do dols mais dois são quatro. Por
isso, OS homens lógicos não revolucionam,
s6 os poetas. E é por isto que os poetas têm
outra concepção do mundo. E V. EX" é realmente um poeta de formação, de qualificação
e, sobreb.Jdo, somaticamente poeta e talvez
V. Ex', sendo poeta, não me julgue pelo rigor
da matemática e, talvez, pelos sentimentos
que nem sempre tenho condições de expres-

sar j1ql;Ü.

O SR- ÁUREO MELLO -Muito obrigado. Nem pelo prosaísmo da política. Realmente, o poeta é antes de tudo um instintivo que
sua maneira de falar - coloquial, diaJogal,
fica, através dos seus filamentos de pesquisa
calma. explícita -- qu~. me recorda. mes_mo, da beleza, captando, em todos os ~tores onde
a grandeza impressionante daquele tribuno
a estética se faz manifestar, aquilo que o atinge
·que levantava os braços e deixava aparecer
e que o convence. É por essa razão que semos punhos aristocráticos da camisa e expelia
pre digo a V. Ex', não entrando sequer no
erudição, deslumbrando os modestos especmérito dos assuntos abordados, ser V. EX" um
ta~ da tribuna de honra ou das ga1erias,
dos me1hores e dos mais interessantes orado-entre os quais estava eu- mostrando-lhes
res desta Casa. Gosto muito de ouvi-lo e o
o que era um verdadelro orador parlamentar.
invejo por causa desta sua serenidade e clareDe maneira que, já que não pude, ou não za, que não permitem que o subconsciente
quis interferir nesse discurso maravilhoso do
perturbe a consciência das palavras que elaboSenador Leite Chaves com um aparte, no pórra. V. EX" é re81mente um verdadeiro advo"ttco de minhas palavras, que serão me1anc6- gado, antes de tudo, e d~ve ser uma figura
llcas, trls!Dnhas, sombrias, gtfs, quero também temível nas áreas forenses. Quanto ao fato
manifestar minha profunda admiração pelo de dizer que vai sair daqui, eu não sabia que
Senador Paulo Brossard e a certeza de que
V. Ex' era candidato a Governador do Paraná,
~os outro tribuno, nesta Casa, que me faz,
mas, desde já, tem o meu voto, se. este voto
realmente e sinceramente, recordar aquele es-- tiver de ser dado naquelas áreas.
tzsr à vontade de Paulo Brossard$ neste plenáA razão que me traz a esta trlbufia, em palario, que me deixavaperplexo, porque n&, prinvras bastante breves, é bastante triste e faz
cipalmente, do extremo Norte, somos multo
justamente lembrar_ a diferença entre o artista
gritadores, e isso, às vezes. até perturba e cone o homem prático e realista. entre o empreturba a perfeição da exposição do orador parsário e aquele que vive sonhando.
lamentar, que deve ser, antes de mais nada,
Todos aqueles que pontificam nas' á,reas da
dialogal, como a própria palavra parlamento
pintura, da poesia, da música. em geral são
explicita.
homens pobres que se enriquecem, cada vez
mais, no plano espiritual Quando chega a hoO Sr- Leite Chaves -Agradeço a V. Ej'
ra de transição, da grande covardia superior,
e digo que'talvez a falha maior do meu discurso seja a de não ter sido ele integrado pelo eles morrem pobremente, tristemente. E isso
seu aparte. Senador Aureo Mello, noto que exatamente o que acontece a uma grande
V. Ex' tem sido muito bondoso comigo nas quantidade de estetas da poesia, 'da pintura
e da música.
·
suas manifestações de admiração. Então, como Paulo Brossard saiu desta casa e tem esHoje, faleceu um conterrâneo meu; conterses registros, breve estarei saindo daqui e V. râneo que se agigantou pelo mundo inteiro.
Ex' continuará, seguramente, mas, para mim
Eu o conheci desde quando era um rapaz
magrinho e tocava violino maravilhosamente,
será um grande instante se V. Ex: registr~
na minha casa, porque era colega 1:1os meus
minha despedida não para minha vaidade.
Paulo Brossard saiu para o Supremo Tribunàl, primos; conheci-o pessoalmente e sei da mopara o cargo maior que um homem do Direito . déstia com que vivia, das aflições por que passava, das angústias que Q atormentavam. Refipode deseJar. Eu, evidentemente, sairei para
a minha vida particular e privada. E, tavez, ro-me a um nome que se nivela aos grandes:
como bonificação por tudo que me foi dado a Carlos Gomes, a ViDa-Lobos, aOs maiores
fazer até aqui ·receba & gentileza desse seu da nossa múSica. Trata-se de uma figura internacional, respeitada, que morre pobremente
discurso. Não s6 pelo Senador que é v:Ext,
pelo homem da Amazônia, mas porque V. EX' em idade ainda relativamente jovem. Refiroé poeta. Os poetas são diferentes. Disse uma me a Gáudio Santoro- Cujo corpo está senno Ceará, a um poeta de rua que recepcio- do velado no Panteão da Pátria Tancredo Nenava os Senadores: "Poeta, por que você não v_es, nas.proximidades do Congresso Nacional
foz uma !eVOlução?" Ele respondeu: ""Porque -,o Regente do Orquestra Sinlônico de Brasi-

Leite Otaves me sabe profundo admirador da

vez.
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lia; aql!ele cuja vida foi sempre a de um cidadão. que transportava um branco estandarte
de ideal, que acreditava nwn regime em que:
houvesse justiça· e eqüidade entre os homens,
em que todos se arilassem, e que o amor,
sobrebldo, crescesse e se agigantasse como
se fosse uma linda, uma imensa flor que pudesse ser vista e aspirada por todos aqueles
.que a contemplassem.
Cláudio Santoro, às vezes nervoso, irrequieto, trepidante, violento até, brigador era l.l'll
. manancial, uma fonte, uma torrente de inspiração, e hoje era dia para, lá no Amazonas,
todo mundo estar tocando,' sem ce~r, o hino
do Estado, porque foi ele o autor da música
que transporta as palavras do escnlor e poeta
Jorge Tufic para o hino do Amazonas.
Oáudio Santoro foi para o Rio de Janeiro,
integrou-se no meio artístico, depois partiu para a Alemanha; ali tomou-se wna figura respeitada pelo mundo europeu, pelo mundo artfstico, pelo mundo que se interessa pela música
e se tomou, realmente, um nome internacional, mas continuou sendo aquele modesto artista aflito com os problemas dos seus vencimentos, às vezes pers_eguido por chefetes recalcadO$. que transferiam a ele os problemas
anteriores e os ressentimentos do subconsciente.
Nesta data. como amawnense, Sr. Prelldente, não querendo me alongar, porque a
sessão já avançou bastante, quero deixar aqui
expresso não somente o pensamento detodoe:
os amazonenses, de todos aqueles que t!m
um imenso orgulho da figura de Oáudfo Santoro, mas de todos aqueles que fazem parte
dessa falange a que se referiu o brilhante~
dor Leite Chaves, no campo da poesia e da
arte em geral.
O Sr- Leite Chaves -V. Ex' me permite
um aparte, Senador Aureo MeDo?
O SR- ÁUREO MEÚ-o honra, Senador: Leite Chaves.

O Sr.

Leli:e Chaves -

Com multa

V. Ex' trouxe-me

a segunda surpresa desta tarde. A primeira

foi o Senador Mauro Benevides. anunciando
a morte de um querido arrUgo, ex..Senador
desta Casa, Bernardino V"aana; e, agora, V. EX'
sobre a morte do maestro Santoro. Eu o vi
diversas vezes aqui em Brasllia e confesso a
V. EJc!' que não sabia que ele fosse originári"
do Amazon- I'!",)'!~ o -;-eu t:.:.:nw cr:: ::-.~.ol::iavel
F.oi uma swpresa. E V. Ex' registrando aqu
este fato, talvez até motive este fato, talvez at<
~motive esta Casa a lhe prestar uma homena~ posterior que ele certmtJente merece.
Mas quando V. Ex' fallr."O nessa fi~li"!mzlrul
de violinista, de rçaz moço e_ simples me faz
lembrar uma cena recente que ocorreu comi·
go na China,
Peqo.Jim. Eu estaVa em uma
loja, uma dessas lojas para estrangeiros, e enquanto fazia compras, já na saída, um mpaz
começou a conversm- comigo ~ queria que
eu c ouvisse toe& mtm. Eu dl.:;se: ''Como?
Agoro?" Quer dizer, se eu tive>se,...,po, talvez

«;m

pudesse ouvi-lo. Ele era da Orquestro Sinfônica de Pequim Eu estou até hoje pensando.

Veja V.

E'l' o

olmo dos . - _ Eu naquele
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alvoroço e ele achou que eu seria ama pessoa
a quem ele poderia dedicar um c:oncerto priva-

do de violino. E talvez em tQd.a. essa m.inha
Wlgêm a única coisa que n&o CQmpletei foi

essa: ouvir esse rapaz tocar violino para mlm.
Ele era integrante da Orquestra ·de Pequim,

devia ser wn grande violinista. É por Isso que
eu digo: os artistas são diferentes, eles nunca
tio bem juJgados, porque eles se comunicam
em outra faixa de pensamento e identificação.

Eu. pelo meu Partido,

congratulo-me com a

homenagem funéria que V. Ex' presta ao grânde Maestro brasileiro originário do Amazonas.

com o ex-senador BemarcUno Soares VIana,
conheddo sob o nome parlamentar de Bernardino Viana. Afável, amáve1 e gentil como
sempre, cumprimentou-me e trocamos algu11185 palavras. E fiquei com aquela imagem
que sem~ tive do Senador Bernardino Viana
de um hOmem extremamente agradável, altruísta e devotado à causa pública e aos supe~ interesses daqueles que com ele priva-

wm.
Tomef conhecimento de seu falecimento,
não preciso dizer a esta Casa, não preciso

Vtana encontre a morte o porto tranqüilo do
eterno repouso!
DISCURSOPRONUNCIÂDOPELOSR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
28-3-89 E QliE, ENTREaaEÀ REWs10

DO ORADOR, SERIA PrlBUCADO POS-

TERIORMENTE
O SR. JOÁO l'IEI'IEZES PFL- PA. Para
encaJllinttar a 'lOtação.) -Sr. Presidente. Srs.
Senadores, esse projeto, apesar de apelo do
eminente Senador Jutahy Magalhães, é interessante, mas é quase que inócuo. Vejamos
o que diz o art. ~:

dizer aos meus pares, aos Srs. Senadores da
República do quão constrangido me encontro
e do quanto isso significa. não apenas para
"Art 2s> Para. os fins do disposto no
OSR-ÁaREOMELLO.,..-Muitoobrigado
seus ~igos, como eu quaJificava. mas para·
artigo anterior, será constituída, nas nasa V. Ex' Isso será registrado e para nós, amazomeus conterrâneos do Piauí. Poderia invocar
centes dos rios, uma área em forma de
nenses, é um fato muito auspicioso que a Udeo testemWlho aqui de diVersos Srs. Senadores
paralelograma, denominada ParaJelogm~
rança do PMDB preste esta homenagem a
que Com eJ~ conviveram na óltima legislatura
ma de Coberlllra Florestal, na qual são
este grande artista.
como osSenadoresJutahy Magalhães, Mawo
vedadas as denubadas de árvores e qualRealmente Gáudio Santoro é um dos moti- Benevides, Itamar Franco, Saldanha Derzf,
quer fonna de desmatamento."
vos de orgulho do Brasil, em toda a parte Nelson Carneiro, nosso Presidente -lembraQuer dizer, esse projeto não diz nada, é s6
e, para nós do Amazonas, espedaJmente. Ele, me muito bem .e tempestivamente o Senador
para inglês ver. Isso aqui não traz nenhuma
Sr. Presidente, é membro de uma famflla
Edison Lobio - enfim. incontáveis compaImensa, de origem italiana, filho do Sr. Giotto . nheiros podem corroborar, ratificar, confirmar,
proteção para a Amazônia ou outras florestas.
E. -depois, á beira dos rios não existe Roresta,
Santoro, tem uma quantidade enorme de ir- este méu pensamento.
mfios, inclusive, o advogado Celso Santoro
Tomado de surpresa fui, porque nós, seres é mais mangai.
Entáo, esse projeto aqui não traz nenhuma
do Banco da Amazônia, que é figura bastante
humanos, para a morte nunca estamos prepaconhecida nos meios forenses, e toda a família
rados, sobretudo para aquela dos entes queri- melhoria. não traz nenhuma proteção, não traz
Stmtoro realm~ se destaca e se agigmtta dos, não podia deixar de associar-me às justas coisa nenhuma em favor da Ecologia.
Diz o§ 2':
pelas suas qualidades intelectuais, mas Cláuhomenagens que esta Casa prestou, e seguradio, reé!!lmente, transpôs aquele patamar,
"O reflorestamento será efetuado pelo
mente ainda vaf prestar, ao Senador Bemaraquele limiar, aquela porta que somente os
proprietário da área, com a colaboração
cfino Vl8lla.
genios conseguem atingir e ele se impôs para
e superVisão do Instituto Brasi1eiro de DeGostaria de aduzir, ·sr. Presidente, que cheo Brasil como um nome e um património.
senvolvimento Florestal OBDF)."
gou Bernardino Viana a esta Caso na qualiPor isso. a sua morte é uma subtração, uma
dade de suplente do ex-Senador, do ex-MiSe o IBDF não planta uma árvore como
ceifagem que cortou cerce uma das grandes nistro Petrônio PorteJia e aqui desenvolveu
é que vai plantar nas bordas dos rios?
expressões da música brasileira. Cláudio San- quatro anos de prolkuo trabalho, nas ComisSr. Presidente, não vejo nenhuma utilfdade
toro já foi vice-regente da Orquestra Sinfônfca
sões de Relações Exteriores, na Comissão de
do Rio de Janeiro, Qáudio Santoro é o homem Const!ruiçlio e Justiça, Economia, SeN!ço Pú- na aprovaçãO desse projeto de lei. Até como
que deu oqula Brasília aquela orquestra slnfõ- blico, em todas elas deixou a marca indelével homem da região das matas, penso que •
deve ser para nos enganar mais uma vez, pornica que tem proporcionado grandes bene- de seus pareceres abalizados advqgado ejUJis..
que esse projeto não vai levar a nada, nio
lidos.
ta bom que o era; assim como a presença
vai levar a coisa alguma; com emend8 ou Mm
. Faço votos que o poder público não abanmarcante de um gentlemtm e, sobretudo, de
done, não desampare a sua digna fami1ia e . um clluseur. Bernardino Viana passou por emenda, não vai levar a coisa nenhum& QJero
que o seu nqme, nessa hora, irradie-se em diversos cargos públicos no meu Estado, foi deixar exp!fclto oqul, no plenário do Sonado
Federai, que quando se trata da Amaz6nla ou
música, transforme-se em melodia e em harPresidente do Banco do Piauí por longos anos, de problema ecológico, deve-se tratar com
monia em tod..., universalidade, pata que sinSecretário de Fazenda, Secretário da indústria seriedade porque, caso contrário, não chegatamos também que, dentro daquela predestie Comérdo, deixou obras publicadas, parece- mos a um denominador comum.
nação, havia uma centelha divina afirmando
res, partidpações em Seminários e simpósios.
que aquele que foi um arauto e wna expressão Deixou nove filhos tidos com aquela sua inseO Sr. Jutahy Magalhães - Senador, V.
a.perior tinha uma razão, sem dúvida. de exisp8fável companheira e amiga O. C-eleste Via- Ex' per-nite um aparte? (Assentimento do onitir e de transitar por essa grande trajetória.
na.
doc.)
.
Cláudio Santoro seja lembrado pelas geUm de seus irmios, o Dr. Luiz Gonzaga
Eu diria a V. Ex' que o problema não ~
noçôes; que os jovens e os aJ!Ifgos não o· es- Soares Viana. conhecido por sua reputação
só da Amazônia, mas de todos os rios, de
queçam. Tenho certeza de que, após o•seu e pelos profundos conhecirrientos jurídicos e
todas as florestas, de todas as matas, principal-.
ralecimento, a sua música vai responder pre- judiciários de que é possuidor, fól Secretário
mente das cabeceiras dos rios, riachos, de
leltte nessa g1'81lde ausência que ele nos pro- de Admiilistraçiio ao tempo em que tiVe a
todos os locais que existem no Brasil, não
duz.
subida honra de governar o Estodo do Piou!.
é s6 na Amazônia.
Muito pOderia eu falar e 'inuito teremos toDISCURSOPRONUNCTADOPELOSR.
dos
a
nos
lembrar
deste
que,
na
acepção
da
O SR- JOÃO l'IEI'IEZES- Por isso mesHaGO NAPOLEÃO NA SESSÃO DE
28-3-89 E Ql!E, ENTREaaE À REWSÃO pmavra, era um ser humano e que, neste mo- . mo que este projeto e nada é a mesma coisa.
DO ORADOR, SERIA p(JEJI..JCADO POS- mento, reverenciÓ,Ievando aos seus familiares Ninguém vai proteger nada nesses rios todos
e ilós----:nossós ooi:lte.II'ftneos a ~a de apoio,
que existem por aí. não vaf, não há condições.
TERIORMENTE:
Isto oqui é wn projeto s6 para fiCO(.n• vitrine.
de estímulo e de compreensão.
O SR- HOOO I'IAPOU!ÁO (PFL _,_.PI,
P.ara encerrar, Sr. Presidente, valho-me aqui Acho que precisamos passar essa fase. DeveP!n breve comunlcoçlio)- Sr. Presidente. de uma cftaç!o feita pelo Semidor Ch~as mos enfrentar o problema com realidade.
SrL ~ no último dia 16 de março Rodrigues. do meu Estodo, no necrológio que . Com isto aqui estamos apenas enganando e
desloquei-me de Brasftia • Teqislna. capital fez quando do fllledinento de meu avô, dlan- amanhã sal nos jornais que estamos defendo meu Estado, e enc:ontrei-me, na aeroni!Ve, do s. e:xo ~.. de SêneCa: que Bemorclino dendo a ecologia. Não .-nos defendendo
Cláudio Santoro.

a.e
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coisa nenhuma, porque não se vai efetivar
qu8)quer proteção às matas. Primeiro, quero
saber logo como é esse paralelograma; nin·
Quém sabe como é, nem onde é, ninguém
vai fazer- Segundo, o IBDF não plmrta uma
seringueira, não planta um pé de cac:au. EnUio.
o projeto é completamente fora de propósito.

Não poderia deixar passar em branco a disc:ussio deste projeto de lei e sem expressar

a minha estranheza por esta fantasia. É um
projeto bem para o pais de fantasia.

ATO DO PRESIDENTE
N• 71, DE 1.989
O Presidente do. Senado" Federal, 119 uso
de competência que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno
e de conformidade com a delegação de com-
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petfulcia que lhe foi outorgad·a pelo Ato da
Comissão DU"etora rr 2, de 1973, que feSolve,

designar a servidora Maria Luda Vilar de Lemos, Assistente Técnico do Gabinete do Diretor·da Subsecretaria de Biblioteca para. nos
evet;'tuais impedimentos do Diretor; responder
pelo e>pediente·dequela Su)>secretaria.

Senado Federal, 29 de março de 1989. ·_
Senador Nelson Camelro, Presidente.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 27• SESSÃO, EM 31
DE MARÇO DE 1!t89

1.1-ABERTURJ\
12- EXPEDIENTE
1.2.1 - Dlocutsos do Expedlénte

SENADOR AIYTONIO LCUZ.M4YA Universidade Federal do Tocantins.
SENADOR EDISONLOBÁO-Résposta a criticas ao GoVerno brasileiro feitas
por representanteS da ONU, para' o meio
ambiente.
O SR. PRESIDENTE - Solidariza-se
com as colocações do Senador Edison Lobão.
1.3 -ORDEM DO DIA

Veto pardal apo.sto ao Projetó de Lei
do DF n'? 5, de 1986, que dispõe sobr~
os vencimentos dos conselheiros, audito-

res e membros do Ministério

~lico_

do

Tribunal de Contâs dO DistritO Federal. Votação adiada por falta 'de quorum.
Projeto de De_cretO Legislativo n' 2, de
1989, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que susta os efeitos do art. 29, inciso

IV, do Decreto n' 97A55, de 15 de janeiro
de 1989, cujo· disposltivo determina a alienação das ações representativas da participação da Onião no capital social da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro. Votaçáo adiada por falta· de quorum.

Parecer n? l,de 1989, da Coini~o de
Fiscalização e Controle, co_nd1Jindo "pelo
arquivamento" da proposta ge fiscalização
e controle que propõe fisc~izaçãO das ati-vidades do Conselho Nacional do Petróleo.
Discussão encerrada ficando a votação
adiada por falta de quorum.
Mensagem n• 68, de 19B9c(n' 122/89,
na origem), relativà -à proposia para que
seja autorizado o .GOverno dq Estado do
Rio Grande do. Norte a emitir letras. finan~
ceiras do TesoUro do Estado do RÍÓ Grande do Norte (LFJERN), destinadas a substituir 3.055,000 (três milhões e cinqüenta
e cinco mil) Obriga"ções do_ Tesouro daquele Estado. -que serão extintas na forma
da Lei Jl? 7. 730, de 31 de janeiro de 1989.
Retirada da pauta pela Presid~cia.

1.3-1 Dia

DiscunO. apóo a Ordem do

SENADOR JaTAliY MAVALX1ES Comparecimento do Ministro _Ma!1son da
Nóbrega ao Senado, para explanação sobre a economia brasileira.
SENADOR/'1AaROBENEVIDES-FaIecimento do Professor Alcântara Nogueii;p.,
.

SENADOR ÃGREO MELLO - Privati~áo da Empresa de Navegçaão da Amazlllj!a SA

SENADOR JOÃO MENEZEs- Editorial de O GJobo,_sobre a reativação do Incra
e de outras empresas públicas.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Crise energética no Sul do Pais.
SENADOR LOGRIVAL BAPTISTA Homenagem de Sergipe ao Presidente da
Caixa_ Ei:onômic8 Federal, o Sr. Paulo
Mandarino. ·

1.3.2 __:_ DeslgOação da Ordem do
Dia da próxima sess;áQ
1.4-ENCERRAMENJO
2-ATODOPRESIDENTEDOSEl'IADO FEDERAL
-N9 16/8-9 (republicação)

3-PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO DO SEI'IADO FEDERAL

-N• 3/89 (republic~ção)
4-PORTARIAS DO DIRETORGERAL DO SEI'IADO FEDERAL
-N? 12 e 13/89
5-ATADECOMISSÃO

6-MEBA DIRETORA
7 -liDEREs E VICE-LIDERES DE
PAR'IlDOS
. 8-COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES PERMAI'!EI'I1ES

'
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÃFICO 00 SENAOO FEOEIIAL
PASSOS PORTO
Oiretor-Ge"ral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA·
Díretor Executivo ·
CESAR AUGUSTO JOSé DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE ~AST.OS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Direto~ Adjunto

OIÃIIIO 00 CONGRESSO NACIONAL
lmpreuo sob a responsatNhd.ade d.a Me:w do Senado

Federo~l

ASSINATURAS
Semestral ·····~··········································· NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ...........•...........•.......... -··-- .. Nez$· 0,06
Tíragem: 2.200-exemplãres.

Ata da 27~ Sessão, em 31 de março de 1989
3' Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência dos Srs. Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
- Nabor Júnior- Leopoldo Pares- Odacir Soares-Rona1dq~agâo -Jarbas Passarinho -Antonio Lulz Maya - Edison Lobão
- Mauro BeneVides -_ Ney Maranhão Francisco Rollemberg - Lourival Baptista lamar Franco - Pompeu de Sousa -Maurido Corrêa-.Rachid Saldanha Derzi -JOrge
Bomhausen- CarloS "Chiarem.
O SR. PRESIDEI'ITE (F:ompeu de Sousa)

-

A lista de presença acusa o compareci-

mento de 17 Srs. Sena!=l'?r.es. Havendo núÍne·
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de De'ttS, iniciamos noSsos
trabalhos.
Não há expediente a ser lido.

Há oradores inscnlos.
Concedo a palavra 'aO nobre Senador Anta·
nio Luiz Maya.
·
'
O SR. ANTONIO L(JIZ MAYA (PDC-

TO. ~renuncia o seg~inte discurse:.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 13 do corrente
mês apresentei à Mesa Diretora do Senado
Federal projeto de lei autorizando o Poder Executivo a instituir a Fundação UnN·ersidade Federal do Tocimtins. Àquela oportunidade, teria
feito pronunciamento a respeito do projeto.
Entretanto, por causa das ·manifestaçõea '[or·
mu1adas pqr diversos Srs. Senadores da Repú·
blica com referência à criação da nOva univer·
sidade, retive minha palavra e, hoje. passo a
tecer considerações a respeito do projeto.
A "criação do Estado do Tocafitihs, pela Assembléia Nacional Constituinte, coroou a luta
de mais de I 79 anos do povo tocantinense.
E. já começa dar· os primeiros passos rumo
à sua consolidação e.strutural e de seu própriO
·
. desenvolvimento.
•

M

Já estão sendo expedidos pelo Governador
SiqUe-ira Campos os primeiros editais de licita·

A juventude tocantinense precisa dessa universidade, a fim de se formar na própria região,
ção de obras, como a ponte sobre o Rio To- não tendo que fazer pressão para disputar e
cantins, com aproximadamente I km de exten~ ocupar vagas nas unidades de eilsino superior
são, entre' Miracem a e Tocantfnia; 600km de de BrasíJia, Goiânia, Anápolis, Belém ou Sio
estradas a serem asfaJtad~ nos trechos de Luís do Maranhão. A mão-de-obra de nível
maior densidade de tráfego, facilitando o es- Superior será ·preparada no próprio meio, concoamentO" de produção agropecuária. Já fo. soarite às necessidades da região.
A fixação da nova geração, principalmente
ram, também, distribuídas ambulâncias a todos os munlcípl~, ajudando a resolver os pro- os mais capazeS, que emigraram em busca
blemas de saúd~ das pessoas carentes. Estão de novos conhecimentos e de oportunidades
sendo distribuídos· carros para equipar todas de l!!nprego, deixando no seu rastro crianças
as delgadas de polícia do novo Estado.
e _idqsos, talvez seja o argumento que mais
Entretanto, Srs. Senadores, embora estejam sensibilizou nosso povo a lutar, unido, por um
funcionando as escolas de. 1~ e 29 graus e "novo amanhecer". Este objetivo s6 será ai·
algwnas unidades estaduais de ensino supe· cançado; entretanto, com a criação da univerrior, temos que nos preocupar também com
sidade que sonhamos.
a criação e implantação da Universidade FedePeço, pois, aos meus nobres pares me ajural do Tocantins, a fim de desenvolver a pes· dem a prosseguir nesta luta, votando favoraquisa, as ciências, as letras e as artes em nosso velmente o meu projeto.
promissor Estado amazônlco.
Idealizamos a Universidade Federal do To'Dias atrás, no Plenário do Congresso, mani·
cantins a ser implantada nos moldes da l.lnelp
festa.mo-nos para que os vetos apostos à lei - Universidade Estadual Paulista: l'tlOdernll,
sancionada pela criação da FWldaçiio Unjver·
desceritralizada. e que reflita as necessidades
sidade do Gurupi fossem rejeitados pelo Condas microrregiões.
gresso, para que se pudesse implantar, de
A sua sede, Sr. Presidente, naturalmente seimediato, naquela cidade, a universidade que. rá instalada na futura Capital do Estado. Mas
o Poder Executivo estava autorizado a fazer.
os seus cursos e departamentos, a serem defi·
Entretanto, os vetos que diziam respeito a
nidos no seu regulamento-geral, serão criados
recursos para a Fundaçiio mantenedora da
e instalados corno conseqüência das necessiuniversidade e aos cursos que a universidade
dades económicas e sociais de cada micror·
iria implantar, esses vetos foram mantidos. O "região.
Congresso não os rejeitou. Não vejo como
Assim, os seus institutos e departamentos
se possa criar uma fundaçiio sem recursos
serão localizados em várias cidades, sem pre·
para manter uma universidade sem cursos. - juízo de uma estratégia integral, consubstanrazão pela qual, hoje, me encontro na obrigaciando as políticas de educação do novo Es·
tado.
.
·
ção de, como representante daquela Unidade
da Federação, de fazer este pronunciamento,
Uma universidade aberta às influências s6exatamente pedindo a atenção dos ilustres pa·
do-econômlcas locais e influendando decisi·
res para o problema educacional do novo Esvamente o seu processo de desenvolvimento:
tado.
efs o nosso objetivo.
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deração que atualmente não possui ainda a
sua Universidade Federal. Chamamos a atenção dos Srs. Senadores para o fato de que
na área compreendida pelo estado do Tocano Estado do Tocantins, embora vetados. explicitavam a necessidade de criaçã_o da sua_ Uni- tins, sul_ dos estados do Maranhão e Pará, e
pelo norte do Mato Grosso, num raio de mais
versidade Federal.
de: 500kin, não t:-x:iste nenhuma universidade
Entre eles, destacamos:
-Projeto de Lei Complementar no 1, de federal implantada; enquanto que na sofrida
rêgião nordestina, composta por estados cujas
1983 de autoria do então Deputado Federal
Siqueira Campos, que previa a criação do Es- capitais são relativamente próximas umas das
tado do_ Tocant_ins _e determinava outras provi- outras, existem 9 (nove universidades federais,
distanciando em média até menos de 300km
dências:
__
__ . -uma- das outras. É de se evidenciar ainda o
No Capítulo Vil, das Disposições Gerais e
fato que entre as cidades de Goiânia, Anapólis,
Transitórias, em seu art. 37, assim expressiVa:
Bras~ia e_ Belém,_ há uma distância superior
"A União providenciará as medidas ne- a 200Qkm, sem uma universidade intermecessárias à criação, instalação e fundam~- - diária implantada. Há, pois, um grande vazio
mento de uma Universidade F~deral no
de cuJtura científica nesta área amazônfc:a.
Estado do Tocantins."
Corno vemos Sr. Presidente, Srs. Senadores
o nosso projeto, aJém de sanar uma grave
-O Projeto de Lei Complementar da Câ- injustiça, contribui, também, para corrigir uma
mara n'i' 218, de 1984, também no capítuto das falhas do nosso sistema educacional de
VII- das disposições transitóri~s. eni s~u art. terceiro grau, qual seja, a concentração de
uniVéi'Sfdades federais nas regiões nordeste,
37, igualmente, se expressava da m'esma forsudeste e sul do País. E. a nosso ver, operacioma
-O projeto de lei complementar do Sena- naliza a vontade dos Srs. Constituintes que
do n1> 13, de 1986, de autoria dos então sena- votaram a criação do Estado que tenho a hondores Amaral Peixoto.- de saudQ$<3 memória ra de representar nesta Casa do Congresso
Nacional.
para todos nós - e Benedito Ferreira, em
~Era o_que tinha a dizer, Sr. Presidente.
suas disposições gerais e transitórias, previu
a criação de programas especiais, priorizando
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
a educação e justificando, inclusive, a neces- - Concedo a palavra ao nobre Senador EdiM
sidade de se criar a Universidade Federal do ·son Lobão.
Tocantins.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA ProO § 6"' do art. 13 do ato das disposições
nunda O SE!Qüinte discurso.)- Sr. Presidente,
constitucionais transitórias, por sua vez, diz
Srs. Senadores, a preservação do meio amtextualmente:
biente tem sido uma preocupação constante
"Aplicam-se à criação do Estado do
dó pOvo e do Governo brasileiro. Não temos
Tocantins, no que couber, as normas le- negligenciado esse dever. E esta preocupação
gais disciplinadoras da_ divjsão do Estado não é tão recente quanto parece. ·
ele Mato Grosso, observado o disposto
--Rec-Ordamo-nos que ainda em Governo
no arl 234 da Constituição."
passado, em determinado momento, o então
ministrO do Intelor, Mário David Andreazza, foi
convocado à Câmara para dar eXplicações so~
ALeiComplementarn1'31,de 11 deoutubro
de 1977, que normatizou a divisão daquele bre q- que eQ.tão se chamava de "devastação
da floresta Amazónica".
·
Estado, em seu art. 39, determinou que a
S. EX' ali compareceu munido de mapas,
união providenciasse a;; medidas necessárias
de Jevantamentos aerofotogramétricos, feitos
à federallzação da Universidade Estadual de
Mato Grosso, localizada na cidade de Campo por encomenda do próprio Governo brasileiro,
em qu-e demonstrava que a devastação não·
Grande, o que foi feito com a promulgação
era tãO profunda quanto se anunciava e que
da lei n• 6,674, de 5 de julho de 1979, que
autorizou o poder executivo a instit~ir a Funda- o Governo estava átento para os seus deveres.
Agora não é diferente! Temos aqui discutido
ção Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul.
freqüentemente esta _questão, alguns dando
a ela, muitas vezes, um tom cáustico, e outros,
Convém lembrar que o Estado do Tocanapaixonados. Mas, Sr:-Presidente, todos nós,
tins, dispõe apenas de duas Faculdades de
ensino superior: a Faculdade de Educação de autoridades do Governo e Parlament:ares, teR
mos consciência de nossos deveres e repudiaR
Araguaína e a Faculdade de Educação do Normoo-por inteiro toda e qualquer interferência
te goiano antigo, de Porto Nacional. Existe,
externa nos interesses e na soberania nacional.
também no Estado, uma Faculdade de EduSr. Pre-sidente, foi realizada wna Reunião
cação, com cursos de pedagogia e de direito,
oiltem, prõpoSta ):Sela ONU, sobre o meio amatualmente na cidade de Gurupi, pertencente
biente nôs Paíse§ Latino-Americanos, à qual
à renda municipal de ensino: --:-.
-compareceram 22: representantes de 27 paíConcordamos plenamente com o disposto
no art. 60 do ADCT, que- priorizou a erradiM ses e 15 ministros; do BrasU estavam presentes o Senhor Presidente da República e 4 micação do analfabetismo e a universa1ização
nistrQs, dando ao encontro a grandeza que
do ensino fundamental, mas, somos contrários a. quaisquer tipos de discriminações! o
ele deve ter. Fomos surpreendidos com a manifestaç&o lns6llta, maleducada, e que J<Opu·
Estado do Tocantins é o únicO Estado.da Fe-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de seres-

saltar que todos os projetas aprovados ne2s
duas Casas do CongreSso Naclonal, criando
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diamos,- do representante da ONU, um diplomata soviético que faz criticas ao nosso País
-e ao Senhor Presidente da República.
O discurso do representante da ONU, do
Progl'ama das Nações Unidas para o meio
ambiente, Sr. Genady Golubev, foi considerado ofensivo ao Presidente do nosso País e.
portanto, ao nosso País. Ele disse que tem
pleno conhecimento da forte oposiçõa expressada pessoalmente pelo Presidente da República do Brasil à conversão de parte da dívida,
para, c:om esses recursos, tomarmos o encargo de defender o meio ambiente.
O Presidente do Brasil, que na ocasião também se manifestou, disse:
"A legítima preocupação ambiental de
inspiração tão nobre não pode ser colocada a serviço de interesses comerciais
e não nos podem dar lições aquel~ que
nos mos-tram o caminho que não se deve
fazer."

Sr. Presidente, eu diria até que a n~ação
do Presidente da República foi tímida, S. Ex'
deveria ter sido mais enérgico. Não aceitamos
quando aqui veio um americano nos dar lições. Não aceitamos, por igual, que nenhum
soviético ou qualquer outro estrangeiro venha
dizer o que devemos nós, brasileiros, lazer no
cumprimento de noss_os deveres,
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V.
EX um aparte?
O SR. EOISON LOBÁO- Ouço V. Ex'
çom muito prazer.
O SR. JARBASPASSARINHO-Nobre

Senador. congratulo-me com V. Ex' por trazer
essa matéria hoje a(Jui para a Casa. Acho até
que ontem já deveríamos ter percutido esse
tema. O que aconteceu na abertura da reuni &o
sobre o meio ambiente nos Países Latino-Americanos, no ltamarati, me parece que é sufidente para que meditemos sobre o que está
acontecendo c:om relação ao Brasil e à Ama~
zônia. Quando se fala que há possibilidade
de cobiça internacional, de modo geral, h6
pessoas que resolvem diminuir isso e até des.
moralizar essa tese. Nunca embarquei exata~
mente - e V. EX' já me ouviu falar aqui naquela exacerbação ·que leva a pensar que
todo mundo quer ocupar a Amazônia, quer
uma internacionalização da Amazônia, porque
n6s sornas um País que já passou do periodo
em que se podia pensar em ameaças colaM
niais. Mas, veja V. EX', o Presidente da França,
indo às exéquias do Imperador do Japão, lá
em Tóquio, tratou da matéria pela primeira
vez, quando os jornais publicaram e ·criou
aquela expressão de soberania relativa, o que
é algo que no Direito Internacional s6 pode
existir a partir do momento em que existe wn
protetorado. Então, eu imagino amanhã a
Amazônia brasileira se transformar num protetorado para ser supervisionado pela ONCl, como a Namíbia foi até agora pela África do
Sul. Talvez, até, nem pela ONU, talvez nos
dessem até um protetor, um país protetor Estados Unidos, por exemplo, ou outro-qualquer.
Não levaram em consideração. O Presidente
da França vai a Haia, e na reuniãO de Haia
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repete a mesma teoria, a mesma tese ele de-·
fendeu: a necessidade de que os países que
dispõem de florestas tropiciais úmidàs- portanto leia-se o Brasil. praticamente - devem
ter a sua soberania relativa. Foi vencido lá,
graças inclusive à brilhante atuaçâo do nosso
Secretário--Geral do ltamaraty. o Embaixador
Aexa de Lima. Agora vem essa delegaçao
aqui, o presidente da República presente, e

raba, etc. Não vi nenhuma concentração de
Dorestas, nada vi, e nunca ninguém disse que
a França' está atentando contra o meio ambiente, está contribWndo para a poluição no
mundo. Mas aqui, no Brasil, a Amazônia tenl
que ser mantida intacta, sem a utilização de
uma árvOre sequer, porque o mundo se incomoda com o que fazemos.
Sr. Presidente, leio, também, hoje, nos jorpassa pelo constrangimento de o~r um funnais que um banco estrangeiro propõe a perecionário, em nome de outro, fazer a leitura
nização _da dívida externa brasileira em troca,
de um discursos em que se fala outra vez
apenas, de;> pagamento de JUros anums de
na soberania relativa, De maneira que V~ EX'
4,5%. O que isto quer dizer? E que os próprios
tem muita razão. S6 açho que o Presidente
bancos já entenderam que a nossa dívida não
da República não podia t'er sido mais enfático. · pode ser paga nos níveis em que se enconAí, eu discordaria, se V. ~ me permite, da
tram, e por isso procuram soluções. Chegou,
sua colocação; pórque, como Chefe de Estaagora, a imaginar que esses que lutam, hoje,
do, não fi·caria bem, realmente, tomar uma
pela conversão da dívida brasileira, com uma
atitud~ que nós podemos tomar. Mas louvo
instituição para preservar o meio ambiente,
a atitude que o Presid~te tornou, de repelir,
na verdãde o fazem a serviço dos banqueiros
imediatamente, aquele discurso. Aquele disinternacionais. Eles não estão interessados em
curso foi insolente, mexe com os nossos brios,
meio ambiente brasüeiro e do mundo. Eles
não é de chauvinista, não é de patrlotada, mequerem encontrar uma solução para a dívida
xe com os nossos brios porque, em primeiro
externa. Então, o propósito é meilor e deplolugar, coloca o Brasn como sendo absolutarável. Sr. Presidente, tanto o Governo brasimente irresponsável, não tendo capacidade
leiro, como os SenadOres da República, os
de administrar uma Amazônia sem devastá-la,
nossos Deputados e os nossos Governadores
sem destruí-la, assim· é que está a imagem
sabem ser dignos do seu papel. E, todos junbrasileira no exterior. Congratulo-me com V.
tos, haveremos de reagir sempre a essas inves~ por trazer esta matéria para o Senado e
tidas ins6lidas que, em nome de interesses
para fazer o belissimo discurso que_ está faque não querem de fato defender, venham
zendo.
·
aqui interferir nos assuntos internos do BraSil.
O SR. EDISON LOBÃO -Agrodeço ao
eminente Senador Jarbas Passarinho, que conhece profundamente esta matéria, está interessado na sua discussão. no encaminhamento, de tudo quanto diz respeito a nossa Amazônia. Mas devo acrescentar, Sena<Jor Jarbas
Passarinho, que quando digo que o Presidente
deveria ser mais enfático, na verdade, eu deveria ter dito o Governo. O Presidente recomendou ao Secretário-Geral do hamaraty que, em
sua presença, repreendesSe o funcionário. Isto
mais ou menos no mesmo nível, funcionário
é funcionário. Então, essa repreensão deveria
ter sido mais enérgica do que aquela feita pelo
Secretário-geral do Itamarati.
. Nós temos constib.Jída, no Senado da República, wna Comissão, ~ue é presidida pelo
eminente Senador LeOpoldo Peres, e que tem
por relator o Senador Jarbas Passarinho. Estamos estudando esta matéria com seriedade,
com senso de responsabilidade, precisamente
para que não' nos acusem de omissão. ffo
instante em que fazemos isso, não podemos
aceitar nenhuma ihterferência externa, e a repeliremos tantas vezes quantas ocorrerem. daqui por diante.
Estive recentemente na Eúropa, Chefiando ·
a delegação de parlamentares brasileiros, que
era integrada pelo Senador Pompeu de Sousa,
que foi um dos mais assíduos aos nossos tra:balhos, e no retomo pude fazer uma visita
ao interi'or da França. E interessante isto. Fui
de automóvel, visitando a Nonnandia, uma
parte da França. Era uma viagem quei desejava
fazer há mutlo tempo. Pois, eminentes Senadores, o que vi na minha viagem de autorrióvel
foram plantações, belíssimas de trigo, beter- ·

O Sr. Mauro Benevldes- Pennite V. Ex'
um_ a@fte, no_bre Senador Edisc:>_n Lobêo?
O SR. l!DISON LOBÃO muito prazer V. Ex'

Ouço com

O SR. MAIIRO BEl'IEVIDES -Entendo
que V. EX', neste instante, interpreta, sem dúvida, a nossa indignação e o nosso protesto
diante daquel~ insolida interferência havida
durante a solenidade a que esteve presente
o próprio Presidente da República Se tantas
vezes aqui. os setenta e cinco Senadores se
insurgem contra decisões do Senhor Presidente da República tomadaS no campo pollti~
co, no campo administrativo, no· campo econõmico ~ no campo social, no momento em
que Sua E;xcelência assume, como Chefe d~
Estado, uma postura de defesa da soberaniã
n~ional, Sua Excelência conta, acredito, com
a al:lesão e com a solidariedade de todos aqueles que representam o povo brasileiro no Senado da República. Esse mesmo Senado que,
entendendo ãimportância do problema amazónico, aqui constitui, pela quase unanimidade
· <:fe se~s integrantes, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá funciQOar para buscar
aquelas razões qu~brelevarão com wn posicionamento correto em defesa da Amazônia
e, conseqüentemente, da soberania do País.
O SR. EDISON LOBÃO -Agradeço a
V. Ex" a interferência, a solidariedade e o conhecimento que tem também da matéria. Na
verdade, esta Comissão já est6 funcionando,
Senador Mauro Benevides, sou o vice-presidente dela, para riunha horâ. e haveremos 'de
realizar um tr~ digno da confiança do
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Senado Federal. Sabemos que o povo está
vigilante. O País começa no municipio. Os
nossos vereadores, os nossos prefeitos, os
nossos deputados estaduais, os nossos deputados federais, os senadores, o Presidente dà
República, toda~ as autoridades, todos juntos
saberemos defender os_ interesses nacionais,
e .não pennitiremos jamais que interferências
dessa natureza comprem~ a soberahia da
Nação brasileira
Sr. Presidente, antes de concluir, peço a V.
Ex' que aceite. como lido, o discurso do Presidente José Samey, pronunciado na ocasião,
que deve ser agregado a este meu modesto
pronunciamento, ficando, aqui, a nossa palavra de repúdio a essa interferência insólita do
representa nte .da ONU, que é diplomata da
União Soviética.
MÜito obrigado a V. Ex" (Muito bem!)
DOCUMEIYTO A QUE SE REFERE O

SR. EOISON LOBÃO EM SEU DISCUR·
SO:
NÃO PODEMOS ACEITAR

IMPOSIÇÕES
Trechos do discurso do PresJdente s-..

ney:
"Os principais obstáculos a soluçio da
questão ambiental residem n_a iniqüidade dM
terriveis desigualdades existentes, no fouo entre ricos e pobres, no crescente protecionilmo
dos países industrializados e no insuporiivel
· peso da dívida externa."
"A a_doção, pelas instituições financeiras internacionais, de novas fonnas de condicioMIidades para a concessão de créditos®& nossos países compromete os esforços nacionalfs
de desenvolvimento e implica, na prática, uma
redução de recursos, em detrimento da própria causa ambiental."
..A legítima preocupação ambiental, de inspiração tão nobre,-.nãO pode ser colocada a
•serylço· de interesses comerciais. Nem para
retrocessos históricos, numa volta ao do tempo dàs intervenções de um novo sistema colonizador a ser detenninado por organismos supranacionais." _ .
.
"Estamos convencidos de que a gravidade
dos problemas ambientais com que o mundo
hoje se depara decorre principalmente dos padrões de_ industrial_ização e consumo nos_ pafses deSerivolvidos. Esta é a origem da exaustão acelerada dos recursos naturais do planeta
e da emissão cada· vez mais importante, em
termos absolutos e relativos, de elementos poluentes na atmosfera"
"É: preocupante que o debate sobre meio
ambiente se_esteja processando c_om certa dose de emocionalismo. O tom emocional do
debate assume por vezez caráter acusatório,
maniqueísta e demagógico que em nada serve
à promoção da causa. ambiental."
·
"Não podemos aceitar mecanismos de im·
posição da vontade dos mais fortes sobre oa
mais fracos, dos mais ricos sobre os mais
pobres. dos mais desenvolvidos sobre os menos avançados. Para nossos povos. soberania
e liberdade são valores absolutos e irrenurociávels.'"

DIÁRIO 00 CONGREsSO NAOONAL (Seçiio II)

Abril de 1989

"'Temos todos consciência de nossas res-

-3-

ponsabilidades para com a conservação de
nosso grande patrimônio ffsico. Esse dever,
contudo, é nosso. Não nos podem dar lições

aqueles que nos mostram o caminho. que não
se deve fazer."
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A Mesa defere o requerimento do nobre
Senador Edlson Lobão e aproveita para manifestar a sua solidariedade a es~t::- pronunciamento, assim como a solidariedade à intervenção do nobre Senador M_aL!ro J3enevides. Neste momento, o repúdio com que recebemos

essa intervenção indébita, que procura ferir
a própria soberania nacional, nos une, a todos

nós, em tomo da reaçilo que o Presidente
da República realmente teve naquele instante.
Devemos manifestar aqui o repúdio do Sena-

do, como o repúdio do Poder LegisJativo, como o repúdio de todos os Poderes da República, porque é o repúdio do povo brasileiro.
(Muito bem! Palmas.)

·

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

Não há maís oradores inscritos.
Passa·se à

ORDEM DO DIA
Não há número para de1iberaçáo.
As matérias constantes dos itens 1 e 2, em
fase de votação, ficam adiadas para a próxima

sessão.
São os seguintes os itens adiados:
-'lVeto Parcial

PROJETO DE lEI DO DF
~ 5,DE !988
Votação, em turno único, do veto parciaJ aposto ao Projeto de Lei do DF il9
5, de 1988, que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do Tribunal de Contas.do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 4 o;-

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•2,DE1989
.
(Em regime de urgência -~rt. 371, li,
do Regimento Interno)

Votação, em turno úniço, _do _Projeto.
de Decreto Legislativo n' 2, de 1989, de
autoria do Senador Maurício Corrêã, que
'susta os efeitos do art. 29, inciso IV, do
decreto n9 97A55, de 15 de janeiro de
19e9. cujo dispositivo determina a alienação das ações representativas da participação da União no capital social da Com..
panhfa de Navegação Uoyd Brasileiro Uoydbrás, tendo
PARECERES, proferidos em plenário,
faVDráveis ao projeto e às em~ndas apresentadas.
O SR. PRESIDJ:,NIE (Pompeu de Sousa)

p........,oon.m3:

PARECER N• 1, DE 1989

Discussão, em turrio único, do Parecer
n"' 1, de 1989, da Comissão de Fis.cali-.
zaçãó e COntrole, conçluindo "pelo arqui~
vamento" da proposta de fiscalização e
conttole que ·propõe a fiScalização das
ativídades do Conselho Nacional do Petróleo.

Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não ttavendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
f\ votaçilo fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-ltem4:

Mensagem rJ9 68, de 1989 (n9 122189,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo· do Estado do
Rio Grande do No~ a emitir letras fmanceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte (LFTERN), destinadas a
substituir 3.055.000 (três milhões e cinqüenta e cinco mil) Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas
na forma da Lei rr' 7.730, de 31 de janeiro
de 1989. (Deperrden~,?e parecer.)
A Presidência determina a retirada da pauta,
da matéria constante do item 4, nos termos
do á:rt. 189, e; ·do Regimento Interno..

o··sr. Jutahy Magalhães- Peço a pala·
vra, Sr. Presidente.
-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Conceao a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

OSR. JOTAHY MAGAUIÃES (PMDBBA. Pronuncia o seguinte discursO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeRadores, estamos, hoje, no fina] do mês de março,
e o dia 2 será domingo. No dia 2 de abril
completar-se-ão os trinta dias que o ministro
da Fazenda tem para responder ao Senado,
marcando a d• de sua presença neste plenário.
V. Ex', Sr. Presidente, sabe_ que. o requerimento fof apresentado pelo Uder do PFL Senador Marcorides Gãdelha, pãra que S. Ex',
o ministro da Fazenda, comparecesse a. este
plenário para dar certas explicações a respeito
do problema salarial. Houve até manifestações
contráriÇJS, na idéia de que o ministro deveria
córoparecer perante as comissões e não ao
plená'rio. Mas fizemos wna solicitação de que
fosse ãprovado para que ele aqui estiv~sse.
_Os trinta diaS estão transcorrendo, mas estou_ sendo informado agora de que ele. teria
marcado sua vinda aqui para o dia 18.
Entao pergunto a V. Ex" se está confirmada
a presença do Sr. Ministro Maílson da Nóbrega ,
no dia 18 de abri1.
'O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Assessoria da Mesa está informando que
o alicio lido na sessão de anteontem, nesse
...... loi ~pelo Senado.
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-O SR. JUTAHY MAGAI.HAES- Entiio,
a sessão do dia 18 será para a argüição, a··
comparecimento, aqui, de S. Ex" --·0 SR; PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Nodia-18,às 15 horas. Já está devidamente
sacramento!do.

O SR. JOTAHY MAGAUIÃES- V. Ex'
poderia me infomiar se o ministro das Minas
e Eneigia "tanlbém já marcou data para presença aqu~ neste plenário?
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Não temos nenhuma indicação nesse senti·
do, mas a assessoria providenciará a verificação desses _expedientes.
O SR. JOTAHY MAGAI.HAES- Então,
Sr. Presidente, penso que temos a obrigação,
agora, de fazer cumprir a nossa CoilStituiç:ão.
Se não for estabelecida essa nonna da pre-,
senç:a obrigatória do ·ministro quandó convocado, tereinos que-tomar certas medidas mais
coercitivas, para fazer com que haja a presença. Porque estamos a cada dia vendo que os
processos, os pedidos de informação, que sio ·
solicitados ao próprio Ministério da Fazenda,
demoram a '5er atendidos, demoram, inclusive, dentro do que deveria ser interesse do
Governo e, na realidade, as respostas aqui nio
chegam.
Hoje, temos que adiar um projeto de interesse do Estado do Rio Grande do Norte, por
quê? Porque a matéria que vem do Banco
Central é praticamente ilegivel e essa _é uma
constante. Daí até o apelo que se faz à Asses-soria Parlamentar do Banco Centrai, para que
tome as providências necessárias e, se for ~·
preciso, que~ se ·mude a tn_áquina do Banco
Central, para permitir que as cópias e os originais que chegam ao Senado sejam legíveis,
o éfue não tem ocorrido. Então, -indago de V. Ex" Se já tem· alguma
informação sobre a vinda, aqui, do ministro
das Minas e En~Qia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Se V. ~me permite, direi que com reJaçãq
à essa matéria o adiamento aqui foi justamente por este motivo, por chegar material ilegível,
o;que-e uma atitude de· desrespeito a esta
Casa, e esta Casa saberá repelir qualquer atitude de desrespeito que cOntra ela seja tornada.
O SR. JUTAHY MAGAUIÃES- Agra·
deço a V. Ex", Sr. Presidente, essa informação
da vinda ao Sr. Ministro Mallson da NóbreJ;Ia.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
·_,.... E infomio também a V. Ex' que o Minstro
das Minas e Energia ainda não respondeu,
'mas S. ~ está dentro do prazo.

o sR. ·JmÁHY MliGAUfAES - obn·
gado a V. fi, Sr. Presidente.
COMPARECEM ftWs OS SEIYHORESSE·

NADORE&

-Mário Maia -~Carlos De'Carli- Aureo
Meno- Oiavo Pire$r·João Menezes-- MoisésAbrão -CarlosfiMrocínio-.João Castelo
-Alexandre Costa - Chagas Rodrigues -
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Qd Sabóía de Carvalho -

José Agripino -

Raimundo Ura -João Lyra-· Teotónio Vilela
Filho -

Luiz Viana -

RUy Bacelar -

Jutahy Magalhães -

Gerson Camata -João Cal-

mon- Ronan Tito- Femanâ6 Henrique

Cardoso- Mauro Borges - Affonso Camargo -José Richa Paulo Bisai.

Nelson Wedekin -José

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,.
peço a palavra para breve _comunicação.

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para breve comunicação.

O SR. i'!AURO BENEYIDESPRON(Jfl.
CM DiSCURSO Q{}E, ENTRE(i(}E ARE·
11"&\0 DO ORADOR, SERÁ PC/BUCADO
POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A Mesa associa-se às homenagens prestadas ao ilustre Professor Akâritara Nogueira.
Concedo a palavra ao nobre ~"':lador Áureo

MeUo.
O SR. ÁUREO Mt.U
'ONUNCM
D/SC(JRSO Q{}E, EN1 """ E A REW·
So\0 DO ORADOR, SER • (JBUCADO
POSTERIORMENTE:
Durante o discurso do Sr. SenadOr Au-

reo Melio, o Sr. Senador Pon1peu de Sousa deixa a cadeira. da Presidência que é
ocup;Jda pelo Sr. Senador Antonio Luiz
Maya.

O SR. PRESIDEI'ITE (Antonio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.

gado de geração deste insumo vital a sua sobrevivência.
Por estas razões, além de reproduzirmos os
termOS do documento acima referido -Memorial-de 21 de novembro de 1988- ainda
vá1ido naS sOas conotações e abrangência,
aditaremos considerações complementares,
surgidas após a data de sua elaboração:
"Senhor Presidente,
Os signatários do presente memorial,
presidentes e diretores das Federações
das lndústrias dos Estados de-Santa Catarina e Rio Grande do Sul, procurando
contribuir para o equacionamento dos
problemas de energia elétrica, VJ'gentes
no País, com_ destaque dos localizados
na Região Sul, onde atuarn industrialmente, vem perante Vossa Excelência,
pelo presente memorial, expor e apresentar as ponderações abaixo ordenadas:
:-Um estudo do programa de geração
de energia elétrica previsto no Plano Na. dona) Específico -Plano 2.010- elaborado pela Eletrobrás e da sua gradual
- implantação, induziu-nos às seguintes
conclusões:
1- As obras al_i inseridas, usinas e sis-= terna de transmissão çomplementar, se
executadas nas datas previstas, permitirão_ o atendimento da demanda do País,
desde que não ocorram fenômenos de
eSêàQem;
11- O atraso evidente no cumprimento
dos cronogramas de implantação de di-versos empreendimentos, com ênfase
nas regiões_ do S1JI e Sudeste, põem em
risco o suprimento do mercado a partir

del992.

O SR, JOÃO MENEZES PRON(JNCú\
DISCURSO QUE. ENTENDE A RE\1"5'10
DO ORADOR, SERÂP(JBUCADO pàfs;
TERIORMENTE
-0 SR, PRESIDEI'ITE (Antonio Luiz Maya)
-ConcedO a pa1avra 'ao nobre Senador Nelson Wedekin.

O SR. NELSON WEDEKIN (PMDB SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, as federações das
Indústrias dos Estados de Santa Catarina e
Río Grande do Su1, por seus presidentes, em
21 de novembro do ano transato, entregaram
a V. EX" um -Menlorial~ Orlde expuseram as
preocupaçães do empresariado industrial de
suas regiões, no concernente aos problemas
de geração de energia eJétrica e do suprimento
das efetivas necessidades do mercado consumidor a partir de 1992.
lnexistindo. até a presente data, providências adequadas ao cumprimento dos programas específicos, constantes do Plano 2.010
da Eletrobrás, cujo ritmo de exeCução mais
se reduz c.om os drásticOs cortes das rubricas
orçamentárias competentes, resolvemos tornar ao assunto, seguros de que os desdobramentos da atual crise energética, a curto prazo,
levarão à beira do caos a economia do Sul
do País e a do próprio Sudeste, que, igual~
mente: depende do mesmo sistema interii-

o

'Tal ocorrência, urna vez se tome do
c.onhedmento público, com impactos
negativos no restrito rol dos investidores
ila economia~ _refletirá negativamen!e ng
treSdni.ento dos nossos setores produtivoS, que naturalmente viverão um período de retração.
O recente racionamento~ oCorrido na
Região Sul, -janeiro a março de 1986
-=-, com prejuízos vultosos à indústria, dános Uma pálida idéia do que poderá advir
num futuro próXimo.
Dian_te da dramaticidade deste quadro,
que ameaça, indubitavelmente, a nossa
própria sobrevivência de sociedade organizada, medidas urgentes, prioritárias, racionais e até mesmo heróicas, impõemse como wn imperativo nacional, já que
a energia elétrica é o elemento condicion~dor da produção, sem _a qual nossa
eCónóiilia voltará às suas fases primárias
e incipientes.
Considerando o raciocínio desenvolvido e a sua inquestionável validade, com
a devida vênia, enfocarembs uma particularidade do problema em exame, deixando-a à elevada consideração de Vossa Excelência, a título de defirUção do pensa·
-- menta do empresariado catarinense e
gaúcho, cujas responsabilidades pelo
destino de nossa terra têm sido uma
constante na sua trajet6ria histórica.
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Da Sugestão do Sistema Empresarial

Gaúcho e Catarlnense
Não desconhecemos que a situação
~ômica e financeira do Brasll, por er·
ros sucessivos acumulados através dos
tempos, é grave e, por ser grave, deve
ser equacionada nos restritos limites de
nossas ·possibilidades.
Isto posto, entendemos que devido a
sua economiddade e ao estágio de maturação d_o _seU projeto, a usina de ltá, na
diviSa dOS Estados do Rio Grande do Sul
e Santa Cãtarina, merece· necessariamente um alto níVel de prioridade.
Pelo seu porte,' 1620MW, ela será um
. reforço indispensável no suprimento de
energia do sistema interligado do Sudeste
~Sul e, pelo seu baixo cUstO de produção,
US$ 17,00/MWH, um dos menores registrados no Brasil, uma forma adeQuada
de alcançar os resultados preconizados,
com a reduÇão de dispêndios, que corresponde a uma das metas principais do
governo de Vossa Excelência.
Em recente painel promovido por estas
Federações sobre Abastecimento de_
Energia Elétrica na Região Su1, ficou caracterizado _que, dos recursos nec_essários, a empresa responsável pela obra
Eletrosu1 - Centrais Elétricas do Sul do
Brasil SA ----:j6 investiu sessenta milhões
de dólares na relocação _da cidade de ltá
e em obras preliminares, e tem assegurada a cobertura financeira para os equi·
parnentos nacionais ( 170 milhões de dólares) e a assinatura do contrato de finan!=iamento externo para a compra de equipamentos importados (38 milhões de dólares).
Uma vez viabilizados os recursos part!
as obras_dvis do empreendimento, nego- ~ta dos com êxito junto ao Banco Mundial,
- - com entendimentos interrompidos por
_ fa1ta de definição das autoridades brasileiras, quanto à exigência de concorrência
internacional, veríamos atingidas, de forma definitiva, a solução do imp;asse e a
çoncretização da usina.
Constituindo essa condição- concorrêncitl intemacíonal - na atual conjuntura, um fato secundário de interesse restrito e localizado, ternos plena convicção
de que o elevado descortino de VosSZJ
Excelência, prevalecerá, apontando os rumos a serem- pérqueridos cOm lucidez
e eficiência.
Aditando-se a estes fatos a circunstân·
da de a Eletrosul haver desenvolvido, no
Concernente à implantação do reservatório, uma elogiáveJ po1ítlca de inserção
regiona1, ~ornpensando adequadamente
as interferências sociais, económicaS e
ecológicas, advindas da sua construção,
veremos que um salto favorável benefiCiará a região, ampliando seu atual ritmo
desenvolvimentista, com efeito~ nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do

Sul.
Fundamentados no exj;>ostá e nO entendimento de que há perspectivas de in-
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suficiência de supri~ento de energia elé-

trica na Região Sul, em 1~92, mesmo

com a entrada de operação das usinâs
terrnelétricas, de Jorge Lacerda IV e:JaclÚ

I - solicitamos respeitosamente a Vossa
Exc-elência determinações no sentido de
que seja:
A) Ordenada uma prioridade absoluta
para a usina hidrelétrica de ltá, figurando

essa decisão em todos os documentos
de planejamento do setor, com objetivo

·de:

.

A.t.) Obter os recursos no Brasil e no
Extedor principalmente no Banco Mundial; e
A.2.) Definir os limites orçamentários;

B) Autorizada, para a contratação das
obras civis da usina, a realização ·de concorrência internacional ou a locação de

recursos setoriais para essa destinação;
C) Determinada a continuidade dos
trabalhos da usina, de forma a garantir
seu fundonamento na da~ prevista pelos
organismos governamentais competentes, ou seja, em junho de 1994.
Da Prioridade da Usina de ltá

Por mais benefícios indiretos que a
construção da usina de ltá propicie aos
Estados do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, principalmente no transcurso
de sua edifiCação, tivemos a preocup~ção
de submeter a segundo plano estas van·
tagens regionalistas, objetivando a preva·
lência em sua plenitude, dos interesses
nacionais.
Pelo estágio de maturação dos proje·
tos, seu porte, 1620 MW, seu baixo custo
de produção, US$ 17,00 MWh, os investi·
mentos já aplicados, superiores a cem
milhões de dólares. anteriormente anali·
sados, e a sua prioridade já decidida pelo
. Grupo Coorden.!dor de Plf!nejamentç
dos Slstem.!s E/étrfcos - OCPS, com
aprovação da Eletrobrás - Processo n'.
00001.005058188-18. da Presidêncm da

República- Doe.

n~

- - - - - - - - - - , , a n e x o - sen·
timos qUe nosso pleito sustenta·se em
fundamerttos técnicos e económicos.
Usina de ltá e sua Política

de Inserção Regional
Os impactos normalmente causados
.ao meio ambiente· pela construção das
barragens e reservatórios de usi_nas hl·
droelétricas, e a falta de uma polftica de
inserção regional, compensando as iJ:rterferências econômicas, ecológicas e sociais, têm se constituído no maior óbice
à obtenção de finaAciamentos junto a or·
ganismos internacionais.
O planejamento e as medidas parcial·.
mente ultimadas pela EletroSul, merecedo.ras de elogJ'os do Banco MUI1dim, o
que se nos afigura um'a exceção, eS inclu·
são dos projetes de /tá na listagem de
financiamento dessa entidade creditfcia,

constituem-se. também, em fatos pro·
missares, que não dev'eni ser descartados
pelas autoridad~s brasileiras.

Neste particuiM, urge enfatizar que o
andamento das suc~ssivas etapas tisicas
da usina, Nnarra-se a um cronograma
de trabalhos de atendimento aos atingi·
dos pelas desapropriações - índenizações em dinheiro pelo justo valor, reassen~ento, construção de uma nova ci·
dade, com infra-estrutura completa, etc
_;. nos termos do acordo firmado entre
a Eletrosul e a CRAB- Comissão Regional de Atingido_s por Barragens, com
aprovação do Excelentíssimo Senhor Ministfo de Minas e Energia.
Reduzir o andamento dos serviços com
prejuízos claros à comunidade, corresponde à destruição da credibilidade do
órgão público responsável, tão arduamente conseguida e dificilmente reconquistável no futuro.
Dos Cortes das Dotações Orçamentárias
e suas Conseqüências

Com as variações das metas a serem
cumpridas e as sUcessivas a1terações orçamentárias, com ênfase dos cortes de
verbas efetuadas após a adoção do Piano
VeJ;"ãO, s4ieita-se a risco total, todo o Piano
2.010, e o suprimento de energia elétríca
aos setores produtivos do País, a partir
de 1992.
...
.
Independente disto, os reflexos imedia·
tos nas zonas administradas pela Eletro·
sul, onde prolifera a dispensa maciça de
empregados das empresas empreiteiras,
com repercussão negativa em grande rol
de pequenos e médios fornecedores de
serviços ·e materiais êf estas- trarão conseqüências danosas a milhares de trabalhadores.
Os números aqui inseridos estabele~
cem fnelhor os contornos da realidade.
Nos últimos trinta dias foram demitidos
2.680-empregados, apenas nos canteiros
das obras _principaiS da Eletrosul, 1.120
na Jorge Lacerda IV em T1Jbarão (SC)
(47% doefetivo),860naJacui(RS)(33%
do efetivo) e 550 em ltá (30% do efetivo),

dentre outras unidades.
_$e considerarmos, ainda, os custos in·
cUretos da paralisação pareia] ou total das
obras e os passíveis de reivindicações futuras por inadimplemento contratual, podemos atingir montantes fantásticos f!,
concluir que vivemos uma conjuntura pa·
radoxal.
- Por todos estes fundamentos, expostos
apenas em visão panorâmica, que os estudos especia1izados da Eletrosul e Ele·
trot>rás confumarn e _aprofundam, e considerando-se:
·1 ~-Que o projeto da usina de Itá, por
todos os ângulos que se o examine ecológico, econômlco e social- merece
urna prioridade absoluta na sua execu·
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~-Que, numa apreciação mais ampla, a entrada em operação das usinas
tennoelétricas de Jacuí I e Jorge Lacerda
IV, não pode ser· descurada por suple~
mentarem as fontes geradoras e servirem
de opção e ahemativa, nas épocas de estiagens cfil:icas; e
4 9 - QUe a decisão -da pOlítica enerQética a ser definida nesta fase, marcará definitivamente os rumos da Nação, em direçãoao progresso ou à involuÇão maten"'ãl e· ao -debade social, os signatári9s,
interpretando os sentimentos das coletividades catarinenses e gaúchas, solicitam
respeitosamente a Vossa Excelência determinações no sentido de que:
a) Sejam mcilntidos os valores orçamentários inicia1mente aprovados para o
presente exercido financeiro, permitindo
o prossegUimento das obras em andamento; e
b) Sejam inantidos e ultimados os en- tendimentos necessários à viabilização do
financiamento pelo Banco Mundial; e
c) Sejam mantidas as datas de infcto
de operação das usinas citadas.
Sem outro pormenor no momento,
reafirmamos a Vossa Excelênda, com
agradecimentos pela atenção dispensada, noss_os mais elevados protestos de
esfinia e consideração. - Luiz Carlos
Mande/li, Presidente da Federação das ln·
dúsbias do Estado do Rio Grande do Sul
-Milton Fett, Presidente da Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina.
Erã ó qUe tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)

-Concedo a pa1avra ao nobre Senador Lou·
rivaiBa~.

. O SR. LOORIVAL BAP'IlSTA (PFL,SE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Pre·
sidente, Srs. Senadores, o Presidente da Caixa
Econômica Federal, Paulo Mandarino, recebeu na Assembléia Legislativa de Sergipe, a
9 de março passado, o título de Cidadão Sergi~
"paito, nos termos do projeto de resolução,
àprõvado por unanimidade, de autoria do De·
pulado Eliziário Sobral.

Twe a satisfação de participar dessa home·
,nagem, na companhia do ex-Ministro e Depulado Federal Prísco Viana, que, na mesma data, viu seu nome coloc3do, pelo governo do
esta~o. nW!l Conjunto Habitacional no ~uni~
cípio de Barra dos Coqueiros.
.
Não poderia deixar de associar~me às ho·
menagens tributaaas ao Presidente Paulo
Mandarino, em virtude do seu irrestrito apoio
às iniciativas e~ realizações da Caixa -Económica Federal em Sergipe e do seu povo, inicia~
das e desenvolvidas pelo ex-ministro da Habitação e DesenvoMmento _Urbario, nO. decorrer
ção;
da sua proficua gestão; as quais não fo~
~-Que a sua postergação se conS"
interrompidas e continuam sendo integraltftui nUm fator de ret.ação-fl.o fomecimen·
mente prestigiadas.
to Qe energia elébica aó Sistema Sul e .
'Aproveitando sua presença em Aracaju, _o
Sudeste, composto dos estados de major Fresfdente PaUlo Rubens Mandarino partici·
prod,ução no País;
·
-Pau. a g· de março passado. da inauguração
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do Conjunto Residencial do Muflidplo de Barra dos Coqueiros, tendo justificado, em elo-

qüente discurso, nessa ocasião, a consagradora homenagem tributada ao ex-Ministro
Prisco V~ana quando o referidQ Conjunto Habitacional recebeu o seu nome.

No mesmo día, aliás, o Presidente da CEF,
Paulo Mandarino lançou, em Ara caju, um novo
sistema de apostas da Loto e da Sena, deno-

minado a ''Teimosinha", que, na sua opinião,
vai c_ontribuír, decisivamente, para viabilização

das obras sociais financiadas pela instituição.
Por todos estes motivos, parece-me justo
registrar a viagem do presidente da CEF à
Sergipe em face dos seus benéficos resultados.
Ao mesmo tempo requeiro a incorporação,

ao texto deste meu sucinto pronunciamento,
de uma reportagem, publicada no Jornal de
BrasDia , a 5 de março de 1989, do Jornalista
Ademar Shiaraishi, onde aborda vários
assuntos referentes à administração do Presidente Paulo Mandarino, em ct_úo c_onteúdo encontram-se informações objetivas que são do
maior interesse para o conhecimento das
atuais condições, empreendimentos e perspe_ctivas da Caixa Económica. Federal, notadamente no que tange aos problemas dos financiamentos habitacionais.
·
CEF MUDA PARAANANCIAR

BAIXA RENDA
Adcmar Shlraishi

~

O Presidente da Caixa Económica Federal
(CEF), Paulo Mandarino, decidiu "sacudir" toda a estrutura pesada da instituição para ampliar o atendimento à população de baixa renda. Nesta entrevista exclusiva aoJomal de BraSJ1ia, Mandarino destaca que a CEF vai recuperar o espaço perdido ·na .captação de depósitos de poupança para reabrir os fmanciamentos à casa própria, "com prioridade à poplll!:!Ç~O de b~LY~ renda e à dasse- mé-dia bai-

estima pessoal pela Caixa Econõmica, como
instituiçã_o fundamental não s6 para seu gover·
no mas para o País" - observa o presidente
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vai procurá-la porque as condições da Caixa

são as melhores do que as do concorrente.
Porque se não fossem, eJe não viria. E todos
_estão
de acordo com isso.- Agora, o cidadão
daCEF..
Na "reestruturação completa" da CEF, - que vai procurar Financiamento de cooperaf\1andarino partiu do cumprimento da detenni•
tivas habitacionais, vai procurar a Caixa porque
nação_ presidencial de redução das diretorias
só pode ser na Caixa mesmo. Porque outro
da instituição de 12 para 6 - amanhã, Samey
é que não vai fazer: Este é o papel social da
Caixa Que aeve Seroexercido com grande comdeve nomear os demais cinco diretores. Com
a extinção de cargos e funções na direção
petência: incentivar o saneamento básico;
geral, o presidente_ da CEF quer ampliar o
apoiar obras de infra~estrutura wbana; melho--número de fundonários nas_ agências para
rar as cidades brasileiras, que são, na grande
melhorar o atendimento aos clientes. Por
maioria dos casos, detentoras de padrão de
· exemplo, para redwir filas, Mandarino aprovou
vida verdadeiramente subumano. Mas, o lado
empresarial da Caixa também tem que ser
a criação de 2.557 funções de confiança de
Cãixa executivo.
igualmente exercitado com grande competência".
A CEF vai fechar agências "cronicamente
deficitárias;', _em praças já assistidas por outra
Neste último ano do Governo Samey, Maninstituição fmanceira, e também vender imódarino pretende promover a reestruturação da
veis não de uso próprio, inclusive para obter
CEF, sem abandonar a busca do lucro:
recursOs-neCessários à melhoria da rede rema"Hoje, no Brasil. não há lugar para institui~
nescente de dependências. "A Caixa- obserçãó deficitária. Ninguém mais vai convencer
va. Mandarino- é um banco eminentemente
a sociedade brasileira. depois de tantas críticas
urbano e não rural. Dessa forma, é preciso
e comentários sobre déficit público, de que
há lugar para uma empresa deficitária. Não
não se temer o fechamento de agências cronicamente deficitárias, aléin do que, é necesexiste. A Caixa, como todas as empresas, presário, antes de mais nada, observar rigorosacisa ser muito bem administrada, tecnicamenmente critérios técnicos no que se refere a
te conduzida e ser sempre superaVitária". Mas
abertura de novas unidades".
a busca do lucro não vai significar o abandono
Mas a Caixa não vai abandonar a sua postupela CEF daS praças que não conseguem tornar rentáveis a agência local da instituiçao.
ra de banco sociaL Os financiamentos habitacionais darão prioridade à baixa renda. embo"A Caixa tem qu_e_ ter estrutura de lucro que
ra Mandarino entenda que cabe ao Congresso
comporte dependências deficitárias, estrategiNacional definir os instrumentos de combate -_camente situadas. Eu não recomendaria deao déficit_ h~itacional no País, diante da incapendência da Caixa nllnia cidádezinha sem
que houvesse, antes, realizado pesquisa para
pacidade-financeira· da CEF de garàntir a oferta adequada de novas moradias.
saber se a captação a1i iria comportar a manu·
tenção da agênda. Mas entendo que, se não
MErA É GARANTIR COMPEliTIVIDADE
houver dependência no lugar, não _se deve
O ·preSidente da CEF, Paulo Mandarino, afirf~há~la. Porque ª-cho isso um dt!srespeito
ma que "1989_será um ano de prOfundas mu- imenso pela comunidade pobre daquele ludanças na Caixa para que a instituição seja
gar" - afirma Mandarino.
um instrumento de esperança neste País". Na
L

ú!tirna cr..:ar-..a..feira, a CE.F íecebeuautorização

AUJIIENIQOE.QEPÓSITOTEMESTÍM(l!.O.

do Presidente José Samey para atuar em toNa última quarta-feira, a CEF reçebeu autodos os segmentos do mercado financeiro.
rização do Presidente José Samey para ab.lar
Mas. diante da carência de peSsoal, por enem todos os segmentos do mercado finanqua!lto Mandarino. considera preferível "fazerceiro, como autêntico banco múltiplo, a exemmos o que já fiZemos hoje, com grande complo do Banco do Brasil. Embora as contra- petência do que encHermos a prateleira de
tações no setor público estejam proibidas. {1
produtos e vendermos mal".
CEF também teve as
necessid~de,s de
Com metas básicas de sua gestão, Ma{ldapessoal reconhecidas por Samey e, n21: última
rino destaca a redução dos problemas sociais,
segunda-feira, Mandarino. determino~ a ad- a elevação do nível de confiabilidade da emmissão de todos os 7 mil candidatos aprova.~ presa, a desburocratizaçãp e ganhos de comdos no concurso público do ano passado, com · petitividade, no mercado...A caixa precisa ser
a nomeação apenas para as agências, lqias uma instituição cada vez mais necess~a à
de poupança e postos de servfços, como for- sociedade brasileira e este é o ponto funda)1
ma de. atender melhor ao púb~co..
rylental_ da questão. Q_uem precisa defender
Com pouco mais de um inês e meio nq a Caixa é_ o diente, é o seu usuário, é o prefeitO
cargo, Mandarino tem ouvido todos os setores
d21: ddade. Precisamos buscar o apoio dos funcionários para esse trabalho"- ressai~ o pre\. ; da instituição.
. _
''AssessOr para merecer minha confian-ça sidente da CEF.
, !
tem que ser críticO, mostrar erros, deficiênc::Ia
"A grande vacação da Caixa - diz Manda~
e ajudar a acertar. Se fizermos isso, dentro rino - é o programa social. Ela precisa cumde algtms meses, a Caixa dará sinais nítidos prir, com fidelidade e firmeza, seu papel de
de grande revitalização. Então, temos uma grande redutor da crise habitacional. Porém,
missão. Sei que isso vem ao encontro do pen- tem que ter produtos e·serviços, do outro lado,
samento do Presidente da Repóblica, que ~ que lhe dêem rendas. O cidadão quer procurar
valorizar a Caixa. O Presidente Samev dedica
a Caixa para negócio tipicamente empresarial;

"O único caminho para a retomada dos ~
gócios da Caixa e, portanto, da retomada dos
financiamentos habitacionais, é a elevaçio
dos níveis de captação" - ressalta o Presidente da CEF, Paulo Mandarino. Após perder
NCz$ 180 milhões líquidos de depósitos de
poupança nos quinze primeiros dias do Plano
Verão, quando o Governo determinou o prazo
de carência de seis meses para o pagamento
da remuneração das cadentetas - a CEF
conseguiu recuperar parte das perdas na capo
tação e já trabalha c:om a estimativa de crescimento real dos depósitos de 10% até o fmal
do ano._
;
"Manter a Caixa de carteiras fechadas, como
está no momento - diz Mandarino - é dei·
xá-la sem cumprir a sua responsabilidade social, que é _a de propiciar à população braslleira
condições de vida e bem-estar, através da ge·
ração de habitação, saneamento de_ vida e
bem-estar, através da geração de habitação.
saneamento básico, saúde, educação e emprego."
Agressividade
. Com o argunlento "para que serve uma
instituição financeira que não opera?", Jlt\elncla..

"·..

xa··.

sures

ft
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rino cobra das agências máis agreSSiVIClade

menos-até o final do. ano. Para não atrapalhar

na captação de depósitos. "Precisamos rever-

a vida do_fuocionário, a diretoria da CEF reccr _Q ex:-5i~for ,de_~ursos tecnológicos-do Ban-

ter a posição da Caixa para que ela possa menda a sua remoção para agência da mescuinprir o seu papel social e_ defender os intema cidade. .
_
_
__ . ·resses dos seus próprios depositantes. Só há
- _O Presidente da CEF ampllo_u ~mbém os
uma forma de resolvermos o nosso problema.
gastos com treinamento de pessoal, antes liÉ aumentando os rúveis de captação, princi- · mitados a 1% do_orçamento da instituição.
palmente o da caderneta, maior sustentáculo
" Se a ~.r:npresa qUer ter no futuro, programade nossas operações no setor habitacionar· dores, analtstas, em suma, técnicos Compe- afirma o presidente da CEF.
tentes nas i_nYmeras áreas. em. que atua, tem
Os gerentes das agências da CEF também -qU.e_ga~r djriheirO hoje. Patroçinar cursos de
têm instruções para eXigir maior reciprocidade
curta e ni_édiã dLir_aç_ões, de pós-graduação,
operacional, na forma de depósitos, a empre- investir criteriosamente na formação de seu
sários, prefeitos e governadores financiados
pessoal. A Caixa está patrocinando Inúmeros
pela instituição. Mas Mand_arino r:econhece~
cursos de Mestrado, principalmente em inforque a maioria dos Estados e Munlcfpios- só
mática e está dando força à sua área de treinapode rolar as dívidas, o que prejudica a reaplimento"- ressalta Mandarino.
cação -dos recursos do retomo programado
Em postUraTnovadora, o presidente da CEF
de financiamentos -antigOS. quer também a ascensão funcional das muPor isso, a CEF' busca outras alternativas
lhÇ:rez;, ,que respondem por 40% dos econopara melhorar o seu fluxo finanç:eirO. Mandamiários: '"limios- que abrir ç_~ro_inho para o
rino espera que o Ministério_ da Fazend.,-con- crescimento profissional das mulheres dentro
dua logo os estudos para a redução do prazo rla Caixa. Estimular a que ocupem cargos cade retenção pela rede bancária dos reç_u_rsos
cia vez mais importantes. Incentivá·las_ a dispudo Fundo de Garanti&:porTempo de Setviço
tar çargos releva-ntes. O fato é que hoje _as
(FGTS). Segundo ele, os empregadores dis-- estruturas são muito fechadas e dificultam o
põe de 30 dias para recolhei o FGTS e a
cresc;imeilto profissional dO contiriQente femirede bancária outros 30 dias para repassar
nino. É preciso abrir as mentes para este aso difilieiro à CEF. A proposta da CEf e Cortar -pecto, a: fim. de que a Caixa. daqui a alguns
o prazo dos bancos para 1O dias, com a con- anos, seja outra empresa, melhor utilizando
trapartida do pagamento de tarifa específica
a força feminina de trabalho".
para o serviço de arrecadação, Mandarino d4
que não está propondo nada demais e sim
RODOVIÁRIA TERÁ POSTO
o mesmo esquema da Previdência SOcial.
.. DE SERVIÇO
- .
A CEF também começa a ·contar com reA Caixa Económica Federal não desprezará,
cursos da emissão de letras hipotecárias para
_como fazem os bancos privados, as pessoas
alavancar suas operações. Os dois primeiros
mais humijdes que recorrem às agências bannegócios já gerarani NCZ$ 500 milhões. SeQundo Mandarino, o-dinheiro do FGTS dá sus- Ç.ári~ p~a pagar pequenas contas de luz ou
água, afinna-0 Piesid.ente da CEF, Paulo Mantentação aos fmanciamentos a im6veis para
darino. "O Que temos de fazer? Àb_andonar
baixa renda, enquanto as letras hipotecárias
o pobre? Afugentá-lo das agências da Cabca..
ampliarão os recursos para a classe média,
colocando uma tabuleta dizendo que não se
recebe conta de quem não for cliente? Num
CAIXA CONlRATA 7 MlL
País como o nosso, e tendo a Caixa suas ori·
o Presidente da CEF âeterminOLi a Cóhtra- gens históricas exatamente nas camadas potação dos 7 mil candidatos aprovados no con- bres, não pode a ·instituição apoiar esse tipo
curso público do ano passado para que trabade mecUda. Sóu contra qua1quer diScriminação"- diz o presidente da CEF. -_
_
lhem nas agências, como· forma de redwir
Se,mjnpo _ele, quem p_~ga conta_ de luZ_ de
as mas nos caixas e de melhorar ·o atendifatQ co_ngestíona as agências e toma espaço·
mento dos clientes.
_
A diretorla da CEF aprovou nàs diretrizes
de quem faz depósitos lucrativos. "Por isso
básicas da politica de pessoal para: reduzir - ressalta·Mandarino- temos que ter conàiníveis hierárquicos para-agilizar as decisões;
ções merc:adológicas para enfrentar a quesfortalecer os departamentos centrais, sob che- tão. Temos que usar talent& e competência
fia de funcionários de carreira com maior autona área de "marketing" e resolver o prof;l_lema.
nomia operacional; dar mais poder de compelnstaJar postOs em estação rodoviária ou ferroviária. O trabalhador desce do ônibus ou do
titividade às agências., e desJocar funcionários
trem e paga sua Conta de luz, às 6h00 da
das atividades burocráticas da direção geral
para as unidades de ponta (agênciaS, lojas
manhã. Ali não se pagaria cheque-ou se pres·
tariam outros $ervfçoS. O trabalhador já paga·
de poupança e postos de serviço}.
ria sua conta sem competir, na hora do__almo-Mandarino criou novas 2.557 funções de
ço, com o depositante d.a agência. Esse exemconfaança de caixa executivo para que as filas
não provoquem a fuga de clierites da CEE PI9~Vale para o Bras~ inteiro. Em suma, não
Dos 7 mil aprovados em concurso, mais de quero dar a rec~ita, mas_ entendo_ que temos
2 mil já foram nomeados, até a última sexta- qu~ ~r~ esses -uSuários de_ dentrp das noSS:Zl5'
feira, tOdos para assumir nas agências e hão
agências, sem desrespeitá-los ou-tomai-sUas
da direção geral. Quem perdeu função comisvidas ainda mWs difíceis".
sionada na direção geral pode trabalhar nas
AJém da criatividade, Mandarino reconhece
~gência_s, sem qualquer perda salarial, pelo
que a CEF piédsa modernizar a sua estrutura.

Por isso, trouxe para seu a_ssessox _especial
co do Brasil, Alcir CaUiarl, e d~err:_ninou pri_~ri- _
dade total para os investimentos em informática. O presidente da CEF quer reduzir o grande volume de reclamações (:ontra a demora
até na emiss4o de éam~s das prestaç()es da
casa própria.
Hoje, pelo atraso no processamento de dados, a CEFtem -grande Prejuízo. Pór exemplo,
os cam_ê5:demoram e a CEF riâO :Pode cobrar
encargOs--pelo
que provoCou_no-págamento das prestações. Mandarino lembra ainda que, se o proce5saniento dos cartões fosse
mais eficiente, a CEF teria inais prazo para
comercializar .c~s loterias.
_
"A CEF dispõe de inTra-eStrutura rriU:iio pequena de processamento de dados, uma ..ez
que sempre foi dependente dos seryiços de
terceiros, corno o Serpro e a Dataprev, embora
também tenha a subsidiária Data~e_c_ para
manusear os mühares de cartões das loterias.
Pior ainda, segundo: Alcir Calliari, é que as
filiWs da CEF ub1izam equipamentos e programas diferentes."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~

atraso-

O SR. PRES!DEI'ITE (Antonio Luíz Maya)
- Nada mais'11avendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
..T

Velo Pardal
PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1g5g

Votação. em turno único, do -~to parcial
aposto ao Projeto de Lei_ do DF n~ 5,_ d~ _19eS.
que disp·õe so9re os ven_cimentos_,dos conselheiros, auditores e membros do Ministério_~
blico do Tribunal de COntas do Distrito Fe-

deraL

.

Parte vetada: art.

·

·

49
2

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•2, DE 1989
(Em- reglrhe dt! w-gência - art.
do Regimento_ Interno)

57 r.- b;

Votação, em turno único, do Projeto .de De9 2, de 1989, de autoria do
SenadO( Maurício Cõri"êã; que-Susta os efeitos
do art. 2~. incisO IV, do Decreto n 9 9_7 .455,
·de 15 de janeiro de 1989, cujO _disposítívo_-deteirnina a ãlh~M.Ção das ações representatiVas
da participaçãO âa c.Jrilão rio eapital social da
Companhia de Navegação Uoyd BresileiroUoydbrás, tendo
.
PARECERES, proferidos em plenário, faVoráveis ao pro~eto e às em~ndas apresehtadas.

-creto LegiSlatiVo n

3
PARECER N• 1, DE 1989
Votação, em turno único, do Parece_I'_Jl"' _1,
de 1989, da Coinissão de FISCalização e Con·
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trole, concluindo "pelo arquivamento" da proposta de fiscalização e controle que propõe
fiscalização das ativida.des do Conselho Nado-

na! do Petróleo.

4

MENSAGEM N• 68, DE 1989
Mensagem n<;> 68,- de 19-89 (n" 122189,_ na
origem), relativa à proposta para ~e seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Norte a emttir letras financeiras do T escuro
do Estodo do Rio Grande do Norte (L.FfERN),
destinadas a substituir3.055.000 (três mühões
e dnqüenta e cinco mll) Obrigações do Tesourodaque~e Estado, que serão extintas na fonna

da Lei n9 7.730, de: 31 de janeiro de 1989.
. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDE1'!1E (Antonio Luiz Maya)

-Está encerrada a sessão.
(LevantiJ-se

li

sessão ,js 11 horas e 22

minutos.)
(*) ATO DO PRESIDEl'!lE
N'16DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso.
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
item38 e97, I inclso41':doRegimento Interno,
em conformidade "Com a delegação- de com-

petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que. consta do Processo
n• 000.58189-3,
Resolve aposentar, voluntariamente, Waldi-

ney de Oliveira, TécniCo Legislãtiv'o, dasse
"Especial" Referência NS-25 do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do
art 40, inciso III, alínea "a", da Constituição
da ~epública Federab"va do Brasil, combinado
com os arts. 428. inciso II, 429, inciso I, 430,
incisos IV e V e 414, § 4~>, da Resoh..l.ção SF

n• 58, de 1972, art. :3' da Resolução SF n'
13, de 1985; artigo 2•, da Resolução SF n•

182, de 1987, e art 59 da Resolução SF n9
155, de 1988, com prpventos integrais. observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Consti-

tuição Federo!.
Senado Federal, 9 de fevereiro de 1989.
..:...... Senador Humberto Lucenll, Presidente.
(*) Republicado por haver saído com incorreções no DCN·(Seyãoll), de 16-2-89
(*)PORTARIA 1'1• 3, DE 1989
O Primeiro Secretário do Senado Federal,

no uso das suas atribuições regimentais, re-

solve,
Designar Afrânio Cavalcante Melo Júnior,
Assessor Legislativo, Aureliano Pinto de Menezes, Técnic,o Legislativo e Hélio- de Passol.
Técnico Legis]ativo, para, sob a presidência
do primeiro, integrarem a Comissão de lnqué~
rito incumbida de apurar os fatos constantes
do Processo n' 007639188-0.
Senado Federal. 14 de fevereiro de 1989.
-lienador Jutahy M~g4/haes Primeiro-Secretârio.
(•) Deixou de publicar por omissão no-DCN
(Seção D), de 23-2-89
- ··· ·

PORTARIA N• 12, De 1989
O Diretor~Geral do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 215 do
Regu1amento Administrativo do Senado Fede~
ral, e tendo em vista o disposto no art. 482,
§ 19, do ·mesmo Regulamento, resolve,
.
· Desigftar Aureliano Pinto de Menezes, Téc~
nico Leglslativo,HéJios de Pa$SQS, Técnico LegislativO e Juliano Laura da Escóssia Nogueira, Técnico Legislativo para, sob a presidência
do primeiro, integrarem a ComiSsão de Sindicância incumbida de apurar os fatos constantes do Processo n9 004059/89-1.
Senado Federal, 29 de marÇo -de 1989. José Passos P6rto, Diretor-Geral.
PORTARIA DO DJRETOR-GERAL
N• 13, DE 1989

-0 Diretor~Geral do Senado Federal, no Uso
das ~uas atribuiç;ões_e,
Con-siderando a conveniência de formular
o orçamento do Senado Federal, pam ó_ exercício de 1990, a p-artir de uma criteriosa reavaJização doS programas de trabalho das subunidades orçamentárias;
Considerando Ser imprescindível, na atual
~tu<!ção económico-financeira do País, imprimir-se austeridade ao orçamento público e
adaptar~se a programação da despesa às disposições do novo texto constitucional sobre
a matéria;
·
Considerando a necessidade de ajustar o
programa de trabalho de cada órgão setorial
às políticas adrninistratlvas e institucionais estabelecidas pela Admi(\istração da Casa, resolve:
Art. ll' C6rlstituir um GruPo Especial de
Traba1ho para coordenar Oprocesso de elaboração cfa proposta orçamentária do Senado
Federal e apoiar tecnicamente as unidades
setoriais nas tarefªs rel.,_ci_oiladas à formulação
dos respectivos programas de trabalho.
Arl 29 Designar os servidores Maria Elizabeth Barreto Mendonça, Jpsé Maria de Arnorim, Edmilson Ferreira da SilVa, Francisco Geraldo Soares Cavalcante, Sandro Masanori Tutfda e Antônio Soares da Silva, pàra, sob a
coordenação da primeira, comporem o Grupo
Especial de Trabalho.
Arl 39 Recomendar aos_ órgãos integran~
tes da estrutura da Casa::que se empenhem
na elaboração de propostas de programação
que sejam inquestionáveis quanto ao mérito
dos empreendimentos, fundamentando-as a
partir dos problemas e necessidades que justifiquem cada subprojeto :que integre o respec~
tiVO programa de trabalho.
Art.. 4~ EstabeleCer que, ao término da tarefa, o Grupo ESpecial de trabalho apresente,
a_ esta. Diretorià Geral~ uma ~n~olidação das
pfupóstas setoriais devidame~ fundamentada e instrl!ída. corri índicações dos ajustamentos reco_mendados, preliminarmente a seu enc:amiNtam_ento à deliberação da COmissão Diretora do Senado Federal.
Senado Federal, 29 de março de 1989. José Passos Pôrto, Diretor-Gerol
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ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DIRETORA
7• Reunião Ordinária, realizada
em 28 de março de

198~

_

Às onze horas do dia vinte e oito de março
de hum mil novecentos e oitenta e nove, na
Sala de Reuniões da Presidência, reúne-se a
Comissão Diretora do Senado Federal, com
a presenÇa dos Excelentíssimos Senhores Senadores Nelson Carneiro, Presidente, Iram saraiva, Primejro Vi c e Presidente, ~exandre Costa, Segundo Vice Presidente, Di'4Udo Suruagy,
Segundo Secretário, e Antonio Luiz Maia, Suplente.
Deixam de comparecer, por motivos Justificados, os Excelentlssimos Senhores Senadores_ Mendes Canale, Primeiro Secretário, Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário e Lourémberg Nunes Rocha, Quarto Secretário.
·
O Senhor Presidente declara aberta a reu~
nião e concede a palavra ao Senhor_ Segundo
Vice Presidente que apresenta Parecer oral ao
Processo n9 019259/87-5, no qual o ex~Se
nador Jerónimo Diz-Huit Rosa,do Maia solicita
o ressarcimento de despesas mêdicas.
A Comissão Diretora, após discutir a matéria, decide que, na con&ção de ex-Senador,
o Requerente deverá fazer provar de que não
pode arcar com as despesas e que, na forma
do art. 3l', do AíD nl' 11/87, da Comissão Ditetora, o ressarcimento será efetuado dentro do
limite previsto para entidades contratadas ou
conveniadas.
_ ,
_
A seguir, o Senhor Presidente. franqueia a
palavra ao Dü:'etor-G_eral que apresenta aos
presentes os seguintes assuntos: I
a) Expediente do ex~Senador (talivio Coe·
lho solicitando autorização para se internar na
Oínica Pacini de Oftalmologia, em Brasma,
a fim de se submeter a uma intervenção cirúr~
gica.
A Mesa, após discutir a matéria, decide que,
na condição de ex-Senador, o Requerente deverá fazer prova de qUe não pode arcar com
as despesas e que, na forma do art. 3!>, do
Ato_ no 1 I /87, da Comissão Diretora, o ressarci·
mento será efetuado dentro do limite previsto
para entidades contratadas ou conveniadas.
b) Processo nl' 000080/89-6, contendo a
Prestação de Contas da Assefe- Associação
dos Servidores do Senado Federal, relativa ao
~rto trimestre de 1988. _
É designado o Senhor Sénador Antonio
Luiz Maia para Relator.
c) Processo n9 000644/89~7, cOntendo a
Prestação de Contas do Funsen, relativa ao
quarto trimestre de 198a
É designado o Senhor Primeiro Vice Presi~
dente para Relator.
d) Expediente do Sindicato dos Professo-res do Distrito Federal solicitando cess_ão da
Rampa do- Congresso Nacional, bem como
fornecimento de energia elétrica, para realização da Assembléia unificada Sinpro/SAE, no
cffa 30-3-89, às 15 horas.
A Mesa, após debater a matéria, g?ncede
a autorização.
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Em seqüência, o Senhor Presidente con-

ma~ria

801

veicuJada pelo Jornal do Brasil,

(vinte e quatro) horas para apresentar justifi-

cede a palavra ao Seli.hor Priméiro Vice Presi-

edição de 26-3-89, sobre o título "Chapa bran-

dente que apresenta seu Parecer ao Projeto
de Resolução n"' 01/89-CN, que "estabelece
normas para o exame e votação de medidas
provisórias".
O Parecer é distribUído aos membros e suplentes da Mesa para estudo e posterior deci-

ca ê u_sado para compras e lazer no feriado",
envolvendo veículo desta Casa. O Senhor Se-

cativa, por escrito, ao Senhor Presidente.
Nada mais havendo a tratar, às treze horas,
o Senhor Presidente declara encerrados os
trabalhos, pelo que eu, José Passos Pôrto, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora,
lavrei a presente Ata que, depois de assinada
pelo Senhor Presidente_vai à publicação.

são em próxima reunião.

Em continuação, o Senhor Presidente con-_
cede a palavra ao Senhor Segundo Secretário
que lê, para conhedmento da Comissão Dire-

tora,

Sábado I'

gundo Secretário faz a defesa do Senador Edison Lobão, usuário do vefculo,

escla~cendo

que o mesmo estava ausente de Brasma, naquele dia, e que, ao retomâr, dispensou o respectivo motor!sta.
A Comissão Diretora decide pela aplicação
de penalidade, a ser estabelecida pelo Senhor
Pre.!iid~. dando ao motorista o prazo de 24

Sala da Comissão Diretora, 28 de março
de 1989. - Senador Nelson Carneiro, Presidente.

