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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art 52, inciso VIII, da Constituição Federal,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 10, J:?E 1989
Autoriza Fumas- Centrais Elétricas SA. a contratar operação de crédito externo no valor
deUS$ 13,000,000.00 (treze milhõefi de dólares americanos).
·

Art. 1' É a Empresa Fumas - Centrais Elétricas SA, nos termos do art 52, itens V e VIII, da
Constituição Federal, autorizada a contratar operação de crédito externo no valor de US$ 13,000,000.00
(treze milhões de dólares americanos) junto ao Skandinaviska Ehskilda Banken, Suécia, mediante garantia
da República Federativa do Brasil, destinada a financiar a importação de capacitores-série, auto-transformadores
e reatares, obedecidas as normas do Banco Central e demais imposições legais.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, 3 de abril de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SENADOR JUTAHY MAGALHÃES_ A
questão salarial.
SENADOR MÁRIO .MAIA _ "Carta de

..

__

Trragem. 2.200~xe-mplares .

nação.das ações representativas da partici·
pação da União no capital social da ComPanhi<i de Navegação Uoyd-Brasl1eiro-=--. Uoydbrás, Aprovado com emendas,
após usar da palavra o Senador João Menezes.

Brasília fortalece posição do Brasil", matéria publicada no Correio BrazJ1iense de on·
tem.
__---- _ ReQ_açªo final do PrQieto d..e Decreto Le- _
SENADOR JAJVIJL HADDAD _ Arbitra- - ~ glslativo no 2/89, Aprõvada. A Câmara dos
riedade policial na greve dos médicos do - Deputados.
Acre. ComemoraÇão da.l~eyQJ\J&ão 4e_31 ~-----=--·parecer no 1. de 1989, da Comissão de
de março e o episódio do Rio_c~ntro. Com- · ·· FisCalização e COntrole, conduindo pelo
parlamento político do ex-Ministro Armanarquivarriento da proposta de fiscalização
do Falcão.
e controle que propõe __ fiscalização das ati~-o:--Víáades-do Conselho Naçional do Petróleo.
1.2.7- Leitura de projetas
Aprovado. Ao arquivo.
Mensagem n" 68, de 1989 (ri' 122189.
-Projeto de ~i do Sena~do _no 52/89,
na orlg-emT, relativa· à própósta pára -q'ue
de autoria_ do Senador Jutahy Magalhães,
seja autorizado- o Governo do Estado do _
que assegura aos maiores de 65 anos .a
Rio Grande do Norte a emitir Letras Finangratuidade dos támsportes coletivos urbaceiras do T escuro do Estado do Rio Grannos.
de do Norte: .(LFTERN), destinadas a subs-Projeto de Lei do Senado no 53/89;"
tituir 3:055.ono- (trêS_ mUhõês e cingüimta
de autoria do SenaQ.or JutatlY M?g~Jhães,
· -eciticá mfl) ObrigiÇOes do Tesouro daque concede o beneficio de um salár(o
-- quêle-esta:do, que serão -eXtintas na forma
mínimo aos portadores de deficiência e
da Lei n9 7.730, de 31 de janeiro-de 1989:
aos idosos, nªs çQndições ql_le especifica.
Aprovada, nos termos do Projeto de Re1.2.8- Apreciação de matéria
solução n9 12/89.
- Redação final do Projeto de Lei do
R~da_ção fmal ao _Projeto de Resolução
rt' 12/89. Aprovada: À promulgação.
--:-Senado n9241/81, que mOdifica o disposto
Veto parcial aposto ao Projeto de ]..ei
do vigente código florestal (Lei n" 4.771,
do DF n9 5, de 1988, que dispõe sobre
de 15 de setembro de 1965), para o fim
os vencimentos dos conselheiros. auditode dar destinação específica à parte da
res e membroS do Ministério Público do
receita obtida c;:om a cobrança de ingresTribunal de Contas do Disfríto Federal. Vosos aos visitantes de parques nacionais.
tação adiada por falta de quorum, após
Aprovada, nos termos do Requerimento
usar da palavra o Sen?ldor Jutahy MagaJ19 56/89~À Câmara dos Deputados.
lhães.

1.3- ORDEM DO DIA

1.3.1- Requerimento
-N" 57/89, de inversão da Ordem do
Dia. Aprovado.

1.3.2- Ordem do dia (continuação)
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IV, do De<:reto nç 97.455, de 15 de janeiro
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SENADOR LEITE CHAVES -.Declarações .do Ministro Maílson da NÓbr.ega resCongrêsso Nacional pelo
"fraCãsso" do plano económico.
SEJ'IADOR ÁUREO .AlELLO- Questão
ámazôilicà.

~- pc)iisabilizando o

SENADOR JOÃO MENEZES - VISita
ao Município d~<_;-~_~_nema~~A _
__ ~
SENADOR LOGR/IfAL BAPTISTA~
Homenagem ao jornalista Jorge Calmon.

1.3.4- Designação da Ordem do
Dia da p~~xi~ sessão
1.4- ENCERRAMENTO
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EM SESSÕES ANTERIORES
--Do Senador (tamar Franco, pronunciado na sessão de 29-3-89 ~
-Do Senador João Menezes, pronun~
dados nas se~sõe_s de 29. e 30~3-.89 ..
- :__Do Senador Lei_te Chaves, pronunciado na sessãO de 30-3_-89
·
- Do_ Senador Jgão Menezes. pronunciado na seSsão de 30-3-89
··
- Dç Senador Cid Sabóia de ~rvalho,
pronunciado na se_ssão_d_e 30-3-89
- Dq Senador Mauro_ Bene'[iár:s, _pronunciado- na se:;;são-de 31-3-89
-Do Sena<lor Jo~_Q MeQ.e,z~s. pronundado na sessão de 31-3-89

3 - ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
-N' 71189 (republícação)
4 - PORTARIA DO DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL
N' 14/89

5 - CONSELHO DE ADMINISlRAÇÃO DO SENADO FEDERAL
-Ata da 1~ reunião ordinária, realizada
em 10-3-89

6 - ATAS DE CO~SSÕES
7 --MESA DIRETORA-

8- LIDERES E VICE-LiDERES DE
PARTIDOS

. -li- COMPOSIÇÃO
SOES PERMAI'!El'iTES
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Ata da 28\1 Sessão, 3 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência do Sr. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-5E.
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia -

Aluízio Bezerra -

Nabor Ju-

DFíOO DO PRESIDENTE DA

-CÂMARa DOS OEPi.ITADOS
Brasília, 30 de março de 1989

nior- O!avo Pires -A1mir Gabiíel-..Jarbas . N~ 873-:PasSárinho -AntoniO Lr.iii Mãya-AieXa-nC:Iie- - EnC:an1ii1hã Projeto- de-Decre-tO
Costa- Edison Lobão- _Chagas Rodrigues n" 37-A, de 1989, à promulgação.

-

Cid Sabôia de Carvalho -

Mauro Bene-

A SUiiExc:elência o Senhor

vides- Marcondes Gadelha- Humberto Lucena - Raimundo Lira - Marco Maciel -

senador Nelson Carneiro
DD. Presidente da Senado Federal

Ney Maranhão - Mansueto de Lavor- T eo•
tonio Vtlela Filho- Francisco RolfeinbergLourival Baptista - Luiz Viana - Jutahy Magalhães - João Calmon - Afonso Arinos
- Jamil Haddad - Mário Covas- Ifapllãn
CostaJunior-PompeudeSousa-Louremberg Nunes Rocha- Rachíd Saldànha Dc-rzi
· c
- Le1te haves- José Richa- Jorge Bornhausen.

Nesta
Senhor Presidente,
Tenho a honra de enviar-a VossaExcelé"ncia.
para os fins Constitucionais, o incluso ~rojeto
de Decreto Legislativo n~ 37~A, do Congl'eSsoNaciorial, que -~'susta os efeitos do a_rt. 1? e
seus incisos do Decreto n~ 97.455, de 15 de
janeiro P_e 1989, cujos dispositivos dissolvem
a Einpl'e"sa Brasileira de Assiténda Técnica
e EXtensão Rural (Embrater), a Empresa Bra~
sileira _de Transportes Urbanos (EBTU) e a
Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte (Geipot)".
-Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa__ExcelênCia os protestos da minha alta
estima e a maiS ·dísUrita cOnsideração. - Deputado Péies de Andrade, Presidente.
Sustaos ekitosdoart. J?eseusfncisos
do Decreto· n?"97.455, de 15 de janeiro
-de 1989, cUjOS dísposilivos dissolvem a
Empresa BrasHeira-·ae Assjsténôa Téc-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cãmefro)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 34 Srs. SeriãdQres. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1o Secretário irá proceder à leitur&
do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA

Restituindo autógrafos de Projetos de
Lei sancionados:
N' 73/89 (n• 135/89. na origem), de 30 cfe
março, referente ao Projeto de Lei da Cãrrfafa
no 160, de 1985 (n" 1.322/83, -na Casa de origem), que eleva a cidade de Oeiras, no Estado
do Piauí, à condição de monumento nacional.
(Projeto que se transformou na Lei n~ 7.745,
de 30 de março de 1989.)
N9 74/89 (n" 136/89, na origem), de 30 d~
março, referente ao Projeto de Lei da Câmara
n" 1, de 1989 (n~ 1.070/88,_na Casa de origem),
que dispõe sobre a composição e instação
do Superior Tribunal da Justiça, cria O respectivo Quadro de Pessoal, disciplina o funcionamento do Conselho da Justiça Federal e dá_
outras providências.

(Projeto .que se transformou na Lei n" 7 .746,
de 30 de março· de 1989T
-

n/ca e Extensão Rural (Embrater), a Empresa Brdsi/eira de Tiimsj:Jortes Urbanos
(EBTU) e a Empresa Brasüeira de Planejamento de TranspOite (Gefpot}.

O COngf€sSO Nacíonal deCréta:
Arl 1~ Ficam sustados os efeitos do art
1" e seus incisos I, II e 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" RC?VOgam~se as disposições em
coti.trãrio--:- - - - ·
· ··
Câmára dos Deputados, 30 de riiarç-o de
-·
1989.
· oFiCio Db PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMAAA DOS DEPUTADOS

N' 30/89, de 30 do corrente, comunicando
a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
no 2, de 1989 (n" 37/89, naquela Casa), orfginárlo do Senado Federal, que susta os efeitos
do art. 1? e seus incisos do Decreto n" 97.455,
de janeiro de 1989, ·CUjos dispositivos disso]vem 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).

O SR. PRESIDEN1E (Nelson Cameirq)
:__-{) Expedierite lido vai à public~çã.o.
.:
Do ~ediente lido consta ofíciO do PreSldente da Câ.mara dos Deputados, Deputado
Paes de Andrade, encaminhando a esta preSidência: O"pfojeto de DéCretO-Le9isfativo n~
-- 37/89-CN para os fins constitucionais. A presi·
dência- informa aos senhores senadores qu_e
já determinou as providências necessárias para a promulgação da matéria. _ _
.
Sobre a mesa projetos que vao ser hdos
pelo Sr. 1~ ~ecretijrio.
São lidos os seguintes

PROJETODELEIDOSENADO
N•50, DEl989
Estabelece, como reservados a
pessoas portadoras de de6ciênda, o
PefcentUã:l do 5 a 8% dos cargos e
empregos públicos e define Os Cri.tériOs de sua admissão.
'
O Congcesso NacionaJ decreta:
Art.. l9, Para 0 _preenchimento de vagas
nos cargos e empregos públicos existentes
_na administração pública federal direta e indireta, !;?-a 8% d_as vagas· sérâo réservadas a
pessoas Portadoras de deficiência- fi51Ca ou
mental.
_.
.
__
Art 2o 0 deficiente fisco ou mental, cari. didato às yi:J.ga~ _de_ que trata esta lei, deverá
apresentar atestado de capacidade para o cargo ou emprego, fornecido por autoridade
competente.
Parágrafo_ único. O atestado de capacidade será fornecido, mesmo que Para o eXerdcio
da função o deficiente tenha que usar prótese
ou adptador mecânico, desde que tal fato não
venha a acarrE!tar rlscos a si mesmo e a outrem.
Art. 3" O prcieiiEllirTiefltO das vagas referidas no art. 1~ será sempre precedido de processo seletivo público de provas ou de provas
e titulas.
_
_
Art. 4" Para--os efeitos desta lei, consldera-se como deficiente a pessoa que apresente
perda ou redução de membro e função ou,
---ãhidã., âímiiiuição moderada da capacidade
inte1ectual, que permitam, não obstante, a reaJização das- tarefas e funçõeS pertinentes ao
cargo ou emprego pleiteado.
Art. 5" O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, sob
pena de responsabilidade.
Art 6?_ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7" Revogam~se as disposições em
contrário.
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Justificação
O item Vlll, do art. 37, da Côil.stituíçâo de
1988, prescreve que a lei reservará um percen-

tual dos cargos e empregos públicos às pes-

soas portadoras de deficiência, deJinLndo também os critérios de sua admissão.
O preceito constitucional reflete o anseio
da sociedade brasileira por inserir o deficiente

no contexto sócio-econômiço do Pafs, retirando-o do status aviltante de peso-morto para
a condição de membro produtivo e integrado

na sociedade, no exercício_ de funções para
os quais está efetivamente apto.
O percentual establecido, variável de 5 a
8%, pretende oferecer flexibilidade aos diversos órgãos do Poder Público n!:l absorçã_o dessa mão-de-obra, consoante a sua n_atl,lreza e
a peculiaridade dos cargos e empregos disponíveis.
Tal percentual, igualmente, não é aleatório,
mas corresponde à estatística de que I 0%
da população possui algum grau de deficiência, conquanto a Organização Mundial de Saúde, em 1978, atribuísse ao Brasil a existência
de 28 de milhões de deficientes.
Consideran.do-se_que g-rande parte do contingente de pessoas portadoras de deficiência
situa-se no rol dos deficientes físicoS e mentais
graves, não reabilitáveis ao tra"Bálho, julga-se
que o percentual ftxado de 5 a 8% corresponde à demanda potencial, mesmo que,
nwn primeiro momento, venha a ultrapassar
estes limites, pela dívida social acumul?tda.
Os critérios de admissão aos cargos e empregos públicos estabelecidos obedecem os
preceitos constitucionais vigentes~ _embora
adaptados às condições de excepcionalidade
dos candidatos, a requerer a obseJYância de
cuidados especiais.
Finalmente, estabelece a proposiÇão que os
maiores detalhamentQS_ para a aplicação
equânime da lei venham a ser estabelecidos
por regulamentação especifica do.Poder Executivo.
Sala das Sessões, 3 de abril d~ 1989. - -

Edson Lobão.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de ServiçO Público Gvil.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N•Sl, DE 1989

Dá nova redação ao Item I do § 4~
do art. 64 da Lei n• 3.807, de 26 de
agosto de 1960, que dispõe sobre a
Lei Orgânica da Previdência SocialO Congresso Nacional decreta:

Art. 1' O item Ldo § 4• do art. 64, da
Lei n"' 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência
Social, passa a vigorar Com a seguinte redaçâo:
"I- a concessão de auxí1io-doença, a
aposentadoria por invalidez, e a pensão
por morte, aos dependentes, para o segurado que, após a filiaçáo à previdência
social, for acometido por quaisquer dos
estados de do_ença abaixo mencionados:

a) estado grave ou incapacitante de
doença infecciosa ou pafasitária;
b) estado de aJienação mental;
c) estado avançado ou incapacitante
de neoplasia maJigna;
-d) estado grave o_u incapacitante de
doença respiratória, cardíaca ou circulatória;
ie) estado de cegueira insusceptível de
reabilitação;
f) estado grave ou incapacitante de
nefropatia;
g) ~stado avançado e inc.apacitante
de enfermidades degenerativas, inclusive
as auto-Imunes;
h) estado incapacitante de doença
neurológica."

Art. 2~ Os enCargos decoú€ntes desta lei
serão providos pelas fontes de receita de que
trata o art. 69 da Lei n? ,?.807, de 26 de agosto
de 1960.
Art. 3 9 A presente lei entra em vigor na
data de suª PllJ:llicaçã_q._
_ _
-Art. 4o Revogam-se as ~isposições em
contrário.

c;luindo ou_trossuscetíveis de reabilitação (por·
tanto, fora do estado de doença), mas que
caminhariam, por força da lei, à aposentadoria, que, principalmente nas chamadas '~doen·
ças de estigma" (lepra, tuberculose, alienação
mental, etc.) constitui-se num verdadeiro atestado de rejeição sociaL Se vivendo no Brasil
de hoje, Weber, portador de PMD, provavelmente seria aposentado e impedido de produzir a sua monumental obra.
Outro aspecto relevante a ser observado é
que a previdência social não seria sobrecarregada com tal mudança. Talvez _os _seus c_o•
fres sejam até aliviados pela não-concessão
de aposentadorias indevidas, ainda que p-or
justiça venha conceder, a maior número de
casos, o justo afastamento temporário e o merecido auxílio-doença.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1989. Francisco Rollemberg.
LEGJSI.AÇÁO CrTADA

LEI N' 3.807

· DE 26 DE AGOSTO DE 1960
])lspõe sobre a LeJ Orgânica· da Previdência Social.

Justificação

O item I, do§ 49 do art.64, da lei em epígrafe
tem sido objeto de preocupação e repetidas
muda11ças ao longo do tempo, justamente por
cair em obsolescênda e, por isto mesmo, excluir do seu bojo novas formas de doença
ou continuar t::.ontemplando enfermidades já
superáveis pelo rápido avanço da ciência.
Recentemente, foi sancionada a Lei n~
7 .670, de 8 de setembro de 1988, conferindO
à Síndrome da lmunodeficiência Adquirida
(Sida'Aids) o .mesmo tratamento que às doenç:a.s <:itadas no item 11.
Ora, apesar da obstinada legiferáncia do le-gislador em acompanhar pari passu o progresso cientifico, nem sempre há suficiente
segurança para excluir determinadas doenças
do rol das que dispensam o período de carência.
·
Este estado de coisas vem ferindo o princípio basilar da eqüidade, ao excluir por omissão enfermidades que mereceriam pelo menos o beneficio do auxflio-doença e conferindo
aposentadoria a outras perfeitamente curáveis, sem qualquer seqüela, pelos novos recur.:
sos da modema terapêutica. À guisa de exemplo, pode-se citar a hepatite, não incluída, muitas vezes causadora de seqüelas e morte, enquanto que a lepra ou hanseníase pode ser
curada se adequadamente tratada; ou a própria tuberculose, hoje medicad!! e curada_ambulatoriaJmente. A psicose maníaco-depressiva (PMD) pode ser perfeitamente controlada,
enquanto que diversas neoplasias malígnas
podem ser _erradicadas ou mantidas estacionárias, facultando o pleno exercício profissional.
Tendo em vista a obseiVância da eqüidade,
intenta-se _com o·uso do termo "estado de
doença", ao invés de simplesmente "doença",
contempl~r todos os casos que efetivamente
requeiram beneficio, Seja auxílio-doença, simplesmente, ou aposentadoria por invalidez, ex·

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
TÍTULO I
Introdução
CAPÍTULO UNICO

Art. 1~ A previdência social_organizada na
forma desta lei" tem por fim assegurar aos seus
beneficiários os meios indispensáveis de ma·
nutençãotpor motivo de idade avançada, inca-_
pãddade, tempo de serviço, prisão ou morte
daqueles de quem dependiam economicamente, bem como a prestação de serviços
que visem à proteção de sua saúde e concorram para o seu bem~estar.
.

.

.

.

"'"""""""'""""'""""'"""'"'""""'"""""'••""'"'"••"•n•--

Art. 64. Os períodos de carência previstos
neste capítulo serão contados a partir da data
do ingresso do segurado no regime da previdência social.
§ 1" Tratando-se de trabalhador autónomo, a data a que se refere este artigo será
aquela em que fôr efetuado o primeiro pagamento de contribuições.
§ 29 O -segurado que,- havendo perdido
essa qualidade reingressar na previdêncía social, ficará sujeito a_novos perlodos de carência, desde que o afastamento tenha excedido
de 6 (seis) meses.
§ 3? As contribuições sucessivamente pagas a diversas instituições de previdência social serão computadas para o efeito de contagem doS :PerfodOs de cãrêQcía, cabendo a concessão das prestações a instituição em que
na C?Cas.ião do ev.ento o segurado ~tiver fUi~·

do.
§ 41 fndependem de carência:
1- a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que for acometido de tuber-
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cu1ose ativa,lepra, alienação mental, neoplasia
maligna, cegueira, paralisia ou cardiopatia grave, bem como a de pensão aos seus depen-

dentes,

n-a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou pensão nos casos
de incapacidade ou morte resultantes de acidente no trabalho, devendo para esse ftm reverter à instituição de previdência social a metade da indenização que couber, na forma da
legfslação de acidente do trabalho;
DI -a concessão de aUXI1io-funeral e "a prestação dos s_erviços enumerados no item DI do

art 22, com exceção dos referidos na alínea
a desse item observado o ·disposto no parágrafo único do art. 45. __

----··-·····----TiTUi:õ"w-·------no Custeio
CAPÍTULO I

Das Fontes de Receita
Art. 69. O custeio da previdência sodal
será atendido pelas contribuições:
a) dos segurados, em geral, em porcentagem de 6% (seis por cento)_ a 8% ~(oito por
cento) sobre o seu salário d~- c.ontribl,lição,
não po-dendo incidir sobre importância cinco
vezes superior ao salário mínimo mensal de
maior valor vigente no País.

·········-·························-····-·······----LEIN•5.694
DE 23 DE AGOSTO DE 1971

Dá nova redação ao item I do §
do Art. 64 da Lei

n~'

4~'

3.807, de 26 de

agosto de 1960, que dispõe sobre a
Lei Orgânica da Previdência Social.

O Presidente da República,
Faço saber que o COngressO Nacional de-creta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art ] 9 O item I do § 49 do art. 64 da Lei
n~'3.807, de26deagosto de 1960, que dispõe
sobre a Lei Orgânica da Previdência Social,
passa a vigorar com _a seguinte redação:
"I- concessão de auxílio-doença ou
de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após ingressar no sistema da
Previdência Social, for acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, paralisia irrevers1vel e incapacitante, cardlopãtia gfave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte deformante), bem como a de pensão por morte, aoS'seos-dependentes;"
Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília,23 de agosto de 1971; 150~ da Independência e 83• da República. - EMÍUO
G. MÉDICI- Júlio Barata.

(Às Comissões de Constituição e Justiça
e de Legls/a!.:ão Social.)
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que eram provenientes de fora de Brasília,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
condições de moradia entre outras.
-Os projetas que acabarri de ser lidos serão
Hoje, no entanto, não se vive mais essa sipublicados e remetidos às comissões competuação, os servidores do DF, na sua esmagatentes.
dora maioria residem em Brasilla, muitos já
--A presidência recebeu, do Deputado_ Augusto carva1ho, anteprojeto de lei que "deter- - há bastante lehtpo. Não se justifica, portanto,
mina a alienação dos imóveis residendals fun~ a manutenção dispendiosa para os cofres públicos -desses imóveis, niormente nas cOndidanais do Governo do Distrito Federal e a
ções de crise financeira vivida pela economia
utilização dos recursos dela oriundos na recubrasileira.
peração c:las escolas da rede oficial de ensino
Por outro ládo, a situação" da ir~a -;~~[ai
e determina outras providências".
Nos termos do parágrafo único do artigo se agta\ra em virtude dessa crise. É exeinplar
a esse respeito o estado lamentável das es_co2 9 da ReSolução n~ 157, de 1988, a matéria
Ias públicas do Distríto Federal: Assim, a intenserá despachada à Comissão do Distrito Feção do presente projeto é também a de alocar
deral.
recursos para que a rede educacional_do DF
--É-o seguinte O ahtepfojeto recebido
seja recuperada e ampliada, em__ proveito dos
_ que n:t~i~ a utilizam, a infâricia e juventude
estudantis de Brasília.
· ANTEPRClJETO DE LEI
N'
DE 1989
Dessa forma:, _acr::editamos que este nosso .
-- _ Deiemlina_ª__ aji_~naÇã.o dos projeto será aprovado, devido, por um lado,
Imóveis residenciais funcionais do cortar custos hoje indevidos e, por outro, inGoverno do Dlstrlto Federal e a utili- vestir em área fundamental -para o desenvOlzação dos recursos dela oriundos na vimento do DF e do País.
Sala de Sessões, 3 de abril de 1989. recup-eraçao-das escolas da rede oficial de ensino e determina outras pro- Augusto CBIValho.
vidências.- ·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Há oradores inscritos. Concedo ã palaVra
, (Do Senhor Augusto Carvalho)
ao nobre Senador Juta_hy Magalhães.
Art. 19 O Governo do Distrito Federal, inclusiv_e SLJaS_Fundações, Autarquias, EmpreOSR.JIITAHYMAGALHÃES(PMDBsas de Economia Mista, Empresas Públicas,
BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. PreaJienará, no prazo de 90 (rioventa) dias, a considerite, Srs. Senadores, os erros e acertos
tar da publicação desta Lei, os imóveis resiacumulados pelo Governo, durante o Plano
dencici:ís funcionais_ de que dispõe, ressalvada
Cruzado, -não parecem ter-lhe fornecido exPea residência oficia] do Governador.
Art. 2 9 Os récudfds ProVenientes da alie- riência sufideiite para conduzir a bom termo
os desdobramentos do Plario Verão - última
nação dos imóveis a que se refere o _artigo
grande tentativa que empreende para evitar
anterior serão totalmente alocados para a reque a ecOnomia" resvale- de v~ -para o caos.
cuperação e construção de escolas da rede
SubvertendO a PróPria ordem que havia -esta.
oficíal.
belecidO, de chegar primeiro a um acordo soArt. _3ç Terão prioridade na aquisição dos
bre os sãiailos e~ Só então, iniciar o_ processo
imóveis os funcionários do quadro pennanende descongelamento, o· Governo já autorizou
te do Governo do Distrito Federal, neles resio realinhamento de preços de urna série de
dentes há pelo menos 5 (cinco) anos consepfÕduioS -.:.. ãlguns dos quais acumulando
cutivos.
Jllajoração superioi a: 1"8% - enquanto --aS
§ 19 Os imóveis serão alienados aos fundiscussõ~ :Sobfe a recomposição, reajustes
cionários pelo preço de mercado, através de
e regras salariais navegam nuin mar de indefifinanciamento do Banco Regional de Brasinições.
lía--BRB, segundo as regras do Sistema RA despeito do otimismo com que a área
nanceiro de Habitação.
econômica- dci ExecutiVo analisa o desempe§ 2 9 Não terão direito à aquisição funcionho do plano, nos seus dois primeiros meses
nários, ou mesmo seus cônjuges, proprietáae implementação, sobram motivos para
rios de imóveis residenciais no Distrito Fepreocupação. A recente greve geral dos trabaderal.
lhadores, por exemplo, se não chegou a parar
§- 3~' Atendido o_ disposto no caput deste
o País, como pretendiam suas lideranças,
artigo, os imóveis restantes serão alienados
acarretou sérios prejUízos à já coinbalida ecomediante leilão, divulgado previamente no
nomia- nacional. -E deu o sinal de partida para
Diário Oficial e nos órgãos de comunicação
uma série de paralisações isoladas, suStensocial.
tadas por categorias mais combativas, que
- Art. 4 9 Esta lei entra em vigor na data de
protestam -contra a retOmada do arrocho salasua publicação, revogando-se as disposições
rial e exigem a imediata reposição d9.s perdas.
em contrário.
Por outro lado, tem crescido o número de
JustiftcaQio
ações que apertam à Justiça do Trabalho, pleiteando a URP de fevereiro e outras compenA manutenção de imóveis funcionais pelo
sações a que os assalariados _se julgam com
GDF justificava-se no passado, nos primeiros
direito, visto que as rodadas de negociações
tempos da capital federai, quando as dificulentre as lideranças sindicais e o Ministério
dades de toda ordem oi;Jrigavam à adminisdo.Trabalho não lograram re&ultados práticos.
traçllo pública a oferecer aos seus servidores,
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Foi pela via judicial, aJiâs, que o Plano Bresser
começou a desintegrar~se muito antes do que
se esperava, porque- faltou ao Governo e à
própria sociedade a compreensão de que n._e~
nhuma estratégia económica pode prevalecer
sem passar antes por um acordo sobre salários.

-·

Não é difícil concluir, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, que. 6s dois primeiros planos de

estabilização económica propostos pelo Governo Samey fracassaram justamente pela
pouca expressão atribuída aos salários. E tudo
indica que sua terceira tentativa de ordenar
a economia esteja indo pelo mesmo caminho,
vítima da mesma miopia com que conduziu
as refonnas anteriores. ao negar aos salários

ajusta participação no total da renda nacional.

diferentes cálculos para detectar os prejuízos
trazidos aos trabalhadores pelo Plano Verão.
A contradiÇão começa com a própria opçao
do salário médio que, na concepção de Walter
Barelli, diretor do Departamento lntersindical
de Estudos e Estatísticas (DIEESE), revela a
falta de isenção técnica. "Se os planos têm
de ser neutros em relaçáo à repartição de ren·
da"- ele comenta- "ao arbitrarem o salário
médio, rompem com a neutralidade, em prejuízo do assalariado".
O Sr. Mauro Benevides me V. Ex' um aparte?

Permite -

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Com
todo prazer, Senador Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides- Nobre SenaArbitro solitário da demanda capital versus
dor Jutahy Magalhães, V. Ex' realmente traz
trabalho, imbuído do dogma de que os sa1ápara debate no Senado um problema de reaJ
rios são os responsáveis pela inflação, pelo _ _magnitude, para o qual convergem as atenexcesso de demanda agregada- como prega
ções_ de importantes segmentos da sociedade
o Fundo Monetário Internacional, ao lado de
brasileira, sobretv.dQ os assalariados. Dispooutros mitos prontamente endossados ---:-_ o
r1ho-me a oferecer a V. Ex" o meu testemunho
Governo não tem cUmprido satfsfatoriamente
quanto a uma referênCia no discurso de V.
o papel que lhe cabe nessa contenda. E termiEX' à protelação, liDnentaVelment.e_ ocorrida,
na como espectaqor impotente das greves
no estabelecimento dos reajustes salariais,
que, por ironia, acabam por alijá-lo da discusmesmo aqueles que dependem da manifess6o sobre a matéria que tentou colocar sob
tação da Justiça especializada, no caso, o Trisua competência, ao levar a questão para a
bunal do Trabalho. Estou vindo de Fortaleza
negociação coletiva.
e· Já senti, no âmbito do Banco do Nordeste
Não foi por outro mérito, senão o da greve,
do Brasil e dos seus servidores, uma extraorque o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo
dinária expectativa pela procrastinação que se
assinou, nos dois dias de paralisação, nada
tem registrado na apreciação do dissídio colemenos do que oitenta acordos com as empre~ tivo,já submeti_doao.exame dqTribun~ Sup_esas, em nome de seus associados, e a Fiesp
riór dO Trabalho. São _7 mil servidores que
admitiu negociações que importaram em reaaguardam a me_diação daquela Corte, para
justes de. I O% em média Para conjunturas
que sejam aqueles dedicados funcionários do
graves, remédios extremos. Mas essa não deve
BNB, atendidos n_as_suas postulações. A próser a regra da coexistência entre patrões e
pria diretoria do banco está empenhada em
empregados, sob pena de admitirmos excessUperar o impasse, a fun cfe que aquele estabesos como a longa ocupação da Mannesmann,
ledmento de crédito oficial não seja atingido
em Belo Horizonte, a brutal repressão militar
por uma greve dos seus servidores. Portanto,
dos grevistas, em Vitória, ou o vandalismo que
V. Ex_t traz uni tema de indiscutível relevância,
depredou centenas de ônibus em todo o Pafs. -~-cabe a todos nós clamarmos, como faz V.
É forçoso admitir que o Governo tem consiEx' neste instante, para que esse problema,
derado a questão com muito atraso. A princi- que se agudiza a cada momento, o do salário,
pio, prevaleceu a retórica do lucro real nos _p ___do reajuste, q Qa reposição seja resolvido
salários, de 22%. Pela inConsistência esse dis-na base da negociação, da apreciação do discurso logo cedeu espaç:o ao reconhecimento
sfdio coletivo, ou na fixação de pisos salariais,
de perdas decorrentes da variação de preços
e nós cheguemos, afinal, àquela solução que
referente ao periodo e à mudança do INPC
atenda às reivindicações das classes traba1hapara o IPC. Mas, desde então, os entendimendoras.
tos sobre a recomposição têm-se revelado esO SR. JOTAHY MAGAiiiÃEs - Agratéreis.
deço. o aparte de V. Ex", Senador Mauro BeneAs negociações não avançam, Srs. Senado-vides, inclusive o testemunho que traz de sua
res, porque, repetindo Carlos Drummond de
visita última a Fortaleza a respeito dos funcio-Andrade, há uma pedra no caminho, reprenários do Banco· do Nordeste, mas, principalsentada pelas divergências entre trabalhado- mente, agradeço a contribuição de V. Ex', porres e Governo. Enquanto este _último acena
que sem ela o meu discurso deixaria de ter
com um abono geral de 13,6_%, as centrais
valor. V. Ex' sempre engrandece os nossos
sindicais reivindicam a1gumas vezes mais. Na
pronunciamentos com interferências lúcida V.
raiz do problema, uma pendência antiga, exEx" colore muito os nossos pronunciamentos.
pressa pela questão da metodologia, impede
Agradeço penhorado.
que se chegue a índices aproximados e que,
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, na
a partir daí, se viabilizem acordos com mais
verdade, não há como negar que a metodoagilidade do que as morosas negociações que
logia de que o Governo lança mão, na hora
hoje pres_enciamos.
de fazer as contas relativas aos salários, nao
No caso atual, mesmo em se tratando de tem conduzido a resultados satisfatórios. É o
caso, por exemplo, da escolha da OTN JNI"II
uma ciência exata, a matemática conduz a
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proceder ao cálculo dos salários médios de
88. Cõmo as extintaS OTN eram estabelecidas
na base do IPC, e este media a inflação do
mês anterior, sempre que ocorria uma aceleração inflacionária registrava-se perda na correção monetári;3. Com isso, no decorrer do
ano passado, a OTN foi acumulando uma defasagem em relação à inflação efetiva, e, no
momento em que foi utilizada como parâme~
tro para o -cálculo do salário médio, acarretou
danos superiores a 92% aos assalariados.
Não é de se estranhar, pois, que o Dieese
compareça com uma conta em que consigna
as perdas salariais entre 44,26% e 59,13%
de acordo com a data-base de cada categoria,
e proponha índices entre 70,28% e 99,64%
para que os salários alcancem o pico regis·
trado em março de 1986 - o primejro mês
do Plano Cruzado, um dos raros periodos em
que se preservou seu poder aquisitivo, perante
uma expectativa de inflação das mais baixas
de nossa história.
É natural que os sindicatos se sirvam de
referenciais que lhes pareçam menos desfavoráveis, numa conjuntura imprevisível como a
que hoje experimentamos. Por outr~ ladp, não
é jUsto que o Gov:emo recorra ~os parâmetros
menOs expreSsivos para Cori"lpOf seu próprio
índice, jogando a possibilidade de um acordo
para um futuro remoto, se não lhe ocorrer,
como é presumível, a hipótese de arbitrar, por
sua conta e risco, a taxa de recomposição
que lhe pareça mais conveniente.
Não é c:l.emais_que nos lembremos, Sr. PteSidente e_ Srs. _S_enadores, que, arytes_ de editar
aPlano Verao, o Governo tratou de reajustar
as tarifas públicas e os preços administrados
pelo ClP, e a classe empresarial seguiu de
perto o exemplo, praticando aumentos elevados antes da entrada em cena do congelamento. E, pela prática de manipular os fndices
sempre que lhe convém, não é demais também supor que o custo de vida não foi de
70,28% emjaneiroedeapenas3,6% em fevereiro e de só 6,5% em março, como sugerem
os primejros indicadores.
Assim sendo, não há corno duvidar de que
os trabalhadores estejam enfrentando sérias
dificuldades. Empresários de bom senso, tendo em mente o fato de que é preciso preservar
a capacidade aquisitiva do assalariado e a ne·
cessidade de fortalecimento do mercado interno - como suporte de sua sobrevivência partem para a concessão de reajustes real_is·
tas, como o setor calçad.ista de Franca, em
São Paulo, que promoveu acordos elevanda:
o salário de seus empregados em 74%.
Num País que configura a sétima economia
do mundo, esse é um ponto que merece refle~
xão. Mesmo porq1,1e governo nenhum conseguirá manter-se tra1_1qWlo no Palácio do Plarialto, se Mo assumir o crescimento do País
cÕmo um imperativo decorrente da necessidade de garantir um padrão de vida decente
a s.eu povo. E condições dignas de vida pressupõem empregos, salários condizentes, habitações, serviços públicos suficientes .em quantidade e qualidade, a começar por escolas,
. hospitais. estradas, saneamento básico.
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Nessa encruzilhada, inevitavelmente, vai-se
esbarrar nos fantasmas que têm atormentado
o País na última década; a dívida externa e

um feitor implacável, o Fundo Monetário lnternacionaJ, responsáve1 pelos modelos econôrn!cos recessivos implantados nos países devedores. Uma auditoria da dívida nos levaria,
certamente, a resultados surpreendentes, ao
constatar o volume de recursos liquidas drenados para o exterior, que nos transforma de

tradicional importador de capitais num exportador de riquezas que tanta falta fazem ao Pais.
É- preciso denundar a dívida, porque é em
seu nome que o Br~il está proibido de crescer, gerar empregos e remunerar condignamente seus trabalhadores. É também preciso

denunciar as mentalidades arraigadas ~ retf6..
gradas, que privilegiam o capital além do ra-

zoável. Não é por acaso que os investimentos
empresariais têm uma lucratividade superior
a 50% no Brasil, enquanto em países desen-

volvidos, como os Estados Unidos, o lucro
é dé 12%, em média, porque, lá, o trabalho
tem uma retribuição à_ altura de sua partici~
pação na geração de riqueza.
E por deformações dessa ordem, Si's._5enadores, que sempre foi uma tradição brasileira
os preços caminharem na frente dos salários.
Graças aos _exemplos recolhidos no passado,
é possível constatar a natureza aleatória das
decisões que defmem e implementam as políticas sa1arfais, transformando-as numa sucessão çl.e malabarismos_ estatísticos, calçados
em fórmulas artificiais de indexação, que fazem do assalari~do sempre um perdedor.
Num quadro de tamanhas proezas, não seria de se estranhar que, em 1973, contr~ uma
inflação medida de26,7% o Ministério do Trabalho comparecesse com um índice de apenas 13,7% para embasar o cálculo dos reajustes. Mas 1976 levaria vantagem. como a instituição do chamado "fator de relação de trocas", pelo qual a taxa de produtividade ficaria
·condicionada ao desempenho das exportações brasileiras. Como a tática ingressou na
determinação do reajuste numa época em que
a relação de trocas era_nitidamente desfavoráVel ao País, é Permitido supor que a estratégia consístia numa fohna de lesar os traba,. lhadores.
Em outubro de 1979, como a inflação dos
doze meses anteriores estivesse próxima dos
90% ~a maior índice contabilizado em 15
anos -, o GOverno decidiu substituir os reajustes anuais por semestrais e, desde então,
a política salarial passou a funcionar como
um dos instrumentos básicos de ajuste interno
· da economia, com as vantagens e prejuízos
decorrentes dessa função.
Com as perspectivas sombrias que se abatiam sobre o mundo, em 1983, por exemplo,
e a ameaça de uma depressão que não somente se confirmaria, mas também traria con·
seqüêrlcias, até hoje irreparáveis, para os países de _economia frágil como o Brasil, os saiãrios sofreram duros reveses. Afinal, o PIB havia
experimentado uma queda de 2,8% em relaçao ao ano anterior e, para recuperar o equii·
brio, segundo a clássica receita do FMI, extin~u-se a garantia de ganhos reais e foram

estreitadas as faixas salariais. Esse foi um ano
eXemplar, no tocante à vuiTierabilidade salarial:
a -começar de janeiro, as regras sobre. sa1árlos
mudaram cinco vezes, sendo que uma delas
prevaleceu apenas por sete dias. Os trabalhadores que, no começo do ano, ganhavam até
3 salários mínimos, e tinham garantidos 100%
de reposição do lNPC, ern agosto, viram esse
valor ser reduzido para 80%. A garantia de·
crescia à medida que subia o número de salários pagos a cada categoria, e ~berava para
a livre negociação os_ que fiZessem jus a 15
e 20 mírlimos. · · · · · ·· · ·
O Cong~e_sso Nacional não compactuou
com essa maquiavéllca conSplração contra o
trabalhador; ele exigiu do Governo alternativas
salariais menos draconianas, que asseguras-sem completa cobertura do- INPC - então
·a indexado_r_ de saJários~ que marchava próximo à inflação - aos que percebiam até três
salários mínimos. Um ano depois, foi reintroduzido, por lei, o reajuste automático de 80%
do JNPC para as demais faixas, como formá
de compensar as perdas que seus integrantes
vinham acumUlando.
A primeira mudança nas regras salariais,
já no Governo Samey, foi em dezembro de
1985,-quando sua equipe económica propôs
reajuste de até 80% do lPCA.- o novo indexador da economia - para quem ganhava até
10 salários mínimos. Em março de 1986, com
o congelamento de preços e a instituição da
escala móvel, foi estabelecido o reajuste automático para todas as faixas, sempre que a
inflação oficial acumulasse 20%. Na sua versão original, o Plano Cru~ad_o representou uma
avanço no tocante à política de distribuição
de renda, ao garantir aumentos reais aos salários como· meio de fortalecer o mercado interno. ~~s, ~tro meses depois, incapaz de admitiisfrar o descongelamento, e preocupado
em deter a-inflação e os reajustes, a equipe
económica cometeu sua primeira mágica:
subtraiu do índice oficial da inflação os reflexos
dos_ impostos compulsórios· instituídos sobre
a venda _de combustíveis e de automó.veis e,
graças a esse expurgo, o gatilho salarial só
foi disparar, pela primeira vez, em dezembro
de 86.
O descongelamento da_ economia, logo
af>óS-as_eleições, a elevação das tarifas públicas e a substituição do IPC pelo INPC produziram mudanças que se refletiram duramente
sobre os salários. A tal ponto foram se acentuando as defasagens que em junho de 1987
o salário médio real passou a representar apenas 80% do valor que detinha em dezembro
de 1984.
. Contudo, a quota de prejuízos dos trabalhadores não havia ainda se esgotado. O Plano
Bresser, proposto a seguir, foto autor do mais
claro arrocho atê então estabelecido sob os
auspfcios da Nova República. Com a criação
da URP, que reajustava os salários pela média
da inflação anterior, houve um hiato inflacionário que até hoje não foi coberto. Como o
último gatilho do Cruzado havia disparado em
junho de 1987, reTerente à inflação acumulada
até 31 de março, o resíduo remanescente fi. cou para ser pago em seis meses. Po~ outro
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lado, a_ inOação deju!lho,_de 26,06%, não foi
computada nos cálculos de reposição e, em
conseqüência desses arranjos, chegou-se, em
agosto de 87, a um patamar histórico, .com
os salários valendo 60% do que representavam cinco meses antes.
Num ano de inflação ascendente, como foi
1988, nem o recurso da CJRP garantiu a preservação dos _salários. Economistas como Ema·
ne Galvêas- que já integrou a equipe económica do Governo em três períodos sucessivos
-; dão testemunho público de que os técnicos sabem que, em "um processo inflacionário contínuo, permanente, o único me(:anismo de defesa do salário real é seu reajuste
pelos picos". I:: o ex-ministro da Fazenda do
Governo Figueiredo que, em artigo na FoDta
de S. Paulo, lembra que "não estamos lidando com coisas supérfluas, mas tratando do
salário dos trabalhadores, certamente a mais
importante de todas as questões nacionais".
Faço um Pãrentese, Sr. Prestdente, para dizer que citei a fràse de um ~x-Ministro da Fazenda, em que S. EJc!' diz que tratar de salário
é tratar talvez da questão mais importante do
País_. Não é o que pensa o Plenário do Senado.
Não deixa d,e ser um recçmhecimento. valioso, ~mbora tardio, Sr. Presidente _e Srs. Senadores, porque o Sr. Emane .Oalvêas não tem
mais poder _de decisão. E, assrm, estamos às
voltas· c:om uma questão primordial, muito
embora ~~m nenhuma boa perspectiva à vista.
É certo _que o Congresso_ Nacional deu sUa
colaboração, embora pequena, quando da
apreciação do Plano Verão, para que o massacre dos salários não fosse maior, instituindo
um reajuste compensatório para os assaJariados que tinham sua data-base entre fevereiro e outubro, perfazendo um máximo de
9,48%, a _ser pago em três parcelas até maio.
Não é dificii imaginar que, quando se consumar o pagamento do último percentual, pouco
superior a 3%, essa compensação estará totalmente corroída, porque não há a promessa
de inflação zero.
Hoje, ganha corpo a teoria da livre negociação, que vem_ à ton_., sempre que o Governo
planeja, por conta própria - a despeito da
audiência d<;!da aos empresários que fazem
a apologia do método -, urna nova política
de salários. É bem verdade que a livre negociação, que incidiria apenas sobre os salários acima de três mínimos, reduziria a pressão sobre
os preços, mas tambémpÇtderia converter-se
na causa de deflagrações de greves ao longo
do ano.
A livre negociação, se opcional, representaria uma saída, se houvesse a compreensão
de que os salários são um dq_s pilares básicos
do processo produtivo e sua remuneração deve ser compatível com as necessidades dos
trabalhadores, não importa o momento económico _que se viva. Se consideramos que o
salário representa, no País, apenas 15% do
preço final do produto e que a indústria trabalhe com uma ociosidade da ordem de 30%,
podemos observar que há espaço para uma
ampla negociação, 'tendo como parâmetro o
ganho em escala.
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Infelizmente, não é esse o espírito que tem
dominado a classe empresarial. Quando se

fa1ou na possibilidade de reajustes sem repas~
se aos preços, não foram poucas as manifestações contrárias. -com -a tutela do Governo
ou a livre negociação as discussões salariais
estarão sempre com um impasse à vista A
menos que haja a disposição de transigir, de

encarar com maturidade um assunto de tamanha relevância, não será possível evoluir, superar as contradições entre o capital e o trabalho
e conquistar a tranqüilidade que o Brasil precisa para crescer.

Papel relevante na arbitragem dessa questão vai caber ao Congresso Nacional, respaldado nos enunciados dos direitos sociais do
cidadão, consagrados na nova Constituição.
As centrais sindicais, juntamente Cprh oS Parti~
dos políticos, poderiam acelerar esse processo, ao lado da aprovação de medjdas levadas
ao exame do Governo_. como a unificaç-ão das
datas-base, entre outras soluções dependentes da criatividade e da disposição de negociar.
Afmal, não se pode esquecer que, enquanto
em países como os Estados Unidos, o salário
ingressa com 70% ria formaÇão da renda, no
Brasil esse índice cai pela metade. A despro~
porção é muito grande mas, longe de trazer
o desalento, deve servir como parâmetro j>ara
mediar negociações que assegurem ao salário
do trabalhador contrapartida mais jUsta na geM
ração da riqueza.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr.JutahyMagaJhães o Sr. Nelson Carneiro deixa a ca~
deira da presidênci(l. que é ocupada pelo
Sr. Pompeu de So45a.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. (Pausa)
S. Ex" não eStá pi"esente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.
O SR. MÁRIO MAIA (PDT-"' fi.C. Pronuncia o seguinte discurso, Serru:evtsão do orador.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, passo
a ler página do Correio Brazillense, de ontem, domingo, dia 2 de abril de 1989, sob
o titulo:

CARTA DE BRASÍUA
FORTALECE POSIÇÃO
DO BRASIL

As delegações estrangeiras que participaram da VI Conferêhcia Ministerial da
América Latina e do Canbe sobre Meio
Ambiente respaldaram o posicionamento
do Governo brasileiro, contrário à ingerência de nações do Primeiro Mundo em
questões iiltemas dos países subdesen~
volvidos. O repúdio dos representantes
do continente aos "injustos ataques" de
entidades internacionais, motivado pela
tentativa de se garantir o exercício da so~
berania e a legítima utilização de seus
recursos naturaiS. reforça as declarações
do Presidente José Sarne}' ae cOnd_eriii~

ção _às investidas internacionais através
do problema ecológico, principalmente
na Amazônia.
EsSa propóSta- de solidarização com o
Brasil está inserida na Declaração de BrasHia, __dOc_umento elaborado pelos rnirJ.istrOs Para sintetizar os debates ocofrldos
durante o encontro e sugerir mudanças
que viabiliz_em a preservação- do ecoss.is~
tema. As divergências tiverain início nã
abertura da conferência, quando o presidente da República rebateu o discurso
do diretor~executivo da Organização das
Nações Unidas, Moustafa Talba, que Insinuou uma necessária influência dos paíeses dese_rwolvidos nessa questão, Como
alternativa única para restabelecer o equiUbrio arilblental.
O apoio das nações- da América Latina
e do "C;:fribe -à posição brasileira caracteriza como político O prihcipal aspecto
do documento ofidal dã conferência, recliaçanao a-aventada-perda da soberania
nacional. Os ministros ·entenderam, ain·
da, que a consolidação da demo-cracia
e a garantia do_ desenvolvimento econômico e social dos países do continente,
que seriam facilitados com ·o ·estabelecimento de regras favoráveis ao pagamentO da dívida externa, são condições
indiSpensáveis para que seja possível
aproveitar racionalmente os recursos na~
tura!s e evitar a degradação ecológica.
Os ministros reconheceram a necessidade urgente de se encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento das nações
menos abastadas e a proteção e conser~
-vação do meio ambiente, "através de uma
gestao adequada dos recursos naturaiS
e de um controle do impacto na ecolo~
gia". Na carta, que contém-15 itens, expressam ser- indissolúvel a relação existende entre assuntos ambientais e o progresso econômico, onde a racionalidade
seria básica para garantir beneficias a gerações futuras.
Acreditam ser fator essencial para impedir a degradação ecológica o melhoramento das condições de vida nos países
da, r~gião, lendo em vista que ci ãtual posi-- doiiãmento das nações do Primeiro Mundo estaria_ condenando milhões de pessoas a urna sobrevivência abaixo dos níveis de dignidade humana.

Umltações
Na declaração, fica explícita a opinião
dos participantes de que os atuais níveis
de desenvolvimento econômico e as taxas de crescimento populacional limitam
severamente a possibilidade de que os
objetivos da gestão ambiental possam ser
facilmente alcançados. "Esta situação
exacerbou-se pelo forte endividamento
da América Latina e do Caribe com a
comunidade financeira dos países industrializados. Não há como pagá-la, nem
aumentando a fome e a miséria de nos~ so~pbVó$"~--

Afirmam que as medidas adotadas pelos países da região são importantes, mas
insuficientes para· solucionar de maneira
justa, estável e duradoura o problema da
dívida. :·ama solução somente será passível com o estabelecimento de nova ordem econõmica, com os credores assumindo a responsabilidade de também resolverem a questão do endividamento e
suas conseqüências". Acrescentam que
estas nações deveriam assegurar, através
de facilidades institucionais específicas,
a disponibilidade de recursos para a realização de projetes de proteção ambiental.
Em quatro tópicos intermediários, os
ministros fazem urn "chamamento aos
países industria1izados, em particular aos
que" co-mpartilham c::om nossa preocupação"_. no sentido de ampliar o nível de
suas contribllições técnica,$ ~ fi_nanceiras
às nações em desenvolvimento: Citam
haver urgência de uin apoio efetivo ao
Pro-grama das Nações Unidas para o
meio ambiente, bern como para as investigações cientilicas nessas regiões, visando ao manejo eficaz dos sistemas naturais
e ao fortalecimento dos_ processos nacionais de tomada de de.cisã.o.
Observam que a cooperação internacional para a proteção do meio ambiente
deve incluir o livre acesso à informaçãocientífica e a transferência, sem fms lucrativos, das tecnologias destinadas à preservação ambiental. Sugerem o ;;tumento
das áreas naturais protegidas (resei"vas),
para que cessem as agressões ao ecos-sistema, representadas por ''transporte e
disposição indiscriminada e ilegal de
substâricia tó)Çicas, o despejo dos rhes-mos nos oceanos, com conseqüência rigorosas para as áreas costeíras.

Desperdído
_O documento síntese da VI Conferência tr~ uma denúncia quanto aos modelos de industrialização, que, em funçãO
do consumo e desperdício, se constitui
no principal agente agressor do meio am~
biente. "Essa é a oríQem do desgaste acelerado dos recursos naturais do planeta,
e da introdução cada vez maior de produtos de contaminaçao na biosfera". Os ministros ~isseram estar comprometidos
com um curso de ação capaz de evitar
que se repita!fl nos países da Améric::a
Latina e do Caribe os erros cometidos
nesse padrão de desenvolvimento, co-nir.uti no Primeiro Mundo.
De maneira imperativa, afirmam que
_os países que possuem armamentos nucleares e "outras índoles para destruição
em massa devem c::essar imediatamente
todos os experimentos e promover ativamente sua eliminação. Somente aSsim
será possível garantir a proteção do meio
ambiente contra o risco de contaminação
e destruição ecológica". Sem otimismo
prematuro, mostram-se convencido no
tocante à necessidade de um nível de
coópetação sétn precedentes entre os
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dos, representantes do povo, enfim, nós todos
temos que nos unir e tomar providências imediatas e práticas n!o s6 através de legisJação
"solução globaJ para nosso ameaçado
competente, maS cóm ai;ões efetivas, no senplaneta".
tido de começar a fazer alguma coisa em vista
do que está sendo denunciado, tirando-se os
E, em seguida, Sr. Presidente, apresento - exag_eros e repelindo-se as acusações de que
países industnaJizados e em vias de desenvolvimento, com o propósito de uma

urna síntese das propostas que foram exaradas através da chamada ''Carta de BrasíJia",
subscrita por 32 países da América Latina e
Caribe.
Todos os Srs. Senadores tomaram conhecimento, e alguns devem ter participado da VI
Conferência Ministerial da América Latina e
do Caribe sobre o Meio Ambiente, que ocorreu
nos dias 29 e 30 próXimos passados.
Estivemos presentes, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, a essa Conferência por ocasião
da instalação dos seus trabalhos, quando foi
lida uma mensagem por um emissário do Sr.
Presidente do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, o Sr. Moustafa Tolha.
A leitura foi fetta em iriglês e, como não
somos versados na língua britânica, nao pudemos captar o que dizia o emissário do Sr.
Presidente das Nações Unidas para o Meio
Ambiente. Mas, pelo discurso-resposta de Sua
Excelência o Senhor Presidente da República,
imaginamos o que estava ocorrendo. E, no
dia seguinte, vimos pelos jornais que Sua Excelência o Senhor Presidente da República se
mostrara grandemente irritado e surpreso
com as insinuações exaradas naquele discurso.
Sr. Presidente, realmente estamos- e não
podia deixar de ser, como representantes da
Federação, representando neste Senado um
estado da Federação e o povo brasileiro solidários com as respostas precisas e enfáticas do Chefe da Naç_ão às insinuações feitas,
no sentido de vincular a nossa dívida externa
com a possível formação de fundos ou criação
de entidades que poderiam, de Imediato ou
num futuro próXinio, colocar a nossa soberania em risco. O desenvolvimento do nosso
País, as preocupaÇõeS COm 0 nosso melo ambiente devem ser decididos atra;vés da. autortda.de e da soberania nacionais.
-Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, repito,
estamos solidários como 0 Sr. Presidente da
República. Pertencemos àqueles grupos que

~ap~:c~d~~ :~e:i~~:~:~u~;:;il~:=~~~~:s

Seríamos os responsáveis pelo aumento da

temperatura atmosférica no mundo, pelas
queimadas que estariam ocorrendo interrriitent_em~nte ng. Amazônia. Retirad.os ~es exageros, _com os quais não concord~mos - e
os dados científicos estão a demonstrar a faJácia destes argumentos d_e~ que a Amazônia
é_o pulmão do mundo, não é, a ciência está
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de Pesquisa da Amazônia o telex n9 092.2269,
datado de 20-3-89, nos seguintes tE!rmos:
TELEGRAMA DE SERVIÇO

Nome: D. Ana Luiza Belém Rabelo ln_stituto_ Naci_onal de P.esquisa da Ama!!:ônia
End.: Telex n9 092-2269
Cídade: Manaus
Estado: AM

CEPc
2.0-3-8_9 S_olicito enviar-me publicação
"A Floresta Amazónica e a Concentração
do Gás_Carbô_nico na Atmosfera", de
Eneas Sala_ti, fim subsidiar trabalhos parlamentares. Esclareço que custos_ da publicação e pastagem poderão ser pagos
quando do recebimento do materiaL CDS
SDS Senãdor Mário Maia endereço para
postagem: Senado Federal - Anexo II
Gabinete: 35 - Brasília - DF - CEP

a demonstrar -, afastados esses exageros,
temos que nos convencer de que urge tomarmÇ>s consciência do problema e adotarmos
providências enérgicas para que os problemas
que estão ocorrendo, e que _estão sendo denunciados, como o desmatamento exagerado
~70160
e acelerado das ftQrestas do Setentrião, sejam
coibidos, e seja posto um tenno, seja declaSr. Presidente, desta tribuna, comovidarada uma moratória ecológla à destruição que
mente, agradecemos àqueles funcionários
se está fazendo nas últimas duas décadas, na
que, de maneira humilde e simples, recebeAmazônia. Caso contrário, em nã_o_ se proce- __ ram nosso telex e responderam como pudedendo dessa maneira, ocorrerá essa destruiram, encaminhando-nos u documento soliciÇão, se não até o_ final deste Século, Como
tado que está aqui em nossas mãos.
algumas estatísticas dramáticas apontam,
Sr. Presidente e Srs. Senadofes, lemOS para
mas no meado do século entrante ou durante
conhecimento da Casa, para que não fique-º_sé~ulo todo, ou-Seja, 100 anos, que repremos aqui em discursos gongóricos e estérets
sentam uma gota d'água no oceano do tempo
e pára ·que o Govemotarfibéril não compareça
para a fq_rmação de uma nação.
sg_m um representante, Líder do_ Governo, às
Temos o exemplo, Sr. Presidente, Srs. Sena- reuniões dos Ministros da América Latina e
dores, da mata atlântica, que foi destruída em
responda à altura, como achamos_que respon500 anos, restando-nos apenas 3% das suas
deu, às insinuações a _nós impostas, e para
reservas florestais primitivas, e usando-se insque tome essas providências elementares, a
trumentos primitivos, como o-machado, o ter- fim cl,e que poss_amos fazer _alguma coisa pela
çado e a foice. Mas, a partir de 1970, com Ãrlla2:ôil.ici, lemos aqui, a corre~Pondêndã pao uso indiscrlrriíriado de instrumentais com
ra V. EX"" verem a dramaticidade em que nos
aho poder de destruição, como as motosserencontramos, pois por este camínho não
réiS, ·corito -os Cófrefitões; como os desfolhan- adiantam palavras porque não chegaremos
tes, em poucas décadas teremos destruída. to- à parte- aJi;ji..nna e a Amazônia sempre será
ta1mente a nossa Amazônia.
objeto de especulação internacional e de cobi·
-ça daqueles que procuram ocupá-Ia: - Assim, Sr. PreSidente, valendo-nos desta
Vejam a correspondência. (0 Sr. Presidente
f~ s9ar a campainha.)
oportunidade, lendo este comentário do CorVou encerrar, Sr. Presidente.
relo Brazlllense, para ficarem registrados
nos Anats do Senado as preocupações dos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
representantes da América Latina e do Caribe, - Solicito a V. Ex~ que se limite à leitura,
no que diz respeito à dramatlcidade do meio
de vez que o seu tempo já está esgotado.
ambiente, queremos antes de encerrar, fazer
O SR. MARIO MAIA --Sr. Presidente,
vou encerrar com a leitura deste documento.
mos da retórica dos discursos,_ das palavras
Manaus, 27 de março de 1989
gongbncas-das respostas à altura, para entrarExm• Sr.~
mos nas providências práticas, efetivas, conSenador Mário Maia
cretas e imediatas.
Senado Federal- Anexo OGabinete 35
_R~cebemos, corno membro que somos da
70160 Brasília - DF
Comissão Parlamentar de Inquérito, solicitada
Excelentíssimo Senhor~
nesta Casa pelo ilustre Senador Jarbas PassaEm atenção ao telex datado de
rinho, para apurar o problema do meio am21-3~89, enviamos cópia xerox da publi~
Ç_iente da Amazônia e as denúncias que estão
cação solicitada por V. Exocorrendo com respeito a interferências interPedimos desculpas pela demora no
nadona[s na nossa soberania, para acompaatendimento, pois nossa Instituiç-ão não
nhamento dos depoimentos, as várias autoritem verbé3, para nada. Nós, funcionários,
dades, cientistas e professores, conhecedor~s
é que estamos providenciando papel p/
do assunto que estão convocados para depor
xerox, confec-ção de envelopes para corSr. Presidente, enderecei ao Instituto Nacional

~~~~~~~~r~~e ~~~~ea~~~~~os~~ a~:~~: ~~~~~od~r:';~~~~~~m~:,:~~~~~t~,o~~:

aceleradamente nas três últimas décadas _
refiro-me à região amaz6nica. Por mais _que
nós queiramos esconder, por mats que nós
queiramos omitir, por mais que nós queiramos justificar os nossos cuidados, as nossas
preocupações e as nossas responsabilidades
para com a conservação da natureza, verdade
é que se diga que temos que cuidar, temos
que assumir uma responsabilidade maior e
imediata com aquilo que está ocorrendo na
Amazônia.
Por isso, Sr. Presidente, achamos que o Governo Brasileiro, este Congresso Nacional, o
Senado da República, por seus senadores, e
a Câmara dos Deputados, pelos seus deputa-
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respondência e envio pelo correio, para
atender pedidos como o de V. ~
Quanto aos custos, o que cobramos.

é que os Orçamentos dos Órgãos Públi-

cos sejam votados e liberado_s o mais breve possível, para que Instituições corno
o INPA. não pereçam depois de 35 anos

de pesquisas na Amazônia.
Esperando que a informação anexa
atenda vossas expectativas, colocamonos à disposição de V. EX

Saudações
Este vem assinado ·por funcionários cujos

nomes nos escusamos de citar, para que não
hajam retaliações possíveis nesta Nova República de tantas preocupações e de tantas incertezas.
Ora, Sr. Presidente, como--pode um órgão
desse, sem papel para correspondência, sem
dinheiro sequer para mandar uma xerox de
trabalho datilografado dos cientistas que ali
prestam serviços, como pode conhecer a
Amazônia?
Então, desta tribuna <::, _•..JrTlOs pateticamente ao Senhor Presidente da República, ao
Superintendente do novo lnstJI•Jto do Melo
Ambiente e_ Recursos Renová· .is, para que,
imediatamente, tomem as providências necessárias para suprir o Iristitut.O ilãci(fnal de
Pesquisas_ da Amazônia e o Museu Emílio
Goetdi, dois elementoS- riecessârlos- Para que
se iniciem as- pesqUiSaS iiã Amazônia, para
que se possa fazer um inventário da floresta,
fazer uma taxionomia das espécies florestais
da Amazônia, um estudo bioquímico e farmacodinâmico de todas as espécies que estão
por serem conhecidas, para se instalar imediatamente bancos de plantas das espécies nobres da Amazônia, a fim de serem fornecidas
aos empresários que querem explorar, racional e cientificamente, a Amazônia, para que
plantem e reflorestem dentro de normas e técnicas científicas. S6 asSim, Sf. Presidente, poderemos realmente dominar e nos apropriar
daquilo que é nosso, a Amazônia, fazeildo com
que ela fuja da tão comentada cobiça internacional.
.MWto obrigado, Sr. Presidente. (Muitobemf
Palmas)
COMPARECEM Mi!TS-05 SRS. SE!'IÃI)QC

RES'
- Leopoldo Peres- Áureo Mello -João
Menezes- Moisés Abrão- Carlos Patrocínio
-João Castelo -João Lobo- Hugo Napoleão - Afonso Sanchõ ....:... José Agripino Lavoisier Maia- Marco Maciel- Divaldo Suruagy - Nelson Cameio - Ronan Tito Maurído Corrêa- Meira Filho - Nelson Wedekin - Carlos Chiarem- José Paulo Bisol.

de março, sexta-feira passada, por ordem do
Governador daquele Estado, tendo em vista
a greve dos médicos, numa justa reivíndicação
por melhores cons1ç6es de trabalho, a Polícia
Militar invadiu o Pronto Socorro e espancou
os profissionais que ali se encontravam.
Sr. Presidente, os médicos que exerciam
cargos de confiança no Governo afastaram-se
dos cargos que ocupavam, em solidariedade
aos colegas que foram barbaramente agredidos pela Polícia Militar a mando do Governador.
Eram essaS as pâlavras ·qué queffa~ deixar
consignados nos Anais desta Casa, por solicitação da companheira Deputada Raquel CaPibcribe.
Sr. Presid_ente e Srs. Senadores, ao que me
consta, houve uma anistia neste País. Parcial,
e----verdade, porque os militares da Marinha,
marinheiros, até hoje têm suas mulher_es consideradas viúvas de maridos vivos. Mas os torturadores foram os primeiros a ser, na realida~
de, ailistiad6S: Sr. Presidente, a atitude tomada
no Rio de Janeiro pelo Comando Militar, de
comemora:r o movimento de 31 de niarço
rio QUarteJ da Polícia do Exército, à Rua Barão
deMesquita, onde estava instalado o 001-CODI, onde se torturou barbaramente neste Pais,
é uma afronta ao regime democrático.
:-_O JÕrnal do BraSil estampou, na primeira
página, àe sábado, 1" de abril, uma fotogi"afia
em que 0 General Wilberto Lima, Comandante
do Leste,_ coloca uma medalha no peito do
Coronel Job Lorena de Sant'Anna, que presldiu 0 IPM do Riocentro.
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guns momentos_, chega até a insinuar a necessida de da volta dos militares ao Poder, esta
mesma imprensa se- esquece que ela própria
será a primeira a sofrer repressão c_as_o, por
infelicidade, mais uma vez, a Nação brasileira
venha a sofrer um ato de força.
O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex~ um
aparte?

O SR. JAMIL HADDAD - Ouço V. Ex',
nobre Senador.
O Sr. Edison Lobão - Eminente Senador, a anistia foi realmente absoluta, foi total.
Não foram anistiados nas Forças Armadas
aqueles que sofreram punições por razões de
natureza não política, ou seja, punições adminlstrativas, questões internas das Forças Ar·
madas, procedimento que ao longo dos anos,
dos séculos ocorre. Fora daí, todos foram anistiados. O Genercd Wilberto Lima, que conheço
desde de Coronel,· é um dos mais brilhantes
oficiais das nossas Forças Armadas. Homem
correto, decerite, cultiva o-espírito de justiça.
Tenho certeza que S. EX" não promo'lería jamais um ato menos digno dentro das Forças
Armadas. Quanto às advertências que vem
fazendo o Presidente da República a respeito
do risco porque passam as instituições demo~
cfática"s, apenas procura advertir a Nação para
aquilo que- nerri ele nem a Nação desejam,
ou seja, a retomada de um processo diferente
do que estamos vivendo hoje. É seu dever
fazer isto. Sua EXcelência o faz em benefício,
precisamente, do regime democratico. Sua
Excelência está vendo e nós todos estamos
Vendo o grevismo, a sabotagem-de empreSr. Presidente, nós somos os subversivos, sários, de comerciantes etc, ~m relação à econós ~mos os agitadores, e aqueles que detem
nomia. To do 0 esforço vem sendo feito· pelo
a força agridem a Nação com atos iguais a Governo para que a inflação seja debelada.
este.
Mas há aqueles que insistem insidiosamente
Quantos companheiros nossos foram mor- em sabotar 0 Plano Verão. E na medida em
tos~ seviciados, barbo;~ramente torturados! No ___que esse plano possa eventualmente não dar
entanto, -naquele dia, COmo se não houvesse
certo, é daro que o processo inflacionário será
acontecido anistia neste País, durante a soleni~
retomado com ímpeto. E isto é o que diz o
dade, foi feita a Cham-ada de 33 mortos na
Presidente: ameaça às instituições democrárepressão às organizações armadas de es- ticas. Portanto, a advertência que faz o Presiquerda após 64, dentro da área do Comando
dente da República é precisamente em favor
Leste. A Lei só é valida quando interessa aos
da democracia, em favor da manutenção do
detentores do Poder.
regime. Não é por outra razão. Muito obrigado
F'ico, às vezes, pensaildo que há um mOvia V. Ex~.
mento, rião -há dúVida, em marcha no sentido
0 ~R. JAMIL HADDAD ""'":" N9 bre Sena-

~~~;~r~~r~{~f~~~~~~~le~~~;~~ ~~; ;~,~~~~~· anr~~~\~~c~~ ~~=m~rr;.!~

ras, declara que 0 regime democrático está
ern risco_ Só_çego ~hão énxerga!
-Sr. Presidente; a população brasileira, a elasse média brasUeira, que em 1964f iludida pela
campanha do anticomuniSmo, derrrubou 0
G'õvernO- João Goulart e fez __a marcha ··com
Deus, pela Liberdade", não há dúvida, hoje
fará a "marcha a ré, com Deus, pela liberO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
dade".
- Cof.IC:edo ~palavra ao nobre Senador Jamil
Tenho certeza de que a maioria_ das Forças
Haddad.
1'.rmadas não aceita m;;~:_is regime de,exceção,
mas existem aq-ueles que só sobrevivem nesse
O SR. JAMIL HADDAD (PDS- RJ. Pro·
nurrda o seguinte discurso)- Sr. Presidente . regime.
e Srs. Senadores: ReCebi 1 um telefonema
Sabemos nós que a imprensa tem diaria·
da Deputada Raquel Capiparibe, nossa Depu· mente colocado fatos degradantes em cima
d~ Poder Legislativo; a imprensa, que em al·
tada pelo Amapá, informando que no dia 31

Uns analisam -de uma maneira e outros de
outra. No regime democrático existe o governo e a oposição. Divergem. V. Ex.• defende,
como Governista nesta Casa, a posição que
foi assumida pelo Presidente e pelo General
Wilberto. Mas, companheiros, quando a Marinha dá um exemplo e o 'inquérito indicia vários
oficiaís Superiores, o Exército condecora
aquele que mandou arquivar o inquérito do
Riocentro, dizendo que aqueles militares...
O Sr. Edison Lobão - Situaçóes dife~
rentes.
O SR. JAMIL HADDAD - No entender
de V. Ex", claro.
_
l Dizendo que aqueles militares que estavam
com a bomba não tinha culpa. A bomba apa-
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re<::eu, caiu do céu, no colo do Sargento que
foi morto e atingiu gravemente o oficial que
foi até condecorado e continua nas Forças
Armadas.
Sr. Presídente, para que conste dos Anais,

O Sr. Edison Lobão- Permite V. Ex" um
novo apãrt~?

O SR. JAMIL HADDAD -

Ouvir V. EX

é s-entpre agradável, nobre Senador Edison

vou ler matéria do Jornal do BrasU, escrita

Lobão

abaixo da fotografia do COronel Job receben-

O Sr. Edison Lobão - Não tenho procuração para defender o exMMinistro Arm.:'!:ndo
mas, exatamente porque não há outra voz aqui
qUe-o-defenda, devo_dizer a V. EX' que o ex-Ministro deve, de fato, o que tem à amizade do
Presidente Juscelino Kubits_chek. Contudo, ele
serviu com lealdade e competência ao Presidente Juscelino Kubitschek por duas vezes:
como seu üder no congresso, numa das fase.s;
máis dificies -.e Juscelin9_0 elogiava exata~
mente pof sua competência e pelos relevalitíSsimos serviços Cj-ue -prestava -ao :SeU Governo
- e, em seguida, corno Ministro da Justiça
Portanto, ele recebeu, mas também serviu ao
Presidente da República. Ele não foi apenas
um beneficiário de g-Emtllezas, porque muitas
vezescrcontece isto: alguém é guindado a uma
posição por uma gentileza é uma mão Única.
Neste caso, não, neste caso, ele serviu ao Presidente da República com patriotismo, lea1dade e_ eXtremoc s'ehSo de résponsabilfdade. E
foi, depois, também, Ministro do GOverno do
Presidente -Geisel, o que significa que é uni
homem capaz para o exercido da função pública.

do a condecoração:

''Talvez não fosse intencional, como in~
sistia em dizer os organizadores, mas pelo
menos um ar de nosta1gia de mau gosto
ficou da cerimônia moritada pelo Comando Militar do Leste para cOm-emorar os
25" anos- do movimento de 1964_- realízada justamente no quartel da Rua Barão
de Mesquita, no Rio, tornado célebre c:omo centro de tortura no regime militar.

Entre as 47 personalidades condecoradas na ocasião, estava o general da reserva Job Lorena de Sant'Anna, tirado do
sossego das partidas de vôlei na praia,
e da faina da reforma de seu apartamento
no Leme, para receber do general Wilberto Uma, comandante_ do_ Leste, uma
medalha que reaviva a memória de seu
maior feito - o arquivamento do processo do Riocento, por ele decidido em
1981, como chefe de um lPM a respeito,
por considerar que os dois militares que
viajavam num carro com um bomba no
colo nãQ faziam por mal" (Pág'ina 4.)
Faço questão, Sr. Presjdente, de que conste
dos Anais desta Ccisa esta_- rriãté_i-~: Respei~
tamos os militares e as Forças Armadas, mas
no regime democrático nenhum país é tutelado por essas Forças.
Sr. Presidente, e a propalada anistia? Quanto a-os membros do Clube _da Tortura, nunca
mais se levantaram para procurar saber onde
andam os mortos, reprimidos naquela época,
pois eram considerados subversivos e hoje
não se admite que esses fatos sejam levantados.- No entanto, foi feita a leitura dos nomes
de 33- Pessoas qt.ie constam como tendo sido
mortas nos confrontos com elementos chamados de es_querda.
Sr. Presidente, na realidad-e queremos uma
democracia plena e para que isso aconteça
há necessidade de denuo.c:::i9r aqueles radicais
das Forças Armadas ou não - e aqui cito
o Genera1 EUdydes Figueiredo, que ataca violentamente os políttcos, e o Sr. Armando Falcão, figura negra da polftica nacional, que tudo
o que tem na vida deve a um home_m chamado Jusce1ino Kubitschek. Tendo se [)'ido à ditadura como Ministro da Justiça, hão teve a
hombriedade de ir ao enterro do Sr. Juscelino
Kubitschek! É o homem que bate palmas a
quem está no Poder. E _é este homem que
hoje vem e diz: "se "esse" ganhar será o_caosf
se o "outro" ganhar, será a revolução"! São
os eternos donos da verdade em nosso País.
Quando estamos completando 100 anos
de República, com 54 anos de regimes de
exceção- ditaduras, estados de sítio e v6r@s
outras exceções - , ainda a hi_stória_ é a mes-

ma.

O SR. JAMIL HADDAD~ Nobre Senador, como já disse, cada um interPreta da sua
maneira. V. Ex• o considera um homem leal
dentro da visão em que se colocou, e tem
todo o direitq de faz~~Lo. V. Ex" sabe que ele
foi Ministro da Justiça do Sr. Juscelino Kubitschek. no seu Governo, o ex-Presidente anistiou
i(lie"dÜrtarriente os golpfsta dê Aragarças e Jacareacaliga, que chegaram ao fim de suas
carreiras dentro da Aeroná1.:1tica.
O Sr. Edison Lobão- I: verdade!
O SR. JAMIL HADDAD - No entanto,
nesta anistia de agora, ainda se comemora
a Revolução, 25 anos depois, condecorando
um oficia] que presidiu o IPM do ~ocentro,
dizendo que aquela bomba pareceu ali, ninM
guém sabe a de onde, e que, na realidade,
nada existia no sentido de haver mortes e mais
mortes com urna bomba colocada dentro do
Riocentro.:.... aentro se real~va, naquele momento, um show de música popular.
Mas eu quero dizer a V. Ex" que existem
neste País os que não querem o regime democrático porque, ar, os atos de corrupção _aparecem, No regime democrático aparecem os
atas de corrupção. Não são punidos, é verda·de; até agora, ningUém foi punido, mas os
atos aparecem.
O Sr. Edison Lobão - É conÍra esses,
os c:jue não querem o regime democrático,
que o Presidente José Sarney tem_ feito as
suas advertências.

O SR. JAMIL HADDAD - No regime
ditatorial,·· ria -realidade, os fatos estão escon·
didos.
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Sr. Presidente. àS--veZes, riâo acredito nos
fatos que leio. E já, em discurso que fiz há
poucos dias, declarava que_ S. EX' _o Ministro
João_ Batista de Abreu deu como uma das
causas da inflação _de 6.09% a men-salidade
dos clubes.
Sr. Presidente, sem comentários! Posteriormente, para resolver esse problema do aumento da inflação, o povo brasileiro foi benefi_ ciado com a diminuição do JPI para a indústria
automobilística. Quer dizer~ _o povo vai comer
arroz mais barato, feijão mais barato, a carne
vai aparecer nos mercados, pOrque o Governo
que diz que está, na realidade, fazendo contenM
ção de gastos, neste momento, tem um déficit
tremendo de arrecadação com o IPI para que
- os carros saiam mais baratos. Está resolvido
o problema da fome no País!
Sr. Presidente, por esses motivos ê que a
população aguarda, mas aguarda ansiosa, o
dia 15 de novembro, porque não acredita mais
nesse Governo. Esse_ Governo não tem mais
credibilidade junto à população. É Cruzado
I, Cruzado n, Cruzado no plexo solar, Cruzado
na-mandíbula, Plano Verão e_o povo morrendo
de calor, suando com esse plano, apenas co_mo estelionato eleitora].
Não quero conttnuar miriha fala, porque
francamente esses fatos me Irritam, esses fatos me magoam, esses fatos me_ deixam contristado. A população brasileira ainda quer
acreditar em alguma coisa e, no entanto, o
que lhe ofere_c_em são fatos e atas iguais a
esses.
Eraoquettnhaa dizer,Sr.Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O Sr. SemtdOJ" Pompeu de Sousa deixa

a cadeira da Presidência que é ocupada
pelo Sr. Senpdor Nelson Carhelro;

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo
Sr. 1"' Secretário.
São lidos os seguintes

PROJEfO DE LEI DO SENADO N• 52,
DE 1989 - -

Assegura aos maiores de 65 (sessenta e dnco) anos a gratuidade dos
transportes coletlvos urbanos.
O COftgteSSo Nacional decreta:
Art. 19 t assegurado aos maiores de 65
(sessenta e cincO) anos a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, nos termos do § 2 9
do art. 230 da Constituição Federal.
Art. Z.. Os iittereSsados obterão os passes
junto à empresa: transportadora, mensalmente, tnediante apresentação- de documento
Comprobatório da idade.
Art 3o A e-mpresa transpo-rtadora que se
negar ao cumprimento desta lei estará sujeita
à multa no valor correspondente a 200 (duzentas) vezes o MVR. (maior valor de ref~rência).
Parágrafo único. Na reincidência, a multa
será aplicada em dobro.
Art. 4~ Esta lei entra em vigor na data de
sU:a publicação.
Art." 59 · J~.eVoQ~m-se as disposições em
contrário.
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Justificação
A gratuidade dos transportes coletivos urba-

nos para os maiores de 65 anos está prevista
no § 29 do art. 230 da Constituição Federal

e constitui uma deferência aos idosos que,
quase sempre, enfrentam dificuldades fmanceiras na ter<:eira idade. Estudos feitos demonstravam, em 1987, que 4 milhões e melo
de idosos viviam em estado de penúria. Esta

Art. 49 Os beneffcios previstos nesta lei
serão requeridos perante o Instituto Nacional
de Prevld&tcia Social (INPS) e serão custeados pela seguridade social.
·
Art. 59 Esta. lei entra em vigor na data de
sua publicação e será regulamentada dentro
de 60 (sessenta) dios.
Art. 69_ Revogam-se as dlsposlçõ_es em
contrário.

JustJftcação

gratuidade dar-lhes-á maior: liberdade de loco-
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m-a promoção de integração ao mercado
de trabalho;
IV--:: a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção
de sua integração à vida comunitária;
V- a garantia de um salário mínimo de
beneficio mensal à pessoa portadora de ·deficiência e ao idoso .que comprovem nao possuir_ meios de_ prover a propria manutenção
ou de tê-la provida por sua família, conforme
dispuser a lei.

Este projeto de lei visa a regulamentai o
moção.
item V do art. 203 da Constituição Federal,
Este projeto de lei objetiva, pois, disciplinar
que assegura a concessão do beneficio men~
(Às Com/ss6es de CoiJstftulçào e Justio dispositivo constituc_ion91, para que se tome
sal de um salário mínimo, independentemente
ça, de Legislação Sodal e de Finimças.)
realidade.
de contribuição para a seguridade social, ao
Sala das Sessões, 3-de abril de 1989.deficiente e ao idoso que comprovem não
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Jutahy Magalhães.
possuir meios-de prover a pfópria mariUtençãO -Os projetas lidos serão publicados e remeou de tê--la provida por s_ua família
tidos ~ comissões competentes.
LEOISLAs;ÃO CITADA
Esse dispositivo está coerente com o art
CONSTITUIÇAO DA REPÚBUCA
230, § 19, segundo o qual "os programas de
O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
FEDERATIVA DO BRASIL
amparo aos idosos serão executados prefe- - Na Sessão do dia 2 _do corrente foi aprorencialmente em seus lares". Esses progravado, em 29turno, e encaminhado à Comissão
de Redação, o Projeto de Lei do Senado n"
rriãs serão planejados e executados pela Previdência Social e certamente incluirão a assis~ 241, de 1981, de- autoria do_ Se~dor Roberto
Arl 230. A família, a sociedade e o Estado
Satur_nino, que modifica __o cüsPosto..dO vlgehte
tênda médica. Mas a garantia de um salário
têm o dever de amparar aspessoas idosas,
mínimo mensalmente possibilitará ao idoso . código florestal (Lei n9 4.771, de 15 çle setemasegurando sua participação na comunidabro de 1965), para o fim· de dar destinação
permanecer em seu próprio lar, junto_ de_ pade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
rentes, sem sentir-se marginalizado, porquan- espedfica à parte da receita obtida com a cogarantido-lhes o direito à vida.
to __estará contribuindo para a renda familiar.
brança de ingressos aos visitantes de parques
§ 1"' Os programas de amparo aos idosos
Sem esse recurso, na maioria das vezes ele
nacionais.
serio executados preferencialmente em seus
procura um asilo ou fica inteiramente ao dePor se tratar de assunto de natureza relesamparo. Num asilo, bem sabemos que as vante, a presidência designou o nobre Sena§ 29 Aos maiores de sessenta e cinco
despesas de cada Idoso_ superam o valor de
dor João Calmon para elabo-rar o parecer ore~
anos é garantida a gratuidade dos transportes
recendo a redação final, wn_a vez_ .que a Comisum salário mínimo.
coletivos urbanos.
Conceituanlos o idoso, para os fins. desta são de Redaçãc;> _não ·se insialóu effi decor~
lei~ a pessoa maior de 65 anos, se do sexo . rência qe ~ntendimentos_ anteriores havidos
masculino, ou de 60 anos, se do sexo feniientre o plenário e esta presidência.
nino, tendo em vista os limites de idade _para
O Sr. Primeiro Secretário prOcederá à leitura
(Às Comissões de COnstH;u/ç;io ~Jus
aPosentadoria, previstos no art. 202 da COnsti- da redaçâo final.
tiça e de Legislação Social.)
tuição- Federal. Outrossim, estipülamos que
É lida a seguinte
a renda familiar de até 3 saJários mínimos
PROJETO DE LEI DO SENADO
caracteriza a impossibilidade de manutenção
Redação Final do Projeto de Lei do
N• 53, DE 1989.
do idoso.
Senado n• 241, de 1981.
A concessão do beneficio mensal de um
Concede o beneficio de um salário
O Relator apfesenta a redé!çáo final do Pro-·
salário mínimo ao deficiente independe de liminlmo aos portadores de delldMda
mite de idade, mas está sujeita à comprovação jeto de Lei do Senado _n" 241, de 1981, de
e aos Jdosos9 nas condições que espeautoria do SenhOr Senador Rob.erto5attlrnin6,
da incapacidade temporária ou permanente.
dftca.
Trata-se de mec:Udas de cunho social pro- que modifica dispositivo do vigente ·c&ugo·
postas pelo constituinte, que estão a exigir a Florestal (Lei n9 4. 771, de 15 de setembro
O Congresso Nacional decreta:
c:Usciplina da lei para tomar-se realidade, rrio- de 1965), para o fim de dar destinação espeArl 19 Fazem jus ao beneficio mensal de
tivo por que as consubstanciamos neste pro- cífica a parte da receita obtida com a cobrança
um salário mínimo, a partir da data de entrada
de ingressos aos visitantes de parques naciojeto.
do requerimento, independentemente de connais.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1989. tribuição para a seguridade social e desde que
Sala das SeSsões, 3 de abril de I 989~ ...:..
Jutllhy Magalh~es.
não possam prover a sua manutenção ou tê-la
João Calmon, Relator.
provida por sua família:
LEGISlAÇÃO OTADA
I - os deficientes cuja incapacidade tempoCONSmUIÇÃO DA REPÚBUCA
Redação final do Projeto de Lei do
rária ou permanente para o trabalho seja comFEDERATIVA DO BRASIL
Senado n' 241, de 1981.
provada mediante exame médico-pericial a
cargo da Previdência Social;
Modifica -disposiüvo do vigente Código
O- os idosos maiores de 6.5 (sessenta e
Florestal (Lei n~' 4. 771, de 15 de setembro
' Da AsslstMda Social
cinco) anos, se do sexo masculino, e de 60
de 1965), para o fim de dar destinaçAoArt. 203. A assiStência social será pres(sessenta), se do_ sexo feminino.
especfflca a parte da receita. obtida com
tada a quem dela necessitar, independenteArt. 29 A renda familiar de até 3 (três) saláa cobrança de ingressos aos visitantes
mente de contribuição à seguridade social,
rios mínimos configura a impossibilidade de
de ptirques nacionais.
e tem por objetivos:
.
manutenção do idoso.
I - a proteção à Iamma, à riurterrildade;il
Art 39 Em caso de o deficiente ser portaO Congresso Nacional decreta:
infância, à adolescência e a velhice;
dor de incapacidade temporária, a Previdência
Art. 1<;> O parágrafo único do art. 59 da Lei
1-o omporo b crionçao e adolescentes
Social promoverá a sua readaptação para o
!! 4.771, ~ 15 de setembro de 1965 (Código
trabalho, através de programas especiais.
caronteo;

----------··········-·-·---

---
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çl.ores qu~ o aprovam queiram permanecer
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
sentados._ (Pausa)
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada, <:entra os votos já rde-rldos.
"Parágrafo único. Ressalvada a co-- ----AProvadO.Fica' feita a inverSão da pauta, conforme
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
brança de ingresso a visitantes, cuja recei_ Em votação a Emenda n9 3.
ta será destinada em pelo menos 50% deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Os S[s. Senadores que a aprovam queiram
(cinqüenta por Cento), ao custeio da ma-Item 2:
permanecer sentados. (Pausa)
nutenção e fLSCali~ção, bem como de
obras de melhoramento em cada unidaVotação em turno único, do Projeto-de DeAprovada, contra os votos já refeiidos.
de, é proibida qualquer forma de exploO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
creto legisJativo no 2, de 1989, de autoria do
ração dos recursos naturais nos parques
Senador Maurício Corrêa. que susta os efeitos
do
art.
2o
inciso
IV,
do
Decreto
n~
97.455,
de
Em votação a Emenda no 4.
e reservas biológicas criados pelo poder
Os Srs. Senadores que _a aprovam queiram
públic_o na form_a deste a_rtigo."
15_ de janeiro de 1989, _cujo dispositivo deterpermanecer sentados. (Pausa)
mina alienação das ações representativas da
Aprovada, contra os votos já referidos.
Art. ,2? Esta Lei entra em Vigor na data
participação da União no· capita1 social da
de sua publicação.
Cómpan.hia de Navegação Uoyd Brasileiro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Art 39 Revogam-se disposições em con- -(Uoydl>rás), tendo
-Sobre a mesa, redação final da matéria
tr.lrlo.
PARECERES, proferidos em Plenário, favo- que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
ráveis ao projeto e às emendas apresentadas.
É lida a se~uinte
-A redação final lida vai à publicação.
A discussão da matéria· fOi encerrada em
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido sessão extraor:çl.inâria, tendo a sua votação
Redação final do Projeto de Decrepelo Sr. Primeiro Secretário_. _
adiada por falta de quorum.
to Legislativo n~ 2, de 1989.
Em votação o projeto, sem prejuízo das
O relator apresenta a redação final do ProÉ lido e aprovado o seguinte
emendas.
jeto de De.creto Legislativo n9 2, de 1989, de
REQUERIMENTO N• 56, DE 1989
O SR. JOÃO MENEZES- Sr. Presiden- autoria do Seria:dor MauriciO Corrêa, que Susta·
te, peço a palavra para encaminhar a votação. os efeitos do art. 2~. incisos I, II, 111, (V e V
Nos termos do art. 356 do Regimento Interdo Decreto n9 97.455, de 15 de janetro de
no, requeiro dispensa de publicação, para i me·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) 1989. 5ala daS Sessóes, 3 de abril de 1989.
dlata discussão e Võtação, da redação final
-Concedo a palavra ao nobre Senador, para _Cid Sabóia de Carvalho, relator.
do Projeto de Lei do Senado n~ 241, de 1989,
encaminhar a votação.
de autoria do Senador Roberto Satumino, que
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Para
ANEXO AO PARECER
modifica dispositivo do vigente Código Floencaminhar votação. Sr. Presdidente, Srs. SeRedaçâo final do Projeto_ de Decrerestal {lei n 9 4.771, de 15 de setembro de
nadores:
to Lé:gislatlvo n' 2, de 1989.
I 965), para o fim de dar destiaiaçãO específica
Esse filão político, que vem encontrando
Susta os efeltb_s do art. 2P, incisOs f. 11, 11,
a parte da receita obtida com a cobrança de
ingressos- aos visitantes dos parques nacio- o eminente Senador Mauricio Corrêá para pro- IV e V do Decreto nP 97.455, de 15 de janeiro
por decretos legislativos, a fim de anular pro- de 1989.
- -- -nais.
posições enviad;;Is pelo Governo, no sentido
O Congressó Nadonal decreta:
Sala das Sessões, 3 de abril de 1989. de-terminar com certas estatais ou certos serArt. }9 São sustados os efeitos do art. 29,
Joáo Calmon.
viços públícos, vai se tomando moda no Sena- incisos I, 11,
IV e V, do Decreto Executivo
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
do Federal. E, como a nós parece que este n~ 97.455, de 15 de janeiro de 1989.
-Aprovado o requerimento, passa-se à apredecreto legislativo apresentado é absolutaArt. 29 Este Decreto LegislatiVo entra em
ciação da matéria.
mente inconstitucional - e como a tendência vigor na data de sua pubUcação.
Em discussão. (Pausa)
do Plenário é aprovar, embora hoje não tenha
Art. 39 Revogam-se as disposições em
Não havendo quem peça a palavra, encerro
muita gente na galeria, mas foi discutido, ante- contrário.
a discussão.
riormente, sob as palmas da galeria - é melhor
Em votação.
que se aprove logo de uma vez, com 0 nosso
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Os Srs. Sehadores que a aprovam pennavoto contráJio, para que se possa, de imediato, -Em discussão a redação final. (Pausa)
neç:am sentados. (Pausa.)
discutir no Poder Judiciário_ contra _esta nova
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Aprovada.
forma lntelig_ente de encontrar facilidades para a discussão.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Encerrada a discussão, a matéria é dada
dissolver tudo aquilo pelo qual se lutou durante muito tempo no Senado e no Congresso -·--como definitivamente_ aprovada, nos tennos
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Nacional
regimentais, OOiltra -os votos dps Si~. Sena- EStá findo o horário do Expediente.
MUifó obrigado, Sr. Presidente.
dores João Menezes_ e Rachid Saldanha Perzi.
Passa-se à
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
ORDEM DO DIA
-Nãohavendoquempeçaapalavra,encerro
O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)
a discussão.
-Item 3:
Sobre a mesa, requerimento que será lido
Em votação o projeto, sem prejuízo das
Votação, effi tUíT1ó-úniC:o, dO Parecer n~ 1,
pelo Sr. 19 secretário.
emendas.
de 1989, da Comissão de Fiscalização e Can.t: lido o seguinte
Os -srs. senadOres que O aproVám- queiram
trole, concluindo pelo arquivamento da proposta de fiscalizélção e controle que PrOpõe
permanecer sentados. (Pausa)
REQUERIMENTO N• 57, DE 1989
Aprovado, contra os votos dos Senadores fiScalização das atividades do Conselho NacioNos termos do art. 198:- alínea d, do Regi- Joáo Menezes e Rachid Saldanha Derzi.
.naJ do Petróleo.
_
~
mento Interno, requeiro inversão da Ordem
A discussão da matéria foi encerrada na
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
sessão ordinária _<;!nterior, tendo a votas:ã·o
do Dia, a fim de que a matéria constante do
- Em votação a Emenda n9 1.
adiada por falta de quorum.
item no 1 Seja submetida ao Plenário em 4o
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
Em-votação o-parecer.
lugar.
- periftãtlecer sentados. (Pausa)
Sala das Sessões, 3 de abril de 1988. Aprovada, Contra os votos já reterldõs.
Os Srs. Senadore.s que o aprovam queiram
Jutahy Magalhães.
permanecer sentados. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em votação o requerimento. Os Srs. Sena-Em votação a Emenda n~ 2.
A !Tlatéria será arquivada.
Florestal), passa a vigorar com a seguinte redação:

u;
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:
Mensagem n~ 68, de 1989 (n~ 122/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado do
Rio Grande do Norte a emitir Letras F'iM
nanceiras do Tesouro- do EstadO dei Rio
Grande do Norte (LFTERN), destinadas
a substituir 3.055.000 (três milhões e cinqOenta e cinco mil) Obrigações do Tescuro daquele Estado, que serão extintas
na fonnada Lei n9 7.730, de31 de janeiro
de 1989. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro} -solicito ao nol:ire Senador Francisco Rollemberg parecer sobre Mensa.M
gem n~ 68, de 1989, ofé"ecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG

(PMDB -SE. Para emitir parecer.).:.... Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n<?
68, de 1989, o Senhor Presidente da República
submete à aprovação do Senado Federal a
autorização para que o Governo do_ Estado
do Rio Grande do Norte possa registrar no
Banco Central do Brasil uma emissão de Letras Financeiras do Tes_ouro do Estado do Rio
Grande do Norte (LFfERN) para substituição
de 3.055.000 Obrigações do Tesouro do EstaM
do do Rio Grande do Norte .(OTERN), que
serão extintas na forma do que prescreve o
artigo 15 da Medida l?_rovjsód~ n~ 32. de 15
de janeiro de 1989, tr:an,Sform;;td,a em Lei n?
7.730, de 31 de janeiro de 1989.
A emissão pretendida deverá ser realiza,da
nas seguintes condições:
.
a) modalidade: nominativa-transfei"ível;
b) prazo: até 365 dias;
··
c) valor nominal unitário: NCz$ 1,00;
d) autorizaçáo legislativa: Lei n? 5.888, de
24-2'89:
e) forma de colocação: deverá ser dada
opÇão, por meio de edital ptllilico, aos possuiM
dores de OTERN para substituí-Ias por quantidade de LFT'ER em montante equivalente ao
das OTERN possuídas, mantendo-se os vencimentos dos novos títulos idênticos aos <ias
OTERN substituídas.
Opinamos favoravelmente, tendo em vista
que a substituição de que trata não deverá
provocar modificações na sítuação atua/ do
endividamento daquela entidade, uma véz que
há equivalência dos montantes com idênticos
vencimentos.
~
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da mensagem nos termos_ do _seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•
, DE 1989

Autoriza o Goveiho do Esté!do _do Rio
Grande do Norte a emitir Leúas do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte
(LFTERN) em substltuiçao de 3.055.000

Obrigações do_Te_g,l)ro qç_Estadd e/o Rio
Grande do Norte (OTERN).

O Senado Federal resolve:
.
Art. 19 É o Governo do Estado do _Rio
Grande do Norte auto.rizado a emitir, mediante

Abril de 1989

registro no Banco Central do Brasil, Letras
O SR. PRESIDEN'J"E (Nelson _Carneiro)
Financeiras do Estado do Rio Grande do Norte -Em discussão. (PauSa)
·
(LFERN), com base nas disposições do art.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
49 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de
a discussão.
f975, do Senado Federal, emissão essa destiEncerrada a discussão, a re:dação final é
nada a possibilitar a substituiçao de 3·.055.000 considerada definitivamente aprovada, nOs
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio termos do art. 359 do Regimento Interno.
Grande do Norte que serão extintas em:isonoM
A matéria vai à promulgação.
mia com o tratamento a ser dado aos títulos
O
SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
federais da esPécie, na forma do que prescreve
-Item n 9 l:
a Lei no 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 29 Esta-resolução· entra em vigor na
Votação, em turno único, do veto parcial
data de sua-publicação.
aposto ao Projeto de Lei do DF nç 5, de 1988,
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) . que dispõe sobre os vencimentos dos canseM
lheiros, auditores e membros do Ministério Pú- Em discussão o projeto, em turno único.
Não havendo quem peça a palavra, encerro blico do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
a discussão.
Parte Vetada: Art. 4ç
.
=- Em votação.
A discussão da matéria foi en~errada na:
Os Srs. Sena,dor~s que o aprovam, permaM
sessao ordinária anterior.
neçam sentados. (Pausa)
Passa-se à votação do veto.
Aprovado.
O
Sr. Jutahy Magalhães- Sr. PreSidenO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
te,
peço
a palavra.
- Sobre a mesa, Redação Final da matéria
ó SR.~ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que será lida pe~o Sr. 19 Secretário.
-Tem a palavra, para encaminhar a votação,
É lida a seguinte
o nobre Senador Jutaby Magalhães.
Redação final do Projeto de Reso~
OSR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDBluçã.o n~ 12, de 198!).
BA Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O Relator ~presenta a redação final do Projeto
de Resolução n9 12, de 1989, que autoriza as razões São as mesmas expendidas em seS:.
o Governo do Estado do Rio Grande do Norte sões anteriores. _Solicito aos Srs. Senadores
a emitir Letras Financeiras do Tescuro do Es-- do PMDB que se abstenham de votar esse
veto, para aguardarmos a decisão ·do ConM
tado -lFTERN.
gresso
~ado_n~.
.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1989. Francisco .Rollemberg, Relator
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Presidência acolhe a sugestão-do SenaANEXO AO PARECER
dor Jutahy Magalhães, como uma solicitação
Redação final do Projeto de Reso- partidária para o adiamento da matéria e irá
lução n?12, de 1989.
submetêMla à deliberação do Plenário..
Os Srs. Senadores que estiverem d,e acordo
Faço saber que o Senado Federa] aprovou,
nos tern1oS do artigo 52, inciso IX, da ConstiM com o solicitado permaneçam sentados. (Pa~
tuição Federal, e eu,
, Presidente, pro- sa.)
Aprovado.
mulgo a seguinte
Fica adiada a votação da_ matéria.
RESOLUÇÃO
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
c DE 1989
N•
-Está- esgOtada a matéria constante da OrM
Autoriza o Governo do Estado do Rio Gran- dem do Dia.
·
de do Norte _a emitk LetJ:as Financ_eíras do
Hã oradores ihsCritos.
Tesouro do Estado (LFTERJY), em substituiO Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
ção de 3.055.000.00 Obrigações da Tesouro
pela ordem.
do Estado (Otern).
O Senado Federal resolve: .
O S~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Aii. 19 É o Governo dei _.EstadO do Rio -Tem a palavra, pela ordem, o nobre SenaM
Graride do Norte autorizado a_eoottir,_mediante dor João_ Menezes.
registro no Banco Centra] do Brasil, Leti-as
O SR. JOÃO MENEZES (PFL-PA. Pela
Financeiras do Tesouro do Estado do Rio
ordem.) ~ Sr. Presidente, parece que há um
Grande do Norte (LFfERN), com base nas
ligeiro equívoco, não sei se ouvi bem. Penso
disposições do_ artigo 4" da Resolução n? 62,
que o Senador Jutahy Magalhães pediu ape. de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
nas obstrução do PMDB, a retirada do PMDB
emissão essa destinada a possibílltar a substiM
tuição de 3.055.000 Obrigações do Tesouro d9 plenário~
O SR.. PRESIJ)El"iftE (NelsOn Carneiro)
do Estado do Rio Grande do Norte, que serão
extintas em lsonomia Com o tratamento a ser --0 Senador Jutahy Magalhães reproduZiu
dado aos títulos federais da espécie, na forma - um ricluefimet1to que tem Sido formulado em
do que prescreve a Lei n" 7,730, de 31 de sucessivas sessões po~ todas as Lideranças
desta Casa, de modo que a Mesa, ao invés
.
janeiro de 1989.
de fazei uma votação para uni reSUltado que
Art. 2? Esta resolução entra em vigor na
Já ei"a conhecido, aceitoU coffió req-Uerimento
data de sua publicação.
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o que foi pleiteado pelo nobre Senador Jutahy
Magalhães, submeteu esse requerimento ao
voto da Casa, e estando presentes 47 Srs. Senadores, ninguém pedindo verificação de
quorum, a Mesa deu por aprovado o requeri-

mento e retirou da Ordem do Dia a matéria.
Foi apenas uma- solução que o bom senso
indicava.
Volta-se á lista de oradores.
COncedo a palavra ao nobre Senador João
Lobo.

O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI. Pronuncia
o seguinte discurso. _Sem revisão do orador.)

-Sr. Presidente e Srs. Senadores, estive nesta
fim de semana no Piauí, na minha cidade e
em Teresina e pude sentir de perto a enorme
preocupação e a frustração do melo universitário e da_ das_se médica Piauienses, pelos
recentes rumos que _e_s_tão tomando os acontecimentos no meu estado.

Sr. Presidente, era uma reivindicação antiga
da Universidade Federal do Piauí a construção
de um hospital universitário naquele Estado,
talvez por ser o único Estado do Brasil que
não possui hospitais do lnamps, nem do Ministério da Saúde e nem universitárfo. Acredito
que é _o único _que não tem nenhum hospital
federal.

A classe médica ressentia-se da falta de um
hospital-escola que desse treinaril.ento, que fizesse a reciclagem da classe médica naquele
EStado. fsso porque Teresina, plantada no limite com o Maranhão, atende quase todo o
interior do Estado do Piauí e grande parte do
Estado do Maranhão, cujos doentes fluem para aquela Capital. Era uma velha aspiração
da Universidade Federal no Piauí.
Quando o Ministro Hugo Napoleão estava
à frente do Ministério da Educação, esse sonho de todo o Piauí foi fmalinente atendido,
E o Ministro Hugo Napoleão, depois de exaustivos estudos e projetas, competentemente
elaborados, autorizou a construção do hospital
universitário em Te resina, uma aspiração modesta, como soem ser _to_d<ls .;ts_ aspirações
do meu Estado do PiauL mas que vinha atender uma velha reivindicação. Uma enorme lacuna seria preenchida atendendo à necessidade do meio médico Piauiense. Se se atendia
o rneio_médico, elevando a sua competência,
a sua capacidade, era um atendimento que
se fazia a toda a população piauiense e maranhense.
Sr. Presidente, outros dois Estados, Pará e
Maranhão, que também não dispunham de
um hospital universitário, pleiteram junto ao
Ministro Hugo Napoleão, que prontamente
aprovou a construção de um hospital universitário em Belém e outro_ em São -Luís.
Trago ao conhecimento dos Srs. Senadores, um ·dado m·Jito expressivo. Eu disse no
início do meu discurso que o Piauí era o único
Estado da Federação onde não existia_hospita1
federal; apenas hospitais particulares, casas
de saúde particulares _e um velho_hospital eStadual, que luta cronicamente _contra a falta de
recursos e instalações, capaz de dar atendimento àquela escola de Medicina que já _está
criada.

No Brasil temos 43 hospitais do [namps,
18 do Ministério da Saúde e 36_universitários,
num total de ·97 hOspitais, que gozam dos
recursos do Governo FederaL O Piauí não havia sido contemplado. Até o momento em que
o Ministro Hugo_ Napoleão atendeu ao pleito
piauiense, o Piauí não tinha nenhum hospital
que usasse recursos federais.

O Sr. H_Qgo Napoleão um aparte?

Permite V. Ex!'

O SR. JOÃO LOBO muito prazer.

Pois não, com
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blica, o próprio Ministro Hugo Napoleão, que
acedeu na _construção do Hospital Universi.tário do .Maranhão, ao mesmo tempo em que
o Pará, também, usando os argumentos do
Maranhão e_ do Piauí, pois eram os únicos
três Estados que não tinham hospitais universitários, e com toda a força do seu pleito, a
força do Ministro -da PrevidênCia Social, e o
Ministro Hugo Napoleão--deferiu a construção
dos três hospitais universitáriOs.
Pois bem, o hospital do Piauí, já estava lançado, a concorrência realizada e a aobra inicia.da, com as fundações já lançadas quando,
surpreendentemente, foram as obras paralisadas pelo atual Ministro da Educação.

O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador
Joáo Lobo, vejo que V. Ex!' como sempre, num
bem alinhavado discurso, traz ao conhecimenA Bancada piauiense, inconformada com
to desta Casa a reivindicação histórica até do
esta ati_tude, foi ao Sr. Ministro e expôs as ranosso Estado do Piauí, relativamente à existênzões à presença de S. ~ e pediu que fosse
cia de pelo menos, um hospital federal naque-sustada a sua ordem, e que fosse retomada
la unidade da Federação. Devo dizer que tendo
a construção daquele hospital piauiense. Naturalmente, isso abrangeria os outros hospi~
-sido, como V. Ex!' sabe, Governador do Estado
do Piauí, senti as agruras e dificuldades, uma
tais, o do Maranhão e o do Pará.
vez que todo o ensinamento médico_na UniMas o Sr. Ministro da Educação tem out,ro
versidade Federal do Piauí dava-se nos hospientendimento. O Sr. Ministro da Eduçação
taJs do Estado do Piauí, sobrecarregando de-não que_r construi_r_o hospital universitário. S.
Ex" acha que os hospitais universitários não
veras a já precária erede estadual. O Estado
era o grande responsável pelo ensino médico, _são bons; são difíceis de ser administrados;
pela pesquisa. Assim, os médicos, os professão autênticos elefantes brancos. S. Ex", comosores, os estudiosos da Medicina desde aquela
médico, não pode ser contra a construção
épota, foram muito pressurosos em apresende um hospital, mas entende que isso deva
tar esta reivindicação. Ao chegar ao Ministério
ser feito pelo Ministério da Saúde.
Ora, Sr. Presidente, temos outro entendida Educação, como bem diz V. Ex', verifiquei
mento. A Bancada do Piauí, os médicos e a
que só três unidades da Federação não tinham
hospitais universitários: os Estados do Pará,
Universidade piauiense têm wn outro entendimento, como também o próprio Ministro da
Maranhão e Piauí. Em todos os outros Estados
Educação Hugo Napoleão, quando deferiu_es_do Brasil os havia como os há Deliberei então,
se pleito do Piauí. Achamos que um hospital
tendo naturalmente a aquiescência do Senhor
universitário não_ é_ uma fonte de lucro nem
Presidente _da República e em convênio com
de receita. É um curso, é uma escola, é uma
o Ministério da Assistência e Previdência Sofonte de pesquisa_que deve, forçosamente, recial, o Fundo Nacional do Desenvolvimento
da Educação e igualmente o lnamps, deliberei - SJ..~ltar _em despesas para o Governo Federal,
para a Universidade, como as outras classes,
fazer os três hospitais nOs três Estados Onde
as classes de químic:a, de radiologia, todas,
não havia; hospitaiS esses que serviriam, como
resultam em despesas para o Governo Federal
espero servirão não apenas para o aperfeiçoae para a Universidade.
mento da Medicina em si, corno ma[s t.iffi ponEntendemos que, sem um hospital-escola,
to· de abrigo para os doentes e para a pesquisa,
sem um hospital na Universidade, o meio métão fundamental e tão indispensável, como,
dico s_e ressentirá sempre de não ter pesquisa,
por exemplo, para a Escola Paulista de Medicina, que possui hospital federal igualmente.
de não ter escola, de não ter um lugar para
reciclar os seus r:nédico,s, que vão ficando deM
De modo que creio serem profundamente
satualizados ao longo dos anos de clínica afasM
oportunas e tempestivas as palavras de V. ~.
e aqui sou todo ouvidos para continuar a escutados das novidades_ médicas.
tá-lo. Muito obrigado.
Enfim, não podemos concordar com a· Sr.
Ministro da Educação. S. Ex" gentilmente aceSR. JOÃO LOBO- Agradeço o aparte
deu a que levássemos o problema ao Senhor
do Senador Hugo Napoleão, que traz subsPresidente da República, e é isso qu_e estamos
tância ao meu pronunciamento, uma vez que
fazendo, Srs. Senadores. A Bancada do Piauí
este assunto foi da sua alçada e foi deliberação
não se conforme._em perder a construção dessua quando Ministro da Educação. _
se hospital universitário, em- ser portadora de
Ma"S, o- Senador Hugo Napoleão recebeu
tremenda frustraçã_o para o povo pia~iense,
esse pedido do meio médico piauiense, do
qu~ _é a não continuidade das obras do Hosmelo universitário piauiense, que não podia
piUI.I Universitário de Teresina. A Bancada femais suportar que tal injustiça continuasse,
deral do Estado do Piauí está irido ao Senhor
quando tínhamos possibilidade de construir
Presidente da República solicitar de Sua Exceum hospital, que seria uma fonte de pesquisa,
__lência uma_aut<?rização especial para que o
urna escola de medicina para o meio médico
Ministro da Educação dê continuidade às
piauiense.
E. evidentemente, o Estado do Maranhão, obras do Hospital Universitário de Teresina.
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite-me
vizinho, também pressionou, através de sua
V. Ex!' um aparte?
classe médica, o Senhor Presidente da Repú-

O
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Durante o dis-curso- do Sr. Seri"ador
João Lobo, o Sr. Senador Nelson Carneiro deixa a cadeira da_ Presidência qrJi:
é ocupada pelo Sr. Senador Pompeu de

O SR. JOÃO LOBO- OuÇõ V. Ex', com
muito prazer.
O Sr. Chagas Rodrigues - O discurso
de V. EX reveste-se de grande importância.
V. Ex" fala em nome não só do <.omplexo universitário mas também de todos aqueles que
no Piauí se preocupam com a saúde de_ nosso
povo. V. Ex" disse muito bem: esse é_ um problema de saúde e de educação. O _hQspital
é indispensável para atender um sem-número
de problemas. E_ V. Ex• focaliz_ou muito bem:
os hospitais do Piauí, em grande parte, atendem também a regiões do Maranhão, sobretudo o_ leste do Maranhão, e isto nos deixa
de certo modo satisfeitos.
Gostaria de lembrar que quando governei
o Estado, a partir de 1959, construf e inaugurei
o primeiro hospital da vasta região do sul do
Piauí, o Hospital de São Raimundo Nonato;
construí e inaugurei um hospital no meio norte, no Município de Piripíri e tambéni melhorei
o Hospital Getúlio Vargas, inclusive inaugurando o Pavilhão para os portadores de doenças infecto-contagiosas, a que denomineí Pavilhão Leónidas Melo, posteriormente ampliado, tomando-se um hospital anexo. E os outros Governadores, inclusive o Governador
Hugo Napoleão, também se preocuparam
muito com o problema de saúde. De modo
que V. Bel', hoje, fala em nome, acredito, de
toda a representação do Piauí. É uma tristeza
verificar que o Piauí-é o únicO Estado costeiro,
do País, que ainda-não tem porto marítimo.
As obras do porto foram paralisadas. Agora
o Governo procura afastar definitivamente esse projeto, em boa hora inicicido pelo nosso
eminente Colega -e ilustre ex-Ministro, Hugo
Napoleão. De modo que V. Ex' tem toda a
minha solidariedade, porque estamos aqui,
nesta hora, através do seu discurso, defendendo a causa da educação e a causa da
saúde em nosso estado.

O SR. JOÃO LOBO - Agradeço ao Se·
nador Chagas Rodrigues pelo seu aparte. S.
Ex', ex-Governador e grande Governador do
Estado do Piauí, conhece_ d~ perto o problema
de saúde e das escolas do noss-o estado.
Prossigo, Sr. Presidente, repetindo estes dados: de 97 hospitais federais espalhados pelo
Brasil, o Piauí é, com toda a_ certeza, o único
Estado que não tem nen_hL,Lrn_,__ Existem Estados neste PaíS- que· tem quatro, outrOS têm
cinco hospitais uriiversifáõos: O Piauí não tem
nenhum. Se, n_ã_p_for conStruídO este que foi
iniciado na adrriinistraç;ão do _Ministro Hugo
Napoleão, além da enorme fa~. que trará ao
meio universitário piauiense, Isso provocará
uma profunda frustração ao melo médico do
PiauL
Esperamos que OSenhor Presidente da República seja sensibili~ado pelo pleito que a
Bancada unida vai ]eyar a Sua Excelência, no
sentido de que autorize diretamente o seu Ministro da Educação, que tem recursos para
isto, a reiniciar as obras de c:onS,trução do Hospital Universitário do Piauí.
.
Eram estas as palavras que eu queria pronunciar nesta sessão. (Muito bem! Palmas.)

Sousa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de SouS<l)
_-:-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
- -0 SR. LEffE CHA 1-fS PRONUNCIA DIS·
CURSO Q(JE; ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O requerimento de V. Ex~. Senador Leite
Chaves, será regiinentalmente atendido. _
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo
Me !lo.

-

··-o-SR. AUREO MELLO PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE; ENTREGUE À REV/SÁO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSn=R!OR·
MENTE.
.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-O requerimento de V. ~será devidamente
atendido, com uma única retificação: o 6rgão
- de imprensa que publica _é o Jornal do BrasD,
não o Opinião. Opinião ê rubrica da página,
da 1Qa e 11 ~ do Jornal do Brasil
. O SR. PRESIDENTE (Pompeu de So,;.a)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pro·
nuncia o seguintedisc.urso.} -Sr. Presidente,
Srs. _Senadores, o Dia de Páscoa deste _ano
foi completamente diferente para mim. Deixei
todos meus fami1iares e parti, juntamente com
uma comitiva constituld_a_de 4 (quatro) companheiros e políticos, os Srs. Tenente Lacy,
Antonio Rocha, Luiz e Peri. Dirigimo-nos ao
Município de Capanema, situado a mais de
200_quilômetros de Belém,
Na..entrada da sede do município fomos
recebidos festivamente por um grande número de companheiros, tendo à frente o companheiro e Prefeito Edmilson __ Acác_io, o Sr._Luiz
Fontenelle, populafmente chamado de Luizão, o Presidente do PEL loc_ÇJ.l,_ Sr. L_uiz Lira,
além de um grande número cre vereadores
e políticos que em _mais de vinte viaturas se
incorporaram a nossa comitiva até a ca.s& do
sr. prefeito onde fomos recepc:lonados por um
grande número de populares.
Em seguida fomos visitar o Sindicato Rural
onde estavam nos esperando seu presidente
e demais membro_s da diretoria; quando nos
foram mostrados as boas instalações, m6ve!s
---e-demais utensílios, inclusive mesas para par- tos e enfermarias, mas que, para seu funcionamento, estão necessitando de ajuda.
___ Do sindicato a nossa comitiva, já aumentada, seguiu até O Distrito de Ucuuba, onde
fomos recebidos por mais de quatrocentas
pessoas para participarmos de um churrasco
efetuado debaixodefrondosamangueira. Foi
um momento histórico porque pela primeira
vez visitava ãqliéla região uma autoridade federal. Assim fui saudado em prosa e verso
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Çiela inteligente e arguta população da localidade, por ser o ·primeiro Senador da República
a visitá-la.
Lá já estava presente a Sr!' Acácio, Primeira
Dama do Munidpio e seUS filhoS DoUglas e
Júníor.
À comitiva, já estavam acrescidos os v~a
dores Francisco Costa, Walri Morões, FranciSco Carneiro além de A1an Acádo, chefe de
Gabinete do Prefeito, Ant(?nio Sãpatinga, assessor de imprensa, Carlos Vilela, assessor do
Gabinete,_ Hassan Haia, José Rodrigues da Silva, Francisco e Miguel Moura Reis_, NC:ides
Fiermino (o Cid), a Sr" Trªvesso Assis Barbosa
e Manuel BorgeS de Brito, além de outras auto-_
riâades loCais.
- Não posso dêixar de me referir ao Carinho
que fui recebido na loc_alidade pelo Sr.
Eâmilson Lucena, líder da comUnidade que
coordenóu o chu_rra_sÇo para mais de Quatrocentas pessoas, em frente à residência do Sr.
Martins Vieira. Usaram da palavra, além do
Prefeito EdmilSon Acácio, o Sr. Luiz Ufa, Francisco COsta, Luiz Fontenelle e Edmilson Lucena, a~ém de outros como Dona Vanda, esposa
do Prefeito, que, mostrando suã veia política,
coordenou a distnbuição do churrasco, com
muita p"i'oefiCiêrii::ia, demonstrando a sua capacidade de liderança comunitária.
O Luizã..9, como amigo de todas as horas,
emocionado, levava-nos de mão em mão perante os moradores __da região que demonstravam a maior alegria ao apertar as mãos
do primeiro Senador a visitar a localidade.
Visitamos a igreja em construção e passamos horas inesquecíveis em Ucuuba.
Na_ realidade foi para nós - para Iilirri e
minha comftiva -uma páscoa diferente, longe de nossos fa_miliares, em céu ab~o como
uma oferta diviriã ·Que recebíamos, nesse sagrado dia, a manifestação mais vigorosa e carinhosa- qUe um homem público pode receber
às bOrdas da mata para ser abençoado por
Deus.
o meu agradecimento e de minha comitiva
a todos que nos acompanharam aO Município
de Capanema e tf certeza de qué este: almoço,
a céu abc;:rto, foi a melhor dádiva que poderíamos rec~r iio- domingo, dia 26 de ma~ço,
em Col'Qefnoração da Páscoa.
A toda essa gente nosso agradecimentO e
guardar_ein:os se:rhpre, no ~oração e_ no pensamento a imagem carinhoSa da gente de C:apanema.
Muito obri9ado. (Muito bem!)

com

-Ó SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) ~
CotJ.cédo a palavra ao nobre 5eriãdór LoUrlval
Baptista.
O SR. LOaRIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, os inúmeros amigos
colegas e admiradores do jornalista Jorge Cál-mon promoveram na quarta-feira passada, dia
29 de março, no Hotel Meridien, em Salvador,
um jantar que reUniu cerca de 500 pessoas,
com a finalidade de comemorar o seu ininterrupto e eficiente desempenho- Como RedatorChefe de A- Tarde. durante 40 anos.
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Por intennédio do Presidente da Associação
Baiana de Imprensa, Jornalista Samuel Celestino, os amigos de Jorge Ca1mon orereceramlhe uma placa de prata, destinada a conservar
a lembrança da grande homenagem que lhe
foi tributada, havendo, em seguida, o Presidente da Federação do CoiTi~fcio -da Bahia
conferido ao festejado Redator-Chefe de A
Tarde, a medalha VISCohde de Cairu, a segun-

da outorgada por essa entidade, em virtude
dos relevantes seiVi.ç-os prestados pela A Tarde
ao comércio baiano.
O jantar foi presididq pela Senhora Regina
Simões de Mello Leitão, Presidente de ':4 Tarde", estando o salão repleto de personalidades
representativas de todos os s.egmentos da sociedade baiana,_aJ.(t.Qriçlª-_9es_ civis, militares e
edesiásticas, parlamentares, magistrados,
banqueiros, empresários, acadêmicos, imortais, professores, jom;:tliS@s, amigos e admiradores, destacando-se o Governador em exercício Nilo Coelho, o Presidente c;lo Tnbunal
de Justiça, Desembergador Gerson Pereira
dos Santos, o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José Arrn~ndo, o Cardeal D.
Lucas Neves, o Conselh_eiro Renan Baleeiro,
Presidente do Tribuna_! de Contas elo Estado,
os ex-Governadores, Luiz Viana Filho,Lo!:Jlanto Júnior e Roberto Santos, o Reitor_ Rogério
Vargens, da Universidade Federal da Bahia,
Reitor José Carlos Brandão da Silva, da Universidade Católica de Salyador e_ as Senhoras
Ehiilia Simões Pedreira e Ruth Simões de Sá,~
irmãs do saudoso brasileiro e personalidade
ine.squedvel, Dr. Ernesto Simões Filho, que
convidou Jorge Calmon para assumir o cargo
de Redator-Chefe de '/'\ Tarde~ onde, aliás
já trabalhava, em caráter experimental, como
repórter.
Em nome da Comissão Organizadora, falou
o Conselheiro Renan Baleeiro, que traçou o
perfil biográfico do Jornalista ernérito, dizendo
da alegria de proclamar a sua condição de
homem autêntico, uma personaJi®d_e que se
-mãOléiTI fi"el a si mesmo em qualquer circunstância, falando também o Dr. Syl.vio Simões
e o Governador em exercício, Nilo Coelho,
que exaltou as qualidades do homenageado.

O Jornalista Jorge Calmon manifestou os
seus agradecimentos pelas homenagens recebidas, enaltecendo a sua equipe de coJaboradores na A Tarde, e, mais uma vez, expressou a sua gratidão _ao seu amigo e Mestre
Simões Filho, acentuanQ.o que sempre cumpriu à risca as suas dire~es.
Agradeceu também a todos os presentes
pela demonstração de amizade em comparecer ao jantar que lhe foi ofereçido. o _que
muito o sensibilizou.
Ao tecer estas sumárias considerações, desejo associar-me às homenagens tributadas
a Jorge _Calmon, - amigo de muitos ano_s
- e requeiro a incOrporação ao texto deste
pronunciamento do magnífico artigo de Jorge
Amado, intitulado "Um Anti·Herói", divulgado
pela A Tarde, em sua edição de quarta-feira,
29 de março de 1989.
Era o que eu tinha a d~er, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A OOE SE REFERE O
SR. LOORIVAL BAPTISTA EM SEG DISCGRSO.
UM ANTJ-HERÓI
Jorge Amado

Neste final de março. ainda sem anúncio
claro da Primavera parisiense, gostaria de estar
entre os ãrriii;Jos baianos no caJor do Verão
que çom _certezq já se despede de Salvador.
oaesejõ mais_ se acend~.quando há um convite de amizade e a ocasião _de praticá-la conforme a mais cara das nossas ttadições: a
reunião em tomo da mesa para o momento
de cOriVivéá6a cordiaJ e descontraíd~_rito de
reconhecimento e reafirmação da trama de
solidariedades que sempre sustentou a nossa
vida cOmUnJtãria e lhe imprlmiu a reição característica. E ainda porque se trata de celebrar
uma fé de oficio de quarenta anos na vida
de aJguém sobre quem escrevi certa vez que
é criatura de mi.rlml mais velha estima: estudamos no mesmo colégio, somos xarás e conterrâneos, colegas de profissão; amigos desde
a infância, quase parentes. Assim, embora tão
distante, não me sinto dispensado, tomo lugar
àmesa. __
-.À minha esquerda senta-se um padre católico_( ou pastor protestante, já não é fácil distingui-los pela indumentária), à direita tenho um
professor univer&Ltádo milit'ID-t€! da aJa mede_~
rada do movimento negro, num leque à minha
frente, da esquerda para a direita como nas
legendas das fotografias, a senhora da sociedade_que conversa com o poeta carbonário,
que ela não leu mas sabe candidato __à academiã~Um engenheiro do Pólo Petroquímica que
troca olhares com a secretária de uma fundação culturCII. A presença de pessoas tão diversas à mesma _mesa explica-se não somente
pelo caráter aberto da reunião à qual cada
um comparece por vontade própria, mas pelo
fato de que o homenageado é um homem
muito rieo---do- respeitO; da admiração e da
amizade de gente de todas as _classes, catego~
rias pi"ofiSslónais; crenÇas, ideologias e partidos: Cofrêndo risco de parecer inoportuno,
pondero aos mais próximos qUe uma cerimônia assim tão sem-cerimônia dispensa aquela
outra b-ad.iç_ão, a do djscurso (nunca um só,
toda uma fieira} certamente legftima e bem
contínüada, viva na cultura popular das louva~
ções em redondilhas e na oratória mais elaborada dos tropas incandescentes de adjetivos
desgastados e antidigestivos. Sugiro que para
homenagear Jorge Calmon basta o corpo-erguido no brinde à sobremesa e o abraço_fraterno de até logo na despedida, pois é o que
melhor assenta a es_sa figura que se pretende
- ele próprio a de um ho_m~m comum e me
parece personificar como poucas a do antiherói.
Um anti~herói que detém vasto poder e o
exerce, sem abrir mão de qualquer das suas
parcelas, em tomo de uma paLJta de princípios
permanentes. Presente e innuente nas suas
áreas próprias de ação, legitimado pela inteligêncléi e pela c;ompetêneúJ, ele exerce essa
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liderança desinteressado de projetar uma sua
figura pública enrolado em qualquer bandeira,
infenso à roda de acólitos do caudilho carismático. Ninguém mais assíduo na cátedra universitária, nas entidades associativas, nos
acontecimentos da vida cultural, na "banca"
diária da redação. Mas sempre com -o jeito
particular que o resguarda do poder que comanda, mantendo com ele uma relativa distância que lhe permite encará-lo com objetividade,
isenção maS com uma espéde de
paixão que não absorve ou elimina a razão.
Dessa postura ele constrói e reconstrói a
.cada dia, corno tem de ser, o corpo vivo do
jornal, sua redação. Ali chegou aos 19 anos,
aprendiz de repórter e redator, sem abandoná-lo em todo esse tempo (é um monógamo)
tomou-se o intelectual erudito e o escritor de
estilo aliciante. Um_ tempo de vida durante a
qual ele e o jornal que dirige fizeram-se um
ao outro na prática permanente do respeito
mútuo. Pois se é. difícil separá-los não há como
confundi-los. Mestre do jornalismo, Jorge Calmon conhece na pele que um jornal é como
a comunidade para a qual se volta, uma praça
ampla onde transita gente de todas as categorias, onde vozes e passos os mais diversos
devem ressoar, podem e devem se fazer ouvir,
tantos rostos distintos mas com uma essência
comum que subsiste por entre conjunturas
e modismos e atropelos circunstanciais. E ele
deixou que o jornal fosse capaz de absorver
tanto sumo de vida que pudesse de fato representá-lo e não apenas noticiá-lo. Soube deixar
que o jornal se fizesse a seu lado e não apenas
por sua mão. Essa mágica não pequena explica, entre outras cois~,_porque, entre tantas
assinaturas que freqüentam diariamente as
páginas de A Tard~ a d_e_le é a etema ausente.
Mas um __ dirigente de redação que se preze,
em qualquer órgão de imprensa, de qualquer
orientação política, certamente consideraria
seu maior galardão ter sido responsável por
aquelas poucas linhas com as quais A Tarde
declarava, nos últimos dias de 68, a suspensão

_sem

tempmária de seüs edito..'iais em proteste_ ccn~
tra .o.decreto da _ditadur~ que eliminava da
vida do País o direito à opinião independente.
Do meu privilegiado lugar à mesa observo
a discreta elegáncia de-JOrge Ca1mon rodeado
de seus tantos amigos, e cogito se neste mesmo instant~ ele contempla, com seu jeito particular, a vivência do intelectual que ce_(ebramos. E cOrisidera, espero eu, que terá valido
a pena.
(A Tarde -

QUarta-Feira, 29 de março ·de
1989)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinas) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
presente sessão, designando, para a seSsão
ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
.1
Veto Parcial
PROJETO DE LEI DO DF
No 5, DE 1988
Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do _DF n<) 5, de 1988,
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que dispõe sobre os vencimentos dos conse-

lheiros, auditores e membros do Ministério Público do Tribunal de Contas do DistritO Federal.
Parte vetada: art. 4"

2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 9, DE 1988
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

da Câmara no 9, de 1988 (n1 2ôõ/87, ..na CaSa
de origem), que dispõe sobre a concessão
de bolsa-at001io ao atleta amador e dá outras
providências, tendo
_
PARECER FAVORÁVEL, proferido em ple-

nário, com emenda que oferece.

3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'18, DE 1988
Votação, em turno único, do Projeto de Lei

da Câmara n? 18, de 1988 (n" 7.135/86, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre as rela-

ções de trabalho do treinador profissional de
futebol, e dá outras providências, tendo
PARECERES, proferidos em plenário, favoráveis ao Projeto e às Einenãas- de- õ"" 1 a
7.

4
PROJETO DE LEI1l0 SENADO
N' 93, DE 1988
Discussão~ em primeiro turno, do Projeto
de Let do Senado n" 93-. de 1988, de autoria
do Senador Francis_c_o Rollemberg, que altera
o art. 116 da Lei n? 1. 711, de 28 de dezembro
de 1952. (Dependendo de parecer.)

5
MENSAGEM
N' 59, DE 1989

Mensagem n~ 59, de 1989 (n" 97/89, na
origem) relativa à proposta para-que seja autorizado o Governo do Estado do Rio_ de Janeiro,
a elevar, temporariamente, em 5.175.000 (ci~
co mtlhões, cento e setenta e cinco mil) O_bri_- _
gações do TesourO Naciohal- OTN, o limite
de seu endividamento, (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 33
minutos.)
DISCURSO PRON(Jf'IC/ADO PELO SR.
ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE
29-3-89 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE.

OSR. ITAMAR FRANCO (MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, face à perplexidade do Senhor Presidente da República, em relação à inflação
de março, imagina-se _a do povo. Lembrei-me
que quem sabe o Ministro da Fazenda, que
deve_até comparecer, no dia 18 à Casa, conforme informou o SenadOr Aureo Mello, poderia
ler ou reler o _cientista_o_oct_e-afnericano I. G.
Goods,. admirador de OOffipütãdores. Dizem

os cientistas: os UIMS, máquinas ultra-inteligentes, nos capacitarão a resolver no futuro
todos os problemas que tenham ulna solução
prática; chegaremos a obter o elixir da vida,
a progressiva ttansformação dos homens em
pessoas ultra-inteligentes. É claro, Sr. Senado~
res, que o nosso Ministro da Fazenda é um
ser superdotado, e portanto, não caberia, ou
melhor, não seiVirá. para ele as afirmações do
cientista norte-americ<;lno de transformar ho~
m"enS erri UIP"S (j)êssOaS úitra-inteligentes).Enttetanto, tentar; atfãVés de computadoM
res, mostrar que foram as prestações dos clubes "as culpadas" por este acidente de perM
curso não será fácil. Mesmo a informática,
-considerada hoje no mundo moderno a quarta
técnica cultural, não conseguirá mostrar que
a inflação elevou-se devido às prestações dos
clubes, no máximo a máquina responderá como-'uma inserÇão incorreta. O Semldof Jamil
Haddad já demonstrou esse fato à sociedade
através de pronunciamento da tribuna do Senado.
Referir-se às taxas de dubes, p-ossivelmente
a de tênis, tão a gosto do Ministro do PlanejaM _
menta, é subestimar a todos nós, Srs. Senadores.
DeixemOs os computadores, os acidentes
de percurso e as verdadeiras explicações para
o incremento da inflação a cargo dos homens
do Governo. POiS além dela, cabe comentarn10s um outro fato interessante de nossa área
económica: o IPI dos carros. Consta que o
Governo vai reduzi-lo. Até aí tudo certo, mas
eis que sua redução não vai beneficiar o comM
prador e sjm os grupos oligopólicos. Quer dizer, vamos subsidiar a fabricação de carros
e não a de alimentos. Dá para entender, Srs.
Senadores? Não, nem a arrogância dos condutores da nossa política económica.
E aqui, Srs. Senadores, leio o que diz a lmp_rensa brasileira sobre esse problema do !PI:
GOVERNO RECOA E

REDUZ lP!
PARA AillOMÓVEIS

O Ministério da Faz_enda vai reduzir a
alíquota do Imposto sobre Produtos lndusttializados (IPI) incidente sobre os automóveis para conceder o aumento rei--:vindicado pelas indústria_s do ~tor, sem
elevar o preço no varejo. O ministro MaílM
son da Nóbrega disse ontem que o imposto será reduzido "aos níveis anteriores
ao Plano Cruzado 11". A medida, que deverá entrar erri vigor até o próximo sábado _
custará à União uma perda de receita de
NCz$ 200 milhões até o final do ano.

"E segue a imprensa analisando o problema
do IPI, com o Seguinte título:
"'CONTRIBUINTE
PAGA CONTA

Até assessores -dos miniStérios da área
eCo[;ôm_ica não esconderam o constran-glinento frente à alternativa encontiada
pelo ministro da Fazenda, Maílson Ferr.ei_r_ãCJa Nóbrega, para atender ao pode~ rosa Iobby do setor autpmobilístlco: a

Abril de 1989
redução da carga tributária dos carros novos. Quem não tem cãfro ·a-cabará por
engordar os lucros das montadoras e_
bancar o "subsidio indireto" (do aumento
de preços abortado) à camada prMiegiada da população que tem renda suficiente
para comprar um veículo z_ero, inclusive _
com aplicação especulativa.
Técnicos do governo observaram que
o -aumento da tributação das aplicações
finance:ircfs de curtíSSimo prazo, -há menos de duas semanas, já compensou os
NCz$ 200 milhões que a União deixará
de arrecadar, até o final do ano, junto
aos cómpradores de carros novos. Sem
preocupação com ajustiça fiscal, o g"overno revelou preocupação de curto prazo
com a nova ameaça de explosão inflacionária, até para tentar neutralizar a alta acelerada dos -preços dos carros usados,
apontados por Maílson da Nóbrega como
um- dos ttês vil6es da inflação- de 6,5%
de março."

E a notícia conclui, Srs. Senadores, dizendo
o que merece uma análise do Senado da República.

"lndiretamente, o consumidor vai pagar por esta redução no !PI do carro, já
que o dinheiro que deixa de ser arrecadadO também deixa de ser investido em
OUtros setores, como educação e Saúde.;'
E é_ por isso que dizia eu há pouco, Srs.
Senadores, ao perguntar se dá para entender
a política económica do atual Governo ou a
arrogância daqueles que a conduzem.
Lembremos que este é um ano eleitoral e,__
apesar das ameaças contra a realização das
eleições, buscandoMse a hiperinflação como
motivo para impedir que o povo escolha o
Presidente da República, esse mesmo povo
exigirá a verdade, e caso não lhe seja dada
pelo Governo, ela virá, pelo menoS, daqUeles
que aspiram à Presidência da República, atra~
vés dos debat_es e comícios nas praças públicas, nos palanques, etc. Verdades-como a dívida externa, verdades como a dívida interna;
verdades no'campo energético~ n'O cai'npo da
saúde, da educaÇão, da moradia, enfim, no
verdadelrõ social- não o SOcial que -aí está.
A eleição, depois de vinte e nove ailos, encontrará uma soctedade mais reivindicante,
uma massa maior de deserdados. O Brasil,
séfa qUalTóiO resultado dE:-1989 será díferente
em 19-90. Não adianta sonhar com 1990, poiS
1989 é que determinará Sonhos e Pesadelos.
A mídia conseguiu, em parte, desmoralizar
o Congresso, as instituições e a corrupção
no noss_o J3rasil se toma presente a cada instante.
Ainda hoje, Srs. Senadores. lia na imprensa
e comeriiãva conosco, pela manhã, o Senador
Carlos Chiãrelli, que um Deputado, que con- CõiTeLi à Presidência da Câmar<i dos Deputados denunciou o acordo para o arquivamento_ das conclusões da Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre a corrupçã:o:Tal assertiva,
Srs. Senadores, por demais grave, será apurada? Se não for, sofrerá, ainda mais, o Parlamento.
- -1
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me
V. Ex' um aparte?
-- -- - --0 SR. ITAMAR FRANCO - Ouço o~
aparte do nobre Senador Jutahy Maga1hães.

O Sr. Jutahy Magalhães -

Por coinci-

dência, encontrei o Deputado Paulo Mincarone, aproximadamente às 14 horas de hoje,

e disse-me que tinha ficado curioso a respeito
das suas declarações sobre esse acordo, que
teria sido feito para o arquivamento do processo que tinha sido levado à Câmara pói'

integrantes da ex-Comissão Parlamentar de
Inquérito, eu não assinei aquilo, como V. EX'
também parece que não,...
O SR. ITAMAR FRANCO- Não assinei,

também.

O Sr. Jutahy Magalhães- ....m<'ls outros
Companheiros nossos o fizeram. E S. Ex" me
disse que não apenas tinha feito realmente
a declaração, cOmo tinha testemunhas_ do
acordo. Portanto, V. EX' está certo quando pede a apuração do fato, porque é da maior
gravidade que se tenha feito um acordo desse
tip-o para arquivar aquele pedfdo de Senadores
da República, Membros da ComissãO Parlamentar de Inquérito.

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães. E veja V.
Ex' que esta acusação do nobre Deputado
é tanto mais grave; talvez, até mais de que
a própria denúncia da CPJ da CorrupÇão. :t:
um fato gravíssimo, e esperamos que o atual
Presidente da Câmara dos Deputados possa
vir a público esclarecer as palavras de S. ~.
o Deputado que concorreu com ele à Presidência da Casa

O Sr. José Ignáclo Fen-eira- V. Ex" me
permite um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço V. Ex•.
com muito prazer.

O Sr. José lgnácio Ferr~ira- Senador
Itamar Franco, sobre essa declaração do Deputado Paulo Mincarone, hoje, mantive contanto no fina1 da manhã com S. Exl' e S. Ex'!
também confirmou que essa declaração foi
prestada inclusive no momento de uma exposição feita por ele a emPresários do Rio Grande
do Sul, aliás declaração pública; depois, os
príndpais jamais de Porto Alegre, hoje - e
um deles com uma página inteíra - fazem
referências a essas declarações. E S. Ex" ficOu_
de entregar um documento específico, a mim
dirigido, reafirmando a procedência do que
denunciou. D_e maneira que isso é da maior
gravidade, inclusive por que se soma a isso
o fato do inusitado comportamento do então.
Presidente em exercido, Inocêncio Oliveira, na
Câmara dos Deputados. Quer dizer, na verdade, aquele despacho de 2 linhas apenas foi
algo de extremanente grave, sepultando, jogando na gaveta do esquecimento, como _ele
preten'deu, um trabalhO de 198 páginas, com
12 mil documentos a__costados, com 35 rOil
folhas, e que foi decorrência de um esforço
de 1O meses do qual V. EX' tari-!bém participou
como membro da Comissão Parlamentar que

investigava aspectos de çorrupção no âmbito_
da Administração Pública Federal. De maneira
que essa denúncia, sendo feíta por um Deputado que, afirial, foi um dos três concorrentes
à Presidência -da Câmara dos Deputados, que
perdeu por 21 votos, é algo táo grave que
eu inclusive, estou esperando que a Câmara
dos Deputados, pela sua Mesa Diretora, manM
de apurá-la imediatamente. J:: evident~ que,
algo vai ocorrer. Nós vam_os ingressar em juízo, hOje, pela manhã, reativei os meus contatos, inclusive com o Dr._Raimurido Faoro, que
me fez referência ao término _do seu trabalho.
Na próxima- semana se agilizará, perante o
Supremo Tnbunal Federal, um mandado de
segurança contra o ato do então Presidente.
Agora, a coisa é muito mais grave, porque
se aporitam - e quem o faz é uma figura
ela m~ior expressão na Câmara dos Deputados - fatos da maior gravidade que têm
ocorrido nos bastidores da _eleição da Mesa
da Câinara dos Deputados. De maneira que,
nesta oportunidade, incursiono no pronunciamento de V. EX' para manifestar a minha estranheza, o meu estarredmento com isto e, provavelmente, ainda no curso desta sessão sobre
isso eu VO\J me pronunciar. Muito obrigado
·a V. Ex!

O SR~ ITAMAR FRANCO - Eu é que
agradeço a V. Ex.•, nobre Senador José (gnácio
Ferreira, mais uma Vez destacando o trabalho
de V. EX', -do nobre Senãdor Carlos Chiarelli
e de outros membros da Comissão.

V._ ~ tern inteira razão, e, aqui, mais uma
vez nós perguntamos: qual será a atitude da
Câmara dos Deputados, particularmente de
sua Mesa Diretora? Será que apenas apontar,
Sr. Presidente, faltas de_ deputados serão o
bastante, nesse caso? Será que mais uma vez
o sifêilcio vaí se fazer s_obre -uma gravíssíma
acusação de um deputado como muito bem
foi lembr":do e _eu já havia reafirmado aqui
que concorreu à Presidênda da Câmara dos
Deputados? Esse Deputado tem de esclarecer
de público a sua acusação, e a Mesa Diretora
da Câmara dos Deputados tem a obrigação,
Sr. Presidente, no nosso entendimento, de esclarecer a opinião pública, em face desta assertiva do eminente deputado pelo Rio Grande
do Sul.
Mas continuo, Sr. Prestdente-,já ao fim deste
peqüena· PforiunciarTiento:- para dizer que o
Governo parece perdido enquanto o pessimismo se a1astra pelo PaíS. E dizia o Presidente
Juscelino K~,.tbitschek: "quando o pessimismo
se alastra, em todos os setores sociais de uma
nação, aí sim é que se toma perigoso".
Mas há esperanças? Diria que sim. Basta
querer mUdar, ter credibilidade, saber executar, falar claro e sinceramente, esquecer presM
tações de clubes, e asswnlr responsabilidades.
E;·se fOr ·a caso, de a(guns ministros saberem
sair, para dar lugar a outros, não digo apenas
maiS ·capazes, mas mais honestos, honestos
na informação e na ação.

O Sr. Cid Sabó-la de Carvalho- V. EX'
me-permite um aparte, nobre Senador?
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O SR. ITAMAR FRANCO- Corri ffii.lito
prazer, nobre Líder.

O Sr. Cid Sabóia de CarvaDto- Estou
ouvindó o pronunciamento de V. Ex~, e ele
interessa em grande parte à Bancada cearense
aqui no Senado Federal. Sabemos corno· foi
difícil a disputa na Câ"rnara dos_ DeputadOs,
e que resultou na vitória do Deputado Federa1
cearense Paes de Andrade para a Presidência
da Câmara dos DepUtados.
_"rOdq .mundõ sab:e -0 ritnlo_ em que_ se deu
essa campanha, e os esforços que foram expendidos pelo concorrente maior do parlamentar c:earen~_e. A esta altura do pronunciamer)to de V. _1::~\_com os re~pectivo§_~partes,
já não há dúvidas, principalmente pelo que
falou o Senador Jutahy Magalhães, repito, não
há dúvidas de __que o Deputado Paulo Mincarone realinente fez essa declaração. Mas, penso que a essência dessa declaração é incomM
pativel com o grande espírito público e político
do Presidente _do nosso Partido, Deputado
Ulysses Guimarães. O que esse homem tem
ensinado à Nação é outra coisa completamente diversa disto. De Ulysses não se tira nenhuM
ma má Ução, de corrupção, de algo cujo procedimento não seja perfeitamente ético e perfeitamente legal. Esse homem impressionou,
dUrante os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, exatamente pelo espírito de estadista, pelo magistrado -que foi, pela independência de sua conduta, pairando acima do
seu partido. E até digo que hoje Ulysses padece um pouco, pelo magnífico espírito_ que exibiu durante os trabalhos da Assembléia Naclonal Constituinte:. Muitos do_ seu Partido sentiram-se desamparados, desamparados da
sombra da figura maior, daquele grande político. Ulysses Guimarães jamais negociaria esse
arquivamento que é, acima de tudo, burro,
o arquivamento do despreparo, o arquivamento do desconhecimento jurídico, o_ ª-Iquivamento intrépido mais a coragem dos néscios,
a coragem daqueles que não têm o menor
preparo para resolver um assunto dessa monta, um assunto d_!!ssa qualidade. O Deputado
Paes de Andrade, V. Ex- conhece de perto,
foi um homem, durante os anos mafs duros
da Revolução de 1964, de resistência, foi uina
verdadeira parede moral, uma pedra no caminho do autoritarismo, um homem que palmilhou sua vida com honradez e com dignidade
também, e não iria angariar votos através de
expediente altamente escuso, altamente irregular. Mas dá para V. Ex.' concluir, pois, se
cdmparar o procedimento do Deputado Paes
de Andrade com o do Deputado Ulysses Guimarães e depois comparar com _o procediM
menta daquele que faz as declarações, princt~
palmente o procedimento eleitoral,__ dá para
V. Ex" aquilatar uma conclusão e um devido
resultado. Desculpe haver-me alongado, porque isso toca, de certo modo, os brios do
meu Partido, os brios do meu Estado e os
brios de um grande cearense que é o atual
Presidente da Câmara F'edera1, Antôruo Paes
de Andrade. Faço esta qbservação ao _douto
discurso de V. Ex•, em respeito à dignidade
que concede a cada palavra e expressão, no
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espírito vigilante que mais uma vez atua aqui
no Senado da República. Muito obrigado.
O Sr. Jutahy Magalhães (Assentimento
do orador.) - Nobre Senador Itamar Franco,
só para complementar o aparte do nobre Se_nador Qd Sabófa de Carvalho. Por todas as
razões expendidas pelo eminente _Senador,
considero que a denúncia deve ser apurada,
para que não fique pairando uma dúvida na
opinião pública a respefto desse fato que é
da maior gravidade: se a acusação é leviana,
que a opinião pública tome conhecimento da
leviandade de quem fez a acusação. Mas não
pode é passar desapercebida uma acusaçao
de suma gravidade como essa. Então, pelas
razões expendidas, de respeito à figura do Deputado Ulysses Gulniãi'áes aó Deputado
Paes de Andrade, por todas essas razões é
que acho que o fato deve ser apurado.

-e

O Sr. Mamo Benevides (Assentimento do
orador) - Senador Itamar Franco, só para
complementar o aparte do nobre Senador Od
Sab6ia de Carvalho, oferecendo o meu testemunho da conduta absolutamente retilínea,
ilibada, na vida pública dos dois eminentes
brasileiros Ulysses Guimarãesa e Paes de Andrade. Com ambos tenho convivido nesses
mais de 20 anos de atividade politica e neles
sempre vi aquela postura de dignidade, de
seriedade na condução dos negódos de interesse do País. Portanto, ofereço aqui o meu
testemunho e a minha solid_aried;:Ide ao nobre
Senador Cid Sabóla de CaMtlho pelo aparte
esdarecedor.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- An·
tes que o Sr. Senador ltam.,r_Fr:anc_o responda
aos aparteantes, quero comunciar que o seu
tempo se acha concluído. A Mesa permitirá
que o orador conclua o seu pronunciamento,
antes, porém, encarecendo que não permita
mais apartes.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou tentar ser obediente _a V. Ex' e ao
Regimento Interno. Gostaria de deixar bastante claro aqui, não s6 ao nobre Senador Qd
Sabóia de Carvalho, que responde hoje pela
liderança do PMDB, bem como ao prezado
amigo Mauro Benevides que em nenhum momento do meu pronunciamento levantei qualquer suspeita em relação ao Deputado Ulysses
Guimarães, ao Presidente da Câmara, Deputado Paes de Andrade, bem como ao Senador
Jutahy Magalhães e ao Senador José lgnáclo.
Sr. Presidente, apenas no -decorrer do nosso
pronunciamento trouxe ao conhecimento da
Casa a declaração do Deputado Paulo Mincarone e, evidentemente, no bojo daquilo que
eu falava, inseri a acusação de S. Ex', sobre
a qual continuo afirmando: "acusação gravíssima que precisa ser aclarada pelo Presidente
da Casa, Deputado Paes de Andrade". É o
mínimo que se espera hoje da Câmara dos
Deputados.
O Senador -Cid Sabóia de Carvalho falou
em arquivamento com desconhecimento jurídico. Esse arquivamento com desconhecimento jurídico Já se havia processado _através

do despacho do ilustre Vice-Presidente em
exe-tcício da. Cãrriara-dos Deputados.
Sr. Presidente, teria mais algumas coisas
a completar, mas V. EX' já me chamou a atenção para·o meu tempo. Vou encerrar, na expectativa, de um pronunciamento oficial da
C~ara_dos Deputados sobre este fato. Deixo,
mais uma vez e bem daro, nos Anais do Senado, que o senador que ocupa hoje a Tribuna
não levantou suspeitas sobre o Deputado Ulysses Guimarães nem em relação ao Deputado
Paes de Andrade. O que nós queremos é o
esclarecimento de S. Ex'" em face do que disse, no Rio Grande do Sul, o Deputado Paulo
Mincarone.
Mas. Srs. S_enadores, a nossa esperança
mais uma vez, neste ano eleitoral, é que nos
palanques, nas praças--públicas, já que o Governo não corresponde àquilo que a Nação
-espera, a nossa certeza é que pelo menos
aqueles que vão disputar a Presidência da República, quer queiram ou não, terão que, repito, nos palanques, nas praças públicas e nas
televisões. dizer clara'Tiente a_o povo brasileiro
o _ql_:!~_eles pensam da atual situação política,
econômica e social do País. Muito obrigado.
DISCURSO PRON(ff'ICJADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
29·3·89 EQ(JE, ENmEGUEÀ REVISÃO

DO ORADOR, SERIA f>UE>UCADO POS·
7ERJORMENTE

OSR.JOÃOMENEZES(PFL-PA.Para
encãmfnhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ftzemos este pedido de_adiamento
de votação, porque temos em curso, no Senado, projeto de lei do ano passado que dispõe
sobre o exercício da profissão de fotógrafo,
de técnico em fotografia, e dá outras providências. É um projeto amplo em que reguJarizamos a situação dos fotógrafos, sendo considerado como fotógrafo profissional aquele
que, com o uso da luz, obtém imagens estáticas e dinâmicas. e material fotossensível, com
utilização de equipamentos ótlcos apropriados
seguindo o procedimento normal eletromecânico desse material para qualquer fim.

O nosso projeto diz o seguinte:
Dispõe sobre o exercfclo da Profissão
de Fotógrafo Profissi01U11, do Técnico em
Fotogrilfia, e dá outras providênCias.

O Con-gresso Nacional decreta:
Art. ]9 O exercício da profissão de Fotógrafo ProfiSSional é livre, em todo o território
nacional, aos que satisfiZerem as condições
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. Consideia-se Fotógrafo
Profissional aquele que, com o uso da luz obtém imagens estáticas ou dinâmicas em material fotossensível, com a utilização de equipa~
mento óptico apropriado, seguindo o processamento normal e ele_tromecânico desse ma~
teria! para quaisquer fins.
Art. 29 As prOfissões de Fotógrafo Profissional e de Técnlco_em Fotoarafia compreen-

dem o exercício habitual e remunerado das
seguintes atividade-s:
1- produção de fotografia para quaisquer
fins;
D- ensino de técnicas de fotografias; e
DI-serviços de ~essoria, organiZação e
orientação previstos no art. 32.
Art. 3 9 O exercício da profissão de Fot&
grafo Profissional e de Técnico em Fotografia,
com as atribuições estabelecidas nesta lei, só
será permitido aos profissionais assim considerados:
1- Fotógrafos Profissionais diplomados
por escolas de nível superior, cujos cursos seja
oficialmente reconhecidos;
11- Técnicos erÍ'l Fotografia portadores decertificado de condusão de curso técnico de_
fotografia em nível de 29 grau e de certificãdos,
mediante aprovação de <:unicu! o e carga horâ~
ria~ ouvido o Conselho Federal de Educação;
DI- diplomados por es_cola estrangeira que
hajam revalidado seus diplomas no Brasil,
consoante estabelecido em lei;
IV- profissionais não-diplomados que,__ n~
data da publicação desta lei, estiverem no
exercício da profissão por período igual ou
superior a 2 (dois) anos, observado o disposto
no art. 33;
V~ aqueles que,_ mesmo após a publicação
desta lei, formarem-se pela prática, no exercíciO da profissão, nos Estados onde Oão haja
cutSos~-põrperl'ôdo igual ou superior 82 (dois)
anos, quando, então,- serão regUlados como
"provisionados", pelo Conselho Regional, me-diante avaliação de capacidade profissional,
ouvidos os sindicatos e associações profissionais da classe.
Art 4 9 Os profissionais de que trata esta:
lei, somente poderão exercer suas atividades
se devidamente inscritos nos Conselhos Regionais a cuja jurisdição_ estejam subordinados.
Parágrafo único. As atividades dos Fotógrafos Profissionais, em empresaS joiTiaJiSticas, são_ eidusivas de repórter fotográfico, na
forma da-s dfsPOS!ÇõeSlegais referenteS -ao
exercfcio da profissão de jornalista.
o

CAPITULOU

Dos Conselhos Federal e Regionais
dos Fotógrafos Profissionais

Art, 5 9 Fic!3 criado, na Capital da República, o Conselho Federal Idos Fotógrafos Profissionais, com jurisdição em todo o tenitório
nacional e um Conselho Regiona1 dos Fotógrafos Profissionã!S em cada cãpita1 de estado,
nos territórios e no Distrito Federal, denominado segundo sua jurisdição, que abrange a
respectiva unidade da Federação.
_
Ait. 69 Os Conselhos Federal Regionais
ora instituídos constituírão, em seu conjunto,
órgãos com pers"ortalidade jurídica de direito
público e autonomia administrativa e financeira, destinados, a zelar pela fiel observância
dos princípios da ética, da defesa e da disciplina dos que __ exercem atividade profissional
de FOtóg-iafo- ProfssíOnal~ nOs termos desta
lei.

e
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O Conselho Federal dos Fotógrafos

Profissionais será constituído de 9 (nove)
membros, eleitos por maioria absoluta, em
escrutínio secreto, pela Assembléia Gera1 dos
Delegados dos Conselhos Regionais.
§ 21 O Conselho- Fedeial será instalado
dentro de 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da data da publicação desta lei.
§ 31 A Assembléia de instalação será presidida por um representante do Ministério do

Trabalho e será constituida por delegados eleitores das entidades representativas da categoria profissional dos Fotógrafos Profissionais, de_existência legal por mais âe 1 (um)
ano, eleitos por voto secreto em assembléia
das respectivas entidades.

§ 4"

Para a Ass.ernbléia de que trata o pa-

rágrafo anterior, cada entidade indicará 3 (três)

delegados eleitores devidamente habilitados
para o exercício da profissão, inscritos nas respectivas entidades de classe e no pleno gozo
de seus direitos.
§ 59 Onde não houver associação profissional ou gjndicato representativo da categoria
profissional dos fotógrafos Profissionais, caberá ao Conselho Federal dispor a respeito.
§ 6? Slio atribuições do Conselho Federal
dos FotógrafoS Profissionais:
1- representar os fotóQi"afos profissionais
em caráter naciona1, encaminhando as decisões dos Conselhos Regionais às Assembléias
dos Delegados Regionais;
U- elaborar o código de ética proftSSional
dos fotógrafos profiSSionais, a ser aprovado
em Assembléia Geral dos Delegados dos COnselhos Regionais;
ill- organizar seu Regimento Interno, a ser
aprovado pela Assembléia Geral dos Delegados dos Conselhos Regionais;
IV- organizar os reguJamentos que disporão sobre as especialidades técnicas dos fotógrafos profissionais e dos técnicos em fotografia, dos auxiliares e aprendizes de Técnicos
em Fotografia, a serem àprovados na mesma
fonna dos itens anteriores;
V- eleger a sua diretoria;
VI- aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais em consonância com o seu Regimento Interno;
vn- dirimir dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais das decisões dos Conselhos
Regionais;
VIII- julgar, em última instância, os recursos interpostos das decisões dos Conselhos
Regionais;
·
IX- promover a insta1ação dos Conselhos
Regionais;
X- dispor sobre a organização e o funcionamento de suas Assembléias Gerais, ordinárias e extraordinárias, e a dos Conselhos Regionais;
XI- publicar, anua1mente, a relação dos fotógrafos profissionais insCritos; XII-aprovar, anualmente, as contas próprias e as dos Conselhos Regionais, encaminhando-as dentro dos prazos legais, à apreciação do Tribunal de Contas da União;
XIII- fiXar, anualmente, as anuidades, taxas, contribuições e emolumentos devidos peJos fotógrafos prciflsSíoriaiS;

XIV___; elaborar a previsão orçamentária da
receita e da despesa anual, faxando os valores
dos 'jetons" a serem pagos aos membros dos
Conselhos; e
XV- resolver os casos omissos.
Arl 79 São atribuições dos Conselhos Regionais:
1- eleger sua diretoria;
n- registrar os profissionais habilitados de
acordo com a lei e expedir as respectivas carteiras profissionais;
m- acompanhar os auxiliares e aprendizes
dos técnicos em fotografia, e expedir carteiras
especiais;
N- fiscalizar o exercíco da prof!SSâo, apreciando as reclamações e representações escritas oferecidas a seu conhecimento;
V- instaurar processo e imp-or· multas e
penas de advertência, suspensão e· cancelamento do registro profissional e dos casos
especiais de acordo com os regulamentos
àptOVâdos, assegurando sempre o direito de
defesa do interessado;
VI- propor ao Conselho Federal as providências necessárias à regularidade dos serviços'"e à fiscalização do exercício profissional;
VII- eleger seus delegados para o Conselho Federal;
VIII- apresentar anualmente ao Conselho
Federal, as contas da gestão administrativa
do exercício fmanceiro anterior;
·
IX- elaborar a previsão orçamentária da
receita e da despesa anual; e
X....:. resolver os casos omissos.
-Art. -8? Da decisão dos Conselhos R~io
nais, C,!l:berá recursos, sem efeito suspensivo,
nO prazO -de 30 (trinta) dias, Para o Conselho
Federal.
Art. _99 _ As -penalidades a q~e se refere o
inciso VI do al1, 89 deêf_ª lei serão graduaçlas
conforme a natureza da infração, e de acordo
com as conseqUênci?ts do ~o sob~ __ o exercício da profiSSão.
Art. 1O. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais deverão ser brasileiros, e
seus- mandatos terão a duração de 3 (três)
anos.

Art. 11. Os ConSelhos Féderal e Regionais serão administrados por uma diretoria
composta de presidente, vice-presidente, ]9
secretário, 2 9 secretário, ]9 tesoureiro, 2° tesoureiro e mais 3 (trêS) conselheiros.
Parágrafo único. O presidente terá a represei:ita.Çào lega] do respectivo Cons_elho, cabendo-lhe, além do_voto de qualidade, em caso
de empate.
Art. 12. A renda do ConselhO Federal será
constituída de 20% (vinte por cento) da renda
bruta dos Conselhos Regionais, além de doações, legados, subvenções, e rendas patrimonals eventuais.
Parágrafo único. Nos estados, territórios
e no DiStrito Federai, onde não forem instalados os Consellios Regionais, a fiscalização do
exercido profissional e os respectivos registras
feridos nesta lei serão realizados pelo Conselho Regional mais próximo, a critério do Conselho Federal.

Terça-feira 4

823

Art. 13. Consfituein infrações praticadas
no exercido da profissão:
(-recusar a apresentação da carteira profissional, quando solicitada por quem de direito;
11- auxiliar ou facilitar, por qualquer meio,
o exercido da profissão aos que estiverem
proibidos de_ exercê-la;
lU- revelar improbidade profisSional;
IV- prejudicar os interesses confiados a
seus cuidados;
V- yiolar o sigilo profissional;
VI- exercer concorrência desleal; e
VII- deixar de pagar taxaS, contribuições,
anuidade ou emolumentos devidos aos órgãos representativos ou da classe.
§ 19 Sem prejufzo da responsabilidade
criminal e cM!, essas infrações serão objeto
de processo instaurado pelos Conselhos Regionais de fotógrafos profissionais. ·
§ 2" Em CaSo de reincidênCia, serão ·aplicadas penas mais graves de conformidade
com o item VI do art. 81
Art. 14. As rendas dos Conselhos -ReQionais serão constituídas de anuidades, taxas,
emolumentos, doações, legados, subvenções
e rendas patrimoniais eventuais.
§ 1? O fótôgrafo pagará ·ao Conselho Regi9nal de _sua jurisdição, até o último _dia de
março de cada ano, uma anuidade cujo valor
será estabelecido pelo Conselho Federal.
§ 2 9 A anuidade _de que trata o parágrafo
anterior ficará sujeita à incidência de juros e
correção monetária, quando seu pagamento
for efetuado fora do prazo.
§ _3 9 _A taxa de inscrição, cobrada dos profissionaiS que r·equererem seu registro nos respectivos Conselhos_ Regionais, será de 50%
(cinqüenta por cento) do valor correspondente
a uma anuidade.
__ § 49 As empresas que executarem serviços profissionais de fotografia, inclusive as que
exploram serviços de processamento automático ou manual, bem como as de fotoacabamento de fotografia, ficarão obrigadas a reco- '
lher ao Conselho Regional de sua jurisdição
uma anuidade que será estabelecida pelo
Cons.elho Fedeia1.
Art. 15. As empresas que tiverem por objetivo a realização de serviços fotográficos de
qualquer natureza deverão provar aos Conselhos Regionais respectivos que essas atividades são executadas por profissionais habilitados e registrados.
Art. 1_6. Os serViços fotográfiCos de qualquer natureza, realizados em empresas públicas, bem como nos serviços público federal,
estadual e municipal, deverão ser executados
por profiSSionais, e sua supervisão será realizada por profissional legalmente habilitado.
Art. 17. os Conselhos Regionais através
de suas diretorias. prestarão contas ao Conselho Federai até O-último dia de abril de cada
ano.
Parágrafo único. O Conselho Federal submeterá ao plenário dos representantes dos
Conselhos Regionais, até o dia 30 de junho
de caqa ªno, a prestação de suas _contas e _
as homologações ·das contas apresentadas
pelos CoóSelhos Re11ionaiS.
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Art. 18.

Os

Cons~lhos

Regionais

pode~

rão, por seus procuradores, promover, perante

a Justiça Federal e meçliant.e executivo fiscal,
a cobrança das anuidades, taxas e emolumentos previstos nesta lei_
Art. 19. Aos Cohselhos Federal e Regional compete representar junto às autoridades
competentes, para fins de direito, nos casos
de:

1- exercício ilegal da jirOfiSSão de fotógrafo
profissional;
_
_ _
__

n- questões relativ_as ao direito autoral de
trabalhos fotográficos.
.
Parágrafo único. Ao Cooselho Fe,dere.l

compete;

. ~- _

I- estabelecer nonnas reguladoras da entrada de fotografias produzidas no estrangeiro
no mercado profissiorial do País;

11- obter das autoridades competentes
medidas acauteladoras, visando à proteção do
exercicio profissional do fót6Qrã:fo profissional
brasileiro, no País e no estrangeiro;
m- busca.r instrum~tos que permitam, livre de impostos, a importação de equipamentos e materiais especializados necessários ao
exercício da profissão.
Art 20~ _Para efeito de_ inscrição nos guadros do Conselho Regional, o candidato deverá fazê-lo por escrito com os seguintes documentos:

I - carteira de identidade;
H- número do GC ou CGC;

. m- prova de quitação c_om o_ serviço mil_itar, se do sexo masculino;
IV- título de eleitor;
V- comprovação d_o enquadramento -do
disposto no art. 2°, parágrafo úilko e dos incisos I. H, [V e V desta lei;
§ 1o Para os estrangeiros serão dispensadas as exigências contidas nos incisos IIl
e N deste artigo exigida, porém, a prova de
permanência legal no Pais.
Art. 21. Os Cons~lhos Regionais expedirão as respectivas carteiras profiSsionaiS, observando a ordem nurnérica crescente da inscrição.

Art. 22. Na carteira profissional dos fotógrafos profissionais, constarão os seguintes
dados:
1- nome por extenso;
H-ftliação;
m- data e local de nascimento;
IV- número de inscrição;
V -local da sua ativldade; e,
VI- fotogiafia e assinatura.
§ 1~ A carteira proflSsionar constituirá documento de identificação e será válida perante
qualquer autoridade pública, em todo o_ territórionadonal.
§ 2'~ Na carteira_ profissional poderão
constar observações referentes ao exercício
da profiSSão do seu portador, inclusive proibições e impedimentos.
Art. 23. Os casos de transferência do
exercício regular da profissão, de uma zona
de jurisdição dos Conselhos Regionais para
outra, ou o exercido regular da profissão em
mais de um estado da Federação, dependerão
da autorização expressa dos Conselhos Regio-
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nafs envolvidos, e serão anotados na carteira
Profissional.
-·
Art. _24. A expedição da carteira profissional estará sujeita a cobrança de taxa que será
fixada pelo Conselho Federal.

I!- para os funcionários públicos, certifiR.
cadO da repartição Competente;
m:-para o profissional autônomo:
a) certificado da -J::irefeitura municipal; e
. b) prova de p~gamento da contribuição
p-revidendária;
·
CAPITULO III
IV- para o repórter fotográfico, a carteira
Disposições Gerais
profissional de jornalismo;
Art. 25. TOdOs os trabalhos fotográfiCos
V ~-para .is· empresas de preStaçãO de--serproduzidos deverão conter obrigatoriamente
viços fotógraficos:
o nome e o número da inscrição no Conselho
a) prova de registrO--de firma na Junta Codo profissional que os executou.
mercial;
Parágrafo único. Os trabalhos fotqgráficos
b). Contrato sixi~lno qual é expliCitamente
produzidos por empresas legalmente habili- citado o responsável técnico profiSSional; e
tadas deverão, também, conter a razão social
c) registro na Fazenda Federal.
ou O nome de fantasia e sede do estabele§ 2~ Ds fotógrafos prOfissionais que", à dacimento.
ta da publicaÇão desta lei, ilão lograrem inscriArt. 26. Ao fotógrafo profissional será ve- ção por carência de tempo de serviço, serão
dado executar serviços profissionais por terinsciitos cOmo provisionados, à exceção dos
ceiros que não estejam habilítados na forma titulares de empresas, até que completem 2
desta lei.
___ __ _
___
(dois) anos de exercício profissional.
Art. 27. Os fotógrafos profissionais serão
Art. 33. Para os efeitos desta lei, não" terão
civil e criminalmente responsáveis pelos_seus
validade os "certificados" e "diplomas" expeserviços_ profissionais e pelos seMços execu- didos por cursos resUmidos, simplificados, inR
tados por seus prepostos.
tensivos, de f~rl~s. por correspondência ou
Parágrafo _único. Aos_ fotógrafos profiSSioav:ul~$.
__ . ·
... ·--0- ~ - __
"n_ã.is não caberá, porém, nenhuma responsaParágrafo único. Caberá ao Conselho .Febll1dade, excetci a de qualidade, pelo uso que deral dos Fotógrafos Profissi9nais, ouvido o
venha a ser dado ao seu traOalho, pelo empre- Conselho federal de Educação, avaliação
g_ador ou por terceiros.
dos _cursos de_ fotografia, para os efeitos do
Ait. 28. Tada fotografia publicada com fi- disposto no art. 3°, inciso I e li, -da presente
nalidade noticiosa ou de ilustração, por qual- lei.
quer pessoa fiSka ou jurídica, deverá conter, _
Art. 34. A dtir"a.ção i-iOITnal da· trabalhO do
- em seu respectivo texto, o nome e o número
fotóQrai(fprofissional é de 5 (cinCo) horas diáde inscrição no Conselho do profissional que
rias ou 30 (trinta)' horas sem<ini!Ls.
a executou.
_
__
§ 19 A aposentadoria por tempo de serviR
t\rt. _29. Toda pessoa física ouj!Jrídíca fie~ ço _do fotógrafo PrOfissional é. de 25 (vinte e
obrigada a pagar os direitos autorais ao. fotócinco) anos ininterruptamente ou aos 55 (cingrafo profissional que_ produzir fotografias,
qüenta e cínco) anos de idade pela periculosempre que essas forem repassadas ou nego- sidade e risco de vida.
ciadas, ou seus dir_ejtos_ çedidos, no País e
§ 2" o_ trabalho prestado, além da limitano estrangeiro, <JU:alquer _que seja a condição
ção diária prevista nete artigo, será consideprofisslonaJ a que o autor estejéi subordinado.
rado trabalho extraordinário, aplicando-se-lhe
Art. 30. O fotógrafo profissional legal- o disposto nos a_rts_. 59 e 61 da Consolidação
mente habilitado no exercício das suas ativida- das Leis do Trabalho.
des somente será responsável; na forma désta
Art. 35, A atividade de fotógrafo profissiolei, por um úntco estabelecimento ou em em~
nal é considerada insalubre.
presa produtora de fotografias.
Art 36. O Poder Executivo expedirá reguArt. 31. Nas empresas públicas ou priva- lamento à presente lei, no pi-azo de 60-(sessen:das, os projetes ou trabalhos que envolvem ta) dias.
produção de fotografias deVerão ter um profisArt. 37. Esta lei entra em vigor na data
sional devidamente registrado para coordenar de sua publicação.
e/ou executar os referidos pfojet6s.
Art. 38. RevogamRse as disposições em
Art. 32. Os fotógrafos profissionais que, contrário.
na data da vigência desta lei, estiverem no
Ehtão, é um projeto muitó mais amplo e
exercício da profissão, serão inscritos nos que reaJmente regulariza a situação do fotóConselhos Regionais, desde que o reqUelfam grafo e de todos aqueles que trabalham neste
no prazo de 3_60 (trezentos e sessenta} dias,
setor.
mediante provas do exercício da atividade, por
Esta é a razão do pedido de adiamento da
pe~ríodo igual ou superior a 2 (dois) anos, co~
discussão para o dia 6, a fim de que possamos
mo ocupação preponderante e principal meio ver o que se pode incluir neste projeto que
de sustento, e declaração da entidade sindical está em votação.
onde seja filiado.
.
DISCaRSO PRONaNCJADO PELO SR.
~- 1" Pª-ra efeito da inscrição ~e que trata
JOÃO .MENezES NA SESSÃO DE
o Capítulo deste artigo, os candidatos deveráo
30-3-89 E QaE, ENTREGaEÀ REVISÃO
apresentar, entre outros, os seguintes docuDO ORADO/I, SERIA PaBLfCADO PDsmentos:-~~
TERIORMENTE.
1-:-_para os profissionais subordinados à re-_
lação de emprego, carteira de trabalho devid.ii- - O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Semente anotada pelo empregador;

ª
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nadares, apresentamos projeto de lei para
prorrogar o prazo fJXado no art. 25, do Ato
das Disposições Transitórias da Constituição

Federal, no sentido de evitar que fique o País
sem dispositivos legais que possam atender
no que está escrito na Constituição.
Esta nossa idéia decorre do art. 25, do Ato
das Disposições Transitórias da Constituição
Federal, que diz:
"Ficam rev_og3dos, a partir de cento
e oitenta dias da promulgação da Consti~
tuição, sujeito este_ prazo a Prorrogação
por lei, todos os dispositiVos legais que
atribuam ou deleguem a órgão do Poder

Executivo competência assinalada pela
Constituição ao Congresso -l"fadonal, especialmente no que tange a:
[ - ação normativa;

II- alocaçã.o ou transferência de recursos de qualquer espécie.
§ 19 Os decretos-leis em tramitação
no Congresso Nadonal e por este não
apreciados até a promulgação da Constituição terão seus_ efeitos regulados da seguinte ~arma: ..."
Isso vem especificado nos incisos I, II, IJI
bem como no § 2°
O prazo fiXado está por esgotar-se, devendo,
portanto, por questões de conveniência, ser
prorrogado para impedir que eventual retardo
na legislação cause danos ao País. É o que
efetivamente vai acontecer se não for aprovado o meu projeto.
Se não prorrogarmos estes dispositivos das
Disposições Transitórias, vamos entrar em um
emaranhado tão grande que não encontraremos saída. Digo mais:
A matéria é nitidamente constitucional e deveria ser regulada por lei complementar. Entretanto, no sistema constitucional brasileiro,
não há lei complementar em razão da matéria,
mas, apenas e tão-somente, quando a Constituição expressamente a exige, e que não é
o caso. Por isso, o projeto de lei parece-me
a via mais adequada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, noSso cuidado foi no sentido de dar uma contribuição,
para daqui a poucos dias, quando terminar
o praz_o de exigênciá deste art 25 das Disposições Transitórias...
O Sr. Jutahy Magalhães -
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Permite V.

Ex' um aparte? Como V. Ex• está discutindo,
então, compete o aparte.
O SR. JOAO MENEZES- Concederei,
oportunamente, o aparte a V. Ex"... ficaridO
completamente sem armas para discutir e para votar todo esse emaranhado de decretos
do Governo que está aí.
O próprio Poder Executivo já nos enviou
uma mensagem, também pedindo essa prorrogação, embora delimitando certas áreas em
que ela irá se processar._Se o Poder Executivo,
acha que essas áreas são suficientes, nada
tenho a opor também a essa restrição feita
pelo próprio Poder Executivo, apenas tendo
que nos satisfazer de ter lembrado, em boa
hora, essa matéria, pois ficaríamos amanhã,
em dificuldades.

Concedo o aparte a V. Ex", Senador Jutahy
/'1\agalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães - Com as declarações de V. Ex<', só me resta parabenizá-lo
pela intenção-do projeto de lei que V. Ex- apresentou, que mostra a PreOcujJaçã6 e a atenção
que V. Ex!' dispensa aos nossos trabaJhos, e
dizer que, concordando _com ~ necessidade
dessa medida, apresentamos o nosso parecer
com a emenda substitutiva em razão, como
V. Ex' acaba de declarar, da medida provisória
- esta, sjm, inconstitucional. Mas atendendO
à intenção do próprio Executivo, acolhemos
o_ que está na medida provisória como uma
emenda substitutiva ao projeto, em tão bo~
hora apresentado por V. Ex!'

O SR. JOÃO MENEZES- Muito grato
pelo aparte de V. E? Nada temos a declarar
sobre o parecer _sfo eminente. Relatçlr Jutahy
Magalhães_ e estamos inteira!Jl~rtte d~ acordo
corri eJe.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO-SR.
_l.EIIE_CHAVES NA SESSÃO DE 30-3-89
E QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO
ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE:
OSR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para
discutir.)- Sr. Presjdente, Srs. Senadores. recentemente apresentei à Casa um projeto de
lei suspendendo, por 1O anOs.- o pagamento
da dívida pública externa brasileira, entendipa
como tal dívida da União, dos estados, dos
municípios, das empresas públicas e sacie·
dades de economia mista.
Esse pagamento; depois de 1Oanos, passaria a ser feito effi mais 1Oanos, com a inversão
-dos pólos do compromisso: ao invés de se
pagar acessórios, juros e capital, pagar-se-á
capital, jul'os e acessórios porque numa situação de normalidade de relação entre devedor
e credor, o pagamento se faz dessa forma.
Quando a_ situação se torna difícil e anormal,
procede~se de forma inversa. Aquele projeto,
Sr. Presidente, foi formalizado em nome da
dignidade nacional, da soberania e da nossa
segurança interna.

O Brasil está pagando quase 10 bilhõ.es de
juros por ano e, seguramente, não poderá continuar a fazê-lo sem esses sacrifídos, sem essas greves e sem essas explosões que estão
ocorrendo.
_
Disse, também, que aquela dívida efa ilegítima, como mostramos. Ela foi o resultado de
uina jOga aa internacional, em deJ::Qrrência do
qtie os pafses subdesenvolvidos, dependentes
de petróleo, tiveram qUe tomar empréstimos
ajuros cada vez mais elevados, para que manR
tivessem atendímentQ ·às suas nec_essicia9.-es
energéticas.
.
Mas, o meu propósito em relação àqwlo
era a dívida existente- para as dívidas novas
o comportamento seria novo. Entretanto, esse
empréstimo ora em exame está sendo contraído nos mesmos padrões anteriores e nós
temos um impedimento legal, taxativo par
aprová-lo. Nós não podemos, em face da nova
Constituição, autorizar uma operação dessa
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natureza, ainda que o ilustre Relator, Senador
Jutahy /'1\agalhães invoque, em plenário, excepcionalidade. Não há excepcionalidade
quanto à lei constitucional.
Ora, Sr. P"residente, o art. 163 exi~ie que
nós aqui promulguemos ou editemos lei complementar que disponha sobre dlvida interna
e externa, inclufda a da administração indireta.
Por outro lado, nós temos a obrigação, depois
da Constituição, de focar o limite global da
dívida. Nós, hoje, não podemos fazer autorizações isoladas, sem que saibamos até quanto
pode o País endividar-se. Então, nós estamos
diante de uma manifesta inconstitucionalida-

de.
O Sr. Jutahy Magalhães -

Permite V.

&um aparte?
_ OSR.LEITE_CHAVES-Só_doissegundos, nobre Senador.
Por outro lado, as Disposições Transitórias
da noya __ConstitUição,_ dizem _que, no prãzo
de um ano, a_contar dapromuJgação da Constituição, o Congresso Nacional promoverá,
através de ComiSsão Mista, exame analítico
e pe_ricial doS ates-e fittos gefãdores dO endividanleryto externo brasileiro. Já decorreu o prazo e não o fizemos. Ora, temos de atender
aõ preCeitO, para exa-minarmos outros créditos
externos concedidos ao Brasil, sobretudo
quando as causas e motivações são as mesmas das dívidas passadas.
Mas, Sr: Presidente, não quel-o me ãter apenas à inconstituciOnalidade manifesta; atenhome à não essencialidade dessa urgência a que
se refere. Não há urgência, Sr. Presidente, para
contratação de financiamento dessa natureza.
É para Fumas, para que venha do Sul a energia de (taipu, aquela empresa que foi objeto
até de discurso meu, em 1974.
- Há quatro dias, quando tratava de outro asstinto com o Senhor Presidente da República,
Sua EXCelência, que assistira ao discurso de
então, foi o primeiro a reconhecer a prece~
dência da nossa posição. Terminou dizendome que o Brasil era um País sem problemas
de fronteiras, mas que passara a tê-los depois
da realização de ltaipu, encampando os problemas do Paraguai.
Por que, Sr. -PreSidente, não _é essencial?
Por que é para essa aparelhagem que trará
a energia de Jtaipu? ltaipu foi feita a custo
de grandes sacrifícios nacionais. Foi, para o
nosso Estado, do Paraná, um verdadeiro Oagelo. Advertimos, à época, que havia outras alternativas. Como fa"zerRse uma usina_ daquela,
que nos jogaria na dependência de outro país
e _que metade sairia gratuitamente para outro
país, inundando uma vastissima área de terras
de incomum fertilidade, s_em contemplação
para os produtores, os médios trabalhadores
rurais, s_em consideração para o meio ambiente e, além do mais - eu dizia na época
-que ela seria assoreada depois de 25 anos,
até que hoje se chegou a esse convencimento.
Pois, a Empresa Itaipu, disse lá a algum
tempo que já cumprira com todos os seus
compromissos so_ciais. Não cumpriu, porque
ltaipu sepultou Sete Quedas, que era uma das
maravilhas do País. Eu vejo outros países fazerem folhetos e caras revistas internacionais
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- e tenho dito aos nQSSOs senadores - que nós já deveríamos ter regulamentado todas_
estamos construindo um barril de pólvora nes- as nossas obrigações c_p_nstitucionais e_oossas
te País. Fizemos a atua1 Constituíção, discutida prerrogativas. Enquanto 'ndo fizermos isso, te-E Sete Quedas era uma coisa linda: o rio
cóirfaa:tTIPiítudeque o País. Viu, com a particimos que aprovar estas medidas, mesmo sem
Paraná caindo sete veres. ECóbriram Sete
paÇáo- de todos õS SegmentoS Sociais; nos praa execução do nosso trabalho, porque não
QUedas! E Guaíra ficou ·sem Séte "Que-das,
Zos 'e cõndições para regulamentar os seus
pode ficar no ar, no vácuo questões do in_te~
que era um ponto de atração.
dispositiVoS.
resse nacional. [sso já está comprovado pelos
Quando se viu que eta necessár:io fazer ·a
Sr: Presidente, esta ConstitUição não tem __ colegas de V. Ex' por pareceres que já foram Hidrelétrica de []ha Grancte,_que é uma outra
normas brancas, porque, agora se um dispo-dados aqui, inúmeras vezes, e ._que. já_ forarp
barragem logo acima de (taipu, para, entre
sitivo não for cumprido ou se for cumprido
aprovados constantemente neste Plenário,
outras razões., .evi~(' _que ltaipu fosse assoreade forma irregular, qualquer pessoa pode ir
porque somos responsáveis pela nossa próda, usou-se o último potencial energético do
aos trlbunais e inipetrar mandados injundopria omfssão e, enquanto náo cumprirmos
Paraná, para uma geração de 1.400.000kW,
nals e ·o Juiz é obrigado a julgar. Ao Juiz não
com a nossa obrigação, temos que acatar a
eleváveis para 2 milhões. Pois bem, a obra _ é dado a escusa de eximir-se do julgamento
aprovação dessas medidas dentro das normas
iniciada há 1O anos quase foi agora paralisada
sob desculpa de falta de lei. A lei obriga o
anteriores. Agora, mais do que isso, Srs. S.enasob a justificativa de fal~ c:le 1,1rgênçia.
juiz ajulgar. Se Ii.ão houver lei, julgará de acordores, todos. nós que acompanhamos "ques~
Ora, se foi um erro fazer-se JWipu, um erro
do com a consçiênç@,_ com a jurisprudência,
tão da pol!_tica energ_éti_ca do nosso País esta~
maior será deixar de fazer-se Ilha Grande.
com a doutrina, ,:::om os princípios gerais do
mos vendo, a cada inStante~ as fedamações,__
Mas, o pior, Sr. Presidente, é que, em comDireito, com a jurisprudência intemacioilal,
os alertas; recebemos aqui outro dia _- tive
pensação, inventaram de faler uma ponte liM
com o bom-senso.
oportunidade de fazer dois pr()nunciaihentos
gando Guaíra a Mundo Novo, em Mato GrosSo
oS mandados es:tã_o se ~o)umando nos tri~ segujdos sobre- esta queStao ar~s- Sobre .
do Sul assegurando ao Acre, a Rondôni~ e
bunais. Eu venho agora das varas federais,
as possibilidades de racionamento de energia
a Mato Grosso do Sul e _do l'ior):e; que eu
onde vi o tu__rnulto_em que está aJustiça. Então,
no SuC SudeSte e tambén'i no Nordeste, na
chamarei do Norte doravante, uma salda para
Sr. Pres_idente, nós vamos descumprir a ConsBahia, Pefnambuco e_ outros eSiãdos. Ei1tão,
o Porto de Para_na,guá.
tituição apenas por üma coilve_niência do Miveja V. Ex• que temos que conseguir recursos
Dentre todos os ~tadQ.s dq_ :Brasil, o mais
nistério de Mir~as e Energia, que deixa de atenpara evitarmos esse perigo que está rondando
vocacionado para o plantio de grãos, soja, triM
der a um caso de n)i:ils urgência, como o de
o nosso País. E V. Ex•, que conhece tão bem
go, é o Mato Grosso do Sul, porque seus espi·
Guafra?
essas situaÇões internacionais, sabe que na
gões são lo_ngos, s~o de 16 quilómetros. O
-Outra Coisa, Sr. Presidente: lá é pagamento
Argentina existe o__drama do radonamento de
Paraná, embora mais rico em terras, em fert.J.~iM
em cruzado _desvalorizr,tdo; a_qui é em dólar,
energia, o que poderemos ter também no Bradade, tem espigões de 8 quilômetros, onde
de uma dívida constitUída na mesma (oima
sil, se não tomarmoS as medidas e precauções
a erosão é mais incidível.
_
da anterlo.r, que a Constituição suspeita qu~
necessárias. Não podemos permitir que as liO que queremos com essa pontê? Dar esse
seja Ilegítima e comprometida, e, por Isso, em
nhas de transmissão de ltaipu fiquem sem
acesso, ligar o Paraná a Mato Grosso do .Sul,
seu art 26 D.T. estabel~ce a criaç~o 5ie urna
a continuidade necessária para atender a esse
que são os dois E51tados que têrt:l_ o_ maior
comissão_ única para exame anal'iti_co da diM
imento nacional, inclusive na região de V. Ex"
potencial em produção de grãos.
vida.
O SR. LEITE CHAVES- Não, na minha
Sr. Presidente, para protegerem k!m_a finna
não prejudica.
V. Ex' pensa que nós vamoS facilmente perM
que àss~a passagem de caminhões através mitir uma aprovação dessas, Sr. Presidente?
O Sr. Jutahy Magalhães-- Em São Pau~
de balsas, eles deixaram a ponte paralisada
Enquanto assuntos mais urgentes, relacionaM
lo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul_ são re-,
ao meio do rio, gastaram 130 milhões de dólaM
dos. com Jtaipu, não forem cumpridos, isso
giões que vão ser benefici::;tdas com essas lires, e agora, por 13 milhões, ficou a ponte
seguramente não passará assim! O Paraná
nhas de transmissão de ltaipu, não o N9rdeste.
inacabada. Eles não a realizam. Três mil camiM
sofreu perdas, os transportadores do País fi~
Então, veja V. EX' que Furnas, por exemplo,
nhões, diariamente, ali ficam estacionados,
cam um dia inteiro para atravessar o rio e
que está necessitando_ de aplicação de capital
aguardando a balsa antiga, para fazer a travesM
os_ recursos que são de 13 milhões para este
de larga escala para poder atender às necessisia do rio Paraná. E não terminam essa ponte,
ano- pagos em cruzados- são paralisados,
dades mínimas- nacionais, não po9e _ficar sem
quando ela depende, este ano, de 13 milhões
para que se dê este empréstimo externo ao_
recursos. Então, aí a questão da excePCionade dólaces, e, no ano que vem, de 25 milhões.
mesmo Ministério, que nega continuidade
lidade. Não seria eu o Senadpr indicado para
Estive com o Presidente da República re- àquela ponte. Então; o plenário terá que contar
defender essa questão; deveria estár aqui o
centemente para tratar desse assunto, porque
sempre com número suficiente para a aprovaUder do Governo defendendo os problema~
já falei diversas vezes, nesta Casa, soBre a pon- çãO: -ComO sen_ador tenho 9 dever de obstar
do seu Governo e não eu que faço oposição
ter E foi surpresa para mim saber que o PresiM atas que iltent.im corltra a Constituição, que
a esse governo. Mas, dentro do interesse nadente não tinha conhecimento daquela paraliM
a d~mora1fzem.
cional e do conhecimento que tenho das ne·
saçáo. Enquanto isto, esl.Nemos com os_Mini_sda área de energia para aplicações_
tros dos Tran:;portes e das Minas e EnerQ'!a,
o" Sr. Jutahy Mag8Jhães - Permite V. cessidades
de recursos maciços no atendimento das neEX' um aparte?"-que não querem assumir a continuidade da
cessidades da população brasileira, é que
ponte.
O SR. LEITE CHAVES- Com todo o
acho que este é um caso excepcional e nós
Ora, Sr. Presidente, eu disse aqui que aquela
prazer, Senador,
temos que aprovar essa medida
ponte tem muitó mais importância, é muito
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Leite
O SR. LEITE CHAVES -Agradeço de
mais urgente do que este. empréstimo~ isto
Chaves, não vou discutir o mérito do pensa~
V.Ex" essa ajuda, esta ressalva, mas V. EX' não
daqui é um capricho, para atendimento de
menta de V. EX', do seu pronunCiamento, des~
outros interesses. Urgente, necessário, é- a
me esclarece, porque a Questão sé fulcra em
de quando V. EX' fala em questão de prioridade
conclusão da ponte, passo inicial para a consoutro ponto.
do
interesse
do
Estado
que
tão
bem
repretrução de Ilha Grande.
O primeiro dever de um país é cumprir com
senta, aqUÇilesta Casa. E eu desçonheço as
Então, o impedimento é de ordem constitua sua Const.Lluição, sobretudo quando a acaba
prioridades que V. Ei"liefende com tanto emcional. Esta Casa não pode aprovar emprés·
de promulgar. Nós não a estamos cumprindo;
penho~- com tanta ênfase. Agora, o que há,
times isolados sem que antes fixe o montante
estamos jogando sobre ela as suspeitas naciona realidade, é que n6s não cumprimos, ainda,
global do endividamento que o País possa
nais, a falta de credibilidade que a fulminará.
cOiTf-as nossas obrigações - e isso eu tive
comportar. Sr. Presidente, estamos cr!andos
Quanto a essa falta de energia, digo a_ V.
a oportunidade de falar hoje, no pronuncia~
riscos sérios para a Nação. Hoje mesmo disse
Ex!' que i'ealmente, em 1991, ocorrerá O pique
menta que fiZ no início desta sessão-quando
às Uderanças nossas do PMDB na Câmara
da crise energética. Mas vou contar a V. ~

divulgando os pequenos fios d'agua, como
motivo de atração turística.

a
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no Correio Braziliense no dia 28 de março;
doreS que a ele pertenciãm? Isso é um fato
Diz o seguinte:
organizado que está ai; é a desmoralização
de__s_er feita em Quaíra, e_ já foi projetada e
do Poder Legislativo. E se nós formos mais
"O processo de transição democrática
determinada a sua feitura, vai gerar dois mi~
adiante, lá está o Poder Judiciário, sendo tamdo País, com a eleição em novembro,
lhões de quilowatts. É uma barragem baixa,
bém agora diariamente desmoralizado, atrado
futuro
Presidente
da
República,
corre
barata, necessária para aquela região e que
vés de noticiários constantes na imprensa, no
risco se a inflação não for controlada, alernão tem problemas ecológicos, pois vai cobri~ __
rádio, na televisão, nas ruas, n<lS. conversas
tou o presidente José Sarney após reuapenas 80% de terras que são natUJ:almente
e no mercado.
niãO
de
mars
de
três
horas
com
os
miniscobertas pelo rio Paraná quando em cheia.
Então, nós falamos em democracia e será
da
área
econômica
e
o_Chefe
do
GatrOs
E aS terras férteis, de utilidade agrícola, serão
que queremos de_struir os Três Poderes: O
binete Civil e do SNI. O encontro no Paláatingidas em apenas 20%. Mas, mediante a
Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Que
- cio da Alvorada examinou as causas do
construção de po!ders, de diques, evitar-se-á
democrácia é essa? Como Vai e~r essa deelevado indice _de inflação deste mês culsso. _
motracia se não tivermos os Três Poderes
.
----lOS
dados o IBGE aponta para uma taxa
Como disse aqui, se foi urna insensatez fazer
funcionando? Corno se falar em democracia
de
6,6%."
voltar ftaipu ao que era antes, será insensatez
- ·e úbef.dade sem esses Três POderes?
Evidélf:emente fOi uina-·d&!aração, talvez,
maior deixar de fazer isso. Mas eu não quero
E paralelamente a esse ataque, a essa desuma das mciis importantes feitas nos últimos
nem me referir a isso. É a conclusão da ponte
truição dos Poderes que sustentam Repúque seria necessária. Não quero nem discutir
tempos pelo_Senhor Preside!"!_~_ da República.
blica vemos a greve organizada, a greve revow
essa construção. O Ministério não dispõe de
E Sua_ExC.elência tem toda a razão de assim
lucionária, se espalhando em todos os sentitanta energia, por que então paralisar a única
proceder porque verificamós que há uma falta
dos, em todos os recantos do País. Não há
barragem em construção no Sul do País, por - de colaboração absoluta em todos os setq!'es, _um dia que não_ se abra o jornal que não entra
para qUe Se -p-oSSa dar um_ combat_e efetivo
sinal a mais viável? V.~ sabe que há quase
uma classe em greve; todos os dias entra em
à inflação. E para que -isso não fique em paladez anos está Já o canteiro de obras, em Guaígreve essa ou aquela classe, O qtie é isso?
ra, com quase mil casas, quase todas ocupa- _ vras nós que vamos aos mercados - eu vou,
O que representa? É que essa greve _organidas por funcionários, 60 engenheiros de alto
-às feiras, aos shop-plngs, aos restaurantes,
zada, revolucionária, feita com o instinto de
rúvel técnico, recebendo salários como se traverificamos que há um desrespeito total e um
destruir o poder, está agiildo concomitalttebalhassem, aguardando a ordem da construcrescimento geométrico de preços no custo
mente com esses instrumentos que estão deção dessa barragem, e esta não está sendo
de_ todas as utilidades, principalmente nas _que
moralizando os Poderes da República, para
feita.
dize_m re~peito à alirnen~ação_.
quê? Para alcançarem a destruição da InstituiEntão, não há urgência? Há urgência para
O fato é que está havendo falta de colaboção Democrática Esta é a realidade, dera não
Fumas, para estados influentes, que têm tudo,
podemos fugir.
ração, tomando muito difícil se chegar a uma
que conseguem, inclusive, em sua conveniên- solução definitiva. Temos conversado com re· ·os fatoS_ estãO acontecendo diariamente.
cia, fazer Jtaipu à custa do Paraná, mas que,
Estivemos com _uma bomba acesa, ·há poucos
presentantes das classes política, produtoras,
doravante, vai ser muito mais difícil. E o Paradias, em Belo Horizonte, ameçando a Mannesdo comérdo, da indústria, no Rio de Janeiro
ná, sacrificado, considera que mais fundamann e a Companhia BelgO~Mirielrã::o- que
e em São Paulo, que na nossa improssão estão
mental do que trazer energia para os que estão
estáticos, não atentos para o grave problema
aconteceu? Invadiram os Pfédios dessas comtanqüilos aqui _é reparar os males que nos _que aí está. Não estão reparando que toda
panhiasduranteJ0,15 dias, houve paralisitção
causaram lá irrefletidamente.
a vez que o ddadão, aquele que representa
e prejufzo_s imensos nas atividades. O que estaPortanto, Sr. Presidente, o projeto é inconstiva- havendo? la acontecer o pior, que só não
a maioria talvez do povo, que é o funcionário
tucional. Não podemos continuar fazendo lou- que ganha o seu salário mínimo, o seu salário
ocorreu por sorte. O Poder Judiciário tinha
curas contra a Constituição: Além do mais,
expedido um mandado de reintegração de
de funcionário ou no comércio, não sabe,
não há necessidade de urgência.
quando deixa em casa o_ dinheiro da semana
posse das propriedades invadidas. fsso não
Meu voto será em sentido contrário. Obspara compras, se a mercadoria que vem na
estava sendo cumprido, não ia ser cumpddo,
truirei a votação, o que é regimental.
ia ficando_ de lado. Isso tudo é um conjunto
sacola é idêntica ou menor do que aquela
da semana anterior.
de fatos e nós,_ que vivemos na polftica, temos
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
que prestar a atenção para o que está aconte__E disse mais a eles. que aqueles que estão
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
cendo, porque a impressão, a certeza que teno nosso nível, ou abaixo ou adma de nós,
30.3-89 E QUE, ENTREGUEÀ REWS<!O
mos é a de que existe um trabalho organizado
não sabem se compram ouro, se colocam
DO ORADOR, SERIA PUBlJCADO POStecnicamente, porque estão em todos os setoo dinheiro na poupança, sé compram aparta7ERIORMENTE.
mento, terreno, se alugam apartamento, se
res. Agora, a nova. moda é invadir as reparaplicam no õver. enftm, nâo sabem que diretições pUblicas ou priVadas e ficar lã dentro.
O SR. JOÃO MENEZES (PFL- PA CoInvadem, perm'anecem por lá e fica por isso
mo Uder, pronuncia-o segUinte discurso.)- ção tornar. O próprio comerciante não sabe
mesmo. Já "não basta a invasão de terras, das
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, eu até me ad- se vai cOmprar 100 ou lO-sacas de arroz para
o seu negócio.
propriedades, invadem, toma conta e-fica por
miro do equívo-co de V. Ex~ que, tão cioso
isso mesmo. É difícil. Estamos vivendo uma
Eles estão perplexos diante do que está
dos assuntos referentes à Mesa, já devia ter
acontecendo, o que é muito difícil e muito
hora intranqüila, porque nós mesmos somos
tido conhecimento deste assunto, que está,
responsáveis pelo que está acontecendo. Não
ruim para o nosso País. A par desse fato que
há muito tempo, nas mãos de V. Ex" e é do
invade todos os lares_ nós vemos um outro
temos tido a coragem de enfrentar esses proconhecimento da Mesa e se encontra inserido
muito pior, que é o trabalho organizado de - blemas e denunciar o que está o-correndo. Preno Regimento.
destruição do Poder Executivo encontrandocisamos evitar um mal maior: Se nâd tomarO SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
se mei~ ,;; e modos para criticar, para encontrar
mos providências, se não procurarmos uma
- Certamente foi na legislatura passada, defeitos e achar que está tudo e_rrado, e nin- _ def~a. se não pro·curamtos·demonstrar o que
quando tivemos muito trabalho.
guém faz nada, ninguém colabora. E isso já
e$tá aConte-cendo a este P~ís, o que virá deO SR. JOÃO MENEZES - Nós reJevaultrapassou o Executivo; alcança o- Poder Lepois? Não sei ó que poderá acontecer.
mos V. Ex" que tem muito trabalho e esses gislativo. Vemos coisas terríveis contra o Poder
EU peço sempre a Deus que ilulnine os
equívocos ou desconhe_c.imento são naturais.
homens para que possam, com um pouco
Legislativo; o pior é que ouvimos represenSr. Presidente, Srs. senadores, o represen- tantes, os mais importantes_ neste Poder dizede ~ullíbrio e de coragem, acabar com essa
tante do Governo do Presidente José Samey, rem que agora vão moralizar _o Congresso,
divulgação negativista que as_sola o País. e inhá poucos dias. fez na televisão uma declara- vão moralizar o Senado. Será que o Senado
tranqüiliza a população. Pessoas que já viveram 20, 30 anos na política, e nos demais
ção, em nome do Governo, que está publicada era desmoralizado e _o que fiZeram os sena-
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setores da vida pública, agora é que pensam
não podemos aceitar é a greve política, porque
em moralidade? Moralidac;le eleítoreira e popu~ nada reivindica para os trabalhador~s. que não
lista só serve para desmoralizar. Isso não mo- _tiram nenh~a v~ntagem disso, nem à popuraliza, desmoraliza. E é cootra essa· atitude bur- . laç_~o. No ano passado, os éstudantes nos colesca, tanto no Executivo, quanto no Legis- légios e nãs univei-sii:lades não pudei"am neffi
lativo e no Judiciário ou quaisquer atividades terminar o seu_ CIJl~· Vergonhosamente, no
que estamos nos antepondo e denunciando.

o Sr. Jutahy Magalhães_ Permite v.

~ um aparte?

_ ~o de_ ...!a!leiro, os proressoies ofe-receram

aprovaçãoparaoanoseguinteaosalunosqUe

· tivessem um perce[)tual de 30%, se não me
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o paralelismo entre essas duas atitudes que,
ante V. Ex" e na minha modesta opinião, se
afiguram verdadeiras provocações. Agora, V.
fr._ está fazendo uma distinção muito grande,
estabelecendo justamente os parâmetros da
diferença entre a greve social e a política, por·
que a greve política que viSá desestabilizar,
que visa subverter, que visã desacreditar e destruir, é muito diferente daquela greve puramente reivindicatória, daquela greve que nós,
do antigo Partido Traba1hista B(asüeiro, sempr'e defendemos em todos os momentos: a
greve em que o trabalhador, quer através da
paralisação, quer do dissídio caletivo, que era
o estabele<:ido na Consolidação das Leis do
Trabalha, reivindicava e atingia. As palavras
de V. Ex' são come as daqueles professares
rigorosos· qüe, às vezes, obrigam os alunos
a comparecer às aulas, a freqüentá-las e, por
causa disso, tomam esses alunos pessOaS estudiosas e atentas, quando os alunas, em ge_ral, elogiam e gostam do professor que libera,
que não exige presença e que, no fmal das
contas permite que eles sejam desidiosos, não
estudiosos e _relapsas. Depois, quando o tempo passa, é que eles vão verificar que o professor, que era exigente, é que era o que estava
certo, era que fazia com que eles aprendessem
alguma coisa. E aquele professor camarada,
boa praça e libera] era o verdadeiro inimigo
que eles tinham,_porque era o que fazia Com
que eles se tomassem incultos. V. Ex!' está
advertindo no melhor sentido pedagógico da
expressão, de maneira acho que V. Ex' tem
inteira razão. E lembro até, se n~o me engano,
de um livro de Vicente Clevel, "El Fascismo",
em que- ele conta comei nasceu o fasCismo
na ltáli~, justamente com aqueles ex-combatentes austríacos. que tinham ainda em si, um
espírito belicoso, e, em função desse tipo de
greve, acabaram gerando urna reação de direita que colocou a Itália na situação- em que
-se viu, tempos depois, através da ditadura de
Mussolini, ac.ãrretanda, par sua vez; uma série
de dissabOres, que possivelmente não teriam
aconteCido se. nã-o houvesse. aquela distorção
no concernente ao, direito do t,raba1hador. V.
Ex" está s.erido muito eqw1lbrado, riiUito sensato e muito ponderada no momento em que
formuia as suas asseverações.

falha a memória, de presença às aulas. Isso_
O SR. JOÃO MENEZES - Ouço V. Ex" é uma vergonha, Srs. Senadores! Essas greves
com satisfação.
são revo_luc_ionárias, são greves para desestaOSr.JutahyMagalhães-Hoje,oSena- bilizar o_ poder, são greves que_estãO procudor Chagas Rodrigues' ·teve oportunidade de,
rando criar dificuldades e não trazem nenhum
num aparte ao discurw _-4_0 _:__S_~:;:nador Jarbas benefíCIO pãra a coletividade. E quem sofre
Passarinho, lembrar de que essas questões _ ê o pobre do trabalhador. E1e é insuflado a
salariaiS, essas -dificuldades que o operariado, faZer à greVe -e-qúéiifO faz; joga a mão, -escono trabalhador brasileiro tem sentido com o
dendo-a atrás e não f.,l nada Se eu -tiVeSse
congelamento dos seuS salários, quando: na
autoridade, quando ocorresse um fato como
realidade, como· v. EX mesmo está dedaran- esse, faria um inquérito para apanhar aqueles
do, com os preços ISso não está ocorrendo.
qu~ se e~cbnde~_ atrás da greve, aqueles que
O poder aquisitivo do trabalhador dimjnut _ Jogam O pobre operáriO, o Pobre do trabalhaacadadia,comodecon:erdoperíodojálongo
dor, o pobre do soldado, seja quem for, em
do congelamento de preços, principalmente, conflitos sociais nos quais não se deveria endo congelamento sa1arial ..SentimOs tanjb~m - trar nUnCa. Essa, é a grande realidade, Sr. Seque eles têm nece_ss~dad~ çle reivindicar _os
nadar Jutahy Magalhães.
seus direitos atravé_s _daquüa que a ConstituiHá um serviço, um trabalho organizado nesção permite, que é a greve. Existem os- eiage- té Pafs para desestabilizar o Governo. Onde
ros condenáveis como o c:aso da mannes- se chega hoje, ouvem~se as pessoas redamann, em Minas Gerais, coma tinha ocorrido
mando de tudo. Ninguém está satisfeito, entreantes na Companhia Siderúrgica Nacional. Há
tantO; cnega Semana Santa e não se encontra
uma participação nossa. Não enf.r:enf4rpos lugar num hotel, numa pensão para se hospeainda a questão de elaborarmos a nova legisla- · dar: não se encontra lugar no ônibus para
ção a respeito da greve como manda a Consti~ viajar; não se encontra lugar num navio, num
tuição. Temos que fazer a lei de greve e estabe- aviãO, está tudo lotado. E quem está Usufruinlecer o·-que é c-orrE;_tQ_ 1: o que ê incorre to. do disso? São as diversas classes desse País
ESt.ãmos aqUi presos aos faltosos, àqueles ele- que estão passeando, viajando. E o que aconmentos que, ao contrário de V. Ex';e daqueles
tece? Como todo mundo melhorou de situa~
que aqui estão não é porque estão presen~es,
Ção, ficamos sem trabalhar meia Semana. Na'
ê porque são sempre os mesmos - diaria- quinta-feira enCerra o expediente. Fecha tudo,
mente presentes, cumprindo com a sua abri- reabrindo apenas na próxima semana, na segação, esses estão presos à falta de responsa- gunda-feira. O Congresso Nacional também
bilidadedosausentes._Ospartidosmajoritários fecha. Como todo o comércio está fechada,
muitas vezes não tem coragem d~ enfrentar tudo parado e o País prejudicado. Temos que
os problemas polêmicos porque também es~ nas convence.r_ de que temos que denunciar
tão presos ou engessados aos ausentes e para se é que queremos sair desse status quo em
conseguir aprovar qualquer medida têm que que nos encontramos.
o Sr. Jutahy Magalhães _ v. Ex~ me
fazer as concessões !J'l-ª-iQr~s aos partidos minoritários porque não têm condições de trazer permite um aparte?
para plenário, seja na Câinara, seja no Senado,
as seus Parlamentares, para dar o número
O Sr. Aureo Mello - Permita-me V. Ex"
O SR. JOÁO MENEZES- Muita gratq,
necessária das alterações qlie precisam ser um aparte?
Aureo _Mello._ V. Ex- me faz lembrar
o sR. JOÃO MENEzEs_ Vou conceder Senador
feitas. Então, vamos aqui protelando as nossas
as palavras de Abrahão Uncoln_quãildo diSsé:
decisões em razão da falta d~ cumprimento o aparte ao Senador Aureo MeUo que já o
"Não_ estimularás a fraternidade humana se
do dever de multas Companheiros nossos. havia solicitado.
_ _
alimentares_o ódio de class_es". É uma verdaNão quero aqui jogar lama em ninguém, mas
temos também que assumir nossas próprias
OSr.AureoMeUo-SenadarJoãaMene- de! E o que V. Ex-· fa1a de greve é carreto,
porque, anteriormente, tínhamos o que se
responsabilidades,_temos que criticar os erros zes, tenha observado o bom senso e a clareza
chamava de greve administrativa,_ aquela _que
cometidos fora daqui, mas reconhecer tam~ ccim que V. ~ ter:n feito pronunciamentos
bém aquilo que nos tem faltado. A Lei de Greve nesta C.asa. Onteni., por exemplo, falou V. EX" . _i<). procurar melhores recursos, melhores cone a Lei Salarial são leis que temos que enfren~ a respeito do pivô, do pavio de uma situação _.dições de vida para os sindic;:atos, para as atividades _sindicais e _para os seus associados.
tar. São questões _alJ;a_mente polémicas, mas anormal que se estabeleceu no Brasil, justaHoje, não! Hoje é a greve revolucionária, é
temos que enfrentá-las e decidir democrati~ mente naquele ensejo em que o Sr. Deputado
para esbandalhar mesmo, é a greve para descamente com o voto da _maioria, e isso não Paulo Mincarane criou um problema muito
truir mesmo-. É contra essa greve que nós
temos feito.
_ _____ _ _
- grave c·arnreJação à questão dos porta·avi.ôes,
-rurmtnha modesta opinião foi uma obseiVatemos que alertar toda .:,. população brasileifà.
O SR. JOÃO MENEZES- Muito grato, -ção muito inteligente de uma pessoa que coE e~se fato desaJelitador que é contra o_Execunobre Senador, pelo aparte de V. Bel' Já estou
espalha
nhece os fatos históricos deste País e que ser· tivo, o Legislativo e o Judiciário,
~inando um projeto de lei sobre a greve,
viram, inclusive, de alerta para muitas pessoas
na parte política; os partidoS estão em luta,
que, em breve, trarei a este Plenário. -o que que não tinham estabelecido, nem verificada
est:ão se destruiJldo, estão destros:ados. Não
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conseguem ter, até o· m-omento, um condicionamento de apresentar candidato que_ defenda a livre iniciativa para disputar a el~lção próxima. Esta é Uma realidade fundamental. Do
próprio PMDB que é o maior Partido, já tiraram

uma lasca grande, quando formaram os tucanos; na sua última convenção, 37,5% ficou

de um lado e o resto de outro. O PDS, o
PFL e todos os outros partidos não têm nenhusi~tência,

porque não têm ideologia e estão

colocando uma situação política: desmorali-

zante perante o povo brasileiro. Esta também
é uma realidade.
Nós temOs alertado dessa Tribuna, por_ vá-

Não podemos falar em democracia, em liberdade,_ quando nós todos_ não estamos resj)eltando uns aos oUtros. Estamos atacancto
uns aos outrOS, e sem nenhum sentimento
áe hrãSilidade. Precisamos deste sentimento
para defender a nossa terra, para defender
o nosso País, para defend_er o povo, para defender todas as classes sociais.
Não podemos estar estabelecendo uma luta
de__classes, uma luta entre os homens, entre
os trabalhadores - que todos nós o somos
-entre as classes trabalhadoras, para chegar
a que res_ultados?
P~ecisamos é_ encontrar u_m meio para acabar com essa história_ de política salarial, por-que hão adianta se estar todos os dias a dizer:
"Olha, o Dieese, ou não-sei-o-que, diz que a
inflação foi tanto, o salário está defasado em
tanto! Não adianta! Te mos que encontrar um
caminho, uma maneira para estabilizar os preç_os_o quanto possível, dentro da concorrência,
der~40 da liberdade, para que ® possa realmente acabar com essa luta, com esse desassossego que há, hoje, em todas as pessoas
que recebem salário, ou remuneração de qualquer espécie.
·
Ninguém está satisfeito, porque se se aumenta o ordenado de 500 para 700 cruzados
novos, no mês seguinte o trabalhador já está
reclamando que quer mil, porque aquele não
serve mais porque tudo aquilo de que precisa,
de que ele necessita já variou, já subiu de
preço.
·
Portanto, Sr'. Presfdente e Srs,. Senadores,
queremos, nesta tarde, deixar aqUi exPressada,
mais uma vez a nossa preocupação quanto
à falta de atenção dos_ políticos.
A imprensa é um meio de_ divulgação de
tudo que está acontecendo, Está se criando
um ambiente de pessimismo, ninguém acredita mais, ninguém acha mais o sol bonito
aemanhã, r~lal!la-se gue o dia está muito
quente, a pessoa que mora lá no Pará, está
acostumada com o calor, mas çliz: mas que
Calor! Está reclamando. Se chove diz: está
muito frio! É este o ambiente que está se criando. É o desassossego total do nosso País.

rias vezes chegamos até a usar uma expressão
que causou _certa dificuJdade, quando dissemos que precisávamos da radicalização democrática, pois só com ela nós poderíamos
conseguir formas de ir para uma disputa eleitoral em 15 de novembro. E. hoje, vejo c_om
um certo laivo de esperança, que PDS, PTB
e PFL estão à procura de um candidato úniCo.
Há quanto tempo nós nos batemos desta Tribuna na necessidade de, ou se encontrar um
candidato para enfrentar essas forças representadas pela esquerda, de_outro modo, a vitória está definida entre o meu amigo, Engenheiro Leonel Brizola e o 11osso colega Luiz
Inácio. Se as outrâs forçã:S ilãO tiverem cabeça
nem condições de se unirem, não adianta.falar
em primeiro ou em segundo turno·. O que
é preciso é _definir o candidato. Aqui já houve
um Senador que lembrou que, no seu Partido
se fiZesse em dois turnos a escolha do candidato à Presidência da República. Imaginem
a que ponto de falta de lideranças chegaram
os partidos! Isto é o fim! Na notícia de ontem,
entendo que não bastam só PDS, o PTB e
o PFL É preciso os outros partidos. t preciso
que venham o PDC, o PL, a UDR e os moderados do PMDB. Que -venha tudo! Que junte
tudo! O que for para um lado, fica para um
lado; o que•for do outro, fica para o outro!
Essa união é indispensável. Ou ela é feita ou
nao vamos conseguir coisa a1guma, e a eleição está decidida. Quando vemos que estamos -nos aproximando do dia da eleição, o
O Sr. Chagas Rodrigues - Permite V.
que se faz? Qual é a candidatura que está
~um aparte?
nas ruas? A do Sr. Leonel Brizola e a do Sr.
Luiz Inácio da Silva. Só! Os outros não têm, -- O SR. JoAo MENEZES - Com muito
. .
não tiveram a capacidade, a inteligênda, a coprcu:er.
ragem e o despreendimento para buscar um
candidato que atenda a essas necessidades,
O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Líder
atenda a esses principias. E as classes produ- João Menezes, V. EX', no meu modesto modo
toras também são responsáveis, porque, code_yer, feriu a parte fundamenta]. Não é possímo disse anteriormente, continuarri estáticas, vel _congelar salários, sobretudo os. mais baiolhando o que está acontecendo sem tomar xos, o chamado salário_rqinimo, e permitir que
nenhuma providênda. E se esta situação se -_Os preços fiquem dentro dessa espiral inflacioagüenta, se está chegando aonde está e vai
nária, subindo... Se o Governo c_ongela saláchegar à eJeição deve-se a um homem muito rios, o Governo precisa congelar preços e conatacado, a um homem que sofre restrições gelar lucros, mas is_so o Gove!illo não faz, não
injustas. e, às vez_es, sem nenhum cabimento, tem feito. V._~ sab_e que nos Estados Unidos,
que é o Presidente_José Samey.
páíS presidei'lcialista por excelência, a nomeação_ de JJm Ministro de Estado depende de
E repito, o Presidente José Sar'ney tem feito préVia aprovação do Senado e, recentemente,
tudo, tem agido com multa habilidade e muito o _Senado norte-americano recusou expressacuidado, a fim de que não se estrague de mente a indicação de um cidadão que, seria
uma vez para sempre essa caminhada para o novo Secretário da Defesa - porque, nos
a democracia.
Estados Unidos, não existem os Ministérios
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do Exército, Marinha e Aeronáutica, apenas
o Ministério_ da Defef1a. Pojs bem, aqui, no
-Biã~il. o nQsso Presidente da Repúb!Jca, nesse
presidencialismo exacerbado, nomeia o ministro que bem quer, demite quando bem entende, tem todos os poderes-Raul Pillajá dizia
que é um ditador a prazo certo: De modo
que quero dizer a V. EX!'; se a situação é esta,
vida cara a cada dia, salários congelados, salário mínimo inalterado desde primeiro de fevereiro -_sessenta e três cruzados novos e noventa centavos --ali, no Paraguai, o salário
mínimo já é equivalente a cento e quarenta
cruzados novos - se_ alguém é respons_ável
por isso, é-no ·regime presidencíalista, o Presidente da República, que concentra todos os
poderes. Assim, o maior responsável é o Governo Federal e, não são os trabalhadores.
Respeito muito o ponto de vista de V. Ex•,
masjáviessemesmofilme. Em 1937, dizia-se
que havia uma ameaça; houve um golpe de
estado de direita, ditadura de 8 anos. Em 64,
também, houve uma ditadura de direita. Sou
contrário a todas as ditaduras, de direita, de
ceÍ1tro ou de esquerda; sou um democrata
como V. Ex!', mas acho que não há mais clima
neste País para golpes de direita. Nós devemos
preservar as instituições e defender a demo~
cracia, mesmo porque a Nação já está cansada_ de ditadura de direita. O qUe a- Nação quer
é uma autêntica democracia e o regime democrático lídimo é o do parlamentarismo, como
existe em todas as riaÇões "democráticaS do
tnuhdo, com eXceÇão dos Estados Unidos.
POrtanto, compreerido as apreensões de V.
Ex', tOdos nós dêVemos dar o nosso esforço,
mas temos que rec.onhecer que a maior responsabilidade é do nosso Presidente, e eu gostaria que ele tivesse acertado. O "Plano Verão"
começa a falhar, não obstant_e todos nós desejarmos seu êxito; votei a favor desse Plano,
mas há qualquer coisa errada e o erro precisa
-ser cOrrigido. No mais, estou de acordo com
V. 5(9, cjue cada um assuma a sua responsabilidade, eu estou aqui votando, V. Ex~ está
cumprindo o seu dever, mas o maior responsável, lamentavelmente, pela situação nado- nai, é o Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

Nobre Senador João Menezes, a Mesa se
sente no indeclinável dever de comunicar a
-v. EX" que o seu- tempo está esgotado.

<

-

E,staroos _diante de um problema insolúvel,
porque temos também um pedido _de palavra
fonnulado pelo Uder do PFL, que teria também o mesmo tempo que V. Ex' e, entretanto,
temos apenas 5 minutos para a sessão se
encerrar, para que se inicie outra a seguir.
Desta forma, a Mesa solicita que V. Ex- conclua, mas que b faça com a brevidade máxima
possível.
O SR. JOÃO MENEZES - Muito grato
a V. Ex!' ~ lembro _a_ pa1avra de Gandhi que
disse: "a liberdade jamais significou ·a licença
de fazer qualquer coisa à vontade". E, aqui,
reclama-se tudo do Presidente da República
e até o regime parlamentarista. O Presidente
da República é o menos culpado. Vejam esta
I
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ConstitlJLção, assinada por todos os Senadores e Deputados. E b que fe:?: ~ta Constituição? Tirou do Poder Executivo 45% da s.ua
receita para distribuir aos .E~Q.Qs _g Mut:l,lci-

pias, embora haja um artigq t;!n) seu texto_ determinando como será feita essa distnbuição,
onde vai acontecer e. o que alguns municípios

irão receber zero vezes zer~Q. çlis_to que está

DISCaRSO PRONUNCIADO PELO _ SR.
. áb SABÓM DE CARVALHO NA SES__ -5i{Q DE 30-3-89 E Q(JE, ENTREGUE
. ÀJ?EW&'ÍO DO ORADOR, SERIA P{JBU-

.C.WO P~!ERIORMENTE.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

(PMDB- CE 'Para uma questão de ordem.)

-:.:..:sr. Presidente, após a explicação de V. EX',
ftXado na Coõstituição, zero vezes Zero, igual
gOstaria de erguer a seguinte questão de ora zero.
dem: o Parlamentar, por exemplo no dia de
Este é um fato importante, mas vamos ver
hoje, pode ter particiPado da reunião de uma
corno é isto: havia urna reclamação geral no
comissão técnica, como participo de reuniões
desde esta manhã, e faço esta questão de
sentido de que havia estatais em excesso. que
tinham que terminar com OS serviços, que a
ordein com muita força moral, porque sou
despesapúblicatinha_queserequilibrada,que
dos mais presentes nesta Casa, sempre prea despesa tinha que_ ser _igual à receita.. , ~ua
sente, e dos mais responsáveis, tenho certeza
Excelência manda os projetes, as medJclas
de que V. Ex' sabe disso. Mas suponhamos,
provisórias, para terminar com este ou a;quel~
Sr. Presidente, que o Parlamentar esteve, hoje,
serviço, providências solicitada por todos e a1
na Comissão de Constituição e Justiça, para
-surge uma dúvida: _n~Ql Esse não pode, porufna reunião de 3 ou 4 horas. Não vai nem
que a eleição vem aí. A eleição vem aí! E
aimoÇai p-orque não dá tempo, àS 14 horas
já se começa a votar contra, a desf~er tudo ~ e 30 minutos está aqui, no Senado, participa
da reunião do Senado. Às 18:30, outra sessã('l
aquilo que se pediu para fazer. Se nao fosse
a inteligência, a bondade, a _capacidade e o .. do Sehado-e-ele partidpa CiU:tra-vez. Na hora
tino político do Senhor Presidente José Sar- ~ da votação, ele, por questão de direito e tática
ney, a Nação já teria virado uma grande bal- _ politico-partidária ele se ausenta, ele faz obsbúrdia. Esta ê que é a realidade.
trução e vai punido com- Um desconto nos
seus subsídios.
Nós nos perdemos reclamando mas, quanÉ evidente, Sr. Presidente, que isso não é
do se vai votar e a galeria enche, todos deba~
tem, são contra __o ato do Senhor Preside_nte
justo, é evidente que há uma aberração nisso,
porque não 5~ pode tomar a presença por
d
que restringe despesas e vivem redaman
um fato final. Na verdade, o Parlamentar cumque o Presidente:J1~0 paga e não quer manter
priu todos os seus deveres e usou de um direiw
os órgãos que julga necessários serem €}(jjn~
tO,Obstruir. Então, não tem mais obstrução
tos.
- parlamentar? Cómo vão funcionar os pequew
nos Partidos? Os pequenos Partidos não terão
Ora, Sr. Presidente, .é .contra este status quo
que temos de nos antepor e dizer o que se
mais vez, porque a vez do pequeno Partido,
passa na realidade, para que não pareça que
a vez-da minoria, Sr. Presidente, é exatamente
estamos olhando estaticamente esse trem
jogar, na hora exata, com a sua ausência. H~.
passar sem responsabilidade alguma.
momentos em que não estar ê mais importante do que estar. É uma questão do jogo
Ficam aqui as nossas palavras na certeza,
político, da vida política da Nação. Se nós vana esperança de que as classes políticas se
mos acabar com a obstrução, vamos acabar,
unam, se organizem e se preparem para essa
também, com as Mlnorias e vamos impedir
grande luta democrática que aí está, 50~ pena
que, por sua habilidades, se equivalham às
de jogarmos por terra aquilo que extste de
Maiorias. Esse é o Jogo democrático. Então,
queria que V. Ex" explicasse como vai ficar,
mais belo no mundo que é _a democracia e
a liberdade.
-- . . . ·----sr. Presidente?
Muito obrigado, Sr. Preslde.nt~. (Muitq bem!_)

°

DISC(]RSO PRONUNCIADO PELO SR.
CID SABÓIA DE CARVALHO f'fA SES&\0 DE 30-3-89 E Q(JE, ENTREQUE
À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUE!UOIDO POSTERIORMENTE:

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Para uma questão de- ordem.)
- Sr. Presidente, V. Ex•, após -verifiCai que
não houve quorum, fez uma declaração c:ujo
mérito não me foi possível acompanhar, porque V. EJcf falou na resolução tal, artigo tal
etc.

Queríamos requerer de V. EX que explicasse o que foi falado pela Presidência, para que,
a seguir, formulássemos uma questão à Presidência do Senado.

DISC!JRSO PRONUNC!NXJ PELO SR.
MAURO BEf'fEVIDES f'fA SESSÃO f!E
3/-3-89EQUE.ENTREGUEÀREVISAO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS-

TERIORMENTE.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Pára drha breve comunicação. Sr. Presidente_,_Srs. Senadores: faieÇ"eu, recentemefi!e,
em Fortaleza, o Prof. Alc:ântara Nogueira, mestre do Direito e da filosofia, e figura de relevo,
da intelectualidade brasileira.
Filho da cidade de lguatu, Alcântara Negueira, que V. Ex", Presidente Pompeu de Sou~a.
conheceu muito bem, possuia vasta bibho_grafiaqueoprojetounoCearáenoPaíscomo
homem de aprimorada cultura filosófica e professor emilj"eilte das Ci~nclas Jurídicas e ~9ciais.
Farias Brito, por exemplo, filósofo cearense,
nãSêido na Serra da Ibiapava, mais precisa-

mente no Município de São Benedito, teve
a sUa; obra magistralmente anaUsada por Alcàntará Nogueira~ erri sucéssivos trabalhos de
ampla repercussão em tOdos os nossos círcu'lOs culturais.
Conheci de perto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o ilustre extinto~ que foi igualmente um
democrata sinCero, um dos propugnadores
da norinãlidade polítiCO _:.-rnstitucional, militando nas hostes do Partido Socialista ~Bra
sileiro.
Na manhã de-hoje, quando o Senado realiza
a presente sessão, entendi de ocupar a tribuna
para render aqui, como conterrâneo e a.-nigo
de Alcântara Nogueira, o testemunho da minha saudade, da minha admiração_ e do meu
respeito àquele ih.lstre coestaduano que sempre soube honrar e dignificar a cultura brasileira.
Sr. Presidente, deixO aqui, portanto, consignada, a homerlagem de saudade e de pesar
profundo pelo desaparecimento do grande
cearense, Professor Alcântara Nogueira
DISC(]RSOPROf'fUf'fCIADOPELOSR. ~
JOÃO 11ENEZES NA SESSÃO DE
3 I -3-89 E Q(JE. ENTREG{]EÀ REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS-

TERfORMEJYTE.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL- PA Pronuncia o seguinte discurso) Sr. Presidente, Srs.
Senadores depois de ouvirmos o meu eminente amigo Áureo MeiJe, a patativa da Amazônia, queremos dizer que estamos na luta, con~
fiamos no futuro e esperamos que as forças
que constituem a livre iniciativa ainda vão buscar, para candidato à Presidência da República, em momento oportuno, Leónidas Pires
Gonçalves.
_
Mas, o que nos traz à tribuna é o editorial
de O Globo-de hoje, institu1ado "Traição ao
Povo'~ Isto me faz lembrar muito o meu colega, a quem admiro, SenadOr Maurício Corrêa,
do PDT, candidato ao Governo do Distrito Federal , candidato a Presidente da Comissão
do Senado, do Distrito Federal que, com a
inteligência que Deus lhe deu, já apresentou
vários dispositivos revogando leis ou decretos
oriundos do Poder Executivo que extinguiam
determinadas empresas. Lembro-me beln o
que passei semana passada: chamado às
pressas pelo meu companheiro e Líder Saldanha Derzi, discUtia-se um projeto, uma medida
do Senador Maurício Corrêa contra a extinção
da Empresa Brasileira de AsSistência Técnica
e Extensão Rural, a EmPresa Brasileir.;~. de Planejamento de Transporte- GEIPOT. Oteguei
no Plenário, completamente lotadas as galerias; tudo lotado, tudo preparado tudo arruma-_
do, para a aprovação do Projeto do Senador
Mauricio Correa. Vim, cumpri 0 meu dever
de Líder do Q_ovemo e defendi a proposição
governamental. A próposito, li no Editorial do
jornal 0 Globo de hoje; ''Tiàição-_ao POvo",
0 seguinte trecho:
.....,
· · ;;yinté e
horás depols.de'·ter resSuSéiiado o extinto Instituto N_adon_al_de
Colonização e Refor~a Agrária (InCra), o

quatrO
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Congresso Nacional trouxe de volta à vida
mais três órgãos fechados no recente esforço de contenção de gastos executivo:
Etnpresa Brasileira de Assistência Téc~
nica e Extensão Rural (Embrater), Em-

presa Brasileira de Transportes Urbanos
(EBTU) e Empresa Brasileira de Planeja..
menta de Transporte (Geipot).
É mais um passo do Congresso na es~

calada insensata que vem empreendendo
para o confronto com o Executivo desde

quando, assim que lançado o Plano Ve-rão, o Presidente em exercido do Senado
apossou-se de poderes para devolver à
Presidência da Repóblica uma Medida

Provisória decretada pelo Chefe do Governo e submetida, na forma da Constituição, à apreciação parlamentar."

São fatos públicos e notórios que ocorreram
neste Congresso Nacional. Diz mais diante:
"Não se levou em conta, por exemplo,
que a Incra volta sem orçamento. Nem
apareceu quem lembrasse o óbvio: Mo

é por sobreviver esta ou aquela repartição
que haverá reforma agrária. Existindo
uma política coerente e recur.sos para

executá-la, a reforma progredirá; caso_
contrârio, pode-se Ce-Kar o problema
com uma legião de siglas sem que nadi!l
de positivo aconteça."

É fato tombém verfdico que nós nõo podemos desmentir. E diz ainda adiante o editoriaJ:

"Ein outras pa1avras, o Congresso contraditoriamente exige cortes nas despesas
e ao mesmo tempo impede que eles
aconteçam. E sequer aponta caminhos
alternativos."'
É verdade. Este Congresso estA mois de
um ano reclamando contra as despesaS do
Governo, reclamando contra os déficits orçamentários reclamando e pedindo ·contenção
de despesas e, quando o Governo toma providências neste sentido, o·que faz o CongresSo?
Rejeita sob as alegáções mais variadas e mais
diversas. Estamos vivendo o Pais da incongruência, estamos vivendo numa época, parece-me, que até o bom-senso não mais existe.
Queremos uma coisa, mas quando se faz já
estamos ao contrário. E não se diga que não
ê verdade o que estã acontecendo todos os
dias. Ainda mais o seguinte: esses processos
vêm para o Senado e chegam de "pára-que-das" e são votados de "pára-quedas" contra
as disposições do Governo e se aprova.. E de·
pois dizem que todas as medidas devem ser
tomadas, estudadas. pensadas e repensadas
pelo Congresso. Onde está a verdade? Quando se aprova de "pára-quedas" ou quando
se pede para examinar?
Flllalizando, diz ainda o editorial:

··A falta de expücação razoável. cabe
perguntar. Foram as galerias lotadas de
funcionários ameaçados de perder seus
empregos que forçaram o voto em plenârio? Ou foi o antigovemismo extremado,
o temor da perda de popularidade?"

É o. que tem acontecido. Todas às vezes
que entra em discussão um projeto de lei conM
tra o GOverno; ou- é:óntra suas rriedldas que
havíamos solicitado enchem as galerias, pal-

nias, pa1mas, ovações, no fim, aprovado, e
ninguém diz como é que o Govenlo vai pagar.
Ninguém diz que foram os Congressistas, que
na Constituição, tiraram o dinheiro do Governo, tiramos 45% da receita do Governo. E
agora queremos que o Governo pague tudo.
Como é isto? Nós, Congressistas, somos responsáveis pelo que está acontecendo. Todos
nós assiriamos este projeto de Constituição
inclusive o Senador Maurído Corrêa, tambéni,
está lá o nome dele, está o meu, está o do
meu emiriente ariligo Senador Jutahy MagaM
lháes, estão todos os outros. E agora o que
se não pode é viver nessa situação. Como
é. que vamos encontrar uma solUção? Temos
que dar tratos a bolas para procurar o dinheiro
para pagar essa gente. Quero ver depois,
quando esses func1onárlos_ voltarem aos órM
gãos que forem extintos, quando voltarem paM
ra suas repartições, quem vai pagá-los? Eles
vão vir aqui ao Senado, VãO" pedir ao Senador
Nelson Carneiro pata pag·áMios. Porque foi o
Senado que faz parte do Congresso, que revoM
gou a~ _rn_ec!ldas extintivas e agora tem que
arranjar o dinheiro, tem c;tUe arranjar uma medida constitucional, votáMla com _urgência urgentíssima, como se faz, para arranjar dinheiro
para pagar o pessoal, senão não haverá dínheiM
ro mesmo. E aí para- onde vamos? É esta
a nossa preocupação, porque estamos levanM
do esta democracia às últimas conseqüências,
e se formos os causadores do caos que se
aproxima, eu não sei o que acontecerá a este
pais. Peço a Deus que possamos ter a inteltgência, a força e a capacidade necessárias
para lembrar que o Brasil não são as galerias
com 500 pessoas. para votar o proJeto de lei,
mas que o Brasil se compõe de 140 milhões
de habitantes.
Térrfiimmdo, Sr. Presidente, quero apenas
pedir que se faça a transcrição integral deste
editorial de O Globo, intitulado: 'Traição ao
Povo."

o sr_ Jutahy !llagalháes - v. Ex• me
permite um aparte, antes de en_cerrar seu pronunciamento?

O SR- JOÃO MEriEZES -Já terminei,
mas não vou Perder o prazer de ouvir a inteligência de V. Ex'

O Sr. Jutahy Magalhães - Eu gostaria
de dividir meu aparte em duas partes: primeiro, a afrrmativa inicial de V. EX' a respeito de
candidaturas.
O SR. JOÃO MEriEZES -Já sabia. de
antemão, o que era, por isso não tinha dado
o aparte.

O Sr_ Jutahy !llagalhães - Então. V. Ex'
sabe que concordo, em parte, com V. Br-Também ap6io o Pires, mas V. ~ apóia o Leónidas, e eu apóio o Waldir.
O SR- JOÁO MENEZES - Bom trocad.nho.
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Q Sr. J~~ Magalhães ~ Para mim
o Waldir é que seria realmente a situação._Agora~

V, Ex• afirma que o Congressá é -respon-

sável pelo aumento do défidt. Mas, VeJa V.
EJ{\1, até hoje não se chegou à conclusão de
que se extinguíssemos todas essas empresas
de que o Governo tem falado, quanto que
representaria de economia para o déficit público? Aqui se fala em O, 1% do PlB. V._ EJ!,• que
está lendo o jornal para trazer a opinião do
jornal, que é válida, aceito, não concordo, porém, mas é lógico que V. Ex' pode concordar
com es1;a opinião. Mas V. ~ que está lendo
eSte jornal, deveria ler também todos os outros
jçmais, toda a imprensa tem dito que o Governo é responsável pelo aumento do défiCit público da__ordem de 5% do PlB. O Governo
que tinha o compromisso_ de zerar o déficit
público este ano, o déficit público já está em
7% do PIB, graças às medidas financeiras deste Governo~ Q _que é isso, Sr. Senador? Nós
é que somos responsáveis por Isso? O Congresso examinou o orçamento público. O
Congresso apresentou suas prõpostas. O Re~
!atar, o SenaçiQr Almlr Gabriel, teve a oportunidade de _apresentar todas as propostas que
foram vetadas em grande parte, pelo Executivo, criando problemas até para ógãos aq.ll
do_ -~enado_ Federal, como o_ P:rQdC)_s_eo,._ Yeja
V. ~ que estamos procurando cumprir com
a nossa obrigação. O Congresso não está sendo responsável pelo aumento do déficit públ·
co, não Senadpr, o Congresso eStá- aSsumindo
a sua responsabilidade de examinar caso a
casO, para\retse-o Governo tem ou hão razão
ar as propostas orçamentárias. Só por ser Jider
do Governo, V. Ex' não deveria aceitar que
o Governo usasse medidas erradas, porque
não pode usar inconstituclonalmente as medi·
das que usou para acabar corri es~es órgãos.
Temos a responsabllidade de não cometer os
erros do ExecutivO, mas também temos que
assumir a nossa responsabilidade, não somos
nós os culpados pelo déficit público não.

OSR. JOAO MENEZES -MuitO obriga:
do, eminente Senador e querido amigo, pelo
aparte magnífico que me dá.
QuerO lembra Madame RoUand, quando diz:
"Oh liberdade!. Quantos crimes_ se Cometem
em teu nome?" É o que está acontecerido.
Mas quero, sobretudo, frisar que é muito
importante o aparte de V. Ex', conio homem
político, com boa argúcia política, com boJ!l
tempo político. lembra que uma chapa que
pode até, na oportunidade, resolver os destinos do Brasil: Leônídas Pires Gonçalves para
presidente e Waldir Pires para vice-presldente.
E realmente uma gl-ande idéia.
O Sr. Jutahy Magalhães- É uma idéia
que muttos n_ão a~eitam. Porque esse candi·
dato a vice-presidente não vai ser aceito para
fazer parte de_ssa chapa.
· O SR. JOÃO MENEZES- Vou até pensar nesse assunto, porque é uma coisa que
se pode tornar até viável a curto prazo.
Por outro lado, V. Ex" está reclamando que
o Governo tem que acabar com o déficit público e o PIB cp.~e é de 5%. Então, se se é contra
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a providência que o -oõvétno: toma, como ·é
que vai acabar ç;om o défi<;:it_ públic9? É uma

para-o confronto com o Executivo desde
(*)ATA DA 1" RE(JNJÃO ORDINÁRIA
quando, aSsim que lançado o Plano Ve·
DO CONSELHO DE ADMINISTRAc;AO
contradição terrível, Sr. Presidehte. Estamos
rão~ o presidente em exercido do Senado
ReaUzada em 10 de março de 1989
~a época das contradições.
apossou-se de poderes para devolver à
Ás
dez horas do dia dez de março de hum
Tudo isso v:ai passar, o Brasil vai para a.
Presidência da República uma medida
mil novecentos e- oitenta e nove, reúne-se o
frente, confio no futuro e na democracia, e
provisória decretada pelo chefe do goverConselhO de Administração do Senado Fedeespero que V. Ex" defira a transcrição integra]
no e submetida, na forma da Constitui·
ral, sob a Presidência do S-enhor José Passos
desse artigo iDtitulado "Traição ao povo" ·de
ção~_à apreciação parlamentar.
Porto, Diretor-Geral, com a presença das SeO Globo, de ontem.(Multo beml)
Que razões levaram o legislativo a usar
nhOras: Fátima Regina de Araújo Freitas, Direde forma tão drástica, naquela ocasião
tora da SéCretariã de Documentação e Infor·e agora, .seus novos poderes? Em bene-- mação,
DOCUMENTO A Q(JE SE REFERE O
-Sara Ramos·- de Figueiredo; Dfretora
fício de quê?
SR. JOAO MENEZES E"! SEU DISCURda Secretaria Legislativa; e dos Senhores Luiz
Nenhum órgão técnico do Legislativo
so,
do Nascimento Monteiro, Diretor da Secr'efaria
apresentou, no caso presente, prôvas de
TRAIÇÃO AO POVO
AdminíStrativa, Manoel Vilela de Magalhães,
que esses órgãos ·seriam de tal forma inDiretor da Secretaria de Comunicação Social,
"Muito menos se encarou questão gradispensáveis que se impUnha detlagar
e Gerson de Sousa Uma, Direfoi' da-SeCreU,ria
víssima: ao extihguir as repartições, o Gouma- cl'iSe Jnstitudoflãl para recriá-los.
de ServiÇos EspeCiais. Deixam de compareHouve apenas, tarito no que se refere aO
verno estava fazendo a contenç.ão,de gascer, por motivo justificado, os Senhores: Neriotos que toda a nação reclama. Uma conIncra quanto às três empresas, votação
né Nunes Cardoso, Secretário-Geral da Mesa
tenção imposta por uma crise ecqnQmisimbólica, por acordo de lideranças.
e Edgard Uncoln de Proença Rosa, Diretor
co-financeira, cujas dimensões os pró!"'ão se levou em_ conta, por exemplo,
da Assessoria. Dando início aos trabalhos o
prios deputados e senadores são os prique o Incra volta sem orçamento. Nem
senhor presidente concede a palavra à Senhomeiros a alardear enquanto somam suas
__.apareceu quem lembrasse o óbvio: não
raSara Ramos de_ Figueiredo que relata o Provozes às que acusam o Executivo Qe timi~
é por sobreviver esta ou aquela _repartição
dez e inação.
_
_
__
_
que haverá reforma agrária. Existinçlo _ cesso nG 011161/88-4, ern_que Roberto Sam·
paio Contreiras de Almeida, Datilógrafo, OasEm outras palavras, o Congresso conuma política coerente e recursos para
se "C.., Referêncfa NM-25, lotado no gabinete
traditoriamente exige c:ortes nas despesas
executá-la, a reforma progredirá; caso
do Senhor Senador Mauricio C-o"rrêa;· att.fale ao mesmo tempo imped_e que eles
contrário, pode-se cerç_<;U o problema
mente no exercido da função gratificada de
aconteçam. E sequer- aponta caminhos
com uma legião de siglas sem que nada
Awa1iar dé Gabinete, requer reconside(ação
alternativos. _ _
.
dé positivo aconteça."
da decisão proferida nO Process_o n~
Não resta ao Governo outro Caminho
O10649/88-3, pelo qual fora designado para
a não ser o recurso ao Judiciário, descaro exercício da função gratificada de Assistente
tada a hipótese de reeditar os decretos
(*)ATO DO PRESIDENTE
Técnico, pelo titular do mesmo gabinete, indide extinção, na expectativa de que o LeN• 71, DE 1989
cação es_s_a indeferida pela Administração, por
gislativo inesperadamente volte ao bom
":nt~_n.d~r qu~ caracteriza desvio de função.
O preSidehte- do Senado Federal, no- uso
senso. No desgastante choque que se esd~ Compet~fl.~la que lhe conferem os_arti9os Sem qualquer análise de mérito, a relatara
tabeleceu desenha-se a crise instituciOnal
ê de parecer que o conselho deixe de opinar
52, iteffi: 38, e-97, inciso IV, do Regimento
- exatamente no momento em que uma
sobre o pedido, õ qUal deverá, conforme diSlritetTiõ-e- de conformidaCie com a deJegação
união desinteressada de. esfo_rç_os reprepõe o § 2° do êirt 421, do Regulamento Admide competência que lhe foi oUtorgada pelo
senta a únicª _s~fçl.ç:~_ para o labirinto da
nistrativo, seguir diretamente à_apredação do
AJ,o da Comissão Oi~tor_a no 2, de 1973, resolinflação.
senhor primeiro s_ecre_tario. o parecer~ apro·
ve: designar a serVidora Maria Lucia Vilar de
A falta de explicação razoável, cabe pervado_. Continuando com a palavra, como rela·
Lemos, Assistente Técnico do Gabinete do Diguntar: foram as galerias lotadas de funtora a Senhora Sarã Ramos de_ Figueiredo
cionários ameaçados de perder seus em- refór-da Subsecreta_ria de Biblioteca para, nos
emite parecer contrário ao Processo n9
eventuais h;npedimentos do diretor, responder
pregos que forçaram _o voto em plenário?
012021/88~ 1, em que Luç:i_mar Maria dos Sao~
pelo expediente daquela subsecretaria.
Ou foi o antigoVeiT!isniõ extremado, o tetos_ e outros candidatos aprovados no último
Senado Federal, 29 de maxç:o de 1989.mor da perda de popularidade?
concurso_ público de Datilógrafo, ainda não
Senado~ Nelson C;pnelrri, -~res~d~nte.
Lamentavelmente, não _se encontram
convocados para as_sunção do cargo, requeoutras razões. E est~ reflet~m oPortuPORTARIA
rem o seu aproveitamento antes__ de _findar a
nismo eleitoreiro do mais baixo nível.
N• 14, DE 1989
validade do concurso que prestaram, O parePofs se é do povo que os congressistas
cer é aprovac[o. Pro_sseguíndo os trabalhos,
O diretor-~ral do Senado Federal, no uso
têm medo, qu__e atentem_ para o fato de
eras-ãtnbwções QuE:- lhe -cOnfere Oartigo 215 ó senhor pres~dente concede a palavra ao Se~
que o povo tem memória. Há de se recornhor Luiz do Nascimento Monteiro .que_ emite
d~ Regulamento AdmiriiStrativO do Senado
dar de que seus representantes se tomaparecer favorável ao Processo n~ 015300/88·9
Federal, e tendo em vista o disposto no artigo
ram a1iados da inflação e d!=l crise, em
em que Paulo Cesãr Siqueira Birbeire, -Taquinome de o_bjetivos partidários imediatis- 482, § 1ç, do mesmo regulamento, resolve:
grafo Legislativo, lotado nã Subsecretaria de
tas.
. . __
. . designar Fernando Palma Uma, Assessor LeTaquigrafia, requer readaptação,_ por transfegislativo, Paulo Rubens Pinheiro Guimarães,
Vinte e quatro horas depois de ter resrência, para a Categoria Funcional de Técnico
Assessor Legislativo e Francisco zenor Teisuscitado o extinto Instituto Nacional de
xeira, AsseSsor Legislativo para, sob a presi: Legislativo. O Parecer é aprovado. Finalízando,
Colonização e Reforma Agrária (Incra), o
o senhor diretor da Secretaria Administrativa
aenda do primeiro, integrarem a Coniissão
Congresso Naciona1 trow:;e de volta_ à vida
emite ·parecer contrário ao Proces-so n~
de Sii1clfcaJi.c1a mcumbida de apwar os fatos
mais três órgãos fechados no recente es013879/88-0, no _q~al a Diretoria Geral solicita
constantes ·ao" processo n9 002888/89-0.
forço de contenção de gastos do Execuexaminar a situação dos seMdor-es dã relação
Senado Feder-al, 31 de março de_ 1989_. tivo: Empresa Brasileira_ de Assistência
constante no pr'?cesso em face do disposto
Técnica e Extensão Rural _(Embrater), José Passos Porto, Diretor-_Getal.
no artigo 2" do Ato n9 51/8"8, da Comissão
Empresa Brasileira de Transportes UrbaDiretora. O parecer é aprovado. Nada mais
nos (EBTU) e Empresa Brasileira de Plahavendo a tratar, às onze horas e trinta minunejamento de Transporte (Geipot).
i:: mais- um passo do Congresso na es- (*) RepUbfk:ado j:>cir haver·saído com lrfcorre- (*) Republicado por haver saído com incorreçõÕS no DCN de 30-3-89.
calada insensata que vem empreendendo
ções no OCN dó dià i5~3-89
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tos, o Senhor Presidente. dedara encerrados

os trabalhos da reunião, lavrando eu,
Auré~o

~rco

dência do Sr. Senador Alfredo Campos, Presi~

dente, reúne--se a Comissão de Constituição

de Oliveira, Secretário, a presente ata

e Justiça com a presença dos Srs. Senadores:

que, depois de aprovada, será assinada pelo

Cid Sab6ia de Carvalho, Marco Maciel, Mauro

senhor presidente do Cooselho de .Adm.inj_s- __ Benevides, Ney Maranhão, Aluizio Bezerra,
tração do Senado Fede.r~_.
.
Chagas Rodrigue_s, Ronaldo Aragão, José PauSala de Reuniõ_es, 1O de março de 1989. lo Biso!, Roberto Campos, Lourival Baptista,
-José Passos Porto~ Presidente.
Wilson Martins e Maurício Corrêa. Deixam de

comparecer, por motivo justificado, os Srs. SeSUBSECRETARIA DE COMISSÓES
COMISSÃO DE CONSTITII!Ção E JUSTIÇA
Ata da 1 ~ reunião realizada
em 22 de fevereiro de 1989
Extraordinária

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte
e dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta
e nove, na Sala da COmissão, sob a presidência do Sr._Senador Alfredo Campos, Presidente, reúne-se a Comissão de Consti_ttrlção
e Justiça com a presença dos Srs. Senadores:
Chagas Rodrigues, Aluízio Bez.erra, Mauro Benevides, Qd Sabóia de Carvalho, Mauricio Corrêa, José Paulo Biso!, Ney Maranhão, Odacir
Soares, Wilson Martins, Roberto Campos- é Ronaldo Aragão. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Srs. Senadores: Leite
Chaves, Marco Macíel e João Menezes. Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, que é dada como
aprovada. A seguir, passa-se à apredação da
matéria constante da pauta.- Item 1 - Mensagem n? 023, de 1989 (Mensagem n? 040,
de 19-1-89, na origein},-do senhor presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Doutor Aluízio Alves,
para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal Militar. Relator: Senador Aluizio Bezerra. A presidência convida para tomar assento à Mesa, o Dr. Aluízio Alves, para submeter-se
à sabatina pública, de acordo com o novo
texto constitucional. A seguir, o sr. presidente
concede a palavra ao Senador Aluizio Bezerra
para emitir o parecer da comissão, tendo S.
EX' concluído favoravelmente. Após a espianação do Dr. Alufzlo Alves, passa-se à fase
de interpelação, oportunidade em que usam
da palavra os Srs. Senadores: Mauricio Córrêa,
Cid-Sabóia de Carvalho, Aluizlo Bezerra, Odacir Soares, Chagas Rodrigués, Wilson Martins
e Ney Maranhão. Nesta oportunidade, a reunião passa a ser secreta a fim de que seja
iniciado o processo de votação. Reabertos os
trabalhos, por d~isão do plenário, a presidência proclama o resultado da votação, obtendo o Sr. Doutor Aluizio Alves, dez votos
favoráveis e dois votos contrários. Nada mais
havendo a tratar, a presidência encerra a reunião, agradecendo a presença dos S.-s. Senadores, lavrando, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Assistente da Comissão, a presente ata que
será assinada pelo sr. presidente.
Ata da 2' reunião realizada
em 23 de fevereiro de 1989

Extraordinária

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte
e três de fevereiro de mil novecentos e_o!tenta
e nove, na Sala da Comissão, sob a presi-

nadores: Leite Chaves, João Menezes e Odacir
Soares. Havendo número regimental, o sr. presidente declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada. A seguir, passa-se a
apreciação· da matéria constante da pauta. item l-Mensagem n? 028, de 1989 (Mensagem n9 053, de 3-2-89, na origem), do senhor
presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nOme do Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto, para exercer o
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Djaci Alves Falcão."Relator:- Senador
_Mal.U'o B~nevides. A presidência convida para
tomar assentO à mesa, o Dr. Paulo Brossard
de Souza Pinto, para submeter-se à sabatina
pública, de acordo com o texto constitucional.
A seguir, o sr. presidente concede a palavra
ao Senador Mauro Benevides para emitir o
parecer da comissão, tendo S. Ex' concluído
favoravelmente. Após a esplanação do Dr.
Paulo Brossard de Souza Pinto, passa-se à
fase de interpelação, oportunidade em que
usam da palavra os Srs. Senadores Qd Sabóia
de Caivalho, Mauro Benevides,Aiuízi9 Bezerra,
Chagas Ro-drigues, RonaldoAragão, José Paulo Biso!, Lourival Baptista, Wilson Martins e
Maurício Corrêa. Nesta oportunidade, a reunião passa a ser secreta a fim de que seja
iniciado o processo de votação. Reabertos os
trabalhos, por decisão do plenário, a presidência proclama o resultado da votação, obtendo o Sr. Doutor Paulo Brossard de Souza
Pinto, treze votos'favoráveis. Nada mais haven- do a tratar; a presidênda encerra a reunião,
agradecendo a presença dos Srs. Senadores.
lavrando, eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da Comissão, a presente ata que será
assina_d_a pelo sr. presidente.
COMISSÃO DE
CONSmUIÇÃO E JUSTIÇA
Ata da 3• Reunião realizada
em 15 de março de 1989
(Ordinária)
Às d_ez._horas e trinta minutos do dia quinze
de março de mil novecentos e oiten~ e nove,
na Sala da_ Comissão, .;;ob a Presidência do
Sr. Senador.Aifredo Çampos, Presidente, reún.e-se a Comissão de Constituição e. Justiça
com a presença dos Sr:;. Senadores José Paulo Biso!, Ney Maranhão, Marco Maciel, Leopoldo Peres, Mauricio Corre~Ronaldo Aragão,
Jutahy Magalhães, João..Menezes, Cid Sabóia
de_ Carvalho, Fernando Henrique Cardoso,
Lourival Baptista, Aluízio Bezerra e Leite Chaves. Deixam de comparecer, por motivo justifi-
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cado, os_ Srs. Senadores Odacir Soares e Roberto Campos. Havendo número regimental,
o Sr. Presidente dE;:clara abertos os trabalhos
e dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
que é dada como aprovada. O Sr. Senador
Rona1do Aragão, levanta questão de ordem
referente a condução do processo de escolha
dos indicados e a instrução dos respectivos
proceSsos; justifiCando na ocasião, a insuficiênda de informações sobre os mesmos, soUdtando assim, que a reunião seja adiada a
fim de que se proceda os escléJfecim_entos necessários relativos à matéria, de acordo com
o que dispõe a Constituição. A presidência
: .submete a questão de Ordem suscitada ao
Plenário, oportunidade em que fazem uso da
palavra os seguintes senhores Senadores: Jutahy Magalhães, José Paulo _Biso!, Maurício
Correa, Cid Sabóia de Carvalho, João Mene~es, Aluízio Bezei_Ta. Fernando Henrique Cary Maranhão. A seguir, em acolhimento à questão de ordem, o plenário decide pelo adiamento da discussão dos itens 1 a 4 da pãuta,
de conformidade com o art. 402, letra "d"
do RI; e pelo adiamento do item V da pauta
de conformidade com o art. 310, letra "d"
do RI. Em seguida, diante da deliberação do
plenário, a presidência encerra a presente reuni&.o. lavrando eJJ, Vera Lúcia Lacerda Nunes,
Assistente da Comissão, a presente ata que
será assinada pelo Senhor presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
A~ da t• Reunião, reallzada

em 9 de março de 1989
Especial
Às dez horas e trinta minutos do dia nove
de março de mil novecentos e oltenta e nove,
na Sala de Reuniões da Comissão, Ala Senador NilO Cóelho, sob a Presidência do Senhor
Senador Nelson Wedekin, Segundo Vice-Presidente, no exercício da presidência, presentes
os Senhores Senadores João Calmon, Aluízio
Bezerra, Cid Sabóia de Carva.Iho, Fraiicisco
Rollemberg, Severo Gomes, João Lobo e José
Agripino, reúne-se a Comissão de Relações
Exteriores. Deixam de comparecer, por motivo
justificado, os Senhores Senadores Albano
Franco, Irapuan Costa Júnior, Leite Chaves,
_Luiz_Viann_a, Nelson Carneiro, Saldanha Derzi,
Marco Maciel, Afonso Sancho, l,..avolsier Maia
e ltainar FranCo. Dedarali.do abertos os trabalhos, o senhor presidente comunica que a reunião destina-se a recepclonar a SenóOra Mercedes Bel Cani1en Letona, dirigente da Frente
Farabundo Marti de Libertação Nacional
(FMLN} e da Frente Democrática Revoludo- nária (FOR) de E! Salv_ador, que fará uma exposição sobre a proposta de paz da FMLN
para EI Saivã:dõr e, pOr extensão, para a AmériCa Central. Prosseguindo, concede a palavra
à Senhora Mercedes que; d~ maneira sucinta,
expõe aos senhores membros da comissão
a dimensão da crise política que e assola seu
país há oito anos, o papel que o governo norteamericano nela desempenha, a proposta de
paz que a FMLN apresenta ao governo salvadorenho, para qual ela está bus_cando apoio
em sua viagem pela América Latina. Findas
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suas colocaçõe:s, o senhor presidente franqueia a palavra aos senhores _&~adores para
que possam dirimir possíveis dúvidas. Interpelam a Senhora Mercedes Letona, os Senadores: Cid Sabóia de carvalho, Severo Gômes,
Aluízio Bezerra, 'FranCisco Rollemberg e José

Agripino. O Senhor Se_na.dor _Aluízio Bezerra,
quando usou da palavra, propôs que a partir
desta reunião fosse elaborado 1Jill documento
para ser enviado ao governo norte-americano
reiterando a proposta da FMLN, aberto a ade-

são dos senhores parlamentares que se identificam com os propósitos democráticos desta
frente. O senhor presidente aprova a sugestão

do nobre senador. Esclarece, entretanto, à visitante que tal documento não poderá ser oficializado no seio da comissão por falta de quorum para deliberação, já que alguns Senadores, pelo avançado da hora, tiveram que deixar
o recinto. As_sim sendo, sugere ao Senad._or
Aluízio Bezerra que ele próprio encarregue-se
da redaçâo do referido documento, colocaJ)do-se à disposição para então angariar apoio
junto aos parlamentares, indistintamente. A
esta altura, o Senhor Senador Jos~ Agripino
ressalta a importância do tema e propõe que
o documento seja também encaminhado à
Organização das Nações Unidas (ONU), fórum máximo das questões internacionais. En~
cerradas tais considerações, e não havendo
mais indagações por parte dos senhores senadores, o senhor presidente em exerckto, passa
a palavra a Senhora Mercedes Letona para
que teça seus comentários fmais.. A dirigente
da FMLN agradece a oportunidade de expor
sua causa e a rec_ej>tivtdade dos senhores
membros da Comissão para com a mesma,
colocando-se à dl_sposição para quaisquer esclarecimentos futuros. Nada roais havendo a
tratar, o senhor presidente agr.adece a. presença de todos e declara encerrada a~ reunião,
lavrando eu, Flávia Uma e Alves, Assistente
ad hoc da Cotnissão, a presente ata que, lida
e aprovada será as_sinada pelo senhor presidente, indo à publicação juntamente com_as
notas taquigráficaS da presente reunião. Sena~
dor Nelson Wedekln, Segundo Vice-Presidente, no exercício da presidência.

para os colegas senadores, como, também,
para a Sr' Mercedes, que se trata de uma reunião um tanto quanto improvisada, no sentido
_de que as atividades na Casa, no dia de hoje,
já marcadas com antecedência, são atlvidades
intensas em .outras comissões e, também, no
Congresso Nacional, além do fato de que na
quinta-feira, hoje, é um dia que, com muita
freqüência, uma boa parte dos senadores se
desloca ou para os seus estados e regiões
de origem, ou para outras atividades fora de
Brasília.
Entendemos nós, entretanto, que era da
maior importância, para esta Comissão, ouvir
a sua exposição. Queremos dizer, portanto,
que es_ta pouca presença dos Membr_os da
Cõmlssão de Relações Exteriores tem as suas
justifiCativas. Desde que marcamos a reunião,
já tínhamos a idéia de que as coiSas se daria;m,
mais ou menos, do mesmo modo, mas, também, não gostaríamos de perder a oportunidade _de ouvir a su~a .exposição e a proposta
de paz da Frente FarabundO Marti de Uberta~o Nacional, comq também, da Frente Democrática RevOlucionária.
Os brasileiros_ e, de modo particular, os parlamentares brasileiroS, os senadores brasileirOs~ Com a mais absoluta certeza, são _amantes
- da paz, de um lado, e da justiça, de outro.
Preocupam-no_s, sobremaneira, as questões
-da América Central, e, de -uma forma particular, de El Salvador.
OUvir a Sr', nesta oportunidade, significará,
para nós, o ensejo de conhecermos melhor
as questões de El Salv:ador, que preocupam,
não apenas o seu povo, mas toda a comu~
nidade latino-americana, onde o Brasil se inse~
re, evidentemente, com grande importância.
-E, devemos dizer, tanibém, que_ preocupa, de
certo modo, a própriã comunidade mundial.
AS cjUeStõeS de paz da América Central e de
El SalvadOr. são também nossas.
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Dona Mercedes, para nós é um momento
de distinguida honra a sua presença entre nós,
nesta oportunidade. Vamos não apenas ouvi-la cpt;Tl__~tenção como, aquilo que for o resultado de Sua exposição e -do debate qUe gostaríamos que ocorresse, a partir das perguntas
dos colegas Senadores, procuraremOs trans~
mltir aos demais Membros da Comissão de
Relações Exteriores que não se en<:ontram
presentes, à Casa e aos próprios instrumentos
de divulgação que tem o Congresso Nacional
e, d~ modo particular, o Senado da República.
Por isso, Sr" Mercedes dei Carmen Letona,
que é dirigente da Comissão Político~Diplo
mática da Frente Farabundo Marti de Libertação Nacional e da Frente Democrática Revolucionária de El Salvador, V. Ex" tem a palavra
para essa exposição e para o que é nosso
desejo e nossa vontade, após um breve interValo, responder a eventuais questões que o
Plenário deseje formular.
A SRA. MERCEDES DEL CARMEN !-ETO·

NA (Tradução) -Sr. Vice-~residente, Srs. Se_n.,dores, quero agradecer, _el '1 nome da Frente
Farabundo Marti de Ubertá\ ão -Nacioncij, a
oportunidade com que ós Sn. nos briildam
para expor ante essa Coinissãc. de Relações
Exteriores do Senado nossa qf~ 'a de paz_ e
democratização, lançada em El Se.'vador durante o mês de janeiro do corrente a.1o.
Nossa visita a este País e nosso propósito
particular, agora que nos entrevistamos com
os Srs., é de conseguir o apoio do Bia\sil a
wna iniciativa de paz que consideramos c:::ontribuiria para resolver de maneira diflnltivi@ o
. conflito centro-americ;ano.
Nossa oferta de paz e democratização para
El Salvador tem dois aspectos fundamentais:
o primeiro se refere a nossa proposta de transferência da data das eleições para 15 de setembro deste ano, com o objetivo d.e transformar as eleições em El Salvador em uma contribuição à paz e à democracia.
A segunda parte fundamental da proposta
refere-se à nossa proposição para transformar
o poder militar em E!_ Salvador e sobrE:: f?SSe
fundamento renunciarmOs à luta arm.aQa e
__ inserirmo-nos como força política nesse processo de democratização que pretenqemqs
parã o nosso paíS.
-

Queria dizer à Sr' Mercedes e aos colegas
senadores,_ algo que me parece relevante. De
certo modo, nesta oportunidade, e, replto,
com licença do Senador Luiz Viana Filho, Pre-_
sidente da CorilissãQ d.~ Relações Exteriores
- estamos inaugurando alguma coisa mais
do que estamos acostumados a fazer nesta
Comissão. Temos sido, quase sempre e até
aQUI; 8.que1es qütHazem a argüição dos candi- datas a embaixadores, mas não temos tido
um papel mais ativo, não temos assumido
a iniciativa de um papel que nos ·cabe, GOmo
senadores, e que cabe à Câmara Alta do Con~
gresso I'laclonal.

ANEXOAI\TADA I• REUNIÃO DA CO·
MISSÃO DE RELAÇÓ?S EXTERIORES,
A parte relativa às eleições, obviamente, enREALiZADA EM 9 DE MI\RÇO DE 1989,
cerra uma série de condições que nos permi·
As DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS,
tam que os seus resultados sejam legítimos
REFERENTE A EXPOSIÇÃO DA SRA.
e que sua realização envolva garantias iguais
MERCEDES DEL 0\RMEM LETONA,
· para todos e de lisura.
._
DIRIGENTE DI\ FRENTE FARN3UNDO
Os Srs. sabem que El $a1vador_liderou uma
MI\RTI DE LIBERTI\ÇÃO NACIONAL
guerra de oito anos,. uma guerra que deixou
(FMLN) E DE FRENTE DEMOCRÁTICA
marcas enormes ero _nossa economia, em
Ao ouvir a Sr' Mercedes, como faremos a
REVOWOOl'/AR/1\ (FDR) DE EL SAL VIl- seguir, estaremo~ inaugurando uma prática nossa população, em todos os âmbitos da
DOR, OOE SEPGBLICA DEVIDAMENTE
sociedade salvadorenha.
'----'---nenhum de nós, provavelmente, sabe quem
AUTORIZADO PELO SENHOR PRESI· Semo-ruturo presidente -aa- éo"missão de RelaPretendemos terminar essa guerra, pois
DENTE EM EXERC[CJO, SENI\DOR
acreditamos que essa condição de conflito dá
ções Exteriores; o mandato do nosso estima~
NELSON WEDEKIN.
aos processos eleitorais de E1 Salvador certas
- do Luiz Viana Filho deYerá completar-se brevecondições que permitem a fraude e a existênO SR. NELSON WEDEKIN (Presidente) mente, mas para nosSa alegria, S. Ex' retoma
cia de um poder militar que, na realidade, é
Sr. Senadores, com a licença do ii.osso Presi- no _s~-ªdo, já bem melhor d_e sa(lpe - que
quem goverria o nossO País.
·
dente da CorriisSáó de Relações ExteriOres, desejamos seja rOais ou menos comum, ciual
Pensamos que para haver eleições demoSenador Luiz Viana Filho, com quem maritive seja, de chamar aqui, para ouvir, as partes
c::râticãs é neces:sário um procesSõ de negociacantata ontem, estamos realizando esta reu- _do~ lugares onde- existam co~flitOS; para cjue
ção de condições, que possibilitem essa igua1~
nião. E temos de dizer, desde logo, não apenas possamos ter a nossa própria visão.
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dade e essa lisura na sua p&rtkipação. E, igualmente, que essas condlçôes, em primeiro lugar, têm a ver com o_ aspecto jurídico-eleitoral.
No momento, os dois Partidos majoritários

em El Sa1vador são a Arena, partido de direita,
tradicional, e a Democracia Cristã, partido do

governo que, até agora, tem atuado como o
executor de uma guerra contra os rebeldes,
apoiada e financiada pelo governo dos Estados Untdos.

Essa situação permitirá, portanto, que ambos os partidos tenham a intenção de estabe-

lecer a lei eleitoral do país, controlar os órgãos
eleitorais máximos, in<::lusive nos locais das
eleições, propiciando a que essas eleições Sejam fraudulentas. Ambos os partidos têm condições de fraudar essas el~ições, e se prepa-

ram para isso.

.

.

COnsideramos que a negociação com o governo para transformar essa legislação eleitoral é importante para garantir a lisura e a legitimidade das eleições. Nu.r:n país em guerra,
obviamente, o que _predomina é a militadzação. É igualmente fundamental que e_ssa situa~
ção de militari.zaç:ão seja eliminada, de tal maneira que os salvadorenhos possain con~r
com condições de total lisura nas votações.
O Exército, a exemplo de votações anterio-res, e assim o fará em 19 "de março, ocupa
praticamente todos os povoados do país, municlpios, distritos e comarcas. Nesses lugares,
por causa do clima de guerra, não existem
órgãos eleitorais nem organização dos partidos políticos. Em conseqüência, o EX~rcito,
com a sua presença~ transforma-se em eleitor,
em vigilante dessas eleições nas juntas eleitorais determinando, no final das contas, o resultado das eleições. No país existem 260 rnuniclpios e praticamente todos são _ocupados pelo Exército.
Isso significa que negociar condições para
que o país séja desmilitarizado mediante um
cessar fogo pactuado se tornª- fl.mdamentaJ
para garantir a lisura das eleições.
Estamos propondo, dentro -dessas condi-_
ções, o aquartelamento das farsas armadas
e também a retirada das nossas forças m~ita
res de todos os centros de__ votação. Val~ dizer,
estamos propondo garanttas em que todOs
nos comprometemos para que se cumpram.
Pensamos também que é essencial para eleições iivres que desapareça o dima de repres-são que Eersiste no país. Os Srs. sabem que
estamos vindo de um genocídio de setenta
mil salvadorenhos, de um milhão de desabrigados em ·conseqüência da guerra e pela repressão - nosso país tem apenas dnco milhões e meio de habitantes. Essa situação de
um milhão de desabrigadoS e _esse núiTiero ~
de mortos refletem as dimensões que tiveram
isso na população, causando um efeito nega~
tivo na cabeça das pessoas, um trauma de
terror. E se essa repressão continuar, obviamente, o dim_ª não será propício para que
o povo se sinta em liberdade para atuar na
oposição e votar por essa oposição política.
O problema é simplesmente de que os benefícios não são iguais para todos. Então, propomos também que há necessidade de suspender a repl"essão.

Com essaS três condições: leis eleitorais justas, iguais para todos, desmilitarização mediante um cessar fogo e um final à repressão,
acreditamos na realização de eleições que
conduzam a resultados legítimos, a result~dos
que nós, como FMLN, re_c_onheceriamos. A
segunda parte de nossa proposta tem a ver
com poder militar. Ternos flexibllizado ao _máximo nossa pos!ção.
,
Através de estratégias anteriores de negqcia"ções, pedíamos para tomar parte no poder
mnltar, participar desse poder juntamente com
as forças armadas salvadorenhas. Agora, não
estarn9s mais int~ressado.s nesse aspecto, sornente_ su:Scitando o re.~onhedmento de uma
_ única_força armada em El Salvador, que podemos abandonar a luta armada e convertermO:.iloS"eifi. uma força política que se integre
ao procesSO ae'mOcrâtico, desde que se cumpram certas condições que garantam a trans~
formação das forças armadas salvadorenhas
para a garantia efetiva da democracia e não
_em unia ameaça para ela.
Pensamos que as cOndições para ~ssa
transforrftã.Çào do poder militar são três: a primeira reside na integridade do Exército, median_te o julgame11.to dos_ responsáveis pelos
crimes, masSacres e pelo- genocídio que já
mencionamos. Enquanto essas pessoas se
mantiveram no Exército, haverá o temor à repressão - esta se n:tanterá e o poder fundamental da soctedad.e continuarA nas mãos daqueles que detêm as armas e _a capacidade
de impor as suas decisões. É imprescindível
que esses julgamentos ocorram.
Os militi:lre.s que cometeram esses crimes
estão livres e têm ÇlQOT<}. muito mais poder
dentro das forças armadas em conseqüência
da guerra. Antes, eram oficiais médios, ocupavam o comando_ çle algumas unidades militares. ~ claro, agora, eles estão na cúpula do
Exército. A ajuda norte-americana proporclonou~lhes não apenas mais poder mllitar como
também a concentração do poder econômicC?·
Dessa forma, eles se fortaleceram como poder
politico, dentro da sociedade salvadorenha.
Portanto, é fundamental a realização desses
julgamentos, com o objetivo de garantir a democratização.
Em s_egundo lugar, propomos a redução
do Exército que, atuaimente, tem 36 mil homens - no início da guerra havia 12 mil.
Os Srs. sab~m que esse número, 36 mil para
um país com 21 mil W e 5,5 milhões de
habitanteS é despfuj)õrclonal. Acreditamos, se
abandonar~mos a luta armada, esse efetivo
reduzirá, já que não haveria necessidade de
um ·exército -tão grande, poderá voltar a ser
de 12 mll homens.
É fundamental essa redução do contingente
militar, porque qualquer democracia que pretendamos para E1 Salvador necessita obviamente entregar o poder à gestão civil. Essa
redução significaria, ao mesmo tempo, a limitação ·do poder político que mantém o Exér~
cito em El_Salvador, o que significaria, também, um passo muito impoitãnte para c::omeçar a busca de soluções p_ara as crises económicas que vive o país no moménto, quando
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40% da nossa ec::onomia é destinada à manu·
tenção do Exército. É um sacrifício muito
grande.
·
Os Estados Unidos não pagam toda a guer~
ra em El Salvador; salários, manutenção dos
meios da guerra, combustíveis para as operações dos helicópteros, alimentação_das tropas,
pensões, são- encargos do Estado. Isto sigi)ifica, cõmo eu dizia, uma drenagem da nossa
economia. Reduzi-lo é contribuir para resolver
os problemas sociais que são justamente os
que provocam a guerra.
A reduação do efetivo do ExêrÇ!to ,é fundamental, em prindpio, para a resolução· da$.
crises que abalam a América Centrãl, porque
contribuiria muito para a distensão_ na região.
O Ex_éJcito saiv<)dorenho não representa apenas uma ameaça para a Nicai-água coi-no ~m
bém para a República de Honduras. Os Srs.
sab~m que há um antecedente de guerra com
Honduras, ocorrido em 1969.Apesar-dos anos
passados, as marcas desse conflito não se
apagaram, por isso que a redução do Exército
contnbuiria positivamente para o clima de paz
na região, EleiÇOeliõ livres e transformação do
poder militar em El Salvador, constituem o
centro· da nossa proposta de paz e de democratização para o país. O governo norte-americano tem mantido até_ agora uma posição
de recha_ço à nossa proposta; ele nega-se a
negociar. Mais do que nunca, pensamos que
é .importante o apoio da comunidade internacional, e apesar da realização de eleições em
19 de março, deveremos contim.1ar o esforço
no interior do país para que nossa proposta
se materialize. Vamos manter essa oferta de
negociação com o governo, para a rea1ização
de reuniões, porque imaginamos que não é
possível deixar passar uma oportunidade tão
grande que se abriu para resolver por uma_
via pacifica um -conflito que já dura oito arlos,
implicando sacrifícios para todo~. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) ~

Feita a exposição, a palavra fica iiVre para que
os nossos colegas senador~s façam as interpelações e os questionamentos que deseja-_
rem.
Com a· palavra; o Senador Cid Sab6ia de
CalVa! ho.
O SR CID SABÓIA DE CARVALHO -

Gos-

taria de perguntar, de onde Vêm as a:rmas pàra
o Exército salvadorenhoJ quem as fornece freqüentemente?
A SRA. MERCEDES DEL CARMEN LETONA (Tradução) -Os Estados_ Unidos fomecem as armas ao Exército salvjtdoren_hp.
O SR CID SAaÓIA DE CARVALHO- Ar-

mas norte-americanas. Gostaria de saber se
o Brasil fome<:e armas para El Sa!Yacl.or, clandestina ou oficialmente, se a indústria béffca
brasileira fornece armas para o Exéidto ófiêíal
salvadorenho.
A SRA MERCEDES DEL CAMEN LETONA
(Tradução) -Não temos aados de que a
indústria ou o Governo braslleiro apóiem o
Exército salvadorenho com armas. conhecemos muitas das armas utiHzadas pelo Exército

636

Terça-feira 4

--

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

e não temos visto nenhuma de produção bra-

sileira, entretanto, .desconhecemos se existe
algum outro mecanismo. Nossa opinião ê que
não há.

O SR- OD SABÓIA DE CARVALHO- Estou-

satisfeito. _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedek;n) -

Tem a palavra o Senador_Severo Gomes.
O SR. SEVERO GOMES -Estamos vhien-

do um momento em que se busca uma distensão do conflito Leste-Oeste- se não entender
o meu português, faça um sinal e tentaremos
falar na língua de Cervantes.
Essa distensão entre as duas grandes po-

tências surge, de um lado, pela necessidade
que tem a União Soviética de_ modernizar a

sua indústffa. É uma potência militar de primeira classe e uma potência industrial com
grandes defidências. Pará investir no desenvolvimento oconômico, na modernização industrial, necessita gastar men-os com a defesa,
com a segurança, com a guerra.
Em paralelo, os Estados Unidos vivem uma
crise económica profunda. Precisam resolver
problemas como o da dívida interna ou da
balança comercial, da troca de mercadorias
o que implica em protedonlsmo, em ofender
a economia dos seus aliados, como Alemanha
ou Japão.
Nesse processo--de distensão, que interessa
a ambos, americanos e russos, pelas razões
que hoje são bastante claras, começa a surgir,
na periferia do mundo, a tentativa de resolver
os conflitos. como está ocorrendo em Angola,
com a retirada das tropas cubanas, com a
retirada do Exército sOviético do Afeganistão.
Isso pode ter um sentido positivo, mas poderia ter também um outro sentido, de que
os americanos ficariam mais livres para a9ir
nas suas proximidades, o que poderia redundar num fortalecimento dos campos da direita
nessa periferia. O inido das negociações para
a retirada das tropas cubanas de Angola começou com uma negociação entre o governo
cubano eJonasAvime, que era tido, até agora,
como um mercenário da Q.nião Sul-Africana
e, hoje, já há uma retórica de que se trata
de um quadro politico de grânde Importância
na África.
O que nos inte[essa_ sentir é de que modo
essa distensão do Leste-Oeste se reflete nos
conflitos da América central, até que ponto,
dentro do seu país, quais serão as conseqüências dessa distensão? Será, vamos dizer, a
marcha para uma negociação mais profunda
ou se Isso significaria a abertura de oportunidades para uma ajuda maior dos Estados
Unidos aos grupos de ~ireita em seu país?
A SRA MERCEDES DEL CARMEN LETO-

NA (Tradução)- É muito claro que o clima
de distensão mundial que se abriu influi positivamente no conflito centro-americano, flo
sentido do seu término.
Eri1Priffieir6lugar, ess_e clima de distensão,
acreditamos, questiona a fundo a política de
inspeçáo que era mantida pela administração
Reagan. Talvez. este seja o momento em que
as intervenções militares estejam mais des-

prestigiadas no mundo. Os Estados Unidos
podem dispor de muita força mas não haverá
clima internacional que permita a utilização
dessa força contra os nossos países. A negociação que se abriu na América Central, em
Esqt.iípDias, _na Nicarágua, e que resolveu o
problema da contrci-revolução nicaragüense,
prova que o que acontece na Amériç:a Central
é o resultado de uma polftica errada da administração Reagan. De qualquer maneira, ainda
que os Estados Unidos pretendam apoiar agora uma oposição política na Nicarágua, o certoé que não será possível manter pressão sobre
nossos países por meio de annas e de tropas
mercenárias.
Essa política fracasso_u na Nicarágua e, obviamente, abriram-se para a América Central processos em que os Estados Unidos vão ter que
brigar por seus interesses politicamente e não
pela via ·militar. Pensamos que, pelo menos,
estão-se abrindo condições desse tipo. Certamente, não estamos Seguros de que, no momento, os Estados Unidos não usariam sua
força, mas tudo indica que a situação é diferente.

Err1 El Salvador, eles não modificaram a
ajuda que dão ao Exército salvadorenho; não
sabemos se vão aumentá-la, pelo menos.. eles
a mantém. Entretanto, acreditamos que a administração George Bush tenha um pensamento mais pragmático, conforme o Sr. Senador muito bem mencionou, têm que enfrentar
problemas ec:onômicos internos e, talvez, a
sua política exterior esteja ·rrlãrcada por isso,
inclustve _observando mais detidamente a situação que se abriu !lO Continente.
Uma das reflexões fundamentais que se fàz
na administração de George Bush é de que
o Sr. Ronald Reagan obcecou-se demais na
América Central, descuidando-se do resto do
Continente, deixando que problemas tão graves se acumulassem, como o da dívida externa, afet8i1do as derriocracicis, no sei'ttldo- de
que -ela provoca por si mesma explosões sociais cada vez que o Fundo Monetário Internacional trata de impor suas medidas.
O que-se passou na Venezuela é um acontecimento alarmante, que poderá servir de
exemplo, devendo influenciar muito a política
dos Estados Unidos. No _caso de El Salvador,
ainda que eles mantenham a ajuda, o problema é que o seu envolvimento foi profundo
e agora não sabem como sair da situação.
Não existe uma fórmula para encontrar a solu·
ção; m-as rl'!""conhecem que o Continente requeratenção especial e que não podem seguir
envolvid_os em uma guerra _que não conduz
a nenhum resultado. Oito anos em guerra;
três bilhões de dólares gastos; uma ajuda gigantesca em armas a um exército que se triplicou para sustentar a sua capacidade de impor
decisões políticas em El Salvador e manter
a Democracia Cristã, com -o Engenheiro Duarte, acima da vontade do Exército e da oligar·
quia provam que, todos esses esforços econô~
micos, militares e políticos aplicados na guerra
salvadorenha sem qualquer resultado, é necessário mudar, encontrar soluções. Mas o
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problema - pensamos - é que não sabemcomo sair.
A respeito de nossa proposta, a primeira
reaçáo foi favorável. Posteriormente, retrocederam, acredito, porque consideraram que isso poderia provocar uma situação_ altamente
perigosa. Em toçfo caspL o importante é que
as relações entre as pessoas na região centroamericana mudaram na Nicarágua, estão mu~
dando em El Salvador, em favor das transformações, em favor da. paz, e os Estados Unidos
têm as mãos atadas para continuar tentar resolver pela via militar a situação que está esta·
beledda em nosso país. Isso favorece, em todo
caSÇ~, as soluções p-olíticas. Por isso, lançamos
essa proposta de conteúdo eleitoral e democrático, Não o fizemos durante a administração do ex-Presidente Ronald Reagam porque
não havia condições para tal e, certamente,
esta não teria m<iis que um dia de existência.
E se o ex-Presidente Ro0ald Reagan inviabilizasse, o mesmo ocorreria em El Salvador. Então, esperamos uma mudança nos estados,
porque a expectativa era de que se abririam
possibilidades.
O SR, PRESIDEN!Ec(!'lelson_Wedekin) -

Concedo a palavra ao nobre SenadOr Aluizlo
Bezerra.
O SR. ALUIZIO BEZERRA -

Comandante

Mercedes Dei Cannen Letona, gostaria de saber, em face do momento atual, depois de
fazer essas observações eXtremamente es<:lã~
recedoras para todos nós, atualizarido as negociações ao nível das propostas de paz apresentadas pela Frente de Libertação Nacional
Fâtabundo Martí e pela Frente Democrática
Revolucionária, tanto ao -goveimó salvadorenho quanto aos Estados Unidos, depois dessa
análise do quadro centro-americano e internacional, qual seria. no seu entender, a colaboração que os setores democráticos brasileiros
poderiam levar em apoio ao fortalecimento
das negociações de paz, sobretudo do Congresso Naciórial, a El Salvador, na fonna como
está a proposta?
A SRA MERCEDES DEL CARMEN LETO-

NA (Tradução)- Pensamos que, dada a_pi~_
mensão dp Brasil, sua capacidade de influência política sobre a América Latina e o fato
de ser levado em conta pelos mesmos Esta~
dos Unidos é muito grande.
No momento em que se abre em El Salvador uma oportunidade tão grande para resolver um conflito que se arrasta por oito anos,
e_ que ocorre em uma circunstância _em que
Os fóruns latino-americanos em favor da padficação ou que disc_utem outros problemas
cruciais da América Latina, no caso a América
Central, estão paralisados e inativos. Esquípulas 11, através da Reunião-dos Cincos Presidentes Centro-Americanos, e o que se mantém vivo como fórum de discussão dos conflitos latino-americanos. Mas, para esse caso,
o Grupo dos Oito não está prestando a devida
atenção a essa crise _centro-amer:icana, e_,_
atualmente não tem um papel muito atlvo,
no sentido de envidar esforços nesse processo
de pacificação.
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A nossa visita ao Brasil, obviamente, tem
o propósito de divulgar as nossas propostas,
nossos pensamentos, para que se tenha a confiança de que estamos verdadeiramente resolvidos a participar do processo de paz e demo-

cratização, com o fim de conseguir do Brasil

um apoio internacional mais decidido, tanto
dentro desses fóruns latino-americanos como

intercedendo diretamente perante o governo

salvadorenho em favor de nossas propostas,
ou em favor de buscar, através das eleições,
a solução para o -conflíto salvadorenho.
O SR. ALUtzrO BEZERRA -

Um segundo

ponto, para mim estão muito claras a sinceridade e a objetividade da proposta de paz tanto

nos termos em que está exposta no documento, como na forma brilhante como expôs
nesta Cõmissão, interpreta-ndo O sentimento

do povo salvadorenho e, por que nãO dizer,
do povo latino-americano.
Nesse sentido, ao nível do_ Congresso, poderei levar aos_cornpahheiros Senadores e Deputados, alguma proposta prática, por:_ exemplo,
como já nos aconteceu, quando apoiamos a
Nicarágua. se- todos os Cbl'tgres-sistas, ou a
maioria dos partidos estiver de acordo, poderemos submeter à apreciação de todos um
documento saído dos senadores e dos deputados, em apoio à proposta de paz nos termos
que ficar convencionado entre as lideranças,
para ser encaminhado ao Presidente George
Bush, como que sintetizando o pensamento
dos congressi~tas que assinarem ess_e_ termo,
propondo urna .saída política, que pode_ ter
por base pontos expostos na sua brilhante exposição, para oferecer uma saída para a de~
mocratização do sofrido povo salvadorenho.
Se os membros da Comissão estiverem de
acordo com os princípios que estou colocando, poderemos já sair com esse embrião para
buscarmos os termos que ele será elaboradO,
para levarmos _aos parlamentares desta Casa,
colhendo, através desse documento, assinaturas que possam significar a maioria dos parlamentares brasileiros no Congresso Nacional,
onde maniFestamos nossa opinião, dirigida ao
Presidente dos Estados Unidos e ao Congres-so norte-americano, apoiando a saída política
que Dona Mercedes tão brilhantemente defendeu nesta Comissão.
A SRA. MERCEDES DEL CARMEM LETO-

NA (Tradução}- Sim. Parece-nos que uma
gestão dessa natureza seria uma contribuição
muito positiva. Pensamos que fsso teria urna
influência não apenas junto ao governo norteamericano como também no governo salvadorenho. Qualquer gesto ·do Governo brasileiro para a busca de urna solução pacífica
ao conflito salvadorenho, junto ao Governo
dos Estados Unidos, influirá diretarnente na
conduta das forças do poder em El Salvador.
É muito positiva essa idéia que o Sr. Senador
apresenta, e consideramos acertada a decisão
a quem deve ser dirigida, porque os Estados
Unidos são, em última instância, quem abre
ou fecha o caminho para uma negociação
em El Salvador.
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Portanto, Senador, V. Ex" fica com o encargo
O SR. PRÉSIDENTE (NelsonWedekin) de redigir o documento inicial até porque a
Antes_de discutirmos a s_ugestão encaminhada
sugestão é sua, e, num segundo momento,
pelo Senador Aluízio Bezerra, passo a palavra
ao Senador Francisco Rollemberg, para que - com a_ contribuição de todos os demais membros da Comissão.
possamos discutir essa questão em seguida.
Crefq, Senador Aluízio Bezerra, como prelimiO SR. ALUÍZIO BEZERRA·-=.--solicttaria o
n_ar,_que não temos quorom para deliberar.
-- compromisso dos companheiros presentes,
pela Sua participação e pela representatividade
O SR. ALUÍZIO B~RRA - Gostaria apenas de retocar a proposta. Não seria urna pro~ de várias regiões do nosso País, acostumados
ao sofrimento do nosso povo também, transposta como documento ofi_cial_ Qa Comissão,
mitindo e interpretando a nossa solidariedade,
ma§: gue nasceriª dqs_membros da Comissão,
-etambém pela açêo constante do nosso Comparticipando de maneira individual, para ser
panheiro Severo Gomes nas sessões internaleva'da a partir desse embrião - da nossa
clonais, o Companheiro Agripino Maia e o
responsabilidade pessoal - e não como um
Companheiro Francisco Rollemberg, para que
documento já aprovado, pois não temos quoparticfpâssémos juntos da elaboração desse
rum. Portanto, uni documento que saísse dos
-documento.
parlamentares que com ele concordassem e
O SR. PRESIDE:NfE (Nelson-Wedekin) o Subscrevessem. tanto do Senado como da
Câini;iã dOS Deputados. Não podemos ficar
Com a palavra o Senador Francisco Rolleminsensíveis a um problema tão grave, que
berg.
apresenta um saldo de 70 mil mortos em um
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- S~
pafs de apenas 5.5 milhões de habitantes, com
Mercedes Del Carmem Letona, incialmente
40% da sua economia comprometida com
quero felicitá~la pela exposição precisa, di~á
o financiamento da guerra e mais de milhão,
tica, concisa que a Sr' nos fez nesta manhã,
Õu seja, 20% da sua população desabrigada.
nesta Comissão, quando, sem maiores rodeios, percute diretament~_o problema que
Ein Que pesem todos os problemas, como
a feZ vir ao Brasil.
vemos, mas participando, através desta CoAs propostas são da maior importância para
missão, dos assuntos internacionais, não poo seu país, são da maior impOrtância para
demos deixar de emitir nossa opin!ão. Daqui
a paz na América Latina, no continente amerinão sairá uma resolução ou um documento
oficial, mas o núdeo da consciência demo~ .cano como um todo.
Eu não -teria perguntas a fazer, Q-ostaria socrática dos membros desta Comissão, na busmente de fazer algumas digressões.
Ca do-apOio de outros companheiros para um
encaminhamento polftico do problema gravísTenho ac-Ompanhado a vida de El Salvador,
simO de El Salvador.
o menor· Pa_ís da América ~trai, que tem
Seri~0~--esse--óbjetivo. _
_
a--dimensaO do meu Estado de origem, 21
O SR. P_RESl_DENTE (Nelson Wedekin) mil km 2 , superpovo_ado, com cinco milhõeS
Peifeito. Diria ao Senador Ãluízio Bezerra, e
de habitantes para uma área territorial tão peaté encarrlinho isto como uma sugestão, denquena, onde as disparidades sociais são muito
tro dos termos que foram claramente colocagrandes. Um Pais airida não plenamente indos, que V. Ex~- ines mo poderia fazer redação
dustrializado; wn País onde seus homens e
inicial desse documento.
-mUlheres constantemente atravessam a fron~
V. Ex',_ S_~_riador Aluízio BeZerra,. me merece
teira para Honâuras, para a colheita do café
tanto apreço e tanto respeito que quero ser e para coisas desse tipo; certamente, desemdos primeiros a subscrever e~ documento.
bocaria numa guerra
redemocratização ou
E não apenas isso, quero ser também daquede salvação nacional. Porque, çomg_nos oules que, com d"documéhto a tiracolo, percor- ·-trõs PaíSeS latiilo:americanos- E_! Salvador
rerá gabinetes e conversãrá com os compa- sofre Padece- a mesma moléstia, a mesma
nheiros, porque julgo a sua sugestão, agora,
doença deste Continente. Uma nação superaSSf.U-fõfrriulada, dentro do que me parece
popUlosa, pequeno território, relativamente riapropriado neste novo momento, e que a cir- ca, com poucos comandandO tüdo, e muitos
cunstância nos proporcionou de que tenhasem direito a coisa alguma.
mos essa posição, e que ela começa por aqui.
E:, evidente que esses desassistidos, como
Queria dizer ao Senador Agripino Maia e
agora vemos e qUe a Senhora mesmo decla·
ao Stinador Severo Gomes, com a licença do
rou, um milhão de habitantes que estão denosso Presidente Lulz Viana Filho, que não
samparados, não podem se tornar vítimas
está presente, está doente, que, de certo motambém de um genocídio, não um genoddio
do, hojE> inauguramos uma nova forma de
da guerra, mas um genocídio da desatenção,
conduç 1:::. desta Comf§.são. Quer dizer, esta do endure(:imento,- da ditadura e da pouca
é uma conversa que temos tido em outras
visão social que esses problemas acarretam
ocasiões, não oficiais, sempre em gabinetes,
a todo instante e a toda hora nessas nações.
de que nós não devemos nos _ater à simples
Ténho acompanhado a luta de El Salvador,
argüição _e aprovação de embaixadores. Preci- como tenho acompanhado a luta pessoal do
samos ir um pouco além, precisamos ter a
Senhor Presidente José Napoleón Duarte, que
iniciativa de questões não apenas como essa
está mal, que eStá muito doente que, possivelde El Salvador, como tantas outras que dizem
mente, falecerá muito em breve, e tenho assisrespeito à questão das nossas relações extertido a um certo esforço que ele também tem
nas.
feito para entender·se com os membros da
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Frente Farabundo Mqrti de Ub~r!a.S:~ Naci~~ ___ sa~rado de auto determinação dos povos,
na!, no sentido de enci:mtrar.~lglll"'?a_ solu~ão.
querer\•erOSSêUs ·cleSíQriiós- respeitados; que
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seguramente, as taremos depois de 19 de_
março, não nos esquivaremos, pois, de _buscar, através de diferentes mecanismos, form ..s
de comunicação com V. Ex"'. Cre_m_oJ:;_que serão abertas agora oportunidades _muito _grandes, canais de comtJnicações _que deve_m _ser
aproveitados em favor da paz e da democracia
em El Salvador.

Para meu pesar, essas reumçey tem seMdo
procura, através de uma peregrinação de V.
mais como um espetáculo televisivo que uma
S•, que louvo e aplaudo, conscientizar os paí~
soluçãopráticaparaosproblemasdoseuPaís. ses da América do-seu desejo, da sua luta
Felicito-a pela luta que desenvolve, pela dise do seu objetivo e que vem ao Senado da
posição que tem de sair a percorrer toda _a
República do Brasil trazer a sua preocupação,
América, mostrando os propósitos do povo
a sua proposta, e pedir o nosso apoio, que
salvadorenho.
sem dóvfda, vai ter.
Muito obJ_igada.
Nós, brasileiros, conhecemos isso, sentiIsto posto, queria fazer uma stigêstão ao
O
SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) mos também isso d_e: perto; também temos
Senador Aluízio Bezerra. que o documento
· os nossos desa?s)stiçiQs, por_l~so, também teque haveremos de preparar, do qual serei sig- Queremos dizer também à S~ Mercedes Dei
mos as nossas lutas, que ainda não camlnhanatár:l_Q, C011J ce~a, não seja apenas encami- Carmen Letona que nos sentimo~ gratos pela
ram - e espero que não caminhem jamais
nhado ao governo americano. Acho que essa oportunidade de QUvir a exposição sempre
é uma. l_i,Jt.a que envolve países. Não é uma multo clara, muito objetiva e muito incisiva.
- pa'ra uma guerra.
Mas estamos aqui para ouvi-la e manifestar
luta apenas bilãtetal, Oão é uma- Questão de Creio qüé tõdõ.Sesfi,vamos razoavelmente inos nossos propósitos de dar o nosso apoiaE Salvador como interface com os Estaçlos formadoS a respeito da situação de El Salvamenta para que; num futuro bem pr&imo,
Unidos da América. ~ uma luta que diz res- dor. Mas não há nada como a presença pesa Frente Farabundo Marti de Libertação Na- . peito à América CentraL às Américas e que sOal de V. S• nesta oportunidade, que conhece
danai e a Frente Democrática ReVolucionária · precisa da colaboração e cj.~ participação de as questões de El Salvador por dentro, e que
nos transmitiu, como foi muito bem o~r~
possam, em pé de igualdade, disputar C6m ' uma entidade -iritemacional.
a ARENA e com o PDC o poder no seu país, -___ Quero lembrar que, neste momento, o Con- vado pelos meus colegas, uma vis_ãQ clara e
,Selho de. Segurança dã QNU é presidido por objetiva. Também queremos dizer- e tenho
redemocrati.zando essa nação que tanto tein
pago nessa luta para cuidar melhor dos s_eus
um brasileiro, o éminente Embaixador Paulo certeza que falo pelos meus colegas - que
filhos.
_Nogueira Batista," que acho deveria ser tam- apreciamos muito o esfqrço para uma saída
Os meus cumprimentos. bém objeto de expediente, do documento nos- política para a questão ae E! Salvador ~ para
SRA MERCEDES DEL CARMEM LETONA
so, para que também S. EJ(' tome conheci- toda a questão da América Central.
- Obrigada.
mente da nossa pfeõCtfpação e do nosso de- - Disse no começo e reafirmo agora, os brasisejo de que El Salvador encontre os caminhos leiros, na sua esmagadora maioria, são amanO SR. PRES1DEN1E (Nelson Wedekin) - · _da paz e através deles complete o seu pro- tes da paz e da justiça. Não apenas apreciamos
o esforço da Frente Democráti,ca RevolucioAgradecemos a intervenção do senador Fran- . cesso de redemocratização.
cisco Rollemberg.
Com os meus cumprimentos a minha ma~ nária e da Frente Farabundo Marti de LibertaConcedo palavra ao nobre Senador José
nifestação polítlca de apoio e solidariedade ção Nacional na busca pela Justiça e pela paz,
mas creio que, também pelas palavras dos
Agripino Maia.
à causa de V. S•
meus companheiros, ~ntimo-nos envolvidos,
O SR. JOSÉ AGRIPINO MNA - Desejo, .
sentimo-nos igualmente empenhados na bus-O
SR.
ALUÍZIO
BEZERRA
Mufto
bem
inicialmente, President~ Nelson Wedekin,
ca desses caminhos. As_provtdências aqui delembrado,
nobre
Sena,dor
José
Agripino
Maia
apresentar à Sr" Merced~s De1 Carmen Letçna
daradas haverão de ter o seu enCaminhélm~
as minhas escusas pelo fato de não ter podido O SR. PRESIDENTE (Nelson Wedekin) to. E nós queremos fiçar sempre à disposição
participar de sua exposição.
Perguntaria à Sr' Mercedes_-õeí é;ãrínen te~ · de V. S' e de seus !'ompanheiros da Frente
A par disso, gostaria de dizer à Senhora na se deseja fazer uma intervenção final, uma Farabundo Marti de Ubertação Nacional e da
que a minha presença significa a rnanifesta_çáo _vez que as perguntas dos senadores já foram Frente Democrática Revolt.J<::ionária e particide um político que foi Governador de um Esta- . toda_s feitas.
par desse esforço meritório, justo, correto, na
do do Brasil, que hoje é Senador, que tem
busca da paz naquele seu país tão sofrido e
A SRA. MERCEDES DEL CARMEN LETOapreço._pelas__c;ausas democráticas, e que então sacrific.,do.
NA
"1Tr-aCiúÇã6)
-_Desejo
reiterar
o
nosw
tende que ninguém luta por prazer, lUta por
Muito obrigadO.
agradecimento, manter-nos-emos, sobretudo,
.
uma causa.
El Salvador vive numa luta já há muito tem- - multo ate ritos ao_ Cl,lr&Q das iniciativas que aqui
A SRA. MERCEDES DEL CARMEN LJ;;TOforam lançadas. cada vez que seja necessária
po. Não nos cabe questionar as razQes da luta.
Cabe-nos, no ént~:to, levar a solidariedade a nossa pfeseilça párã poder explicar melhor NA -Muito obrigada
a um pais de 5,5 milhões de habitantes, (Jue - Ii6ssos Propósitos, ou cada vez_ que necessiO SR. PRESIDENTE (l'!elson Wedekin) está procurando neste momento a paz e que temOs de um apoio deddido em face de futuras iniciativas e propostas de negociações qu~, Está encerrada a reunião.
tem todo o direito _de, resguardado no direito

a
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SENADO FEDERAL
SOMÁRIO
1 -ATA DA 29• SESSÃO EM 4 DE
ABRIL DE 1989
LI -ABERTURA
!2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do 1 o Secretário da
Câmara dos Deputados
-No 1/89, comunicando a aprovação

da emenda do Senado Federal ao Projeto
de Lei da Câmara ri" 84/88 (n" 805/88, na Casa de origem).
1.2.2 - Leitura de projetas
-Projete de Lei do Senado no 54/89,
de autoria do Senador Maurício Corrêa,
que dispõe sobre a alienação de imóveis

residenciais de propriedade da União, das
entidades da Administração" Federal e das
fundações públicas, localizados no Distrito

Federal.

-Projeto de Lei do Senado no 55/89,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que
autoriza a Universidade Federal de Goiás
a estender suas unldades de ensino ~upe~
rior às cidades de Itumbiara e Porangatu.

1.2.3 - Comunicações da Presidên·
cia
-Remessa dos Projetas de Resolução
n'?S 141 e 142/88, à Comissão Especial,
criada para apresentar proposição legislativa regulando a competência privativa
do 3enado, de acordo com- art. 52 da
Constituição Federal.
-Arquivamento_ do Ofício n1> s/2, de
1988, que soHcita:va a rerratificar.ão da Re·
solução n~ 54n8.
·
1.2.4 -Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPT!STA"Defesa do meio ambiente:_." DiScurSo do
Presidente José Jarney.

SENADOR JUTAHY MAGALfViES Violência.

SENADOR NF.YMARANIViO- 70' aniversário- do Joro_ªl do Commercio, de
Recife. Instalação do Tribunal Regional fe·
deral, em Recife.
L3.:_0RDEM DO DIA

1.3;.1 -:- R~querimento
- N9 58/89~ de inversão da Ordem do
Dia Aprovado.

1.3.2 -

Ordem do bia (continua-

ção)
Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 1988
(no 206/87, ná Casa de origem), que dispõe
sobre a concessão de bolsa-auxílio ao atleta amador e dá outras providências, aprovado com emenda.
À Comissão de Redaç:ão.
Projeto de Lei da Câmara n9 18, de 198"8
(n° 7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa elo Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre as relações de trabalho
do treinador profissional de futebol, e dá
outras providências, aprovado com
emendas, apóS- usar_ da palavra os Sena·
dore&Jamil H<).d.dad,João Menezes eJutahy JV\agalhães.
À Comissão de Redação.
Projeto de Let do Senado no 93, de 1988,
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que altera o art. 1 16 da Lei no 1. 711,

de 28 de dezembro" de 1952. Rejeitado,
após usar da palavra o Senador Francisco
Rollemberg. Ao arquivo.
Mensa_gem n1 59_, de 1989 (n1 97/89,
na origem), relativa à proposta para que

seja autorizado o Governo do Estado do
Rio de Janeiro, a elevar, temporariamente,
em 5.175.000 (cinco milhQes, cento e_ se·
tenta e cinco mil) Obrig.:'!ções do T esollrQ
Nadonal-OTN, o limite de seu-eridivida·
menta. Aprovada nos termos do Projeto
de Resolução n9 13/89~ oferecido pelo Senador Jamil Haddad, em parecer proferido
nesta data.
Redaç:âo final do Projeto de Resolução
n" 13/89._ Aprovada. à Promulgação,
Veto pardal aposto ao Projeto _de Lei
do DF n~ 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.

1.3.3- Discurs$:ls após a Ordem do
Dia
"

SENADOR JAMIL HADDAD- Requerimento de informações ao Ministro do lnterior_sobre incentivos-do Finar e do Finqm.
sENADOR EDISON LOBÃO- Suces'
são presidencial.
SENADOR ALBANO FRANCO- Ener-"
gia elétrica no Nordeste.
1.3.4 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 -INSTITUTO DE PREVIDêNCIA
DOS CONGRESSISTAS
· -Atada 11~RellniâoOrd_inária do Conselho Deliberativo.
-Ata da 27• Assembléia_Geral Ordiná- ria.
·
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EXPEDIENTE
CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PÓRTO
Diretor-Geral do Senado Federal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab1l1dade da Mesa do Senado

Fed~tral

AGACIEL DA SILVA MAIA
Di reter ExecutTvo
CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo

ASSINATURAS

Semestral .............

LUIZ CARLOS_DE _6ASTOSD'1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

.. ............................ NC.<$ 9,32

Exemplar Avulso .... .,, .......... , .......... ., .......... NCz$ 0,06
T1ragem: 2.200-exernplares.

Ata da 29" Sessão, em 4 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson. Carneiro e Iram Saraiva
ÀS 14 HORAS E 30 Mlf'iiJTOS, ACHAM-SE
PRESE!YTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia - Aluízio B~zerra - Nabor Jú- nior- Leopoldo Peres- Aureo Mello -Odacir Soares - Olavo Piies - João Menezes.
-Almir Gabriei-Jarbas PãSSarinho- Carlos Patrocínio -Antonio Luiz Maya -João
Castelo ~ Alexandre Côsta -- Edison- Lobão
-João Lobo - Chagas Rodrigues - Hugo
Napoleão - Afonso Sanc:ho - Qd_ Sabóia
de Carvalho- Mau ró Benevides -José Agripino - Lavosier Maia - Humberto _Lucena
- Ney Maranhão - T eotônio VIlela Filho -'Leu rival Baptista .:..... [uiz Viana - JUtahy Magalhães - Ruy Bacelar - J_amil HadQad Nelson Carneiro~ Alfre_âo Campos - Ronan
Tito - Mauro BorgeS - [ram Saraiva - lrapuan Costa Junior ..,.:.... Pompeu de SoUsa _;
.f\1auricio Corrêa- :_ Meíra Filho - Rachid Sal"
danha Derzi - Leite Chaves - Affonso Camargo-José Rkba-Jorge Bomhausen_Dtrceu Carneiro ..;_ Cãfl_Os Chiarelfi.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_- A
lista de presénça acusa o comparecimento
de 4 7 Srs. Senadores. Havendo número.. regimental, declaro aberta a sessão:
Sob a proteção de Deus iniciamos nossoS
trabalhos.
O Sr. 1 Secretãrlo- irá proceder à leitura
do Expediente. ___ _
Q

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO DO PR~IRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

N9 1/89, de _3_ do corrente, comunicando
a aprovação da emenda do Senado ao ProjetO
de Lei da Câmara n,; 84, de 1988 (no 805/88,
na Casa de origem), cjue amplia as atividades
da Fundação HabitaCional do Ex~rcito- FHE
e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O

Expediente lidO _vài à- PublicaÇãO.
Sobre a mesa, projetas que Serão lidos pelo
Sr. 1'~ Secretário.
São lidos os seguintes:

PROJETO-DE LEI DO SENADO
-. N'54, DE 1989

Dispõe sobre a alienação de imó·
veis residenciais de propriedade da
Onlão, das entidades da Adnúnistraç:lío Fe-deral e das Fundações Públi- cas, localizados no Distrito Federal.

Ait. 1o Fic:a assegurado ao atuaf ocupante
de imóvel residencial localizado no Distrito Federar de j)fopriedaãe -âa União, do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília - FRHB, do
Distrito Federal ou de entidades da administração indireta, inclusive fund~çã.o iQstituída
por 1e1, O direito -de equiil=lO,-desde qtie ãtentídos os seguintes requisitos:
1- que o ocupante seja servidor público
da União, do Distrito Federal ou de entidade
da administração indireta, inclusive fundação
instituída por lei;
- 11- que o servidor resida no Imóvel há pelo
menos 3 (três) anos c:onsecutivos ou tenha
-se "aposentãâo ·nessa· condição;
lll- que a ocupação seja legitima;
IV- que as taxas de ocupação e conservação estejam sendo pagas regularmente.
Parágrafo único_. Não serão objeto de alienação os imóveis administrados pelos minis·
térios mllitares, pelo Estado-Maior das Forças
-Armadas, pela Presidência da República, os
localizados nos setores de habitações indivi~
duais, de chácaras e_mansões. e os ocupados
pelos membros do Poder Legislativo e dos
tribunais superiores e regionais.
Art. 29 A alienação será prec:edida de promessa de compra e venda, corn cláusula de
correção monetária.

§ ] O preço da alienação do imóvel corresponderá ao seu custo atualizado na data
da promessa de c;:ompra e venda, adotando-se
como índice para a atualização a variação da
OTN (Obrigações do Tesouro Nacional); ã.té
a data de sua extinção, aplicando-se, em seguida, o IPC 6ndice de Preços ao Consumi-dor), na forma do dispostO no art: 15, da Lei
n" 7. 730, de 31 de janeiro de 1989:
__
§ 2° _O prazo da alienação nã? _será illferior a 1O (dez) nem superior a 30 (trinta) ãnOs,
obseiVada, em cada caso, a_ idade limite de
80 (oitenta) anos para o servidor ao término
do contrato de promessa de compra e venda.
§ 39 O valor da prestação mensal não poderá ultrapassar a 30% (trinta por cento) da
r~nda mensal familiar.
§ 4~ As taxas de juros exigíveis nos finan~
ciamentos nãci ultrapassarão de 6% (seis por
Cento) ao ano.
__
_
§ 5o O Saldo deVedor e as prestas:ões
mensais do imóvel serão reajustados na mesma proporçao·do:S reajustes salariais dos servi_
dores públicos civis.
§ 6° O reajuste de que trata o parágrafo
anterior ocorrerá 60 (ses_senta) dias após ·a
data do -iníCio da vigência dos "novos Valores
de retribuição.
§ 7'~ Liquidadas todas as prestações pactuadas, será extinto o saldo devedor porventura existente. ·
-- --§ Bo Para a aquisição de que trata a presente lei, o servidor público civil poderá fazer
uso do saldo _da sua conta vinculada ao FGTS
(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
ou ao Pasep (Plano de Assistência ao Servidor
0

Público).
§ 9? O pagamento das prestações men-

sais será acrescido de prêmio de seguro anual
c:orrespondente à c_obertura dos riscos definidos na Apólice Compreensiva Especial para
o Plano Nacional de Habitação, efetuada a sua
cobrança em duodécimos.
Art. 39 A promessa de compra e venda
dar-se-á, obrigatoriamente, no prazo de 180
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e o aparente aval do Governo, o prOjeto de
São essas as razões em síntese que motivalei foi vetado totalmente pelo Presidente da
ram a elaboração do presente projeto de lei,
República, conforme comunicação contida na
para o qual esperamos contar com a manifesMensagem no 105/88, de 28 de junho de 1988,
ta-ção favoráVel dos ilustres pares.
tação desta lei.
cujo veto resulto_u aprovado por decurso de
Art. 4~ O beneficio desta lei ê extensivo
Sala das Sessões, 4 de abril de 1989. prazo, em 12 de outubro de 1988.
MauriciO Coriéà
ao cônjuge do legítimo ocupante, Por superveFató é que ain.da, e agora mais do _que danniência de viuvez, ou à companheira ampates, persistem as razões que motivaram o COnrada por lei, calculando-se cOmo rerida famiLEGISlAÇÃO OTADA
gresso Nacional a incii!'lar~se pela ve!'tda dos
liar o valor da pensão resultante das contriLEI No 7. 730,
imóveis funcionais s(tuados na Capi~al da Re·
buições previdenciárias do servidor falecido.
DE 31 DE JANEIRO DE !989
pública. Daí, uma vez vencido o impedimentO
Art. 5° Se o servidor ou seu cônjuge ou
!Jrevisto no art. 67 da Constituição Federal,
sua companheira amparada por lei for proprieInstitui o cruzado novo; determina con~
o oferecimento do presente projeto de lei artitário, promitente-comprador, usufrutuário, tigelamento de preços, -estabelece regras
culado com a compilação de boa parte do
tular de direito real de uso, cessioná_rio ou prode desindexação da economia e dá outras
que já fora aprovado por ambas as Casas do
mltente-cessioaário de outrO imóvel residenprovidêndas.
Legislativo.
cial localizado no Distrito Federal, terá o prazo
...-,......................................................................-...
Não se justifica que diante de tantos secride 180 (cento e oitenta) dias contados da assiArt. 15. Ficam extintas:
fícios impostos aOs cidadãos e da atual connatura da promessa de compra e venda refeK
1- em 16 de janeiro de 1989, a Obrigação
juntura económica que afeta o Estado, pesrida no art. 2° desta lei, para transmitir seu
do Tesouro Nadonal com variação diária disoa!?jurídicas de direito público interno contidomínio definitivo ·ou renunciar oi.J transferir
vulgada diariamente pela Secretaria da Receita
nuem como titulares do dQmínio de mais de
seus direitos, em caráter irrevogável e irretraFeâei'al- "OTN fiscal";
dez mil unidades residenciais localizados em
tável. O desatendimento a essas condições
BrasiJia, às expensas de elevados custeios que - - lf- em 1~ de fevereiro de 1989, a Obrigaimportará em extinção do direii.Q previsto no
ção do Tes_ouro _Nacional de que trata o art
lhes sobrecarregam o orçamento da despesa.
art. 1~ desta lei, rescindindoKse o respectivo
6° do Decreto-Lei no 2.284, de I G de março
Além do aspecto sociaLno que dii respeito
contrato de promessa de compra e venda,
de 1986, assegurada a liquidação dos títulos
à classe dos servidores públicos, a _alienação
perdendo o servidor as quantias que houver
em circulação.
desses imóveis não só r~presentará expressiva
pago.
§ 1° Para-a liquidação das obrigações deparc-ela no corte de gastos, e conseqüenteArt. 6° O produto da alienação dos Imócorrentes de mútuo- financiamento em geral
mente na diminuição do déficit público, cómo
veis de que trata esta lei será revertido ao Teredundará em significativa arrecadação tribu-: -_e quaisquer birtros tófitr'atos relativos a aplicasouro Nacional, c-omo receitas de capital.
tária a favor dos cofres do Governo do Distrito -çõeS, ínC:lusiVe no mercado fináO.Ceiro, assuArt. 7~ A transferência de direitos relativos
Federal
- rriidas antes deSta lei e que se vencerem duà promessa de compra e venda _de imóveis
rante o pei'íodo de congelamento, a correção
São esses os relevantes objetivos que insPide que trata esta lei só poderá ser feita a servimonetária será calculada com base nos seraram o -presente projeto de lei que, sem pre...ior público e após 3 (três) anos da assinatura
guintes valores:
juízo para o erário, víabilíza amplas condições
do contrato.
a) NCz$ -6,92 -(seis cruzados novoS e nopara que se efetive a transmissão dos imóveis
Art. ao O Poder Executivo regulamentará
venta-e dois centavos) no caso de OTN fiscal;
ao.doffiínio Privado.
esta lei, dentro de 60 (sessenta) dias da sua
b) NCz$ 6.17 (seis cruzados novos e dez;espublicação.
A clientela, entretanto, deve preencher resete centavos) no caso de OTN.
quisitoS tais cOmo: ser servidor público da
Art. 9" Esta lei entrÇ) em vigor na data de
§ -29 Nas obrigações, de que trata o paráUnião, dO Distrito Fedefal ou entidades da adsua publicação.
grafo anterior, qUe se vencerem após O·perido
miniStraÇão indireta, inclusive fundação insti~
Art. 1O. Revogam-se as disposições em
de congelamento, o cálculo da correção mocontrário.
tuída por lei, residente no imóvel há pelo menos 3 (três) anos--consecutiVos, ou tenha s"e - ttetâria observará aqueles mesmos valores, a
Justificação
eles se aplicando atualização pelo IPC a partir
aposentado nessa condiÇão, exigida, ainda,
de 19 de fevereiro de 1989.
Com a Mensagem de nn 611/85, dataçla de
que a ocupação seja legítima e estejam regu~
§ 3 9 Na hip6tese de paganlento anteci25 de novembro de I 985, o Presidente a Repúlarmente pagas as taxas de ocupação e conpado durante o perfdo de congelamento, o
blica submeteu à deliberação do Congresso
servação dos respectivos imóveis.
credor poderá exigir o reajuste pelo IPC acu·
Nacional, acompanhado de exposição de moAchamos: por bem excluir os imóveis admi~
mulada a partir de fevereiro de 1989.
tivos do então Ministro Extraordinátio para Asnistrados pelos ministérios militares, pelo Es- §- -4.;. A partir da vi!;rêlicia aesta lei" é Vedado
suntos de Administração, projeto de lei disK
tado-Maior das Forças Armadas, pela Presi·
pondo sobre a utilização de imóveis residendência da República, os localizados nos seto· _ estipular, nos contratos da espécie a que se
refere o§ l?_de_ste artigo; cláusula de co~reção
ciais de propriedade _da União, das entidades
res de habitação individuais, de chácaras e
rrionetária quando celebrados pelo pia"zo igual
mansões, e os ·ocupados por membros do
de Administração Federal e d-as fundações
ou inferior a·noventa dias.
sob supervisão ministerial, localizados no DisPoder_ LegislativO_ e dos_ tribunais sUperiores
§ 5 9 A estipulação de cláusula de correM
trito FederaL
e regionais, pelas mesmas razões que fundação monetária nas operações realizadas no
mentaram a exc_eção contida no § 29, do art.
Na Câmara dos Deputados a propositura
11, do projeto de lei vetado.
_ mercado financeiro sujeitar~se-á-às normas
foi aprovada com emenda, tomando~a mais
- abrangente, eis que tamvém assegurava o diAssimilando o espirita que norteou esta pro- eStabelecidas pelo Banco Central do Brã.Sil.
.:~~···~······· .. ~· .. ·~·-·~·-~ ...... ....._:..~----· .. ··-··-·~·~- ...
reito de aquisição aos ocupantes que Preenpositura, ·não há que se Cogitar sobre a hipóchesse determinados requisitos.
tese de alienação mediante llcitação pública,
(Às Comissões de Constituição e Justipelos inconvenientes óbvios que dela resulta·
No Senado, apôs merecer pareceres favoráça, do Distrito federal e de Finanças.)
veis da Comissão do Serviço Público CiVt1. da
riam:; retirada em ro.;1ssa dos se;us atuaís ocu·
COmissão de Constituição e Justiç;a e da Copantes Com os respectivos familiares e espePROJETO DE LEI DO SENADO
missão do Distrito Federal, com algumas
culação no merc_ado imobiliário loca].
N• 55, DE 1989
emendas, o Plenário houve por bem aprovar
Assim, não sendo função institucional do
Autoriza
a Universidade Federal de
Estado situar-se na condição de proprietário
o substitutivo s.ubscrito pelos três Senadores
Goiás a estender suas unidades de
eleitos pelo DF, yreservando a abrangência _ e locador de imóveis resiâenciais nem exercer
enSino Superior às cidades de Itum~
nascida na Câmara dos Deputados.
ativid~de.s próprias à empresas imobiliárias,
biara e Porangatu.
Em que pesem os entendimentos à época
o ce_rto:_ê que _deles se desfaça, alienando-se
mantidos com o Ministro da Administração _ aos legítimos ocupantes.
O COngresso Nacional decreta:

(cento e oitenta) dias contados da opção de
aquisição manifestada pelo legitimo ocupante
até 90 (noventa) dias da data da re:gulamen-

····-~

-
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Art. lo A Universidade Federal de Goiás
PotanQatu desenvolveu-se especiálmente a
de rerriuneração dos títulos da dívida pública
desenvolverá _esforços Visando à descentralipartir da construção da rodovia Belém-Brada União, dos estados, do Distrito Federal e
zação de suas atividades, em cumprimento
sília, passagem obrigatória para quem trafega
dos municípios; e
ao disposto no parágrafo único do art. 60 das _ nos doiS sentidos. Cidade- moderna, de topoN9 142. de 1988, de autoria do mesmo senaDisposições Constitucionais Transitórias.
grafia plana, avenidas ruas largas e asfaltador, que dispõe So6ie-as operaçõeS de converParágrafo único. Fica a Universidade Fedas, iluminação pública e domiciliar, água trasão da dívida externa da Qnião, _d_as estados,
deral de Goiás autorizada a estender suas unitada e estação repetidora de televisão.
do Distrito Fedefal e dÕS rilunli::íplÕS erTiinVesdades de ensino superior às cidades de ItumCom elevado contingente de alunos de 1o
timentos no País e dá outras providências.
biara e Porangatu, para atender às demandas
e 2? graus, Poi'angatu se ressente da falta de
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
do sul e do norte do estado, respctivamente. --unidades de ensino superior para atender a
presidência comunica ao plenário que encaArt. 2o As unidades de ensino criadas seessa clientela, bem como à população emerminhou ao arquivo o Oficio n9 8!2, 'de 1988,
rão vinculadas à universidade no que se refere
gente de toda a região norte _do estado. fr_uto
-- que solicitava a rerratificação da Resolução
a administração financeira e patrimonial, plade acentuado crescimento demográfico.
n<? 54, de 1978, de interesse da Prefeitura Munineamento e organização didático-científica,
No extremo meridional de GoiáS, estrategi·
cipal de Caarapó, Estado do Mato Grosso do
pesquisa e extensão, bem como à aplicação
camente localizado a 202 km de Ooiânia e
Sul, a qual, até a presente data, não atendeu
e prestação de contas dos awa1ios recebidos.
na divisa com Minas Gerais, o Município de
a reiterados pedidos de complementação de
Art. Jo_ .A instalação das unidades de ensi- Jtumbiara apres_enta a maior densidade popudocumentos solicitados pelo relator da maténo dar-se-á a partir de dotação orçamentaria
lacional da região (88.721 hãb em 3.793 km2 )
-espedfica.
-e -pelos indicadores sociais e ec:onômlco-fi- ria em 27 de janeiro de 1988.
Art. 49 A Universidade Federal de Goiás -_ nanceiros figura entre os quinhentos muni0 s}l. PREsiDENrE (iram_ Saraiva)_- Há
poderá agregar unidades de ensino superior
cípios-rilafs desenvolvidos do Brasil.
oradores il)sc~:i_tos.
já existentes, para o cumprimento do disposto
Concedo a palavra ao nobre SenadOr Loultumbiaria tem vida própria, pouca ou quase
no art 1? desta lei.
rival Baptista.
nada dependendo de Goiânia, pois seu maior
Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de
intercâmbio comercial é feito Com Min11s GeO SR. LO(JRIVAL BAPTISTA (PFL sua publicação.
rais. É o terceiro-- município em importância,
SE. Pronuncia o seguinte discw:so.}- Sr. PreArt. 69 Revogam-se as disposições em
não apenas pela arrecadação de impostos,
sidente, Srs. Senadores, por ocasião _da abercontrário.
--mas também pela pecuária, indústria. e lavoutura da VI Reunião Ministerial So~re Meio Amra.
Deverá
ser
o
maior
pólo
agroindustrial
de
Justlfic::açáo
biente na América Latina e Caribe, transcorrida
Goiás,
por
estar
l9calizado
em
uma
região
onA disposição constitucional de descentraa 30 de março de 1989," no ltamaraty, o Pre~i
de
são
obtidas
as
maiore~
..
colhei_t?ls
de
grãos
lizar as universidades públicas tem conio objedente José Samey proferiu um dos seus mais
9 lugar cõffio produtor de algodão
do
estado
(1
tivo estender o ensino Superior às cidades de
importantes dis_cursos como Chefe de Estado
e müho e J9 rugar em soJa) e também com
maior densidade populacional.
e da Nação brasileira,. desde quando assumiu
um grande número de cabeças de gado_(&>
Trata-se de medida indispensável à efetivaa Presidência da República, em março de
lugar em rebanho bovino e 49 produtor de
ção do desenvolvimento regional em um País
1985, aSsinalando que os problemas ambienleite), além da suinoclutura e avicultura.
cuja população jovem representa mais de
tais constituem, hoje em dia, um dos temas
_COm escolas de 19 e 2° graus, de caráter
50% dos seus habitantes e ~ujos estados posfundamentais da agenda internacional e será,
público e privado, Itumbiara eatá em fase de
suem áreas muitas veze$ superiores às de paísem dúvida, o tema mais apaixonante do futucaptação
de
recursos
para
o
término
da
infrases europeus.
ro ~· "porque ele diz respeito" - esclarec_eu
estrutura básica de sane_amento e já conta
o Presidnete -"à própria sobrevivência do
Urge que se pense em expandir a educação
com_ó
sistema
viálio
e
elétrico
implantado,
e que se __execute a implantação, em munihomem na face da terra".
rede
hospitalar,
aeroporto
usina
hldrelétrlca,
Em seu enérgico e eloqüente pronunciacípios do interior, de bilses físicas integradas
e
repetidora
de
TV.
às universidades, onde sejam desenvolvidas
mento, o Presidente José Samey, depois de
Considerando
_as
potencia1idades
económiatividades permanentes de ensino e pesquisa
lamentar o tom emocional dos debates sobre
cas e SOciais do Estado_ de Goiás, é nosso
que atendam à demanda do mercado de trao assunto, "que se reve-stiu, por vezes, de um
dever investir na expansão do ensino superior
balho local.
caráter acusativo, maniqueísta e demagóginos municípios de Ttumbiara e Porangatu, que
O Estado de Goiás, __ mesmo após o-desco", deixou bem claro que_ o Brasil jamais se
se apresentam como pólos de des_envoMmenmembramento do Tocantins, ocupa o 6? lugar
descuidou dos problemas ambientais, da preto daS atfvfdades agropecuárias do País.
em extensão, com 355.386 ki'Jl'!, área essa
servação e defesa dos seus recursos naturais,
Por estas razões, __esperamos que esta proapenas inferior às dos Estados do Amazonas,
das reservas florestais e das áreas indígenas,
p-osiÇãO venha a merecer o indispensável
Pará, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais.
notadamente na Amazônia e que, por conseapoio
dos
eminentes
companheiros
parla·
Tais proporções justificam este projeto de
guinte, rechaça inequivocamente qualquer
meritares~
interiruização das atividades universitárias nos
modalidade de ingerência externa nessa matéSala
das
Sessões
4
de
abril
de
1989.
extremos do estado, com _a criação de unidaria, repelindo com fi.IT11eza tentativas explícitas
Iram
Saraiva.
des vinculadas à OniYe:rSLde;,d.e Federal de
_ou veladas de intervenções estrangeiras apre-Goiás e voltadas para essa população de jo(Às Comissões de Constituição eJusti- texto de solucionar problemas relativos à prcr
vens que, nascidos em regiões distantes da
teção do meio ambiente da Amazônia.
_
-___ _ça, de_ f?:!ucação e Cultura e de Fif?anças.)
-- -AiíáS;~o-Presidenre- José Samey-relemorou
caPltai,-õu-se aeslocam para-reaiiárseus estudos ou ficam privados do acesso ao ensino
que ao enseJo da última sessão da Assembléia
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
superior.
Geral das Nações Unidas, o Brasil teve a oporprojetas
que
acabam
de
ser
lidos
serão
publiNo extremo· norte de Goiás, destaca-se o
tunidade de oferecer-se para sediar a Segunda
e
remetidos
às
conii_ssões
competentes.
-cãdos
Município de Porangatu, hoje com cerca de
ConferênciQ das Nações Unidas sobre o Meio
O SR. PRESIDENTE. (Iram Saraiva) -A
Ambiente, que devtrá rea1!zar-se no contexto
50.000 habitantes, local/zaclos à margem da
rodovia Belém-Brasília. Fica a 453 km de
Presidência comunica ao plenário que encada comemoração do 2()9 aniversáriO" da históGoiânia e abasteee-a-zo'na rural e cidades vizirica Conferência de EstQC;olmo. Essa conf~
rninhotL como subsídio, à Comissão Especial
nhas com comédo diversificado e atendimencriada para apresentar proposição legislativa
rência representará, certamente, um marco
to médico-hospitalar. Tem como principais
regulãndo a competência privativa do_ Senado,
efetivo de promoção da cooperação internaatividades a pecuária (rebanho bovino, suíno
cional para proteção do meio ambiente.
dispOsta no art. 52, V, VII, VUI e IX da Constie produção de leite) e a agricultura (arroz, mituição, os seguintes projetas de resolução:
Em virtude dos objetivos, da transcendental
lho, feijão, mandioca, -banana, cana-de-açú- N9 141, de 1988, de ai.itoria do Senador
importância e da indiscutível oportunidade
desse discurso, requeiro sua incorporação ao
car).
Severo Gomes, que dispõe sobre os limites

e
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texto destas sudntas considerações, como um

Pode-se afirmar, sem receio de contestação,
O Brasil, juntamente com os _demais países
que as repercussões do di_~urso proferido peda América Latina e do Caribe, tem dado para
lo Presidente José Sarney foram _imediatas,
tanto uma_ contribuiç-ãQ _que não hesito em
generali;!:adas e decisivas, integralmente favo- · qualificar de muito positiva.
ráveis às posições do Brasil no cenário internaEm matéria ambiental, como de resto em
O Sr. João Menezes - Permite V. Ex'
-cional, no que tange aos problemas_do nieio -l:odaS aS principais questões infernadOnais, é
um aparte?
ambiente e; SobrettJdo,_ çla_ Amazônia. (Muito _ preciso não perder de vista q.s diferenciações
O SR- LO(JRIVAL BAPTISTA - Com
bem!)
que separam o núcleo de países deSenvolprazer, nobre Senador João Menezes.
vidos da maioria das naçOes__ainda submetidas
a carências fundamentais.
O Sr. João Menezes- Eminente SenaDISCURSO DO PRESIDENTE JOSÉ .. . Não pod~rnos afastar a cOnéXáó-pi"ofunda
dor Lourival Baptista, temos_escutado, desde
o chamado Discurso d_a_ Amg_zô_nj~, proferido
SARI'IEYNAABERTURADA VI REUNIÃO
.dos problemas ecológicoS com iJ,jUsta orMINISTERIAL SOBRE MEIO AMB!Ei'ITE
por Getúlio Vargas,- que, por sinal, em Be"dem econômica e Social do mundo.
NA AMÉRICA. lATINA E CARIBE- PA· Para -umã: grande parcela da humanidade,
lém, hospedou-se em_ casa __de nossa família
-urna enorme quantidade de notícias e pro!Aao ITAI'!A!I\4 7Y '- 30-3-89.
.é o sub.d~senvol.vimento que está na própria
raiz dos problemas.
vidências em torno ·daquela área. Mas o que
.
é: com um se_ntim:entO profundo ·de fraternié fato, o que é verdadeiro e o que existe de
Pobreza e degradação do ambiente físico
dade, que une cada vez mais nossos povos,
exato são as providências que o_ atual PresiC:onstituem elementos de um círculo vicioso
que ·presido a sessão inaugural da vr Reunião
dente da República, Presidente José Samey,
que Condena mflh6es de pessoas a viverem
tem tomado em defesa do nosso meio am- Ministerial Sobre o Meio Ambiente na América
eto condições inCompatíveis com a dignidilde
humana.
Latina -e _no Caribe-~ promovicfa.sob os auspíbiente. Sua Excelência tem dado um relevo
. -.
.
extraordinário às necessidades da AmaZônia . dos das "Nações Unidas Para o meio ambiente
. Os principais obstáculos à solução da quese do governO brasileiro.
-·
e demonstrado que o progresso do nosso_País
tão ambiental residem na iniqUidade _das terrílnlcia1mcnte expresso o reconhecimento do
esta alicerçado parale]a_ment~ ao progresso
veis desigualdades existentes,_ oo fosso entre
Brasil
e
creio
interpretar
o
sentimento
de
tOdos
da Amazônia. Esse é_ Um fato demasiadamen_ rico_s e pobres, na deterioração dos termos
os- Pãíses aqui representados; pelo trabalho
te importante. Verificam-os que quandO Sua
de troc-a, no creScerite protecionismo rios paídinâmico e-construtivo que o programa vem
Excelência mantém na área órgãos como a
ses industrializados e no insuportável peso da
Sudam e ol,ltros que existem na região, é uma
desenvolvendo sob a direção do Dr. Mostafa
dívida ~xterna, que transfonnou os países em
Tolba, que infelizmente não pôde estar aqui
preocupação de ocupação legítima e justa,
desenvoMmento em exportadores líquidos de
presente.
e por isso, já baixou um decreto impedindo
caPitaL
Registro, também, com muito agrado apreque esse órgão seja usado para dar emprésO ponto çrucial dos esforços de cooperação
sença do meu caro amigo Dr. Enrique lglesias,
timos sem que se estude, primeiramente, a
internacional para a proteção e melhoria do
Presidente do Banco Interamericano de De- - · meio ambiente d~ve, pois, residir predsamensua razão, para que não seja transformada
senvolvimento, que, com talento e criatividade, - te na criação de um ambiente ecóli.ômico ingrande parte da ma.f.a amazónica em apenas
campos de criação. Portanto, o Presidente Jo- tanto se tem destacado em funções oficiais
ternacional capaz de promover a ~rradicação
de seu país, quai"lto em Organizações intemasé Samey tem feito todos os esforços e, agora,
do desemprego e da pobreza, e não de perpecior1ais..
·
diante dessa ''brincadejra" de ame9-s;a estrantuá-los.
Ós prOblemas- ambi~ntãís constituem, hoJe
geira, tem firmemente demonstrado qu~l o
em
-dia,
um
dos
temas
centrais
dci.
agenda
Por sua vez, a·adoção, pelas instituições finosso posicionamento e o que devemos fazer.
Portanto, nós, da Amazônia, estamos extrema- internacional e será_sem dúvida 0 tema mais · nanceiras internacionais, de novas formas de
apaixonãnte do futuro. Porque ele diz respeito ' condidonalida.des para a concessão de crédi~
mente gratos ao Presidente José Sarn~y. não
só pelas medidas _que tem tomado, ma_s tam- à sobrevivência do homem na face da Terra. · tos aos nossos países compromete os esforDe repente o homem, que julgava os nossos ,· . ços nadonais de desenvolvimento ~ implica,
bém pelo relevo_ da necessidade de manutenção da nossa floresta e da nossa necessi- recursos naturais inesgotáveis e aTerra inatin- · _ha prática, umã redução de recursos, em debi~
gfvel pela moite, percebe qu_e 0 mundo está
menta da própria ·causa ambiental. _
"dade. Muito obrigado a V. Ex'!
ameaçado por níveis crescentes de degradaÉ_de_esperàr, ao cciiltrári_o, um enfcique positive, em que a ação dos organismos internaQ SR- LO(JRIVAL BAPTISTA - Muito . çã"o da natureza, através da degradação da
atmosfera. dos solos, dos rios e _oceanos, e
danais privilegie a adicionalidade de recursos,
obrigado a V. Ex•, nobre Sen<;~._dor Jo.ão Meneque é pre_ciso mobilizar recursos nacionais e
em termos de coÍlcessões, para o financiazes, pelo se_u aparte que muito enriquece o
internadom;is para enfrentar estes problemas
menta de prOjetas de proteção ambiental.
meu pronunciamento.
AdemaiS,_ como. parte essencial do esforço
Ao mesmo tempo, solicito também a incor· -em SUáS.=diversas manifestações.
A indagação que fazemos é: como percor·
de cooperação ir.tt~tnacional, deverri Ser asseporação do artigo do eminente acadêmico e
remos eSse_cáminho?
·
. guradas aos países' em desenvolvimento conpresidente da Associação Brasjl_eira. c;le Im: Quem destruíu a capa vegetal do planeta?
·dições de livre acesSo, sem cu.sto c.om.eydal,
prensa (ABI), Barbosa Lima Sobrinho•. intitu·lado ''A Falácia do Pulmão do MJJIJQo.", publi- _ Qu~m criou e_ desenvo_Iveu a. civilização dos . a novas tecnologias para a conservação do
g;ases?
.
meio ambiente.
cado pelo Jornal do Brasil em su~ eçlição de
·2 de abnl de 1989, como um documento de
Quem; à custa de_ padr6es crescentes_ de_
A l~itima preoçupação ambiental, de inspivalor permanente, no concernente .aos menbem-estar, dilapidou os recursos naturais?
ração tão nobre, não pode ser colocada a serdonados problemas de defesa do meio_ amviço de interesses comerciais, ql!e pretéldein
Nessa alucinada traJetória, coube, aos pa(biente e da Amazônia, cuja solução deverá
ses Subdesenvolvidos contribuir com a majs, fazer da proteção-ambiental apenas uma nova
trágica das pOluiçõeS, a poluição da pobreza
e rerído-Sa""fonte- d.e luq-os.
·
·
-ser promovida, exclusivamenter pelos brasileiros - governo e povo - irmanados em
e toc;l.as as formas de exploração de que foram
Nem para retrocessos históricos, nu01a vai~
beneficio da paz e do bem-estar de toda a
vítimas os povos ao longo dos séculos, com - ta ao tempo das intervenções, de urn novo
humanidade.
. a poluição colonial, escravizadora. desumana
sistema colonizador a ser determinado por ar~
Acresce salientar que o artigo de Barbosa · e cruel.
ganismos supranacionais.
..
Uma Sobrinho contém, no seu bojo, dados
D_esde a Conferência de: Esto_colmo, de
O Brasil está ciente.d.a gravidade doS problee argumentos decisivos de integral apoio aos
mas affiblenuii~ e n~o poupará esfàrÇõS no
1972, têm-se sucedido iniciativas tendentes
a or_Qaftizar e aperfeiçoar a cooperação intersentido de conciliar seus imperativos de deconceitos e teses Oo Prestderrte Jo~ Samey,
que defendeu, com objetividade e dc;!s,assomnacional para a preservação do meio ambiensenvoMmentC? econQmico e social com O$ obbro, interesses vitais do Brasil.
te.
jetivos de proteção de seu meio am?iente.
documento digno de reflexão de todos os brasileiros nesta fase decisiva da nossa história.
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Decidido a prevenir e corrigir a deterioração
ambiental em seu próprio território, o Brasil
preocupa-se com o estado do meio ambiente
em larga escala.
Estamos convencidos de que a graVidade
dos problemas ambientais, com que o muri.do
hoje se depara, decorre principalmente- dos
padrões de industrialização- e consumo nos
países desenvolvidos.
Esta é a origem da exaustão aceleiãda dos
rerursos naturais do planeta e da emissão cada vez mais importante em termOs absolutos
e relativos, de elementos poluentes na atmos·
fera.
Conforme comeÇá a S"er universalmente reconhecido, é sobre os países industrializados
que recai a responsabilidde primordia1 pela
reversão do processo de degradação ambiental.

São esses países que dispõem não apenas
de maiores recursos, mas de possibilidades
efetivas de diminuir substancialmente a emissão de elementos poluentes na atmosfera, seja
mediante a redução do consumo supérfluo
e irracional de combustíveis fósseis, seja mediante o desenvolvimento de fontes alternativas de energia.
A industrialização e a integração de novas
áreas à economia dos países em desenvolvimento, na verdade, respondem em lrrelevantes porções, porções marginais mesmo,
pelos atuais níveis de poluição da atmosfera.
Preocupa-nos sobremaneira o depósito indiscriminado de resíduos, tóxicos na natureza
e as tentativas de transferir esses resíduos para
o território dos países em desenvolvimento.
Essas tentativas foram-objeto de firme condenação por ocasião da prime[ra reunião de
Estados- da Zona de Paz e de Cooperação do
Atlântico Sul, realizada no Rio de Janeiro em
ju1ho do ano passado.
Do debate internacional sobre as questões
ambientais, não pode ainda omitir-se a constatação da Comissão Mundial sot>re o Meio Ambiente e o desenvolvimento de que a existência
de enormes arsenais de armamento nuclear
e de outros meios de destruição em massa
constitui a principal ameaça à preservação do
meio ambiente e à sobrevivência da espécie
humana.
É, por outra parte, preocupante que o debate internacional sobre meio 8mbiente se esteja
processando com certa dose de emocionalismo, o que tende a desvirtuar o s_entido e
a direção que deve assumir a cooperação internacional para o equacionamento dos problemas.
O tom emOcional do debate _assume por
vezes caráter _<lçusatório~ maniqueísta e demagógiCo, que em nada serve à promoção da
causa ambiental.
A persuação cede passo a tentativas de intimidação, a ameaças expltcitas ou veladas, que
pretendem até mesmo questionar o princípio
da soberania dos Estaà_o_s. na tentativa de submetê-los a condiciona!Jriacle!õ_ inteiramente
.
inaceitáveis.
Ora, como todos os países latino-americanos e carlbenhos aqui representados, o Brasil

formou sua nacionalidade através da emancipação do jugo colonial.
Para nossos povos,_ soberania c liberdade
são valores absolutos e irren_unciáveis.
--Como país independente _e soberano, oBrasil privilegia e promove a cooperação, como
instrumento fundamental de seu relacionamento internacional.
Não podemos aceitar mecanismos de imposição da vontade dos mais fortes sobre os
mais fracos, dos mais ricos sobre os mais
pobres, dos mais ddesenvolvidos sobre os menos avançados.
A autodeterminação dos povos e a igualdade soberana dos Estados são dois princípios capitais da Carta das Nações Unidas.
Sob a- égide do primeiro desencadeou-se
o processo de descolonização - Infelizmente
ainda inconduso - que sucedeu à última
guerra mu_ndial.
E a intocabilidade do segundo constitui a
melhor garantia de que esse processo não
será revertido.
Senhores Ministros,
Senhores Delegados,
O Brasil nunca descuidou do problema ambiental e constantemente vem atualizando
procedimentos e tomando novas iniciativas.
Agora mesmo lançamos um novo programa, denominado "N_ossa Natureza".
Ele representa um novo e grande esforço
para atualizar o diagnóstico- da situação am~
biental e propõe um elenco de recomendações que emanaram dos seis grupos de trabalho instituídos por ocasião do lançamento do
programa.
As recomendações ap-ontam para a urgência de um amplo leque de medidas; a elaboração de um plano nacional de meio ambiente, que subsidiará o plano plurianual de Governo; a reestruturação ·cto sistema governamental de controle e preservação do meio ambiente; a criação de novas reservas florestais e
áreas indígenas; a revisão, ordenamente e agilização da legislação ambiental brasileira, iriclusive quanto ao uso de substâncias químicas
e processos de mineração; a ampliação do
zoneaménto ecológico, particularmente na
área amazónica; a revisão e o disciplinamento
da aplicação de incentivos fiscais, créditos oficiais e incentivos públicos na Amazónia.
Seráo adotadOs, ainda, medidas _complementares de apoio à execução do programa,
tais como a agilização da execução da reforma
agrária no País; a intensificação da ocupação
etoiiôhllca na região Cén"trO-Oeste; a formUlação de um programa integrado de apoio
à dinamização da justiça e da segurança pública na Amazônia; o estudo da viabilidade de
uma estrutura unificada de monitoramento
territorial; e o estudo da viabilidade de formação de um fundo para cã.nalizar_recursos internos e externos, que vierem a ser aduzidos a
projetas de proteção do meio ambiente.
Por ocasião da última Sessão da Assembléia
Geral das Nações Unidas, o Brasil teve a oportunidade de oferecer-se para sediar a Segunda
Conferência das Nações Unidas sobre O Meio
Ambiente, que deverá realizar-se no contexto
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da comemoração do zo~ antversárió-da histórica Conferência de Estocolmo.
A conferénc:ia_deverá representar um marco
efetivo de- promoção da cooperação internacional para a proteção do meio ambiente.
O Brasil espera merecer o apoio de todos
os países \atino-americanos e caribenhos, re·
presentados nesta reunião ministerial, a ftm
de que o seu oferecimento encontre acolhida
favorável nQ âmbitO das Nações ·unidas e a
conferência possa ser realizada em nossa região.
Desejaria finalmente assinalar o esforço que
os oito países amazónicos estão empreendendo para promover o desenvolvimento harmónico d~ seu rico património natural.
A declaração de São Frandsco de Quito,
adotada há apenas três semanas em _r_eunião
ministerial do Tratado de Cooperação Amazônica, inclui um importante capítulo sobre a
proteção ambiental.
Ao rechaçar inequivocamente qualquer lngerência externa nessa matéria, a declaração
expressa a firme intenção dos países-membros de ampliar e reforçar os mecanismos
de cooperação voltados para a proteção do
meio ambiente da Amazónia.
Te mos todos consciência dé nossas responsabilidades para com a conservação de
nosso grande património físico.
Esse dever é nosso.
E nós o assumimos.
Não nos podem dar lições aqueles que" nos
mostram o caminho do que não se deve fazer
em matéria de meio ambiente.
Nós queremos dar exemplos.
Esse dever é ·nosso e jamais poderemos
abdicar daquilo que" tanto nos custou: a liberdade soberana.
A presente Reunião Ministerial sobre o Meio
Ambiente na América Latina e no Caribe, que
o Brasil tem a honra de sediar, marca um
decisivo passo adiante, nesse caminho da
cooperação.
Confio em que os resultados das deliberações deste encontro traduzirão fielmente o
espírito que nos anima e formulo aos senhores
votos de um fecundo e proveitoso trabalho.
Muito obrigado.
AFA!ÁCIADO
PULMÃO DO MUNDO
Barbosa Lima Sobrinho

No início da década de 20, divulgava-se,
nos meios científicos, políticos e jornalísticos,
que a "floresta amazónica era respónsável peJa
maior parte da produção e emissão de oxigénio para a atmosfera terrestre. Em conseqüência, o de_smatamento dessa biomassa iria causar a morte, por asfiXia, de toda a biosfera".
E, a partir daí, surgia a idéia de que -não se
podia abandonar a Amazônia à sua própria
sorte, ou ao seu próprio governo, se havia,
na conservação de suas florestas, interesse
universal. Estava em causa a própria humahidade. Era o início da tese da planetarização
da Amazônia, isto é, subordinar a região a
um comando internacional, Com poderes sufi---:cient~s para manter a sua função de pulmão
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do universo. Para isto, como condição inicial,
havia que anular a soberania do Brasil, substituindo-a por um condomínio, em que estives-

sem presentes as grandes naçóes do universo.
Substituída a soberania nacional por uma so~
berania planetária.
Este é um dos temas expoStos e estudados
pelo sr. Samuel Benchimol, numa publicação
em xerox, intitulada Amazônia: planetarização
e moratória ecológica, edição do Instituto de

Estudos da Amazônia, lsea, que tem, como
sede, a cidade de_ Manaus. Seu autor é um
empresário, que conhece, com verdadeira
proficiência, os assuntos e os problemas da-

quela região. Creio mesmo que o cientistd su-

pera o empresário, não só na extensão das
informações reunidas, como na maneira precisa e segura com que as expõe hi.Jh'la a:dmi~
rável monografia, cuja leitura me foi propor~
danada pelo clínicO ho Rio de Janeiro, Rafael
Benchlmol, que_sabe participár, com entusias·
mo, dos estudos e batalhas de se_u irmão.
O que impressiona, na monografia do pro~
fessor Samuel Benchimol, não é apenas a extensão e segurança de suas informações. Escreve bem, com um estilo preciso, a que não
falta a mestria de uma dialética apurada. Em~
bara trate de diversos· aspectos _dos problemas
da Amazônia, elucida, de maneira irrefutável,
a falácia do pulmão do mundo, com que se
dissimulavam apetites imperialistas, valendose _de pretexto, como sempre aconteceu, desde as fábulas de La Fontaine, ou muito antes
delas, com as ambições-dos poderosos.
A tese tem a intenção de fazer da Amazônia
urna fábrica de oxigênlo a serviço do planeta,
explica o professor Samuel Benchimol. Mas
surgia de uma ''falsa, espúria e caluniosa interpretação da imprensa internacional e nacional
de um pronunciamento do ilustre Iimnologista, professor Harold SiolL quando, em resposta
a uma pergunta sobre a "contribUição da flo~
resta arnazônica para o balanço oxigénio-gás
carbônico, afirmou que cerca de 25% do carbono existente na atmosfera terrestre estavam
armazenados na biomassa dessa floresta
amazônica. Os 25% do teor de carbono foram
interpretados corno 25% de oxigênio, produ·
zindo, assim, o clamor universal contra uma
possível devastação da mata amazónica.
Acrescenta o professor Benchimol que "a tese
apócrifa ganhou foro de verdade nos círculos
ligados à ecologia populista, a despeito do
conhecimento científico de que a composição
química da atmosfera terrestre é constituída,
basicamente, de 78,11% de nitrogênio (N 2),
de 20,85% de oxigênio livre (0), perfazendo
estes dois elementos 99,05% dos gases per·
manentes, e o saldo constitui pequenas percentagens de gases variáveis, como gás carbónico, dióxido de enxofre, etano e vapor d'á·
gua, conforme_ quadro demonstrativo publicado pelo climatologista Luis Molion.
Acrescenta o autor da monografia que esta~
mos acompanhando que a tese do pulmão
do mundo e da fábrica de oxigênio foi ioga
repudiada pelo conhecido cientista agricola
Paulo de Tarso Alvim, no seu livro, publlcado
em 1972, Os mitos da Amazónia, com argu·
mentes decisivos.

Baseado numa idéia falsa, construía-se contra o Brasil um verdadeiro libelo, o de_ que
estalia acabando com o ar com que respirava
o-pulmão do mundo. Era, também, acusado
de estar concorrendo para o efeito estufa, qu__e
jã era responsável por tantos males de que
sofria a humanidade. Ei'am deixadas de lado
as explosões nucleares, que encontravam ab~
solvição fácil, por partirem de nações poderosas. Aqui já não se falava no pulmão do universo. Mas, insistia-se nas queimadas, que
concorreriam para destruir o ozónio, com que
o planeta se defende, _ou se protege, e levariam
a humanidade a uma hecatomJ:?e inarredável,
se nãô fOSsem tomadas medidas suficientes
para afugentar os males que se iam acumu·
]ando, de ano para ano.
Neste ponto, a argumentação do professor
Benchimol e dos cientistas em que se apóia
é irrespondível. Não é o Brasil o maior responsável pelo dióxido de_ carbono com que se
polui a atmosfera, comprometendo a camada
de ozónio com que o planeta se protege. De,s..
de a revolução industrial, que vem dos fins
do século .XVlfl, com o aproveitamento do car~
vão de pedra, e, mais tarde, com a utilização
do petróleo, o delito, se era delito, _estava em
função do progresso industrial dos países industrializados. Não se podia deixar de levar
em consideração o númer_o_de veículos que
usam carburantes, diz o professor Luís Carlos
Molion; do Instituto de <:;iêQÇ:ías Espacíáis- de
Slio José dos Campos. Como resultado, te·
mos o quadro geral de Emissão de Carbono
de Combustíveis Fôsseis, incluindo automó·
veis, fábricas e usinas termoeJétricas, em milhões de toneladas métricas, conforme pesquisa publicada pela revísta americana Time,
em janeiro de 1988. E por ela se verifica que,
em 1987, o Brasil figura apenas com 50,2%,
enquanto os Estados Unidos surgem com
1.224,7 e a -Õhião SOviética com 1.013,6 e
a Europa Ocidental com 791 ,6. Nada mais
do que um reflexo do progresso industrial destes países. Cotnpare-·s_e o ~dic:e deles com
os 50,2 do Brasil, para verificar como é pequena a participação do nosso país na emissão
de carbono. Com a chancela da insuspeita
revista Time.
Há, pois, necessidade de divulgar estes nú·
meros 2ara arredar do Brasil_a acusação de
vilão: cOm que nos procura condenar a imprensa estrangeira. E, se se interessam tanto
pela conservação da mata amazônlça, por que
não se qu_eixam do trabalho desesperado das
s.errarias, que expOrtam madeiras para o resto
do mundo e especialmente para _os Estados
Unidos? A começar pelo mogno, que dá preferência ao mercado americano. De certo, não
há, como._nas queimadas, _a poluição da at·
mosfera, mas não se sabe ainda qual o maior
responsável pelo desmatamento da Amazônia, no paralelo entre o fogo e a serra.
Não quer isto dizer que não haja erros, na
política brasileira, em face do vale amazónico.
Mas erros que cabe ao Brasil encarar e resol·
ver, corrigindo~os de acordo com os interesses
nacionais. A ecologia impõe deveres, que o
Brasil nãç. ignora e sabe-muito bem o que
significam. Pior seria que este vocábulo viesse
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a seiVir de máscara a reivindicações imperialistas. como instrumento da cobiça estrangeira, tão magistralmente recordada no excelente
livro de Artur César Ferreira Reis. Pulmão do
mundo, ou efeito estufa não chegam a ser
novidade, mesmo quando se revestem de um
çunho de modernidade. Basta fazer em tomo
deles, um pequeno exercício de memória.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
,
Magalhães.
_
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDB :..._
BA. Pronunci.a o seguinte discurso. Sem revi·são do orador.)-Sr. Presidente,Srs. SenadOres, temos, nesses últimos dias, ouvido falar
aqui, no Senado, com toda razão, a respeito
da violência que se pratica contra a natureza.
A Cada dia lemos nos jdmais, e sabemos por
iriforrriações de pessoas que vivem esses problemas, sobre crimes cometidÓs contra a natureza em nosso País. _
Não podemos considerar válidas quaisquer
ameaças à nossa soberania, mas também não
podemos fazer dessas ameaças um biombo
para o que ocorre em nossa natureza, na Amazônia, em diversos Estados, em diversas situa·
ções. Esses crimes contra a natureza são diários. Vemos os desmatamentos_ a cada instan·
te; vemos os rios serem desmatados em suas
cabeceiras, e isso sem conseqüência para os
que agem críminosamente.
Mas hoje, Sr. Presidente, e Srs.Senadores,
vou falar sobre a violência contra os seres humanos. A vioJêJ,da, segundo o mestre Aurélio,
de grata memória entre todos nós, é o cons~
trangimento físico ou moral, ou também, dire:~
f.amente, o uso da força, coação. "Vlolêncía",
enfim, é_ o impériO--do afbítrio, que em nada
se identifica coin o reino dêi paz, da harmonia
e da construção do e~tado d~ dire:ito democrático. __ . _,_ .
···--- _
Como $e coadUna, então, a violência com
o regime democrático?
Literalmente, não se coaduna. A únic_a violência tolerada é a derivada da suuma potestas
_do Estado, porque esta se constitui para a
garantia_ dos direitos_ da çidadania, inviáveis
sob a guerra aberta de "'todos contra todos".
Aí. alías, reside um dos principais problemas
do mundo moderno que vem a ser o _abyso
da autoridade constituída. Por isto ser um dos
desafios das modernas democracias o ·:controle público_ do Estado". A áiação ·do
obumdsman, na Suécia, ou do "auditor'~ res·
ponsáveis pela reti~ão_ do Estado, foram algun_s dos lnstrumeD_tos criados para. coibir
abusos e excessos_do poder constituído.
A violência pessoal. cometida consciente ou
inconscientemente,_ é uma anomalia das sociedades organizadas e como tal se constitui
em fato marginal, remetido para o capítulo
do Direito Penal. _Não tem relevância política
e social.
No Brasil, porém, deparamo-nos com uma
situação inusitada: estamos empenhados na
·construção de uma nova sociedade, ampa~
rada numa Constituição dita como avançada
em termos de difeit9s individuais e coletiVos,
mas já não podemos esconder a evidênd_a
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de que a violência, erft suas várias forma·s,

é quase corriqueira em nosso cotidiano.
Já não podemos falar, no Brasil, em violên·
cia como algo marginal. Ela nos cerca e nos
atinge por todos os lados. Se há "fantasma"

rondando nossa tenra.__experiência democrática, ele é, sem dúvfda, sombra da violência
pura e simples que espanta direitos inscritos
na lei e instaura nas ruas um verdadeiro império de força e coação.

Esta violência não está, com certeza, na alma do homem brasileiro. Ela é_ urri pi-odufO

dos sobressaltos de um processo de desenvolvimento que, mercê da incapacidade dos go-

vernos darem-lhe uma feição mais justa e humana, jogou nas grandes cidades_ milhares
de trabalhadores carentes. Nossas grandes ci·
dades, sem exceção, estão "calcutizadas··:
Sem emprego, sem renda, sem moradia, os
trabalhadores ganham as ruas e as praças aí
expondo as chagas de uma sociedade sem
a Lei Maior, que é a lei que legitima o estado
de direito: a Justiça. Deste inferno social fermentam as raízes da violência brasileira; ho·
mens e mulheres degradam·se no alcoolismo
e na demência; desintegra-se a família, inCapaz de_entregaro mínimo-de proteção e garantias a seus filhos; mifhões de menores aban_do·
nados perambulam pelas ruas, pelas praias,
pelos bares, pelos recantos privilegiados __ da
sociedade esmolando uma _sobrevivência· tão
mísera quanto inútil para a formação democrática. Estes milhões de homens, mulheres
e crianças que são empurrados como seixos
na co-rrenteza, do campo para as cidades, da_s
cidades para as metrópoles, das metrópoles
para as favelas, das favelas para o meio da
rua, do Norte·Nordeste para o Sul do País,
do leste para o Oeste, constituem uma mak:i.o
ria esmagadora da população brasileíra:.Sobre eles recai o estigma da pobreza, _da
marginalização social e da própria violência.
Nada mais normal, portanto, que nestes bolsões de miséria que ehvergonham não seus
moradores, vítimas que são de uma sociedade
injusta -e de um govemq_Omisso, proliferarem
as sementes da índignaÇão e do afrontamento
à própia sociedade. Da pobreza absoluta à
violência e desta à crini.inalidade é um curto
caminho que poucos escapam. Como resultado apinham·se os reformatórios e casas de
correção penal ultrapassando, de longe, a capacidade do Estado prover não apenas a segu~
rança pública a que está obrigado pela Consti·
tuição mas de administrar a Justiça e oferecer
oportunidades concretas de reinserção social
dos apenados. A crise social, enfim, implode
em crise de seguranç:a, crise da Justiça, e,
finalmente, em crise do Estado, que se vê
constrangido a reduzir todo o problema da
violência reinante a ri1éf0s casos de polícia
aos quais sequer se exclui a legítima luta dos
trabalhadores por melhores condições _de_tr.a·
balho e de vida.
É tão grave a situação- que "se feita uma
relação custo-benefício, os criminoSos têm
mais a ganhar, menos a perder com a legislação penal", como afirma uma articülista da
revista isto ~ de outubro de 88. Isto porque
dilui~se a capacidade efetíva do Estado coibir

a_Yiolê_nci_a d~ grandes cidades, esmorecendo
a própria Capacidade de punir e reeducar. Eis,
por exemplo, o número de mandados de pri~
são _não cumpridos, segundo esta mesma publicação.
Norte .......2.697
Nordeste...... .27.651
Centró-Oeste ...... l 0.501
Sudeste~···-146.928

Sul.. .....l0.501
Há, pois, 214.621 mandÇ~:dos de prisão ex·
pedidos Pela Justiça -no País, quando a capacidade carcerária, em péssimas condições, é
de apenas 40.997 apenados.
Comà, neste quadro, levar adiante a ação
coercitiva. punitiva e ressocializante do Estado_
que, aliás, não soube a_ssegurar, desde o início
primordial da constituição social, adequada
da inserção ao conjunto da cidadania?
Como, indago eu, enfrentar, com sereni·
dade, mas determinação, esta questão -da violênçia generalizada no País, que corrói modos
tradicionais de vida, instaura o medo em todas
as camadas e grupOs sociais e acaba degenerando os costumes e o- próprio Estado com
suas instituições?
·
Quando poderemos voltar, com nossas família, às varandas e calçadas de nossas casas
para desfrutar as delícias de Uma noite de verão, revendo os vizinhos, construindo laços
rriai:S estreitos cOm a cori1Unfdade? Quando
poderão as mulheres sair às ruas num clima
de crescente modernidade do País, que as
requisita cada vez mais fora do lar, junto com
os homens, seja no processo de trabalho, seja
nas artes e na cultura, seja na política, sem
o pavor do estupro e dos crimes que as cercam?
O Sr. João Menezes- V. Ex" me dá Jícen·
ça para Um aparte, nobre Senador?
· O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer, Senador João Menezes, .

O Sr. João Menezes-Eminente Senador
Jutahy Magalhães, V. Ex~• está abordando um
assúnto da ma1or imPOrtância, qUe é a seQu~
rãhça. Hoje estamos vivendo num País inseguro. Daqui a pouco cada um de nós terá que
andar com um- trabuco na cinta, para cami~
nhar na rua. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo,
onde temos Um Oovern.3dor do partido de
V. f:x!---Sr, Moreira Franco-, mas isso não
iffi_Porta, a violência alcança o seu ápice. De_
-~bar:Jo
domi~go, assassiriara~ 60 pes·
soas da maneira mais viOlenta possível. No
Rio de Janeiro, ein qualquer bairro, na Tijuca,
em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, em
DuqUe de CaxiaS ou em qualqúõer Outro lugar,
todas as casas têm grade na janela, grade
na porta, grade na cozinha, grade na porta
de entrada, grade nos jardins, em todos os
lugares, o que prova que o povo está vivendo
preso pela insegurança. Portanto, V. Ex•, com
eSte pronuciamento está defendendo a todos
n6s. No -meu Estado também, quando se abre
à útlima página dos- jornaíS, o que temos de
notícia? Assassinato, esfaqueanierltO, mOrte
por tiro riá cabeça~ martelada no peito, além
de outras. A violência no Pais está aumentando. Então, tratar desse problema, parece~
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me da maior relevância. Felicito V. Ex-. por
trazer a debate, ao conhedmento públko esse
assunto gravíssimo da segurança, que_ está
Importunando a todos nós, Muito obrigado
a V. Ex•.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Eu é
quç: agradeço a V. Ex• a interferência no meu
pronunciamento demonstrando interesse pelo assunto que considero também da maior
importância, que é o nosso dia a dia. Hoje,
infelizmente não se pode mais andar nas ruas
com a tranquilidade de ontem. Recordo-me
que nos meus tempos de rapaz, na Bahia,
quando safamos das festas, íamos a pé pelas
ruas da cidade, conversando em grupo, atê
chegarmos às noSSas casas. Sempre alguém
ficava para o ffnal, ficava soZinho, nias sem
-temor, sem preocupação com a possibilidade
de sofrer um assalto. Tínhamos nossas casas,
nossas varandas, onde conversárvamos, onde
tranqüilamente tro~ávamos idéias, onde festejávamos as datas que mereciam ser festejadas.
Hoje, temos receio de abrir as portas de nossas
casas.

O Jornal do BrasU dá uma nota, que seria
interessante se não demonstrasse até_ onde
chegava a violência: num velóiío, no Rio de
Janeiro, _estava a famOia pranteando o seu
morto, quando quatro pessoas, uma jovem
loura e três rapazes bem vestidos, entram e
dízem: "É um assalto". Deram azar. O velório
era de um nordestino e vários familiares dO
morto estavam armados e reagiram. Os assaltantes fugiram. sena- cUrioso se não marcasse
até onde chegava a vio!Emcia em nosso País.
Hoje não_ se pode ir ao cinema porque grupos
estão aS_saltando os dne:mas, Os pobres não
pode_m mais _andar de ônibus porque estão
assaltando os ônibus para roubar aqueles que
precisam utilizar esse meio de transporte.
Hoje, em cada lugar que se chega, seja em
uma missa, seja em um teatro, seja onde for,
tem·se que estar preocupado com o assalto
pois pode aconte~er. São raras_ as pessoas
da família que ainda não foram assaltadas
uma vez na rua, em casa. seja onde for. Mas,
ontem, vimos acontecer o mesmo também
com o exMGovemador do Rio_de Janeiro que
teve o seu apartamento assaltado e sete pessoas, inclusive um neto, foram ama_rradas e
os assaJ~antes fugiram logo em seguinda com
vídeo cassete e outros aparelhos.lsso faz parte
do_nosso dia a dia,
Não temos mais o direito de ir e vir. Andamos s.empre preocupados com o que poderá
acontecer com um familiar nosso que está
na rua. Quando pensamos em ir a um teatro,·
em uma hora mais tardia, preocupamo-nos
em saber como voltaremos para casa. Temos,
então, que modificar esse sistema: Esta é ·arazão do meu pronunciamento: tratar de um
assunto- que faz parte do noss_o dia a dia, do
nosso cotidiano.
Continuo o meu pronunciamento, Sr. Presidente.----Quando páderemos, com- tranqüiiidade.
deixar as crianças brincarem nos parques, nas
praças, nos jardins de nossas cidades, ou sim-
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plesmente irem à escola sem o medo de que
a bruta1idade do trânsito as assassine ou que
a violência as ataque em alguma de suas não
menos brutais formas de agressão?
Quando poderemos, enfim, voltar a viver
em paz entre os brasileiros, filhos de uma mesma terra, todos empenhados num mesmo
projeto de realização social e de vida?
FIZemos a trarisição democrática. Em boa
hora enterramos, para não mais desenterrar,
empedernidos e retrógrados preconceitos po-

líticos. F12emos a anistia. Retornaram os exilados. As prisões po!ítlcas esvaziaram-se em benefício da concórdia. Graças à generosidade
política do processo de transição, conseguimos· evitar a irrupção da violência. Ela sobrevive, é certo, no campo, a mando da prepotência de alguns grupos que rejeitam o entendimento. Mas, no plano ideológico, parece que
livramos-nos da intransigência.
Levamos a cabo, também, ao longo dos
últimos anos, uma profunda revolução de costumes, enaltecendo o papel da mulher e do
jovem na construção de um novo país. Isto
contribuiu decisivamente para a flexibilização
de certos dogmas até então- geradores de tensão e repressão. _
No plano cultural e religioso, somos a imagem de um inédito sincretismo, singularmente
digerido pelas respectivas elites que os produzem, sob cânones bem mais rígidos, mas que
tornam como o preço inevitável da absorção
de imensos contigentes humanos com significativas diferenças raciais, éticas, culturais etc.
Realizamos, enfim, uma obra grandiosa de
tolerância conduc_ente _a uma sociedade mais
livre, mais aberta ao diálogo democrático,
mais segura de suas diferenças. Mas, paradoxalmente, estamos pondo tudo isto a perder
pela incapacidade de resgatar o que o memorável senador Toetônio Vilela denominou como "dívida social". Este irriehsó passivo, acumulado por séculos de_ trabalho forçado sob
reg~e de monopólio da terra aos quais se
somou a perversidade do processo de desen·
volvimento industrial superposto com rapidez
inusitada sobre uma sodedade agrária, produziu esta gelatinosa massa populacional completamente alienada da estrutura de classes,
da produção e do consumo industriais, da participação ativa na sociedade. Deste magma
social está explodindo uma intolerância sem
tréguas -sobre todas as camadas sociais, pois
não têm conformação po](tica nem· destino
ideológico claros. Trata-se de um banditismo
institucionalizado que começa sua sanha destruidora sobre aqueles que estão mais próximos: as famílias constituídas dos bairros po·
bres, as camadas médias dos subúrbios desprotegidos e que estão obrigadas ao uso do
transporte coletivo e a turnos sempre redobrados que os condicionam ao caminho solitário
em vielas escuras e despolfciadas. Este banditismo agora extravasa a improvisação e o espontaneísmo e eleva-se à categoria de criine
organizado, com forças paramilitares, portavozes e outras sofisticações, demonstrando
inédita e ine'xplicável ofensiva sobre a Sociedade e o Estado. Já não é mais o assalto
ou o seqüestro aleatório- mas a própria má-

quina do crime que se instaura espalhando
mais vídoS, mãís-ineao é mais violência.
Temos, pois, que pensar esta questão da
violência, como disse, com serenidade, mas
com a firme determinação eni. reduzi-la a proporções que não levem à reinstauração do
caos original.
Estou perfeitamente cons<::iente das origens
da violência. EJa está na injustiça que marginaliza em nosso País mühões de pessoas excluindo-as, na prática, da socialização e das
oportunidades geradas pelo processo de desenvolvimento. Temos que encontrar soluções urgentes que devolvam .3:0 Estado brasileiro a sua capacidade de intervenção concreta
sobre esta verdadeira patologia social, de_ forma, aliás, a cump!r os preceitos constitucionais vigentes. Um estado falidO não poderá
jamais se pretender a corrigir a falência da
sociedade que o sustenta e constrói. A dívida
social é o duplo atestado da falência da sociedade e do Estado brasileiro. Temós que resgatá-la de forma a reafirmar o projeto de cons·
truir uma sociedade verdadeiramente demo·
crática. Mas temos, tamém, que situar a violên~
cia neste processo de forma a instrumentalizar, com urgência, melas de abrandá-la, senão eliminá-la. De qualquer forma, uma coisa
é certa: se não o fizennos, a violência acabará
restaurando a anarquia social e comprometendo o projeto de se construir um estado
de direito. E acabará -infiltrando-se derradeiramehfe nos rileafldros da administração leVando-a, por sua vez, à ·crescente omissão e
conivência ·com o crime aue deveria coibir.
Neste sentido, já se começa a sentir as conseqüênci8s da disseminação da violência sobre as práticas sociais. _Uma lamentável ilustração disto são as recorrentes_ truculências dos
órgãos respónsavels pela segurança do País.
São as ações de esquadrões de extermínio
das polic_ias civis, contaminadãs pelo vfrus da
violênciã e da criininalic!ade. São as ações indi·
viduais de membros das forças policiais ou
mllitares, que se ·envolvem em assaltos, em
crimes,_ em violências, tráficos de drogas etc_.
Urge _evitar, que, sobretudo policiais que_ estão em cantata mais estreito com -o mundo
da violência e do crim~,_ se brutalizem e se_
corrompam.
Senhor Presidente, srs. Senadores, a violência e a criminalidade que se expandem nas
nossas cidades decorrem de erros que se vêm
acumulando de longa data, que permitiram
a concentração da terra e da riqueza, o êxodo
rural, o inchaço das cidades,
Nunca houve justiça na distribuição da terra,
de que sempre se apossaram os grileiros, em
prejuizo dos que nela já mourejavam. E disto
temos uma testemunha idõnea em Theodoro
Roosevelt, que participou de uma expedição
científica no Brasü, em 1913, quando percor·
reu o interior dos Estados de Mato Grosso
e Amazonas, em companhia do Marechal Rondon, entãO CorOnel. O ilustre presidente norteamericano afirma o seguinte em seu livro Tliroughthe BraziliâiJ WHdemess ("Nas selvas do
Brasll"):
·
"Não existe qualquer representante do
governo junto aos seringueiros.Acham-se
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__inteiramente ~ba11Qonados pela Igreja e
pelo Estado. Mantêm apenas a posse provisória das terras em que trabalham e vivem sempre na iminênCia de ser esbulhado por indivíduos inescrupulosos revestidos de todas as formalidades legais"
(citado no ''informe JB, do Jornal áo Bri!lsil edição de 12.03.89).
Nas últimas décadas, agravou·se o problema. Grandes Poi'Çóes de terra roram entregueS
a empresas multinaciOnais, juntamente com
vultosos fis_cais, emquanto as populações locais foram abandonadas à própria sorte.
Assim, os empresários que irilplantaram
projetas agropecuários na Amazônia, por
exemplo, com apoio governamental, aplica·
ram bOa parte dos empréstímos no mercado
fmanceiro e irivestiram- urria parte rriínima naquelas projetes, que não troxeram nenhum
beneficio para a população, mas concorreram
para a devastação da Floresta Arnazônlca.
Infelizmente, o Plano Nacional de Reforma
Agrária, lançando solenemente no dia 1O de
outubro de 1985,-que tantas esperãnças suscitou, resultou em fracasso absoluto. Pretendiase invest!r-43 trilhões de cruzados e assentar
1,43 milhão de famílias de agriCultores até
1989,_ mas- só fora-m assentadas 77 mil, ou
seja, 5,5% do que fora programado. Somente
4 milhões de hectares fOram objetõ de assentamento nesse_ período, ao invés dos 44 milhôes previstos (in Jornal do Brasi/5-3-89).
O .Ministério da Re_forma Agrária, que foi
criado em março de 1985, extinguiu:se-melancolicamente em janeíro deste ano, tr:ansformando·se na Secretaria Especial de Refciririã
Agrária, Vinculada ao Ministério da Agricultura.
Enquanto isso, eclodem os conflitos pela
pOsse aa terra em todo o País.
Vejamos este trecho de uma longa reportag~m publicada pelo Jornal do Brasü, edição
de 5 do ~orrente mês:
"Em apenas quatro anos, a nova repú·
blica enterrou 533 agricultores, agentes
pastorais e religiosos envolvidos em
2.905 conflitos pela posse da terra em
todo o Pais, uma área que ultrapassou
a 60-mifhõeS:--â.e- hectares. -Aproximadamente 4 mühões de trabalhadores esperam do Governo o assentamento definitivo em suas posses. As mortes _registradas no Governo Samey, prop:orcionalmente, superaram em muito as 882
do período de 1964 a 1984: MOrtes que,
se somadas, caracterizam uma vedadeira
guerra civil no campo, totalizando 1.415
assassinatos, a maioria i~pune.
Grãilde parte dos conflitos, neste ano
de 1989, aCOilteCe_u no Estado da Bahia,
de acordo com levantamento realizado
pela Cõmíssão Pastoral da Terra (CP't)
e divulgado dia 23 pelo Padre Hermano
Allegri, Secretário Executivo da entidade.
A Bahia registra 186 conflitos pela posse
da terra, tirando do Estado do Pará, tradicionalmente um triste recordista em conflitos agrários, a posição de destaque que
ocupou-por mais de 10 anos."
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Diariamente os jornais noticiam invasões de
terra promovidas por brasileiros, que adquiriram um triste ~ognome: os sem-terra. E os
choques se s_uc_edem entre eles e os policiais
encarregados de expulsá-los da propriedade
alheia.
Ora, pergunto: não seria mars rusto aprovertá-los em projetes de _assentamento, mediante
a participação e a concordância de seus próprios lideres? O problema existe. Por que não
se busca a solução- através do diálogo, sem
imposições, abitrariedades e delongas? O fatoé que, infelizmente, não há decisão política
nesse sentido.
Entretanto, as invasões de áreas públicas
realizadas por pessoas de posse são geralmente toleradas, a exemplo do que ocorre
no Distrito Federal (ínCorr"e-io Braziliense, !23.89).
Senhor Presidente, Srs. Senadores, evidentemente, não tem havido qualquer preOCuPação dos governos, muito menos do Governo
Sarney com as populações nativas desalojadas de suas terras, quer pelos grileiws, quer
pelos projetas agropet:uários, quer pe !os latifúndios. Vêem-se elas, de longa data, .'1 caminho das cidades, sem 11erspectivas, sem opção. Hoje vivem nas periferias dos cti'r:tros urbanos, nas favelas e nos alagados. Não têm
escolas para seus filhos, muitv menos crecheS
para possibilita-r o trabalho das mães; vivem
de biscates, nem sempre têm trabalho. Em
conseqUência, perderam cantata com suas
próprias origens, sua_cultura; ruíram com seus
valores; depararam-se com a fome e a miséria.
Surgiram os menores abandonadoS, sem escola nem trabalho. que desceram para os centros urbanos e hoje são milhões.
Que mais poderíamos esperar desse qua·
dro senão a violência, o tráfico de drogas e
a criminalidade? E, verdade seja dita, Governo
e Sociedade, todos nós temOs uri1 débito para
com essas pessoas porque somos cc-responsáveis, quer por ação, quer por omissão, pela
situação de penúria em que se encontram.
Ademais, a violência, o tráfico de drogas e
a criminalidade envolvem toda a sociedade
com garras de ferro e penalizam ricos e pobres.
Senhorr Presidente, Srs. Senadores. das policiais federais, civis e militares depende a nossa segurança e a própria segurança nacional,
se considerarmos a necessidade de reprimir
o tráfico de drogas, que já está criando poderes paralelos ao do estado em países vizinhos.
Por isso, o organismo pOlicial deve merecer
atenção especial do Governo federal e dos
Governos estaduais, para que se mantenha
íntegro=; imune e práticas ilícitas, ao Subamo
e à corrupção. Infelizmente, essas práticas
existem em muitas repartições policiãis, como
existem em outras repartições da justiça, na
Administração Pública, nas profissões liberais;
mas urge combatê-las tenazmente.
A existência da corrupção é um fato deplorável, mas não é o mais grave: o mais grave
é .a impunidade. Assim, a descoberta de um
caso de corrupção numa repartição policial
não desmoraliza o órgão, desde que seja apurado com isenção e sejam punidos os culpa-

dos. Agindo desta forma, a repartição merecerá_ o aplauso e a confiança da comunidade.
Na verdade, estamos atravessando uma crise moral talvez sem prec.edentes em nossa
história, e- precísãinos Contai" com um organismo policial forte e saudável em todas as
Unidades da Federação, para reverter esse
quadro. E esse poder de transformação encontra-se,_em grande parte, nas mãos dos dirigentes das repartições políclais, aos quais cabe zelar pelo saneamento do órgão, pela dignidade e honestidade de s_eus membros, reprimindo, ao mesmo tempo, a corrupção, o abuso da autoridade,_ as interferências indevidas,
inclUSive a pressão do crime organizado. Por
isso. grande responsabilidade cabe aos governantes estaduais que nomeiam os_ secretários
de segurança pública e também a estes, que
escolhem os dirigentes das repartições policiais. ___ _
O sãn.eamento do organismo policial em
todo o País depende não apenas de uma administração _eficiente, mas também da seleção
e treinamento do pessoal. que deve ser bem
remunerado e conscieizado de sua importância e responsabilidade perante à Nação.
Mas a função policial no controle do crime
não pode prescindir do respeito aos direitos
do cidadão. Como agentes da lei, os policiais
devem norteai-se pelos princípios da lei e aplitâ-los indistintamente a todos, como intermediários concretos entre a sociedade e o Estado. Devem ter a consciência__ de que lidam
com uma_ situação soda! crítica, produtora de
frustrações e vtolêndã, maS, tambénl, de que
o crime hierarquizou-se ameaçadoramente,
exigindo firmeza no seu combate.
O Brasil é uma esperança viva da redenção
da humanidade. Ultrapassamos limites de tolerância no campo político, _ideológico, religioso, cultural e racional que nos credenciam
a esse papel.
Lamentavelmente, estamos tropeçando na
violência. Ou enfrentamos este problema em
suas origens, com uma mudança no modelo
econômlco e em suas manifestações, com
a definiÇãO de uma clara política de segurança
pública, com ênfase na melhor qualificação
dos órgãos -do Estado por ela responsáveis,
ou abdicamos da proclamada vocação democrática.
Era o qUe tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas).

O SR. PRESIDENTE (lran Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Seilador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PMB -

PE.

pfófiilncía o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, procuncio-me hoje sobre dois acontecimetitos de Pernambuco: os
setenta anos doJomal do comércio e a instalação do Ttibu'rial RegiOnal Federal em Recife.
Há setenta anos, justamente aos três de abril
de 1919, nasceu, em RedfeC)Joma/ do Comérdo- com· um lema de combate: '1utar pelo
Norte".
Ao nascer, ioga se dedicou à campanha
de Epitácio Pessoa, sendo um jornal pertencente à classe conservadora.
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Foi seu fundador,_Joã_o Pessoa Queiroz; seu
Diretor, Salomão Filgueira; Redator-Chefe,
Odilon Nestor; Redªtár-Secretário, Manoel da
Silva Lobato; Redator, Francisco Pessoa de
Queiroz. Suas ofidnas e redação estavam à
rua 15 _d_e_ Novembro (atual Dom Pedr_o H),.
n" 295. Suas edições tinham doze páginas e
eram vendidas a cerh réis o exemplar.
Nesses setenta anos de vida, a caminhada
do Jornal do Comércio não foi sem dificuldades, s_ofrendo processo de empastelamento, em 5 de_ o_utubro de 1930, levou quatro
anos sem circular; nos anos _60, passou por
diversas crises, que culminaram com a Intervenção Judicial da empresa em 24 de julho
de 1974 e a venda do mesmo pela família
Pessoa Queiroz.
Nos anos 20, Recife era a· grande capital
do nordeste, capital econômlca e cultural. Tinha o porto mais importante da região. estrutura de transportes, de energia elétrica, de saneamento e era a _capital sede de algumas
escolas superiores, como Direito, OdOntolo- __
gia, Agronomia e Veterinária, Engenharia, Medicina, Farmácia, entre outras.
No editorial de_ sua inauguração, o jornal
dizia:

"Propugnaremos pelo progresso do
Norte, nas artes, nas ciências e nas letras ...
jornal do povo, estaremos ao lado do artista e do proletário, do nosso desditoso
trabalhador rural, tão deslembrado na sua
miséfia. E Visamos também Osaneamento de nosso meio polftico dos males que
o assoberbam no momento com as con·
seqüêncais mais funestas para o Norte
e Pem_ambuco em particular.H
_Com o vigor desse editorial o Jornal do Comércio mostrou a que veio. Veio para á luta
pelos princípios demociáticos e republicanos
e PelO desenVOtvlineõto social e e<:onômico
do Norte.
Os Pessoa de Queiroz - Francisco, J_osé
e João - eram primos do President da Pa~
ba, João Pessoa. No coroe:ço, os pessoa receberam bem a eleição c;lo primo para o governo
da Paraíba. O laço que os unia era á fiQura
máxima da _família -- Epitácii::l" Pessoa. A poli~
tica os dividiu. Em 1930, Epitá.cio Pessoa ficou
com a candidatura de João Pessoa à Presidência. O Dr. Francisco P_essoa de Queiroz,
Diretor do Jorni1f_do Comércio, punha seu
jornal a se!Viço da candidatura de Júlio Prestes. Quando veio a revoluç_ão não havia como
reprimir a onda de vindita contra o jornal, tido
como baluarte da campanha contra João Pessoa. Por isso o .Jorrwl do_ Comércio foi -depredado por grupos ligados à re.,..olução vitÓriosa.
Francisco Pessoa de Queiroz se ext1ou na
Europa e Caio ficou escor1dido em casas de
parentes em Recife. Serenados os espíritos,
Caio reapareceu e tratou de convencer ao Dr.
Pessoa, que continuava em Paris, a reerguer
o .Jornal do Comércio. Em 30 de setembro
de 1934 o Jornal do ComérciO voltaria a circular, trazendo o editorial "resurgindo do§ próprios escombros".
O .Jornal do Comércio tem hoje, na presidência do conSelho de administração, o Em-
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presário João Carlos Paes MendonÇa, sergipano de nascença e pernambucano de adoção. Com _ele o Jornal do OJméri::lo novamente retoma_ o lugar que sempre ocupou
no setor das comunicações na região.
Quando O Jornal do Comérdo completa
setenta anos, o que queremos -de verdade é
louvar um órgão de imprensa tão importante
para o Nordeste e para Pernambuco de modo
especial. Tem lutado com denodo por todos

os problemas que dizem respeito ao País e
de modo especial tem defendido os interesses
de Pernambuco com toda a coragem. Essa
coragem é de origem. Pois o Dr. FranciSco
Pessoa de Queiroz, conservador por convie·
ção, foi um corajoso batalhador das causas

do Norte de nosso País, na pessoa de seus
diretores e colaboradores.
Que O Jornal do Comércio continue em
seu itinerário, e que seus setenta anos de vida
e de luta vitoriosa sejam inspiração para que
a luta continue para que nosso País cresça
em igualdade e desenvolvimento.
TarTibêm,-Sr. Presidente, no dia 30 de mar~
ço próximo passado, o Ex<' Sr. Ministro Presidente do Tribunal Federal de Recursos, Evandro Gueiros Leite, instalou, em sessão solene,
no Paládo Frei Caneca, õ Tribunal Reg!onal
Federal, em Recife, e Jogo o Governador Miguel Arraes empossou os ·Juízes que compõem a corte com jurisdição__ sobre todo o
Nordeste, exceto a Bahia.
Pernambuco é sede do Tribunal Regional
Federal, graças aos esforços do Ministro Evandro Gueiros Leite, que em seu discurso disse:
"deixei Pernambuco há muitos anos... Ao voltar, faço-o ...trazendo o primeiro Tribunal Federal de Recursos".
Devo ressaltar neste instante, a luta que o
Ministro travou, como filho- de Recife, contra
pressôes de governadores, senadores e deputados de outros estados para o Tribunal ser
instalado em Pernambuco. Graças a essa luta
vitorios_a, da qual também participei, Recife,
hoje, é sede de um dos Tribunais Regionais
Federais.
O Tribunal Federal de Recursos está-de parabéns pela pressurosidade com que cumpriu
a determinação constitudonal, instalando em
tempo hábil as cinco s_edes de Tribunais Regionais Federais, espalhadas pelo Brasil, tentando, assim, modernizar e agilizar os feitos
da Justiça Federal.
Ao parabenizar o Ministro Evahdro Gueiros
Leite pelo seu gesto de levar, para Recife, um
desses Tribunais e felicitar, outrossim, o Tribunal Federãl de Recursos pela agilização em
cumprir determinação constitucional, peço ao
Sr. Presidente que sejam transcritos, nos anais
desta Casa, a reportagem do Diário de Pernambuco, do dia 31 de março, noticiando a
instalação do Tribunal Regional Federal, a
posse de seus juízes e o discurso do Ministro
Evandro Guelras Le1te, coffiOlarnbém o editorial do Correio BrazDiehse, do dii:t 1o de abril,
cujo título é "O exemplo do TFR". (Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE Sê!?ffi:RE O
SR. !YEY J11ARAIYHÃO EM SEU DISCURO:

TRF É INSTALADO E
JUizEs TOMAM POSSE

- O miniStro Evandro Gueiros Leite, presidente do Tribunal Federal de Recursos, instalou
ontem, em sessão solene no Palácio Frei Ca·
neca, o Tribunal Regional Federal e logo após
o governador Miguel Arrães empossou os juízes que compõem a Corte, com jurisdição
sobre todo o Nordeste, exceto a Bahia. Compunham a mesa aind_a o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador
Mauro Jordão de Vasconcelos, o presidente
da Assembléia Legislativa, deputado Clodoaldo Terres, o subprocurador da República junto
ao TRF, Paulo Sollberg, e a procuradora da
República em Pernambuco, Eliane Recena.
Ao instalar o Tribunal, cuja sede ficou em
Pernambuco graças sobretudo aos seus esforços pes~oais, o ministro Evandro Gueiros Leite
disse: "A semelhança do bispo de Olinda, D.
Tomaz de Noronha, deixei Pernambuco há
muitos anos, mas nunca o esqueci. Sem tirar
dos meus sapatos a poeira da terra - como
fez por desdém aquele prelado - guardei-a
como rellquia. E ao voltar, não com o fracasso
do ingrato padre, faço-o pela imitação dos
nossos antigos, trazendo a Pernambuco o primeiro Tribunal Federal de Recursos".
Ao dar posse aos juízes do TRF, cujo presidente é o juiz Ridalvo Costa, da Paraíba, o
governador Miguel Arraes expressou seu desejo de que o Tnbunal supere as dificuldades
inerentes a todos os órgãos de Justiça e seja
o somatório dos entendimentos jurídicos e das
-aspirações da comunidade. "Que ele seja fato r
de integração nordestina para- ultrapassar a
atual crise em que se encontra a Nação; se
ela é grande, o povo brasileiro é maior do
que ela", disse o governador.
Houve ainda dOis discursos: da procuradora
Eliane Recena e do juiz José Augusto Delgado,
que representa o Rio Grailde dO Norte e falou
em nome dos seus colegas recém-emposs~d_qs. "ConSofida-se hoje, neste momentodisse o juiz Delgado- uma reivindicação dos
jurisdiC:ionados que sUbmetein as suas lides
ao julgamentO da JUstiça Federal, desaCentraIlzando-se o poder judicante_ da atividade jurisdicional. Ao mesmo tempo, se inicia uma long?l e- árdua caminhad~ _p_ara a sedimentação
de tais conquistas, sem paralelo na história
do sistemajUdidáriODraSileiro,-6 que _prOvoca
profundas meditações e um acúmulo de responsabilidades para os que assumem o dever
de fazer Corri que eSte Tribunal Regional Federal desempenhe a missão constitucional que
lhe foi confiada".
Disse ãihda o juiz José Augusto Delgado:
"A nossa: fünÇão corrio integranteS do TribUnal
Regional Federal é ter uma verdadeira perspectiva do justo, fazendo com que o bem da
pessoa só se· concretiz_e_ com o_ bem do outro,
em relações inter-humanas, nurna busca em
comum do bem comum: Para tanto, temos
que ter crença no homem, afirmando com
Sófocles, na sua obra "Antígona", que "muitas
são as maravilhas e nenhuma é mais maravilhos.;l do que o homem".

PRESTÍGIO
retomar a palavra para encerrar_a solenidade, o ministro Evandro Guelras Leite registrou a_ ausência de qualquer representante da
OAB local, que, no entanto, havia sido convidada (nessa solenidade é de praxe um advogado- discUrsar em nome da OAB, e afirmou
seu desejo de, ~pesar disso. prestar homenagem à classe dos advogados, que, a seu
pedido, disporão de uma sala no Tribunal, sala
que_ se denominará ''Pelágio Silveira".
Otttem, foram instalados os cinco Tribunais
Regionais criados pela nova Constituiç-ão e cujas sedes de localizam no Redfe, Brasilia, Rlo
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Apesar
de ter um sobrinho- Frederico José Gueiros
Leite- tomando pos~e no Tríbunal do Rio,
o ministro Evandro Gueiros Leite preferiu
prestigir a instalação da Corte no Recife, sua
terra natal. A solenidade foi a única que contou, também, com representante do procurador~geral da República, na pessoa do subprocurador Paulo Sollberg. Várias autoriedades
pemambucanas estavam presentes, como os
desembargadores Benildes de Souza Rílielfo,
presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Carlos Xavier,_corregedor-geral de Justiça; Antônio de Britas Alves, Pedro Malta e Waldemir
Uns. Havia também desembargadores e juízes
federais da ParaJba:- AlaQOOs, Rio Grande do
Norte, Ceará e Sergipe; o presidente do Tribunal Regional do TJabalho,ju!z José Gondim,
o ministro Djaci Falção, o superintendente da
Polícia Federal, Ayrton Marques e representantes da Forças Armadas.

__

Ap

ESFORÇO
A instalação do Tribunal -Re9ionai Fedei-ai
do Nordeste em Pernambuco deveu-se quase
que exclusivamente ao esforço do ministro
EVandro Gueiros Leite. Ontem à tarde, conversando com jornalistaS, ele confirmou ter recebido milhares de pedidos e pressões de todos
os tipos da parte de governadores, senadores
e àeputadoS que queriam o Tribunal para os
seus Estados. No seu gabinete - contou formavam-se filas enormes de políticos e foram incontáveis os telefonemas que recebeu
no mesmo sentido. De Pernambuco, porém,
nem uma palavra. Um telegrama sequer da
OAB, da Assembléia ou de qualqUer outro grupo. Então, tomou ele mesmo a iniciativa, telefonando para o deputado Fausto Freitas (seu
sobrinho, que entrou em contato com políticos no Estado e __em Brasília. A partir daí, ressalta o ministro, vários nomes se engajaram
na luta, dentre os quais se des~cam o senador
Ney Maranhão e os deputados federais Nilson
Gibson e Inocêncio Oliveira. A nível estadual,
além do ·deputado Fausto Freitas, o governador Miguel Arraes e o vice·govemador Carlos Wilson Campos foram sensíveis ao pleito
de se encontrar umJocal para tnstalação do
Tribunal Federal, cedendo o Palácio Frei Ca·
neca, onde a <;arte foi Ontem írista]ad_a.
AMOR
O discurso que o ministro Evandro Gueiros
Leite fez ao instalar o TRF está -pontilhado
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do amor que devota a sua terra. Traçou, embo-

ra rapidamente, um passeio pelos seus tempos de estudante, pelo passado histórico do
Estado e citou o ex-governador Eraldo Queiras Leite: "O futui:"o,--nôs-6 é:krevétetno-s•·. Eis
o texto do discurso do ministro:
MINISTRO RELEMBRA A INFÂNCL'.

"Fiz o meu curso pr1mário nO Ginásio Os·
waldo Cruz, onde aprendi CMsi'no com d. Maria de Lourdes Mouzinho, minha saudosa e
querida professora.
Adotava ela como livro de leitura "Terra Per·
nambucana", de Mário Sette, nosso rOmancista-historiador e que. na sua constância em
selecionar o ineditismo dos feitos de noSsos
homens, os colocava sempre em relevo.
Bento Teixeira Pinto escreveu o poema Prosopopéia, a "priméira flor- da-literatura brasileira, nascida, como tantas glórias do Brasil,
em um poético e sossegado engenho de Per·
nambuco".
Em plácido recanto olindense surgiu o primeiro engenho de açúcar, chamado Nossa
Senhora da Ajuda, que nos meses de moa·
gem, espa1hava o cheiro de mel e preconizava
a riqueza da nossa indústria canavieira. Construiu-o Jerônimo de Albuquerque, cunhado
de Duarte Coelho; pioneiro lusitano salvo da
morte pela formosa índia filha de Tabira, cacique dos Tabajaras.
A 1 de agosto de 1695, certo· negro per·
nambucano, que pertencera ao Regimento de
Henrique Dias, rezou no convento de Olinda
a primeira missa de um monge negro, que
até então não era pennltido professar.
João Tavares, soldado de Fernandes Vieira,
foi o primeiro comando das :rapas pemambucanas. Embarcando numa jangada, na praia
do Nogueira, incendiou, à noite, trêS galeões
da frota holandesa, no porto do Recife. Após
o ato heróico, acostou perto da Cruz do Patrão,
e deu conta a seus superiores do feito audaz
e patriótico,
Bernardo Vieira de Melto deu o primeiro Passo para a implantação da república no Brasil,
quando firmou, no Sêllado de Olinda; a: -melhor forma de governo a adotar, proclamado
Olinda como república independente à semelhança de Veneza e Pizza.
No Poço da Panela, à margem do Capibaribe, morava José Mariano. Era politico e rico,
juntamente com dona Olegarinha, sua esposa,
ocultava os escravos fugidos e os transportava
para lugares seguros, escondidos em barcaças de capim, na época mais fervorosa e agitada da abolição em Pernambuco.
Todos esses fatos relembram a história anti·
ga de Pernambuco, _que recordo para dizer
que, em tal ambiente de coragem sem limites,
conseguiu-se aqui construir uma das maiores
civilizações dos trópicos. Sem light, sem terras,
sem chuvas e sem irrigações, nós os nordestinos fomos vitoriosOs onde as maiores potências fracassaram.
..
_ _
A semelhança do bispo de Olinda, D. Tho·
maz de Noronha, deixei Pernambuco há muitos anos, mas nunca o esqueci. Sem tirar dos
meus _sapatos a poeira da terra - como fez
por desdém aquele prelado ~ guardei-a co·
Q

mO--relíqUiã. -E- ao voltar, não com o fracasso
do ingrato padre, faço;.o pela imitação dos
nosso antigos, trazendo a Pernambuco o primeiro Tribuna Federal de Recursos.
O futuro __nós o escreveremos, disse Eraldo
Queiras Leite certa vez..
Ta1 comportamento já é tradição. Tradição
como sinônimo do tempo, continuo c progressivO. ·
·
·
Aos meus colegas de outros Estados esda_reç_o_;: por mim, que nunca nos fascinou a hegemOnia na·s áreas, mas a busca de melhoria:
de todos, na realização de uma grande comunidade pela adição de esforços.
A conveniência pela aplicação da Justiça
é a nossa únlca meta.
Obrigado."
O EXEMPLO DD TFR
Com uma antecipação Sobre o prazo prereltuado na Constituição, o Tribunal Federal de
Recursos instClJou os Tribunais Regionais Federais, supriu-lhes de juízes, assim também
de quadros administrativos , e colocou-os em
funcionamento. A presteza da Corte no supri"
menta da norma constitucional é bem uma
clara evidência de que a prestação jurisdicional do Estado, quando atropelada pela morosidade, resulta de causas estruturais fora dos
controles deferidos ao Poder Judiciário.
Embora tivesse que realizar operação complexa, aqui e ali obstada pela frieza irritante
da burocracia, bastou ao.TFR _dispor dos elementos reformistas autorizados pelo estatuto
fundamental para que criasse um novo e
abrangente grau de jurisdição na estrutura da
Justiça Federal, em tempo recorde. Aliás, o
episódio põe em relevo especial a competência da magistratura para determinar-se segundo as exigências da lei, nos prazos hábeis e
com absolUta eficácia, :E: tal aspecto surge
com um perfil extremamente singular quando
se constata que o Congresso, portador da
comPetência privativa para gerar o ordena-menta juddic-o, até hoje não implementou
quaisquer das disposições constitucionaiS
pendei1tes de leis Complementares e ordiná·
rias.
Com o funcionamento dos cinco Tribunais
Regionais Federais, estrategicamente localizados, fluirão em velocidade adequada as causas em que a União componha a relação jurídi_ca, como parte ativa ou passiva. Caberá àquelas_ cortes it"ltermediárias julgar as ações em
grau de recurso, de modo a aliviar a pauta
_40 TFR, às vésperas de transforma-se, também por imposição constitucional, no Supe~
rior Tribunal de Justiça. Conforme explicação
tecnicamente irrepreensível do ministro Evandro Gueiros Leite, presidente _do TFR, ao STJ
competirá o desate dos conflitos na aplicação
da _Lei Federal e a regulação do contenclo_so
federativo. Além dessa competência privativa,
a Corte funcionará comO jurisdição- recursal
especial, nas hipóteses em que se impuser
a unificação da jurisprudência.
Todavia, para alcançar um grau ótimo de
desempenho, a Justiça Federal não poderá
prescindir do aumento de seus quadros de
juízes. O Executivb está na _obrigação de socorrê-la.
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COMPARECEM MAIS OS SR$.. SE!'IADORES;

-- - Ronaldo Aragão - Moisés Abrão Carlos Alberto- Marcondes Gadelha -Marco Maciel - Mansueto de Lavor - Divaldo
Suruagy- Albano Franco- Francisco RoHemberg - José lgnácio Ferreira - Gerson
Camata-- João Calmon - Severo Gomes
- Fernando Henrique Cardoso ....:.... Roberto
Campos- Louremberg Nunes Rocha- Wilson Martins
-0-Sii PREStriENfE(Iram Saraiva)-Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
SoDre a mesa requerimento que será lído pelo
Sr. 1<? Secretário.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 58, 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 n~ 1 seja submetida ao plenário em 5~
lugar.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1989. Jutahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovado o requerimento, será feita a inversão
solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 2:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara no 9, de 1988 (n•
206/87, na CaSa de origem), que dispõe
sobre a concessão de bolsa-auxílio ao
atleta amador e dá outras providências,
tendo
- PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário, com emenda que Oferece.
A matéria constou da Ordem do Dia da
SesSão Ordinária de 5-de maio de 1988, tendo
a votãção adiada por falta de quorum.
Votação do Projeto em turno único, sem
prejuízo da emenda. (Pausa)
Os sr$~ Senadores q-Ue o aprovam, qUeiram
pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

t

o segUinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 9, DE 1988
(N~

206/87, na Casa de origem)

Dispõe sobre a concessão de bolsaawalio ao atleta amador e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ Aos clubes dedicados à prática de
esportes olímpicos, desde que vinculados às
respectivas f~derações, fica facultado subsidiar os atletas, mediante a concessão de bolsaaUXIlio.
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Art: 2° Para poder receber bolsa-auxílio o
atleta deverá estar cursando regularmente escola oficial ou reconhecida, de primeiro grau,
segundo grau, técnico profissionalizante, ou
universitária de graduação ou pós-graduação.

Parágrafo único. Para receber bolsa-auxílio o atleta deverá comprovar, mensalmente,
atestado de freqüência escolar.
Art. 3~

A bolsa-aUXJlio referida nos artigos

anteriores poderá ser paga em dinheiro, em
bens, em serviços, ou em forma mista.

Art. 4~ O valor mensal da bolsa não poderá exceder de 10 (dez) salários mínimos de
referência.
Art. 5o Enquanto subsidiado por um clu
be, o atleta ficará obrigado a submeter-se ao

programa de treiriamentã e exercício exigidos
pela entidade a que estiver vinculado, desde
que haja compatibilização com o respectivo
calendário escolar.
Parágrafo único. Durante competições esportivas, dentro da cidade, EstadQ ou do Pais,
ou fora deles, deve o atleta que recebe bolsaauxx1io comparecer às competições, se lnch.·,í·
do na listagem de atletas, desde que respei·
tada a compatibilízação referida no caput deste artigo e, neste caso, quando estiver fora
da sede do clube, beneficiar-se das passagens,
hospedagens e estadas que lhe forem ofere·
cidas.
Art. 69 A concessão- de bolsa-auxilio, na
forma desta lei, náo cria vínculo de emprego
entre o atleta e o clube.
Art. 7? Esta lei entra em vigor nã data de
sua publicação.
Art. 8? Revogam-se as disposiçõe em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria irá à Corriíssão de Redação.
Ê a seguinte emenda aprovada:
EMENDA N" 1-R

Dê-se ao caput do art. 2" a seguinte redação:
''Art 2e Para poder receber bolsa-auXilio, o atleta deverá freqUentar regularmente curso oficial ou reconhecido de
primeiro grau, segundo grau, técnico profissionalizante ou de nível superior."

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n? 18, de_ 1988 (n~
7.135/86, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre as relações de trabalho
do treinador profissional de futebol, e dá
outras providências, tendo
PARECERES, prOferidos effi plenário,
favoráveis ao projeto e às Emendas de
n.,sla7.
A matéria constou da Ordem do Dia da
Sessão Extraordinária de 14 de setembro de
1988, tendo a votação adiada por falta de quo~
rum.

Votação do projeto em turno único, sem
prejuízo das emendas.
O Sr. Jamil Haddad --:-Sr. Presidente, pe~
ço a palavra para encamirihar.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
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Os Srs. Senadores que os aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovadas.
AprovadOs 6 prOjeto e emendeiS, a maté·,
ria vai à Ço!TI!s?ão de Redação.

as-

É o seguinte projeto e emendas aprovadas:

O SR. JAMJL HADDAD (PSB - RJ. Para
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
encaminhar a votação. Sem revisão do oiãdor)
11" 18, de 1988
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: O nobre
(n~ 7.135/86, na Casa de origem)
Sei-tcidOr JOOO Meneies procurou fazer modificações, já que conhece o assunto, uma vez
De iniciativa do Senhor
que presidiu e foi membro do ConseJho NacioPresidente da República
nal de Desportos. S.Ex• apresentou emendas
Dispõe sobre as relações de traba·
que tiveram, inclusive, meu parecér favorável.
lho do Treinador Profissional de Fu~
Mas, nesse momento, quero declarar que fui
tebol, e dá outras providências.
procurado por vários técnicos de futebol no
Rfo de Janeiro, que estão ansiosos para que
O Congresso Nacional decreta:
se transforme em lei o projeto ora em discusArt. 1o A associação desportiva ou clube
são.
de futebol é considerado empregador quando,
Sr. Presidente, sabemos nós que, emendamediante qualquer modalidade de remunedo, o projeto voltar_á à Câmara dos Deputados.
ração, utilizar os serviços de Treinador ProfisFaria um apelo ao -nobre Senador João Mene- sioilal de Futebol, na f6rina definida nesta lei.
zes, para ver dã: possibilidade de S. Ex• permitir
Art. 2~ O Treinador Profissional de Fute·
que as suas emendas sejam rejeitadas, para boi é considerado empregado quando especique o projeto se transforme em lei e vá à
ficamente contratado por clube de futebol ou
sanção presidencial.
, _associação desportiva, com a finalidade de
É -apenas um apelo que faço, e se S. Ex" treinar atle_tas de futebol profissional ou amaachar que não dE:ve fazê~ lo, já demos TricluSive
dor, ministrando-lhes técnicas e r_egras de fuparecer favorável às suas emendas.
tebol, com o objetiv~ de assegurar-lhes conhecimentos táticos e téc:nkos suficientes para
O Sr. João -Meriezes - Sr. Presidente,
a prática desse esporte.
peço a palavra para encaminhar a votação.
Art. 3ç O exercício da profissão de TreinaO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) dor Profissional de Futebol ficará assegurado:
ConcedO a paliiVfa ao nobre Senador João
I - aOs portadores de diploma expedido
Menezes.
por escolas de Educação Física ou entidades
ariálogas, reconhecidas na forma da lei; · ·
- O SR. JOÃO ME!YEZES PRONUNCIA
DISCURSO QUE__ E!YTREGUE A REVI· , ][-aos .Profissi_onaiS _que, até a data do iní-- s4o 00 ORADOR, SERÁ PUBUCADO cio da vigência desta_ lei, hajam, co_mprovadamente, execido cargos ou funções de treinaPOSTERIORMENTE
Q SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) dor de futebol por prazo não inferior a 2 (dois)
Em votação.
anos, como empregado ou autônomo, em
clubes ou associações filiadas às Ligas ou Fe__ O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidenderações, em todo o território nacional;
te, peço a palavra para encaminhar a votação.
III-aos que, na data de início da vigência
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) desta lei, se encontrem no exerdcio de cargo
ConCedo a palaVra do nobre Senador Jutahy
ou função de treinador de futebol há mais
Magalhães.
de 1 (um) ano.
Art. 4° _São direitos do treinador profissioO SR. JUTAHY-MAGALHÃES (PMDBnal de futebol:
BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
1- ampla e total_ liberdade na orienm,ção
do orador)- Sr. Presidente: solicito aos Comfécnka e tática da- e(rulpe de futebol;
pantieírós da Bancada do -PMDB que, levando
J[- apoio e assistência moral, material e
em consideração o_ .fato de o Senador João
económica assegurada pelo empregador, pa·
M._enez_"e-S não considerar oportuna a retirada
ra que possa bem desempenhar suas ativi·
de suas emendas, votem a favor do projeto
dades;
e das emendas, sobretudo porque as emendas
III- exigir do empregador o cumprimento
receberam parecer favorável do Senador Jadas determinações dos órgàos desp-ortivos atimil Haddad. Portanto, tendo parecer favorável,
neiltes ao futebol profissional.
e tendo o Sr. Senador mantido as suas emen~
Art. 5ç São deveres do treinador profissiodas, peÇO ·aos Companheiros que votem favonal de futebol:
ravelmente ao projeto e às _emendas.
1- zelar pela disciplina dos atletas sob sua
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) orientação, acatando e fazendo acatar as de·
Em votação. terrni_nações dos órgãos- técnicos do empreOs Srs. Senadores que as aprovam queiram
gador;
permanecer sentados. (Pausa.)
11- manter o sigilo profissional.
Aprovadas.
Art. 6" Na anotação do contrato de trab-aVotação, em globo, das emendas de no;>$ 1 lho na Carteira ProfisSional deverá. obrigatoriaa 7 de Plenário.
mente, constar:
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tanto, desnecessário para que desfrute o servidor de merecido lazer.
Não obstante o próprio mérito da proposição seja discutível, tendo em vista a falta
de interesse para a Administr~Ç~Q_ Pública, CÇJ.as boníficações, o valor das luvas, caso aJusta,be-nos nesse passo ãlertar este Plenário para
das, bem como a forrna, tempo e lugar de
"Art 6~ ·-·-..·-·----..............._____ _
o vício de inconstitucionalidade existente n_g_
pagamento.
projeto em exame.
__
Parágrafo único. O contr"ató de trabalho
- E que a matéria nele contida diz respeito
será registrado, no prazo improrrogávef de 1 O
I - O prazo de vigência, em nemhuma
ao regime jurtdico dos servidores públicos fe(dez) dias no Coi:tselho Regional de Deportes
hipótese:- poderá ser superios a 2 (dois)
derais, uma vez que altera o Estatuto dPs Fune na Federação ou_ Liga à qual o clube ou
cionários Civis da união, diploma que institui
anos;
associação for_filia_do.
e regula o regime ao qual se acham subordiArt 7" No caso de impedimento de_ ornados aqueles servidores.
dem pessoal do treinado;_, o empregador ficaEMENDA N' 6, DE PLENÁRIO,
Ora, a alínea c, do item 1l do § 1~ do art.
rã dispensado do pagamento de salário duAO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
61 do Texto Constitucional em vigor confere
rante o prazo de impedimento ou cumprimehN' 18, DE 1988.
à iniciativa privativa do presidente da Repúto de pena.
blica as leis que disponham sobre servidores
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo,
Suj)TÍri'iam-se o art. 7"' e seu parágrafo único,
públicos da União e Territórios, seu regime
considera-se prorrogado o contrato peJo mesrenumerando-se os_ artigos subseqüentes.
juridico. provimento de cargos, estabilidade
mo prazo e nas mesma_s_çQnç!i_ç_õe:s anteri_çires,
e apOsentadoria de civis, refõ"l'ma -e transfea critério do empregador.
EMENDAN•7;DEPLENÁRIO,
rência de militares para a inatividade.
Art. 8" O treinador Profissional de futebol
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Evidencia-se a ilegalidade da medida com
terá direito a um periodo anual de férias remu·
N~ 88, DE 1988.
relação ao aspecto formal, tendo em vista que
neradas de 30 (trinta) dfas corridos, durante
o seu conteúdo somente pode ser objeto d~
o recesso obrigatório das atividades de futebol..
Suprima-se o art. Bc, renumerando-se os
proposição a ser apresentada: pelo Chefe do
Art 9" Aplicam-se ao treinador profissb~
subseqüentes.
Poder Executivo.
nal de futebol as legi:>_lações do trabalhe: e
O projeto de lei em de\iberãÇão não merece
da previdênda social, ress_alvadas as incorripa~
O
SR.
PRESIDENTE
(Iram
Saraiva)
acolhimento, em face de sua inquestionável
tibilidades com as disposições desta lei.
Item 0°4.
inconstitucionalidade, como ficou demonstraart. 10. Esta lei _entra_ em vigor na data
_Piscussão, em prirrieiro turno, do Pro~_ do.
de sua publicação.
É o Parecer.
Art. 11. Revogam-se as disposições em
__ jeto de Lei do Senado n" 93, de 1988,
de autoria do Senador Francisco Rollemcontráric.•.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
berg,quealtera oart. 116 da Lein"' 1.711,
parecer do Relator, Senador João Menezes,
de 28 de outubro de 1952. (Dependendo
é pela inconstitucionalidade.
EMENDA N• 1, DE PLENÁRIO,
de parecer)
Em diScussão o projeto. (Pausa).
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
A matéria foi incluída em Ordem do Dia
N•18, DE 1988.
O Sr. Francisco Rollemberg- Sr. Presipor solicitação das liçi~rançaS.
ConCedo _a
dente, peço a palavra para discutir.
Dê-se à introdução_ do caput do art 3~ a
seguinte redação, c;crescentando-se-lhe a Pa- palavra ao nobre Senador João Menezes para
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) emitir parecer.
·
lavra "preferencíalmente'~:_
_
___
Concedo a palaVra ao nobre Senador Fran·o SR.~JOÁO I'IENEZES (PFL-PA. Para cisco Rollert:"~berg.
"Arl 3". O exe.rcíciQ da profissão de
emitir Parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado~
Treinador Profissional de Futebol ficará
assegurado preferendalm..e.hte:
~ores: ~ra_tª-se de proposição, de autoria do llusO SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
.J:re Sen<ido_r Francisco Rollemberg~ visando ·a
(PMDB -SE. Para discutir. Sem r_eyjsão do
!-............... ,
alterar o art. 116 da Lei no 1.711, de 28 de
orador.)-:- Sr,_Presidente, a ·constituição atua[ _
outubro de 1952, Estatl!to dos F uncioná!jos
vigente em seu art. 7a diz: ·
··· ·
Públicos Cívis da União.
EMENDA N• 2, DE PLENÁRIO,
As modificações sugeridas resumem-se em
.. São direitos dos trabalhadores urbaAO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
reduzir a licença especial para 3 (três) meses,
nos e rurais, além de outros que vis_em
N•18, DE 1988
bem corno o_s prazos relacionados com o gozo
à melhoria de sua condição social:
de lfcenças que impedem a concessão daqueNo item 11 do ç~put do art. 3", onde se lê:
XVH- gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais
"por prazo não inferior _a_2 (dois anos) ... '', subs- le beneffdo.
Dessa forma a licença para traiamerito de
do que o salário normal."
titua-se por. '' ...por' pr'azõ não inferior a 6 (seis)
-saúde do servidor, a que alude a alínea a,
meses. .. ".
do_ (tem Jll do supracitado art. 116, passaria
Foi esse artigo que nós inspirou para elaborar o Projeto de Lei nQ 93-; que apresentamos
para 90 dias, a concedida por motivo de doenEMENDA N' 3, DE PLENÁRIO,
ça em família, prevista na alínea b, para 60
em novembro do ano que passou.
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
dias, e aquela conferida por motivo de afastaOra, Sr. Presidente, continua existindo no
N• 18, DE 1988
mento de c6njuge, quando funcionário ou miserviç-o público federal, ainda, os dois sistemas
litar para 90 dias.
jurídicos; o celetista e o estatutário. O que nós
Suprima-se o item III do caput do art. 39.
A proposição, ao acrescentar § 29 ao aitígO
estamos a vertficar? é que o celetista pode
em tela, faculta a conversão de 1/3 (um terço)
vender um terço das suas férias, o_ que nªo
EMENDA N• 4, DE PLENÁRIO,
do período de licença especial em vantagem
é permitido ao funcionário público estatutáriO,
pecuniária.
Com esta proposição, também~ era nosso
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Em defesa do projeto, sustenta o seu ilustre propósito conceder _o direito _à licença-prêmio
N'18, DE 1988.
aos funcionários não somente ap6s os dez
No item II do caput do art. 4", onde se lê: __autor a necessidade de se reduzir o período
de aquisição da chamadÇI licença-prêmio e
anos de efetivo exercício na sua função, mas
"apoio e assistênçia moral, material e econóo de afastamento do funcionário, pois seis meapós dncó anos de efetivo exerc.(c_io, preenmica ... ", substitua-se por: "apoio e assistência
chendo os mesmos pré-requisitos do Estatuto
moral e material..._".
ses seria tempo excessivamente longo e, por-

1-o prazo de vigência que,_em nenhuma
hipótese, poderá ser inferior a 6 (s.eis) meses
ou supertor a 2 (dois) anos;
_
n-o salário, as gratificações, os prêmios,

EMENDA N' 5, DE PLENÁRIO,
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 18, DE 1988
Dê-se ao item do C?lpUt do art. 6~ a seguinte
redaç.ão:

~

__ =========-

- ---

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

~

abril de 1989

quarta-feira 5

DIÀRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dos Funcionários Públicos, contido no s_eu art.

116. Sr. Presidente, nesta justificatiVa-que nós
nos propomos a: fazer agora, à guisa çle expli-

cação, não encontramos nada ejue pudesse
inquinar de inconstitucional o nosso projeto.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nação
buscou com a nova consütutção -- reencontrar-se _com seu destino e futuro. As suas insti·
tuições políticas e o regime sócio-econômico
foram reestruturados dentro de uma visão moderna e progressista da sociedade. Os avanços

sociais, principalmente de __ amparo à classe
trabalhadora, da qual os funcionários públicos
são uma importante parcela, constituíram,
sem dúvida, uma conquista histórica para nosso povo, abrindo perspectivas promissoras ao

exercício de uma democracia social efetiva.
Consoante, Sr. Presidente, essa mensagem
renovadora e social da Carta, a que todos povo e Constituintes - e"nvolveu, que se traduz, em última instância, por justiça social,
apresentamos a esta Casa; em novembrà do
ano passado, logo após a promulgação da
Constituição, Projeto de Lei n·· 93;. i]ue itíereceu agora ser inquinado de inconstitucion_al,
alterando o art. 116 da Lei n' 1.711, de 28
de outubro de 1952, que "dispõe sobre C! Estatuto dos Funcionários Públicos CiviS da
União".
Além do mais. havia necessidade, há muito,
de se reformar esse instituto, compatibilizando-o com as novas exigências .do mundo
atual.
Mas qual é a alteração prdposta no projeto?
Reduzir o tempo de serviço necessário à aquisição do direito à licença-prêmio ao fundo·
nário público, de dez para cinco anos, fJXando
o período de afastamento em três meses e
não em seis, e permitir ao servidor converter
um terço de sua licença especial em vantagem
pecuniária, calculada sobre a respectiva remuneração.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
da União, instituído pela Lei n~ 1.711, determína no seu art.. 116 que o funcionário público
terá direito a requerer uma licença-prêmio de
seis meses após o exercítio efetivo dé trabalho
de um decênio, com todos Os direitos e vantagens do cargo.
A nossa propositura mantém os requisitos
necessários para a concessão desse direito
ao servidor, como diminufçã6Pi-oporCI6"n81 do
número de dias de licença para tratamento
de saúde em si ou de membro de sua família,
motivo de interesse particular, etc.
ConseJVadas também as condições do Estatuto que impedem conc-éder o benefício
quando o funcior·ário tiver sofrido pena de
suspensão, faltado ao serviço sem justificativa
e, é óbvio, se houver gozado licença.
A faculdade do funcionário público poder
converter um terço de sua licença em quantia
pecuniária é uma inovação da proposição,
dando-lhe mais liberdade de opção, medida
que viria ã aumentar o seu salário.
Sr. Presidente, embora estejamos na vigên~
da de uma. nova Constituição, ela ainda não
derrubou a CLT. Parece-me cjue o funcionário
público estatutário não tem o direito· que os
funcionários celetistas, no quadro de fundo-

nário;:>públicos, têm- dando, pois, mais liberdade de opção, medida que viria a aumentar
o seu salário, vantagem essa .significativa, levando em conta as dificuldades. financeiras
que afligem, de modo geral, hoje, os trabalha·
dores e, em especial, os servidores públicos,
pressionados pelos elevados índices de inflação e crônico arrocho salarial.
Justificando o projeto, dissemos que cinco
anos "bastam para que o funcionário venha
a conquistar o din~-ifo à licença, mantidos, todavia, os pré-i"e(JuiShos dq_ zelo _admini~trativo.
E, igualment~;·.&a:stam-lhe três meses de afastamento, período que representa o triplo do
tempo de férias".
A licença-prêmio, como o próprio nome es·
tá a dizer, é uma recotnpenscr conferida a
quem durante anos se distinguiu no serviço
público, pela assiduidade, competência e
comportamento. .
.
Trata-se de -um fnêfífO ·pessoal do trabalha·
dOr, -sem dúvida, mas constitui, também, um
incentivo real ao trabalho, à produtividade, ao
desempenho dedicação do servidor público
no sentido de melhor produzir e servir à populaÇão..
_Ju.sto, pois, que se conceda a esse servidor
exei:Yrplar o prêmio -num período de tempo
níéiior de serviço em cinco anos e não como
está prescrit<? at~Jalmente na legislação e~
cífiC:a, que é dez anos.
Devo dizer, Sr. Presjdente e Srs. Senadores,
que esta conduta é aceita em muitos Estados
do País, mas estranha a muitos órgã."OS da
própria Administração federal. Estamos legis·
!ando praticamente sobre um aeordq_ que, na
prática, já existe, já funciona. É justo, pois,
que se conceda a esse servidor exemplar a
licença-prêmio após cinco anos de serviço.
O sentido de nossa proposição é justamente
democratizar mais o instituto do beneficio~
-.proporclon.;sndo ao funcionário o seu gozo em
número maior de vezes.e, ao mesmo tempo,
de servir de estimulo ao serviço.
Como disse no início, estriba~se a proposta
na esteira das conquistas sociais irreversíveis
que a Carta Ma·gna outorgoU-muito sabiamente aos trabalhadores brasileirQS.
Por ·outro lado,_ salientamos já os méritos
do presente projeto de lei, como seu embasamento. social, que lhe confere validade como
instrumento de conquistas reais do servidor,
destacamos a sua constitucionalidade, que se
ajusta às normas da Lei Maior, visto que não
se está instituindo regime jurídico para o fun·
cionário público, mas tão-somente alterando
benefício já previsto na legislação pertinente,
qual seja, o da licença especial.
Srs. senadOres, em vista do exposto, esta·
mos encaminhando ao acurado exame de
Vossa"s ExCelências a referida proposição, encarecendo a sua reflexão sobre a mesma, os
seus objetivos sociáis patentes, a busca de
um melhor aperfeiçoamento da matéria, e, por
fim, o Pedido de acolhimento e .apoio, condições indispensáveis à sua aprovação pelo plenário do Senado da República.
Creio, Si. Presidente e Srs. Senadores, que
com esses· es:.clarecimentos posso encerrar,
neste instante, a minha justificativa e apelar
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para este Plenário, para os eminentes Sena~
dores no sentido de que reflitam um pouco
sobre este projeto de lei que procura institucionalizar um fato já correote, costumeiro neste
País, e possamos rejeitar esta inconstitucionalidade e aprovar o projeto de lei por nós
proposto, que recebeu o n~ g3, - · - Era o .que tinha a dizer, Sr. Presidente e
Srs. Senaâores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -

Encerrada a discussão.
Em votação .o_ projeto.
os· Srs. SenadoreS que oaprovaill, queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado. O Projeto ser~ afquivado.

É o seguinte o Projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
.
N• 93, DE 1988

Altera o art. 116 da Lei
de 28-10-52.

n~

1.711,

O CongreSs.o nacional decreta:
Art. I' Oart 1!6daLain•!.711.de28
de outubro de 1952, passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 11 õ. Após cada qüinqüênio de
efetivo exercício, ao funcionário que a requer, conceder-se-á licença especial de
3 (três) meses, com tOdos os direitos e
vantagens .do C.:Jfgo que ocupa.
§ 19 Não se concederá licença especial se houver o funcionário, em cada
qüinqüênio:
I - sofrido pena de suspensão, ainda
que convertida em multas;
l l - faltado ao serviço injustificadamente; e
III- gozando licença:
a) para "tratamento da própria. saúde
por prazo superior a 90 (noventa) dias,
consecutivos ou não;
b) por motivo de doença em pessoa
da família, por mais de 60 (sessenta) dias,
- consecutivos ou n"ão;
c) para o trato de interesses particulares; e
d) por motivo de afastamento do cônJuge, funcionáriO ou militar, por mais de
90 (noventa dias).
§ 29 É facultado ao funcionário converter 1/3 (um.terço) do período de llcen~
ça especial em vantagens pecuniárias,
calculada sobre a respectiva remuneração."
.

Art. 29 Esta lei éntra em 'vigor na data de
sua publicação.
·
.. ..
_
Art. 3-" Revógain-se. as diSposiçõeS -em
contrário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item5
Mensagem n• 59, de 1989 (n" 97/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Govemo do Estado do
Rio de Janeiro, a elevar, temporaMamen~
te, em 5.175.00Q (cinc6 mühoões, cento
e setenta e. cinco mil) Obrigações do Te-
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OTN, o limite de seu

endividamento-. (Dependendo de parecer.)

Nos termos do C)rt._ 9?. da Resolução 09 _o 1,_
de 1987, designo o nobre SenadorJamill:'l~d~_:_
dad, para emitir parecer, oferecendo o re;spéctivo projeto de resalu~o.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.J. Para
emitir parecer) -Sr. prestde11te~ Srs. Sena--

PROJETO DE RESOLUÇão
N" 13.
DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do
Rio de Janeiro a elevar, excepcional

e- temporariamente, o limite de endlyidamento do Estado.

O Senado Federal resolve:

Art. 1~ É. o Governõ do Estado do Rio de
Janeiro autorlzado a eleva_r, excepdonal e temporariamente, os parâmetros dos itens I, II,
e UI do art... 2~_ da Resolução no 62, de.. vinte
beração do Scinad_o Federal a ª'-lltori?:ãção para
e oito de outubro de mil novecentos e seter1iâ"
que o Governo do ~tado do Rio de Janeiro
e cinco com as alterações da Resolução n~
eleve, excepcional e temporariamente,_o-IÚT'Iité
93, _de_ on~ de outubro de rnil novecentos_
de endividamento daquela entidade, devendo,
e _setenta e seis, ambas do Senado Federal,
para tanto, contratar operação de crédito junto
de modp a permiUr a cc;mtratação de uma
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Ecooperação de crédito rio valo.r de NCz$
nômlco e Social --BNDES~ cmnO ageáte da
-10.259.334,00 (dez mUhões, duzentos e _cinAgência Especial de Fmanciãfnêhto Industrial
qüenta e_ nove mil, e trezentos e trintct e_quatro
- Firlame, c'dm a_s seguintes camr:terísticas:
cruzados novos) junto ao Banco Na_çional de
D~senvolvim~nto E_conômico e Soc::i_aJ---:- (BN~
A-Valor: Cz$ 10.259.334.000,00 (_correspondente a 5.175.000 OTN. de Cz$ ].982,48, . .I?~)!5omo agente da Agénc::ia ESpei::iaJ de
Finandámento Industrial- (Finame), destiemAgo/88);
nado à suplementação· de recursos refereÍltes
"A" -cz$ 683.955.60o,oo
. à aplicação d~ c_orreçã_Q monetária nos valores
"B'"- cz$ L595.896.400,oo
da equisiçáo rl:e carros de metrô, pré-metrô
"C"' _cz$ 7.979.4az.o_oo,oo
e Outros equipamentos. _ __ .
.
B-Prazos:
Art. 2 9 Esta- reSolução etttJ:a ell,l vigor n-a
l -de carência:
data. d__e__s_ua publicação.
subcrédito ~·A,.:..24_tDe~e.s;
I:._ o parecer, Sr. Pre_sidente.
subcréd.ito "8": até2.~ nieses;
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) subcrédito "C"_: 24 meseS.--Pas~a-se à discussão d.o projeto_ em turno úni2 -de amortização: ---co-;-1Pausa.)
subcrédito "A":_2.9_m_e5es;
Não havendo quem peça a pafavra, encerro
subcrédito "B"; 67 meses;
a discussão.
subcrédito "C:"-:96 meses.
Encerrada a discussão.
O Srs·. Senadores que o aprovam permaC-JUI'QS!
necem sentados. (Pausa.)
subcrédito "A": taxa variável;
_Aprovad_o.
__
subcrédito "8":8% a.a.;
Sobre a mesa, redação fina] da matéria que
subcrédito "C":l1,5% a.a. (induindo "dei
será lida pelo Sr. 1o Secretário.
credere")
É lida a seguinte redação final.
dores:

Como a Mensagem n? 059, de 1989, o Senhor Presidente da República submete à deli-

D - Garantia:
vinculação de quotas-partes do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias (ICM),

e
E - Destinação dos recursos:
suplementaç:ão de recursos r~feren
te à aplicação de correção monetária nos
valores de aquisiÇão de carros de metrô,
pré-metrô, e outros equipamentos.
Segundo os tennos do Ofido E.M. n9 409,
de 15.12.88, do Senhor Mirjstro da Fazenda,
a operação em Cill!Sa enquadra-se na execução prevista no item V1, alínea c , da Resolução
n 9 1.469, de 21-3-88, com-~ redação introduzida pela Resoluçàon~' 1.501, de_27·7-88, ambas do Cons-elho Monetário Nacional.
Nos termos da Resolução n" 1, de 1987!
opinamos favoravelmente sob os aspectos
econômico-financ~1ró ·e legal da operação
que, examinada pelo Banco Central do Brasil,
foi considerada em condições de ser autorizada.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da Mensagem, nos termos do seguinte:

Redação final do Projeto de Resolução n~ 15, de 1989.
_
O relatOr apresenta 1:1 redaçãO ftnal do Projeto de Resolução n~ 1_3, de 1989, que autoriza
o Governo do Estadq do Rlo de Jane-Jro a
elevar, ~epcional e temporariamente, e o iimite de endividamento do eptado.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1989. Senador Jamil Haddad Relator.
ANEXO

AO PARECER

Red.ação final do Projeto de Resolução no 13, de 1989.
Faço saber que o Sehado FeQ.erê-1 a~rovou,
nos termos do artigo 52, inctso VI,_ da Constituição Federal, e eu, Pres_idente, promulgo a
seguinte.
RESOLUÇÃO N•

, de 1989

Autoriza o Governo do Estado do Rio
de Jllneiro a' elevar, excepcional e tempo~
rãriamente o limite de endividamento do
estado.

O Senado Federal resolve:
É O Governo do Estado do Rio
de Janeiro autorizado a_ elevar, exc::epdonal
temporariamente, os parâmetros dos Itens I,
II e IIJ do art. 2 9 da Resolusão no 62, d.e 28
de outubro de 1975, modificada pela Resolução no 93, de 11 de QUtubro de 1976, ambas
do Senado Federal, de modo a permitir a contratação de uma operação de créditO nO valor
de NCz$ 10.259.334,00 (dez mahões, e duzentos e cinquenta e nove mil, -trezentos e trinta
e quatro cruzados novos), junto ao Banco !'iadona! de Desenvolvimento Econômico ·e Social - (BNDES), como agerffé dã Agência
Especial de Financiamento fndl,lstrial- (Finame), destinado à suplementação de recursos
referentes _à aplicação de correção monetária
nos valores da aquisição de carros de metrô,
pré-metrô e outros equipamentos.
-Art. 2n Esta-~reSõlução entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 1o

e

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - em
discUSsáo a redaç:ão final. (Pausa)
Se nenhl!m Sr. Senador desejar usar a palavra, enceri'ó a discus_são.
Encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria é dada
como definitivamente aprovada, independentemente de votação, nos termos regimentais.
A rilatéria vai à promulgaç:ão.
O Sr._ Jamll Haddad -Sr. Presidente, peço a palavra para Uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivá) • A
Ordem do Dia ainda não foi encerril.da, nobre- .
Senador. Logo -após, concederei a palavra ã

v. Ex".

Duamte a votação do item l O Sr.
Senador Iram Saraiva deixa a Cedei~ da
Presidênda que é ocupada pelo Sr. Sen~
dor !Yelson Cameiro

O SR. PRESIDSNTE (Nélson CarneirO)
- Volta-se ao ttem 1 da pauta:
·
Votação, em turn_o único, _do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF no
- .5, de 1988, ·que- disPõe sobre_os: v_enO·
mentes dos conselbeiros, auditores e
membros do Ministério PúPlico do Tn'bunaf de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: arl 49
A discussão d.3 matéria foi encerrada em sessão ordinária anteder.,
Passa~se_à _votaçãÕ do veto,
...
O veto exige, para sua rejeição, 9 voto Con·
trário da maioria absoluta da composição da
Casa,_ em votação secre~_,
Os Srs.Senadore_s que votarem Sif\\ estarão
aprovando o veto, rejeitando, portanto, a parte
vetada.
OSR.JUTAHY MAGALHÃES-Sr. Pre·
sidente, solicitO o adiamento, caso seja possíve[, da votação desse veto, pelas razões já expendidas aquf e-m diversas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Consulto à <:~sa sobre o requerimento_ do
nobre Senador Jutahy Magalhães.
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O Sr. Edison Lobão -Sr. Presidente, o
PFL apóia o requerimento do nobre Senador
Jutahy Magalhães.

O SR. PRESiDENTE (Nelson Carneiro)
- Se não houver oposição do Plenário, vou
dar como aproVado o requerlmento do Senador Jutahy Magalhães. (Pausa)
Aprovado.
_ __

Fica, portanto, adiada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esgotada a Ordem do Dia, passa-se à lista

de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.

O Sr. Jamil Haddad - SL Presidente, eu
já havia pedido a palavra para uma _breve co-

municação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Desculpe, nobre Senador Afonso Sancho,
mas eu não sabia que o nobre Senador Jamfl
Haddad já havia pedido a palavra como líder

para uma breve comunicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad, para uma breve comunicação.

O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Para
uma comunicação.) -Sr.Presidente, Srs. Senadores, o- Senado, na s_essão de ?9 de novembro passado, aprovou o Requerimento n~
166/88, de minha autoria.
_
_
Esse--requerimentO; apoiadO no art. 239 do
nossó Regimerito Interno, solicitava informações ao Senhor Ministro do lnterio~ a respeito
de projetas aprovados com incenti~os do Finar e do Finan. Perguntava, tambem, a respeito dos critérios adotados para a !'res_ervação ambiental em várias áreas do .P~IS _e .Indagava da política adotada pelo Mtm_sterto do
Interior quanto à efetiva implantação do sistema do meio ambiente.
Esse requerimento eü o- for!llule_i e por certo
a CãS<i o aprovou ·dentro ~a: Jetr_a_do art. 49
da Constituição, qUe ln-cltiiú expressamente
na. competência das Casas do Congresso a
·
fiscalização dos atas do Exe<::utivo.
. Trve cuidado _de verificar que o o_ficio..?esta
Casa foi expedido em 9 de dezemb_ro. _
Pois bem. São passados quase 120 dias.
Nenhuma proposta. Nenhuma explicação.
O Senado, por certo, não pode tolerar esse
silêncio que conduz a vedar-lhe o cumprimen·
to _de um dever constitucional.
_
Pois isso, reclamo junto a Vossa Excelência
a adoção de pronta providência para- que a
irr,égularidade seja sanada.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa tomará as devidas providências em
face da re<::lamação de V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (l'{elson Carne!Í'o)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Afon·
so Sancho.
O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE)
_Sr. Presidente; solicitO que o meu discurso
seja adiado para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. EX-' será atendido.

ass·

as forças democráticas de cen~? _e. ~om este
CÕ-ricedo a palavia ao nobre Senador Edinome, caminharmos para a v1tona Já no prison Lobão.
meiro turno.
OSR. EDISON LOBÃO (PFL- MA Pro·
O nome qUe o noSsO pa-rfido oferece é o
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
do honrado mineiro Aureliano 91ave:;, consSrs. Senadores:
cierite de que outros exiStem no PFL ~- em
Vivemos um momento de certa perplexioutras legendas em condições de assum1r esdade política. sao os instantes que antecedem
se importante papeL
.
a escolha dos canQidÇ~tos _à sucessão presiErii virtude disso,, Sr. Prestdente, peço a
dencial da República. O Pais, como que tomatranscrição nos Anais do editorial assinado pedo de surpresa, parece levitar em meio à conlo jornalista Roberto Marinho e publi_cado na
fusão que se estabeleceu na intimidade dos
edição de domingo de O _Globo. ~le ~ ~J_Tla
partidq_s polítiC0!:1 que, desabituados desse tipo
contribuição significativa ao processo polttico
de competição, debatem-se no desespero de
brasileiro e às instituições democráticas.
uma desuniào que em última análise provoca
o cotnproiilefrmento do cenário institucional
DOC{JMENTO A OOE SE REFERE O
brasileiro.
SR. ED!SON LOBIÍO EM SEO D!SCUR·
A cada instante levanta-se uma voz para
nos lembrar que o próximo Presidente daRepública subirá a rampa do Palácio do Plana~to
CONVOCAÇÃO
carregando sobre os ombros, e de manelfa
Roberto Marinho
olímpica, a autoridade de 40 milhões de votos,
ou seja, 51% dos sufrágios válidos deste nosso
Nas vésperas das eleições presidênimenso colégio eleitoral. Isto é faJso. D~ fato,
dais a maioria silehciosa da Nação assisa prosseguir o quadro atual, o futuro Pres1dene
- te, constrangida, o espetáculo de perpled~ República terá no máxirnCl_~~~- d()~_ votos
xidade proporcionado pela elite política
no primeiro turno e Somente no segundo turdo País abrigada no PMDB e no PFL, larno receberá a maioria absoluta. Ora, em ~is
gamente majoritários no Congresso e
circunstâncias, esses votos não lhe devem ser
que, ainda no último pleito, _alcançaram,
creditados por inteiro. O vitorioso terá certaem conjunto, mais de 40% dos votos.
mente os_s_ufrágios inicialmente obtidos e os
A maioria dos brasileiros escolheu esdemais que poderão constituir-se em manifestes partidos não par~ vê-los acovardados
tações contrárias ao competidor e não exatadiante da audácia de grupos minoritários
mente favoráveis ao eleitor.
_
que lhes tem imposto, não só a pauta
Como~- ~ritãO; g?Jrantii' -ao f4tur6 Presidente
dos debates, mas as próprias decisões.
da República a autenticidade, a limpidez de
Não os fez intérpretes da sua vontade poffuma vitória neCeSsariamente expressiva? Coutica - o mais grave e solene ge~o de
be ao jornalista Roberto Marinho, de O Globo,
confiança -para vê-los, agora, perdidos
apontar corajosame~te aos pa.rtidos, e aos
em pequenas manObras, em que a esperseus líderes a soluçao. O cam1nho e o do
teza tem foros de astúcia.
consenso a ser buscado com coragem e paSucedem-se_encontros de goVernadotriotismo. Não é possível que as paixões e vaires, senad~res e deputados, nos quais
dades se anteponham aa:s ~mais leg!timos inte-:
__ flinguém conf~ em ninguém. Rtrt,tnlóes
resses nacionais. E Oós-, pOlíticos, fomos esco·-infindáveis são convoCadas para que calhidos pelo povo, como nos re·cotda Roberto
da participante esconda do outro o seu
Marinho, para assumir este papel. Não po~e
pensamento. Postergamse as decisões,
mos nos omitir de nossos deveres e_ mu1to
forma confortável de ninguém correr rismenos negligenciar nossas. re_sponsabilidaco e de todos resguardarem sua posição
des. E o que_ também é grave: não dispomos
pessoal
-de lnUito tempo para a realização dessa. tarefa
0 PMDB realizoJJ. uma convenção para
Restam-rlos 40 dias para a escolha definitiva
eliminar ambigüidades. nunca, depois da
doS -candidatos, portanto, a rigor, dispomos
_ convenção, foi tão ambíguo. A maioria,
de' apenas 20 ou 30 di?IS para as tratativas
por sinal escassa, afastou uma considede natureza política que nos conduzam a tal
rável corrente_ de ,s~u órgão de cjireção
solução.
praticanâo injuStifiCâV~ "apartheid", que
condenará o partido a uma inevitável deO Presidente da República, José Samey, já
sagregação. Recon4uziu_~se__à_Pre.~idê~cia
emitiu o seU pensamento quando não se furtou à aná1is~,-do artigo escrito pelo jornalista
0 Deputado Ulysse.s Guimarães, seu hder
_ao _longo da travessia para o estado de-:
Roberio Marinho,_ considerando-o "um cha·
mocrático, não para fazê-lo candidate;>
mamehtõ aO bom-senso, um alerta aos parti·
mas, exatamente, para evitar a sua candidos políticos na direção certa do interesse nadatura.
cional".
_
Oportunistas d~ _todas as horas prepaAcho que se de fato queremos servir com
ram-se para desertaL Um esquerdismo
espírito público ao Brasil, devemos ter em conde -ocasião determina os discursos e leva
ta que o editorial de O Globo ê um valioso
0 partido a imitar o PT e_ o PDT. Em lugar
alerta. Precisamos sair, com urgência, da letarde diferenciar-se para disputar, acaba se
gia em que estamos m:rgulhados para uma
confundindo com o adve_rsário.
"_
móviinéntação tempes_tiva de todas as forças
O PFL- de seu lado, apegado ao lbope
políticas com vistas a identificação de um no·
-do dia, corre o País atrás do _çandidato
me que seja capaz de unir verdadeiramente

so,

c-
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ideal. Senadores e deputados, de respeito
e seriedade,

curvam-s~

melancolicamen-

O SR. AlBANO FRANCO (PMDB- SE.

Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presite diante de figuras despreparadas, desde
dente. Srs. Senadores_.. por diversas vezes. utilique apresentem razoáveis índices de po- zei-me desta tribuna para aqui tratar de quespulariedade. Sem ê_ncontrar o nome protões relacionadas com o desenvolvimento do
videncial, corividam o ex-Ministro AureNordeste. Especificamente, cuidei em mostrar
liano Chaves, para em seguida, com
que, no presente, a elevação da capacidade
maior desenvo_ltura, prosseguir na busca
geracional de energia elétrica assume prioridesesperada do salvador.
dade impostergável na extensa ãgenda das
_necessidades económicas regionais. Isto porEstá na hora do chamamento à responsabilidade. Ainda está em tempo de
que a a.tual produção de eletricidade, tendo
reverter o -quadro. A maioria da população como base o sistema Chesf, já não ê suficiente
que condena a invasão de _fábricas e a _ para atender ao crescimento do consumo.
sabotagem às torres de distnbuiÇ"_ã;cj _çie
r·Este_fato, Presidente, Srs.S_enadÕres, plenaenergia; que não aceita, _em cada greve,
mente conhecido _das autoridades feder.ais,
a ação desembaraçada dos piqueteiros poderá comprometer irremediavelme_nte o
profissionais que coagem os trabalhado·
cr~scirrtento. d_a região nordestina, caso não
res; que está em desaçordo com arrose çonstrua em prazo hábil a hidrelêtrica_ de
gância e empáfia com que a CUT blo- Xingó, no rio São Francisco. entre QS Estados
queia qualquer entendimento._ de que pas- de Sergipe e Alagoas.
sa resultar a controle da inflação e a eleva- ___ Projetada para gerar 50D !'1egawatetts de
ção possível dos salários, não se sente _ ener_gia, a Hidrelétrica de Xingá, cuja construrepresentada na arena política.
ção foi iniciada em 1987, deveria estar conTem por isso mesmo, legitimamente, cluída em 19.92. Entretanto, em face aos atrao direito de-cobrar dos líderes do_PMDB
sos que vêm sofrendo os cronograms das
e do PFL uma proposta séria e consisoQras, devido ao aparte insuficiente de recurtente, uma candidatura de consenso que sos financeiros, somente por volta de 1994
seja a intérprete da sua vontade politica. estabid_celétrica estará em funcionamento, isto
Um candidato de renovação que não se
se as obras forem retomadas ao seu ritmo
normal
enrede em manhas e combinações inaceitaveis. Um c;:andidato que não fuja dos
Preoçupa-me profundamente eSse atraso
temas controvessos e não faça do subter- nas obras de Xingó, Sr. Presidente, Srs. Senafúgio a suprema sabedoria política. Um
dores, pelos incalculáveis prejuízos que trará
candidato; afinal, com· uma abordagem
ao Nordeste, sobretuóo aç setor industrial, que
modema e otimista- dos problemas brasi- terá seu crescimento comprometido pela falta
leiros, que devolva à Nação o direito de de energia. isso também põe a população norsonhar com o fu_turo.. E que lhe ofefeça
destina sob risco ele racionamento de energia
uma alternativa melhor que a de obri- _ainda maior do que o de 1987, que foi da
gá-la a escolher_ entre um projeto caudi- ordem çie 12% do consumo efetivo.
_
lhesco-populista e um outro sectário eConsiéjera.d~ a mais importante obra do semeramente contestat6rio.
tor el~trico neste final de s_~ç_ulo, Xingó está
Esse dilema absurdo só está posto, em
sendo tocada hoje com apenas 30% do ritmo
virtude de se encontrar a <;las_s.e política iniçialmente previsto pela Chesf, muito emboatingida por um acessO inexplicável de r_a se trate de uma obra prioritária e de baixo
descrença na capaddade de reabilitação
investimento por kilowatt a ser gerado.
do País. A verdade é que_ os problemas
Devo qui enfatizar, por exemplo, enquanto
nacionais são graves, mas podem ser en- a geração de um kilowattde energia em !tapafrentados e resolvidos.
rica custa 22 milésimos de dólares, em Xingó
O Brasil não é republiqueta. É: uma
este custo cairá para 14 milésimos de dólares,
grande Nação. Conven_çam-se os- repre-- sendo portanto 36% inferior. Uma usina nusentantes da maioria de que é mais fácil dear normal, construlda sem maiores atropea missão que lhes cabe de reprogramar los, gasta em cada kHowattlhora 40 milésimos
com seriedade, racionalidad.e e espírito de dólar.
público as nossas atividades económicas
E&te baixo custo é devido às condições favoe sociais, do que a tarefa demolidora em ráveis da topografia onde a usina será edificaque ora se acham empenhadas as lamen- da, pois, estando totalmente encravada no catáveis figuras do caudilho_~ do agitador ntando rio São Francisco, Xingó está sendo
candidatos, nos seus desvairados propó- construída inteiran1ente em enrocamento, ou
sitos de tentar reduzir a estrutura nacional sejã, das roç:has que a cerc;_am, E'Stá sendo
às suas pequeninas dÚnen$Ôes pessoais. retirado o material usado para a construção
Que surja um gesto de grandeza e de da barragem. Ai reside a diferença entre todas
coragem, uma convocação para a defesa as usinas hidrelétriça.s construídas no Brasil,
dos nossos valores e para ~ retornada já que suas respectivas barragens foram feitas
do desenvolvime_nto cqm justiça social. de concreto, portanto mais onerosas e com
A resposta será_jm~dj_ata e _irá refletiN>e _ m~ior tempo de duração das obras.
inapelavelmente nas umas.
A:3 [él.voráveis condições topográficas ainda
permitem a redução de outros dispêndios
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro) pois, estando localizada entre as paredes do
- CõriCé:do- a pâlavra ao nobre Senador Alba- caniondo rio São Francisco, Xingó terá impacto zero sobre o meio ambiente. Não há terras
no Franco.
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férteis a serem c_obertas; não há cidades nem
a serem reconstruídas. lsto é exatamente
o contrário do que ocorreu na construção da
hidrelétrica de ltaparica quando sete cidades
foram cobertas total ou parcialmente pelas
águas da barragem, obrigando a Chesf a indenizar 40 mil pessoas que residiam na área.
Cerca de 30% dC:Is custos de ltaparica foram
consumidos_ pelas indenízações.
Observa-se assim, Sr. Presidente Srs. Senadores, que sob a ótica da relação custo/beneficio, ~ hid-relétrica de )Cingó, com investiment9S previstos em US$ 2,3 bilhões de dôlares, apresenta total racionalidade econômica
e situa-se, no momento, como a mais ímpcirtante obra de infra-estrutura do Governo federal. Desta forma, é mister que se faça um ingente ·e-sforço no sentido de dotar _a Ch.esf
dos recursos indispensáveis à retorriãda do .
ritmo necessário à construção dessa importante_ hidrelétrica, a fim de que o Nordeste
tenha a sua oferta d~ eletricidade ampliada
no Tnído da próxima dkada e não seja prejudicada nas suas_aspirações desenvolvimentais.
Enfim, Sr. Presidente, Srs Senadores, deixo
aqui meu apelo aos senhores Ministros da área
Econômica, especialmente os Ministros Maílson da Nobrega, dª F.?~z:enda.._ e João Batista
de Abreu, do Planejamento, p8ra que intensifiquem gestões junto às agências de financiamento (BNDES), e Bancc Mundial, no sentido
de que os recuros sejam a tempo liberados.
Solicito também, desta tribuna, ao Ministro
Vicente Fialho, que hoje está visitandO as obfã:s_
da hidrelétrica de Xingó, considere prioritária,
na área de seu ministério, esta realiz.ação tão
significativa_ pcira a'quela região sofrida.
Era o que tinlia a dizer. (Muito bem!}
via~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, convocando uma extraordinária, a realizar~se hoje ...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carn~iro)
- A Mesa, levando em conta a neces.sidac;le
de se continuarem os entendimentos para a
votação da revisão do Regimento Interno do..
Senado Federal, vaí cancelar a sessão extraordinária anteS determinada. A matéria entrará
amanhã, em Ordem do Dia, dependendo de
parecer que será dado oralmente pelos relato--res da Mesa e da Comissão Qe JJJStiça. Entrementes, serão distribuídos, entre os Srs. Senadores, os parecereS proferidos por essas duas
entidades, para que o Plenário possa deliberar.
No momento, apenas, a Mesa ...
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. p_r_esidenw
te, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)
A Mesa não está abrindo a sessão, está
fechando ...

~

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas é exatamente $so daí que eu iria perguntar, porque
nôs terrios aqui, -dentro da sessão extraordinária, o empréstimo· para a cidade de XiqueXique, motivo pelo- qual, temos aqui a presença do Seriador Ltiíz Vi:;ma Filho.. ~
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Came~o)
- Amanhã, votaremos o- empréstimo para a
cidade de Xique-Xique, com prioridade.
Quero lembrar aos nobres colegas que hoje,

às 18h30min, há votação, não 56 na Câmara,

como no Senado, na sessão do Congresso
Nacional. São vários vetos que vão ser examinados, da maior relevância e, por isso mesmo,

eu peço a presença de_ todos para que não
sejamos surpreendidos_c_om a falta de quorum

no Senado, já que tudo indica que haverá quorum na Câmara dos Deputados· para todas
as decisões.

Peço desculpas aos nobres Senadores
Afonso Sancho e Áureo Mello por tê-los conci-

tado a falarem em uma sessão extraordinária
que não houve. V. Ex.,. continuam inscritos,
em primeiro lugar, para a sessão ordinária de
amanhã. Assim, não haverá sessão _extraordinária esta tarde.

dito no valor correspondente, em cruzados novos, a 447.750,00 (quatrocentos e quarenta
e sete mil, setecentos e cinqüenta) Obrigações
do Tesouro Nacional (OTN). (Dependendo de
parecer.)
-- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está ence_i-rãda_ a sesSãO.

(Levanta-se a sessdo às 15 horas e 50
minutos.)
Instituto de Previdência
Dos Congressistas
11• Reunião Ordinária, realizada
em 6 de setembro de 1988~

Às deie.S.Seis horas do dia seis do mês de
setembro do ano de hum mil novecentos e
oitenta e oito, na sal_a de reuniões çio Instituto
de Previdência dos Congressistas - IPC, reuApresidência designa para a se~s_ão ordi.- niu-se o C'oiiselho Deliberativo da entidade
sob a pre~tdência do Deputado Gustavo de
nária de amanhã, às 14h30min, com a se- Faria, preseôte os SenhoreS Conselheiros: De~
guinte
putada Anna Maria Rattes, Deputado Israel Pinheiro, Deputado Pedro Colin, Deputado Antonio de Jesus, Dr. Antonío Geraldo Guedes.
ORDEM DO DIA
Abertos_os trabalhos, foi lida e aprovada a ata
da 1o~ Reunião Ordinária, realizada em 16 de
junho de 1988, tendo, em seguida, o Senhor
1
Presidente Gustavo de Faria determinado a
Veto Parcial
distribuição dos processos constantes da pauPROJETO DE LEI DO DF
ta entr~ _·os Senhores Conselheiros Relatores,
N• 5, DE 1988
seguindo-se a apreciação dos mesmos pelo
Conselho. Foram, então, aprovados os seguinVotação, em turno único, do veto parcial
tes proceSsó·i~f: ao Conselheiro Deputado Anaposto ao Projeto de Lei do DF n~ 5, de 1988,
tonio de ..Jesus, processos de auxílio-doença,
que dispõe sobre os vencimentos dos consea saber: Aarão Steinbruch (n~ 1.255/88), Alceni
lheiros, auditores e membros do_ Ministério Público do Tdbunal de Contas do Distrito Fe- Angelo Guerra (n" 1.183/88); Áffi-i:únda ZaUii
Fellows (n~ 3jb/88) . .Anna AniéUa Bezerra Banderal.
deira de MeiJe (n~ 1.136188), a-ntonio José ViaParte vetada: art. 4°
na (n" 1.256/88), Antonio Manoel t-1adeira (n~
2
. 1.141188), António Tiberv Ccista (n1 1.287/88).
PROJETO DE LEI DO SEI'IADO
Sianor Antunes de Siqueira (n9 1.243), Breno
N" 19, DE 1989
Braz de faria (n" 1230/88), Célia Humberto
dos Scintos (il" 1.26?/88), Oafliel Ventura Tei·
(Em regime de urgência- art. 371, "c",
xeira (n~ 1.286188), Dejalma Reis da Silva (n"
do Regimento Interno)
989188), Diva Fernandes Braga (n~ 1.182188),
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
Eduardo Jorge Martil-ts Alves Sobrinho (no
de Lei do Senado n~ 19, de 1989, de autoria
l-326/88), Eliane Cunha Cruz Vieira (n•
do Senador João Menezes, que proJbe emis1.175/88), Epílogo de Gonçalves Campos (no
são de moeda pelo prazo de sessenta dias
1.337/88), Eurípedes Magalhães da Silva (n9
e dá outras providências. (Dependendo de pa1.153/88), _Eurípedes Magalhães da Silva (n"
recer.)

3
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 3, de 1989

Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nQ 3, _de 1989, de ãutoria da-comissão diretora, que adapta o Regimento Interno
do Senado Federal às disposições da Constttuição da República Federativa do Brasil, e
dá outras providências. (Dependendo de pareceres.)
4
MENSAGEM N' 63, DE 1989

Mensagem n? 63, de 1989; (ne 109/89, na
origem), relattva à proposta para que seja autOrizada a Prefeitura Municipal de Xique-Xique,
Estado da Bahia, a contratar operação de crê-

1263/88), Fernando Marques (n" 1.346/88),

Heitor Matte (n" 1213/88), Iracema Di Beneditto Kemp (n" 1.394/88), ltetvinaAlves da Costa (no 1.344/88), Jarbas Roch~ Gomes (n'
1.185/88), Jonas Pinheiro da Silva (n"
1.205/88), José Antonio de \Lasconc_elos Co.sta
(n" 1.433/88), José Geraldo Lopes da Costa
(n" 1.171/88), José Justino Filgueiras Alves
Pereira ( 1° 1.291), José de Uma Silva (no
}.264/8 ), José de Mancila Madeira (no
].345/88), Lai.Jde!ina Cotrim (no 1.14-4/88), Lâzaro Ferreghetti (no 1.038/88), Luci Gonçalves
Saigg (n" 1.165/88), Lucy Maciel Neiva (n"
1.214/88), Luiz Alberto Soyer (n" 1.198/88),

Luiz Gonzaga Lopes Costa (n' 1.177/88), Mag~
da Maria de FreitaS Brum {n·' 1.295/88), Marcia
de Sousa Almeida Ú1" 1.164/88), Marcos No·
gueira Magalhães (n'' 1.181/88), Maria Betãnia

Ferrei ra Maia (n9 1.242/88), Maria Helena C_outinho de Oliveira (n9 1.221188t_ Maria Xavier
Víana (n 9 1.145/88), Matheus lensen (n"
1.333/88), Miguel Alves Pereia (n"

1J 70/88),

Odulfo Vieira Domingues (no 1.325/88). PaUlo
1.163/88), Plínio Barbosa Martins (n•
1.176/88), Raimum:lp Nonato Rodrigues Cordeíro (n9 1.328/88), Raimundo Nonato Rodrigues Cordeircr(n" 1..396/88), Ricardo Marinho
Bandeira de Mello (n• 1.135/88), Roberto Pereira da Silva (n' 1.265/88), Rubens Mendonça
Monteiro (n9 1.285/88), Sônia Barbosa Monteiro (n~ 1.284/88), Tarcísio da Silva f.1arques
(n9 1.216/88), Tarcísio da Silva_ Marques (n•
1.278/88), Valmásio Nunes Aragão (n•
1.282!88),_Vanda Laura Lerte Lima (n?
1.392/88), Wilma Dallanhol (n? 1.178/88); ao
Conselho Sr. Antonto Geraldo Guedes, process_os de averbações de mandato, a saber:
Aloysio Mari<;I Teixeira Filho (n~ 949/88), Eunice Mafalda Michilles (n? 1.609L8_8),JúJiQ Costa- mila_n (n? 1.456/88) e Luiz Alfredo Salomão
(no 1.184/88); também ao Conselheiro Dr. An·
tonio Geraldo Guedes, processos de concessão de pensão, a saber: Agelina Maria da Costa
(n~ 1.041/88), Antonio Costa Figueira (n•
1.335/88), Arina Ribeiro de" -carvalho Figueiredo (n~ 798/88), Carlos Alberto_ Oliveira Farias
(n• 1219/88), Cyrene de Andrade Carneiro (no
1.228/88), Darcy Pedroso Machado Gaia (n"
1.120/88), Edson Paulo Pacheco Outra (n•
763188), Esmeralda Chagas de Araújo (n"
1.269/88), Maria Nazareth Raupp Machado _(n•
803/88), Neuza Pacheco (n" 1.167/88), Clbiratan

Oliveira Peres (n• 1.206/88) e Zélia f:"eijó
Sampaio (n•548/88); processo de pecúlio parlamentar de Luiza Mor~s Correia TávOra (n?
1253/88); é!inda ao _Cõnselheiro Dr. Ántonio
Geraldo Guedes, processo de auxHio-funeral,
a saher: Ana Laura Kern MachadO (i1 9
1.431/88), Cyrene d_e Andrade Carneir9 _(n•
1.229/88), Joao Lincoln de Almeid~ _(n•
1.162/88), Magda Maria de Fre(@s_Brum (n9
1296188), NelSon Panú::ker (na 1.292/88), Ro_berto Sant'anna Mattos (n9 1.428/88)_e Yolanda Peres Lima (nç 1. 429/88}. Em seguida,
õ Conselheiro Dr. AntOfüO Geraldo Gue_des solicitou a palavra para apresentar pareceres em
que se analisa os Balancetes Patrimoniais e
Demonstrativos das Re_ceitas de Despesas referentes aos meses de maio, junho e julho/88,
concluindo pela aprovação dos mesmos.
-Após o exame de seus termos também os
Senhores Conselheiros .se manifestaram favoravelmente pela sua aprovação. O_Senhõr Presidente, Deputado GuStaVo de Paria, fazendo
uso da palavra, apresentou as propostas de
resoluções ni>S 4 e 5, de 1988,ambas alterando
o teta máxim-o·çara -empréstimos financeiros
a segurados. Após_exame dos termos das propostas também oS Senhores Conselhe"iros se
nian1fesfaram_- faVOravelm-ente- peJa sua aprovação, a unanimidade. Em seguida foram ainda apreciados e igualmente aprovados os processos de inscrição dos seguintes segurados
facultativos: Abdon Vi tório de Carvalho, Abadia
de Fátima Teixeira, Ademir Monteiro e Si_Iva,
Aderbal Jurema Junior, Adilson Gonçalves
Vieira, Adriana Henning Paranaguá Go~el.
Adriana Pincowsca Cardoso Marins de Andra-
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Santos, Alda Ulian de

Oliveira. Alessandra Ãlves Jacobina, Alexandre ·

Bodani Cavalcante, Alexandre Soares ele -Car~

Francisco Quintiliano da Silva, Francisco Te-

Alves T erres Filho, Marcelle Carneiro Leite,

moteo da Silva Filho, Frandsco To nu da Costa

Marcelo Braga Nogueira, Marcia Maria de Aze-

Júnior', Franklin Maciel Torres, Gabriel Telles
valho, Almiro da Cunha Leite Junior, Alonso - Ferreira, GãltleO Nascimento Filho, Geei de
Pereira da Silva, Aluizio Bezerra Saldanha,
Jesus, Gildete Martins Lima de Souza, Gilson
Amancio Dantas Filho, Ana Maria Sãrbosa , LLliZ Paraguassu Bastos, Gilson Sebastião da
Ferreira, André de Borba Amaro, Andrea Maria
Teixeira da Silva Vargas, Andrea Ribeiro de

Rezende, Angela Aureliano, Aniceto Afonso,
Anita de Oliveira Brandão, Anselmo dei Giu~
dice Pereira, Antonia Mendes de Ara_újo, Antanletta Graziano"Forcione, Antonio Càrlos·Cialletti, Antonio CorQeiro Gomes, Ant6rii6 dr;:
Gouveia Henriques Filho, Antonio EdUãrdo
Gonçalves de Motta, Antonio FJavio Testa, Antonto Gonçalves de A! cantara, Antonio Lul~ _9-e
Siquelrá, Antonio Mariano de Souza, Antonio
Mariano Outra, Antonio Marques de SOLi'zêi, Antonio Oliveira de SoUz_ct, Antonio Ródrígues
Neto, Antonio Muniz de Al~uquerque, Antonio
Rodrigues da SilVa, Antonivan Femánt;\es Uma, Aracê de J~s.Y_s Muniz. Argos Madeira da
Costa Matos, AristeU Antonio Elsing, Arniando
Sampaio Lacerda, Aubirainar de So~a Pinheiro, Augusto de Jesus, Augusto Lacerda Urna,
Aurea Líns Leal, Aurenilton Araruna de Almeida, Beatriz Emlliá de Mariz, Benedita Pires Fet-=relra, Carlos Alberto BaStos de Ma<:hadó, C:arlos Alberto Belesa Sol,lsa, CarlOS 'Alberto de
Oliveira, Carlos Antonio Leite Correia •. Ç!rlos
Antonio Rodrigues, Carlos Roberto Borges
Motta, Ca:rmem Guiniarães Amaral, Celia Maria Simões, CelSõ '..losé Albuquerque Costa,
-CeJso Carvalho da CUrlhã, CeSàf AUgusto_ Ciuimarães, Cesar"Au~usto_José de Souza. Cibele
Hammes, Cirilo Nwnes da Costa, aaudei:;in\lves de Andrade, Claudio Cunha de Oliveira,
Cleber de AzevedQ Silva, Cleber Jo~e_ Ribt;;iro,
Oenilda Borges da Silv.a Aln:teida, Oeone Bor~c
·ges Rabelo, Cleonice Martins Evangelista,
Oeusa Maria Cunha, Constança Valenç_a_Rocha, Cristina Julia Fortes Lobato, Danilo Ribeiro de Castro, Danuza de Fátima di Carlantonio
Vanderlei,Danuzat~\ariafonsecaJeke_r,Debo-

rah Fereguetti Cunha, Deijanira da Silva Santana dos Santos, Deomar Rosado, Dilma Dias
Pacheco de Qu~_ros, Dimar Almeida Conrado
Emerick, Divina Ferreira Paracampos, Domingos de Souza Santos, Domingos Per~ira dos
Santos, Dulce Otrnpelo Faustino, Édna Diniz
Vianna, Edimundo Cruz Pereira, Edivaldo Tavares, Edmilson Rodrigues da Costa, Eduardo
Oáudio Santos, Edvaldo Aguiar de Vasconcelas, Ewaldo Alves da Silva, Eliane de Fatima
Santos, Eliane Silva dos ReLs, Elias Ricardo
de Araújo, Elias Siqueira Mendes, Eliezer de
Sousa, Eliodoro.Pereira_ dºs Santos, Elione José da Silva, Eni Soares Vieira, Erivan de Souza
Nunes, EmestoJOsê de Souza Góes, Espedito
Loiola Coutinho, Ester Ferreira da_Silva EUnice_
Gomes de So_uzq. Paiva, Eurico Ptfes da Silva,
Euripedes Alves Ribeiro, Euripedes José Felicio, Eustáquio José dos SÇtntos, Evaldo Be-:_
zerra de Medeiros, Ewarrdro Figueiredo de
Souza, Expedito Bento Maia, Filinto Matos
Maia Sobrinho, F'lavfo Pessoa Guerra, Francisca de Fatima Campos Maia, FrancioscoAntonio Calvacanti Canip·os, Francisco Carlos de
Souza Francisco Chagas Granjeiro, FrahC:isco
Mauricio da Paz, Francis<:o Pondano de Melo,
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$li va, Grac:ilian de carvalho Almeida, Hamilton
Silva, HaroldO Francisco SÜva. Heber Olive"lra

Lima,_ Heine Oliv~ira Lima, Heliene Aguiar e
Silva, Hélio Augusto_ da_ Silveira Filho, Hélio
Ferreira Ufua, Heloísa Maria daApareddaBastos-cunha, Hermmanny Lima Sámuel de Almeida, Iêteirt:l~ Aparedd~úte Oliveira Resen_de,
lerecê SaJeh,_ ~teS- AJmeida çle (\breu, Irene
Ferreira da Silva; Treuda Augusto de Souza,
ls.abel Cristina Nogueira da Silva, !vete Ferre)ra
da Silva; Ivonete Pinientel Sarmento, lzaú Machado da Nóbrega Filho, Jacqueline Aguileras
.Maffia, Jalmir Carlos Dias, Janete Sayuri Fuj·
hara, Jânio de AbreU, Jeová Samuel ~arras,
João Alberto Fafia Alvim, João Alberto.!"\agao de Oliveira S~ntos, João Batista L,eite Ara~
gão, Joffi,o Batista Silva Campos, João de Moraí_s Silva,' Joiio F er:nandes da' Silva, João José
dos Santos-, João Marcos da Silveira l3ê, João
Marcos Ptnho, João Ximnenes de Sá,.Joaquim
--Fonseca Melo, Joberto Mattos_ de Sant'ànna,
Jorge Arou<:a.Lirilêira, j0rge' AugUsto Pedrosa,
Jqrge !"fugo_ Guedes, Jôrge Luiz Alidré di! Mellci, Jorge Victor de Oliveira, José Alexandre
da Silva, José Affialdo Frota de Albuquerque,
José Carlos Brito Gomes, José Carlos Cordeiro, JOsé Carlos de Carvalho Pontes, José
CarloS de Matos. -_José Car1os de Lima, José
CoSTrio "Ritielrà, :JoSé. de"Aràújo Cardoso; José ·
de Pauía' Reis·, JOSt! do NãScimento Dantas,
José Felix-áa Fo"nsecâ Gaivão, José Fedeira
-'de _BritO, José Henrfque dá Silv-a, José- fienrique Umà, "JoSé Hilton da Roch~ Araújo, José
Hiltoil Mensales da Silva, José Kairala Neto,
JoséKleber Leite de Castro Junior, José Luiz
de Andrade Lima, José Manuel do Nascimento, José Marcondes Sampaio, José Martins
dos Santos, .,José Moreira LopeS Neves de
Araújo, José Nogueria Alves Filho, José Rodrigues Chagas, José Rodrigues Filho, José Rodrigues Montenegro, José Humberto de Almeida, José Valdenei, José Wilton Pinheiro
__Tor_res, Josias de Azevedo Dantas, Josué da
ConceiÇão Martins, JOventlno Pedro d?~ Co_sta,
Jov€rcino da Cunha e CaStro, Juarez de 0\ivei·
ra, Juciguay José Dias Chaves; Juliberto Pi~
:nheiro da Silva, Julio Cesar de Barros Guima~
Tã€5, Julio RicardO Borges Unhares, Jüssara
Outra li:ac, Justínó Fe-rreira Couto, Kátla Regina Opa Aspln, Leonardo de de Ben Biançhetti,
Leda Nunes Borges, Lidia Gloria Testa, Lidi c e
COelho da Cunha, Luciene Campos da Silva,
Lucíola Munhoz Sa\éh Guimarães, Luis Carlos
Costa, Lulz AUi:Jugto da PazJunior, Luiz Carlos
Barros Couto, Luiz Carlos de Souza, Lulz Carlos Ferreira, Luiz Carlos Ferreira, Luiz Ferreira,
i:uiz Carlos Gomes MendeS, Luiz Eduardo Oiiveira Del Bosco, Lui~ Hilton Silva Araújo, Luzi_mar de Castro Domingues, Magaly de Melo
-Rabêlo, Magda Maria Cavalcanti Rosauro de
Almeida, Magna Regina Mohn França, Manoel
Carvalho Moreira, Manoel Francisco de SoUza,
Manoel Inácio Sobrinho Manoel Messias dos
s;;;toS, Manoel Ra~undo de Souza, M~uel

vedo Carvalho, Marcia Maria Paulista Roquete,
Marcia Regina Teles Barbosa Bé, Mareio Seixas de Araújo, Marcus Vinicios Bastos LoPes,
Margarida Rosália da Snva, Maiia Dantas do
Nascimento, Maria das Graças da Silva Azevedo, Maria das Neves de SoUza Ramualdo, Marcia de Fatima de Oli•ieíra, Marcia Valéria Germano de_ Oliveira, Maria de Fátima de Araújo
- Marques, Maria de F~tima Fernandes Méto,
Maria de Fátíma Goriçalves de Araújo, Maria
de Fátima MedE:iros de Olíveira, Maria de Fátima RibeírO-da Silva; Maria deJesús Lim-a Sóuza,_ M_;;tria de Lourdes- Santiago Pena Teixéjra,
Marja de Lourdes Sequeira de: Paula, Maria
do Desterro Amoriri-i de õlíveira, Maria do Socorro Bezerra, Maria do SocorrQ C_outinho Uma, Maria do Socorro de Matos Pereira, Maria
do Socorro Fernandes, Maria Erivalda Rodrigues Torres, Maria Gore te Bessa Gastilho, Ma·
,ria Goreie Gome~, Mar_i~ José Alves, Maria José da Silva, Maria José Gadioli Duarte, Maria
José Silva da Paz, Maria José Soares Santos,
Mariã Ligia Ferreira do Nasdmento, Marici LuCia Correia da Rocha, Maria Lucia Penha- Teixêifa' de Miranda, Maria Regina de Carvalho,
Maria ROsário de Fátima de Lu<:eOa Pinheiro,
Maria Suely Dantas Bueno, Mario Antunes de
Souza._M__ario Duelo da Silya, Mario Sergio Pe-:
reira Martins, Ma ri sete Chaves de Olivejra, Marli
Mustefaga Guaraciaba, ~MaU_riciã -Silva, Maurício Ubaldo da França, Mauro de Soul!a, Mamecle Ramiro da Silva, MoniCa Aguiar fnocen' te; t"onica Mucury-Teixe"íra; t:"térdêiLopeS 'rorquãto, Nalhou Oliveira· Álencar, Nasser·saleh
Ab(j,el Qader, Ne)i:fe. B~ltista de AraUjO, Neide
ConceiçãO Sales da Cruz, N!~lson José Rili_eíro,
Nelson José Gonçalves, Neusa GoineS"dã Fé,
Ney GarCei Matos; Nils_on Silva de Alm'eida,
Noêmia :Gomes dos"$a_ntos. Nycfa Fec:urY Sidrião Ferreira, Ollmpio João da Süva, Oliveira
Guedes dos Santos, 0\ivia- d": Melo Sou~a.
Osias Pinto Ntves, Osmar Lopes de Moraes,
Oriõn Gonçalves da Sílva, Osmar Machado,
Osvaldo Paraguassu Lopes "filho, Otaci!io
NorQerto Mendes, Patricia Bourliau Alvares da
SUva, Patricia Gatti Raulino, Paulo Antonio Figueiredo ÃzevedO,_PauiO de Tarso Brasiliense,
Paulo Fenlando dOS-Sã:iitóS Moniz, Paulo Gomes, Paulo Lourenço RodrigUes, Pau!_o Roberto Bárbosa, Paulo Roberto !'4endonÇa Lopes, Paulo Roberto Pereira da Costa, Pedro_
Gomes, Pedro Hollanda, Pedro José Menezes,
Pedro Leão Côrdno da Siivii, Pedro Mariano
Dutra, Pedro Rodrigues do Nascimento, Ra<:hel Bernardino de Souza Glória, Rachel Fernand€:5_-,_Rafael de Freitas Lima Campos, Raimunda Martins dos Anjos.__RaimunQo Alves
Barbosa, RÇJ.imundo Cardoso de Ar~újo Filho,
Raiinundo Manoel Vidal dos Santos, Raimundo Nonato Corrê'a de Araújo Junior, RalmJ.Jndo
Nonato de Figueiredo, Raimundo Paulo Gon~
çalves dos Santos, Ramalho_ Figueiredo, Raquel Cardoso Chaves, Regina Teixeira" Sipriano, Renata de Campos Abrego, Renê Santos
Amaral, Ricardo Augusto da Silva, Ricardo
deAugusto_ da Sílva, Ricardo de Figueiredo
Costa, Ricardo Luiz Santos Porto, Rildenia _Mariã- de Medeiros, Rita de <:pssia Gonçalves Côr-
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tes Lopes, Rita Maria da Cunha MeiJe, Rõmeu
Ronis da Costa, Rona1d José Castro Tito. Ro~
naldo de Oliveira Mendes, Ronaldo Wagner
Carmona, Rosa Maria Orro, Rosane Botecchia
Araujo, Rosangela Borsari Jerônimo, Rosane
Paraguassu Bastos de Abreu, Rosemary
Schietti Assupçáo, Salustiano Mesquita Pinto,
Sandra Mara de Andrade, Sandra Maria de
Brito, Sandra Reis dos SantoS, Sara Maria de

Vasconcelos Monteiro, Sebastião Bernardes

Ua, Wilton Ferreira da Costa, Vara Souto Pereira, Zelma de Oliveira Cardoso, Zenilde Gomes
de figueiredo, Zilmar Dantas Ramalho, Zuito
Noleto Oliveira e Zulmiia Maria Oliveira Pereira
da Silva. Nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às dezessete horas e trinta mi-nutos. E, para constar, eu ilegível Arnaldo Gomes, Secretário, lavrei a presente ata que, depols de lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente.

Ribeiro, Sebàstião da Silva Azevedo, Sebastião

Jacinto de Assunção, Sergio Augusto Fagun·
des Salomão, Sergio Teixeira Sipriano, Seve_rino Belo da Silva, Silvio Coelho Guimarães,
Silvio Moreira da Costa, Simão Pereia da Crui,
Solange Silva de Almeida, Sóniã Maria Andrade Ferreira, Sonia Maria da Trindade Fatima,
Sueli Aparecida Navarro Garcia, Tadeu José
Kairala, Tânia Maria Santos Monte, Tatiana Ta·
mara de Araújo Arruda, Teima Regima Faria
Ratton, Teofans de Jeseus Salazar Frota, Theresinha de_ Castro, Uires Undenbergue Santana Marques, Valberto de Azevedo Dantas,
Valdete Cardoso da Silva, Vater NogUeira de
Sousa, Valter Simãos dos Santos, Vanderlino
Ferreira de Brlto, Vânia Maria Castro F e mandes, Vanildo Batista da Silva, Varenka Borges
Peiro Correia, Venleio Pereira dos Santos, Vera
Lucia de Paiva, Vera Lucia Chaves Correia Lima, Vera Lúcia dos Santos Ramos, Vera Regina Martins Moreira, Vera Rilde Formiga de Menezes, Villeneive Albemaz___Filho, Vilma Cezarina Vieira Bilibio, Vilma de Moura Bezerra, Virginia Inês Aldadio Pompeu, Vitorino de Souza
Cid, Vlair Gomes Ferreira, Waldemar Reinher
Kohlrausch, Waidete da Penha Louzada, Waldir Rodrigues Pereira, Waldwin Bueno Netto,
dos Santos Samuel de Almeida, Washington
Manoel Brito, Wesley Bezerra de Carvalho,
WesleyGonçalves de Brito, Wilson José GOne~

21~ Assembléia Geral

Ordinária, realizada
em 29 de·março de 1989

~

quarta-feira 5
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go, Ney Feilipe da Silva, Nilda Fernandes Silva.
Como fiscais apresentaram-se os segurados
_Cláudio Bernardo da Costa e Jayme Corrêa
de Sá. Votaram 1262 segurados. Foi o seguinte o resultado apurado, nas duas châpas con.~c>rrentes: chapa encabeçada pelo Senador
Affonso CamargO:- 682 (sefscentos e citante
e dois) votos; chapa encabeçada pelo Senador
Áureo Mello: 551 (quinhentos e cinqüenta e
hum) votos; foram anulados por irregularidades 29 (vinte e nove) votos. Ap6s a apuração,
·. 9. ~enhor P~!dente_ proclama eleitos Como
membros titulares os Senhores Senadores Affonso Camargo, Senador Afonso Sancho, Senador Chagas RodrigueS, Deputado Álvaro Valle, Deputado Amaury Müller, Deputado Cid
Carvalho, Deputado Domingos Juvenil, Depu·
· tado Fernando Santana e- DepUtado Simão
Sesslm; ·como membros suplentes, os Senhores Senador Jamil Haddad, Senador Moisés
Abrão, Deputada Abigail Feitosa, Deputado
Carlos Benevides, Deputado Geraldo BuJhões,
ique Lima Santos., Edgarcj. Uncoln de Proença
Rosa e Jorge Odilon dos Anjos. Comunica,
a seguir, o Senhor Presidente, que a transmissão dos cargos e posse do conselho deliberativo recém-eleito, bem com9 do presidente e vice-pres!dente: ele"rtOS na sessão do Senado Federal do dia 28 de março de 1989, darse-ão às 15:00 horas do dia 4 de abril de

Aos vinte e nove dias do mês de março
do ano de hum mil novecentos e oitenta e
nove, às dez horas, no Auditório Petrônio Portela, localizado no anexo II do Senado Federal,
reuniram-Se -em Assembléia Geral Ordinária
os senhores segurados do Instituto de Previdência dos Congressistas (IPQ, contribuintes
obrigatórlos, facultativos e pensionistas, para
conhecerem o relatório do Senhor Presidente,
Deputado Gustavo de Faria, da gestão que
se finda, e eleger os membros do conselho
deliberativo da instituição para o biênio
1989/1991--;- em cumprimento ao disposto no
art. 39, item TI, da Lei n 9 7.087, de 29 de dezembro de 1982, e art. 6 9 do Regulamento Básico
de 13 de janeiro de 1983. Aberta a sessão,
1989 (terça-feira). Às 18:00 \dezoito) horas
o Senhor Presidente Gustavo de Faria informa
o presidente declara suspensa a assembléia
aos presenteS o objetivo da assembléia, convipara a lavratura da presente ata. Reabertos
dando para integrar a Mesa, a Conselheira Léa
os trabalhos, é a ata lida e aprovada pelo PlenáFonseca Silva. A seguir dedara iniciada a votario, que será publicada juntamente com o relação com o término previsto para as 17~00
tório da geistão 1"967/1969. Nada máls hãven(dezessete)_ horas. Às dezessete horas o Se- . .do a tratar é encerrada a assembléia às 18h30
nhor Presidente Gustavo de Faria declara enmin. E, para constar, eu Arnaldo Gomes; Secerrada a v6taÇao, Convidando para escrutinacretárlo, lavrei_a presente ata que segue asSidores os segurados Helvécio de Uma Ca:marnada pelo Senhor Presidente.
-
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BRASiuA-DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso V, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISlATIVO 1'1• 3, DE 1989
Susta os efeitos do art. 1' e seus incisos, do Decreto n• 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 UrbanosEBT(J, e a Empresa Brasileira de Planejamento de Transporte - Geipot.
Art. 1' Ficam sustados os efeitos do art. 1' e seus incisos I, II e lll 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.
Senado Federal, 5 de abril de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SENADO FEDERAL
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• 11, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande do Norte a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado - LFTERN, em substituição de 3.055.000 Obrigações
do Tesouro do Estado - OTERN.
Art. 1' É o Governo do Estado do Rio Grande do Norte autorizado a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Nprte (LFTERN),
com base nas disposições do art. 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
emissão essa destinada a possibilitar a substituição de 3.055.000 Obrigações do Tesouro:do Estado.do.
Rio Grande do Norte, 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 J 989.
Art. 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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EXPEDIENTE
CENTUIO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL

PASSOS PORTO
D1'retor~Geral

do Senado Federal

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responub1hdade da Meu do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JQ:;É OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS

Semestral ................................ ~··············· NCz$ 9,32
Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06
T1ragem: 2.200.exemplares.

Faço saber que o Senado Fe.deral aprovou, nos termos do art. 52, inciso VI, ·da Constituição, e
eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•12, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar, excepcional e temporariamente, o limite de endividamento do Estado.
Art. I• É o Governo d6Estado do Rio de Janeiro autoriz.adç a elevar, excepcional e temporariamente,
os parâmetros dos itens I, II e Ill do art. 2• da Resolução n• 62, de 28 de outu.bro de 1975, modificada·
pela Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir a contratação
de uma operação de crédito no valor de NCz$ 10259_334,00 (dez miitiões, duzentos e cinqüenta e nove
mil, trezentos e trinta e quatro cruzados novos) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
e Social - BNDES, como agente da Agência Especial de Financiamento Industrial - Fin<ime, destinado
à suplementação de recursos referentes à aplicação q.e- correçâo monetária nos valores ·da aquisição de
carros de metrô, pré-metrõ e outros equipamentos.
Art. . 2' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
.
.
Senado federal, 5 de abril de 1989. -Senador Nelson Carneiro, Presidente.

SUMÁRIO
I -ATA DA 30" SESSÃO, EM 5 DE
ABRIL DE 1989
1.1 -ABERTURA

! 2 - EXPEDIENTE

1.2.1-Mensagem do Governador
do Distrito Federal
- N~ 22/89-DF, encaminhando ao Senado Federal o Projeto de Lei do ..OF_ n"
9/89, que institui a gratificação pelo Desempenho de Atividades de Trânsito no
Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
1.2.2 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado no 56/89,
de autoria do Senador Teotónio Vilela Fi.:_
lho, que altera a redação do artigo 3"', caput, da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que cria o Fundo de Garantia. _

do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n~ 57/89,
de autoria do Senador Carlos Alberto, que
dispõe sobre normas relativas às compras
gOvernamentais junto à indústria de pequeno porte.
-Projeto de Decreto Legislativo_ no
4/89, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que susta os efeitos do artigo 29, incfso
VI, do Decreto n~ 97.455, de 15 de janeiro
de 1989, cujo dispositivo determina a a1ienação d~s ações representativas da participação da União no capital social da Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras - CAEEB.
1.2.3- Ofício da Uderança do PFL
-fio:> 56/89, referente à substituição do
Senador Jorge Bomhausen, pelo Senador
Alexandre Co_sta, na Comissão Especial
que irá apresentar proposição legis1ativa

regulando a competência privativa do Senado Federal disposta no art. 52 da Constituição Federal.
1.2.4- Comunicações da Presidência

- Designação de senadores, para integrarem a delegação brasileira à conferência interparlamentar sobre turismo, a partir
de 1O do corrente, a realizar-se, em Haia,
Holanda.
-Referente à homenagem a ser pres- tada ao ex-Senador Roberto SimonSen,
que será realizada durante tempo destinado_aos_oradores do Expediente da sessão ordinária do dia 6 do corrente.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADORAFONSOSANCHO-instalação de _refinaria de petróleo em Fortaleza.
- - SENADOR CARLOS ALBERTO- Protesto Contra a criação do moVimento 'ía-:
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dos- por São Paulo", que objetiva impedir
o processo migratório dos nordes_tinos para São Paulo.

SENADOR JOÃO MEI'IEZÇ:S -

Mo-

mento político do País.

SENADOR JUTAHY MAOAuMES Resposta ao artigo de_ Noênio Spinola;- do
Jornal do Brasil, intitulado S6dos do contrabando a respeito do chamado "projeto
ouro", em tramitação no Senado. :

SENADOR LOUR!VAL BAPT!SrA Carta do editor do New York Times sobre
o meio ambiente no Brasil. A novã: Constituição no Brasil -
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efeitos sobre comércio

e investimento.
SENADOR MAURO BENEVIDES Conclusões do Encontro do Conselho -de

Fundações de Jnstitutções de Ensino Superior.

SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERO - Relato da visita de S. Ex',- ao
Centro Psiquiátrico Pedro li.
SENADOR ED!SONLOBÃO ~Indica
ção do jurista Alberto Tavares Vieira da
Silva para o Tribunal Regional de Recursos
do Distrito Federal.

SENADORALFREJJOCAMPOS_.::. "Comunicação para a verdade e a paz" -lema

da Campanha da Fraternidade, realizada
pela Conferência NaCiOnal dos B_ispos do
Brasil.

1.2.6- Requerimento
- N~ 59/89, de autoria -do Seriador Roberto Campos, solicitando à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia, -informações reJativas a concessões de beneficies
fiscais a organizações pi-odutoras. de bens
e serviços de informática.

1.2.7 - Ofícios da Liderança do
PTB
... ·- --

- N? 25/89, referente à substituição pelo S_en.:tdor Louremberg Nunes Rocha, junto à COmissão Especial destinada a apresentar proposição legislativa, regulamentando a competência privativa do Senado
Federal.
- N9 26789, refererite _à indicação do Se-

nador Olavo Pires como suplente da Comissão-do UistrltO-F'ederal, em substituição ao Senador Carlos Alberto.

· 13-0RDEMOODIA
Mensagem n9 63-, de f989 (n9 109/89,
na origem}, ·relativa à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de
·.:-_~XJque-.Xique, Estado da Bahia, a contratar
·::-npefaÇáo de crédito no valor correspon~
dente, em cruzados novos, a 447.750,00
(quatr~c~~tos e quarenta e sete mil, setecentos e doqü~nta) Obrigações do Tesouro Nacional-:- OTN. Aprovada nos termos
do Projeto de Resolução n? 14/89, afereOde pelo Senador Jutahy Magalhães, em
parecer proferido nesta data.
Redação final dO Projeto de Resolução
no l4/B9.AproVada. À promulgação.
~PrOJeto-de Resolução no 3/89, de autoria da Comissão Diretora, que adapta o
Regimento Interno do Senado Fe4eral às
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil, e dá outras providências. Prosseguimento da discussao na sessão seguih1e, após usarem da paiãvra os
Srs. Jutahy Magé!_lhães, Mário Maia, Jamil
Haddad, Cid Sabóia. de Carvalho, Hugo Napoleão, Ronan Tità, Fernando Henrique
Cardoso, havendo o Sr. Presjdente pres- tado os esclarecimentos necessários e
após os pareceres emitidos pelos Srs. Fernando Henrique Cardoso, pela Comissão
de Constituição e Justiça, Jutahy Magalhães, nos termos do§ 2o do art. 147, do
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Regimento Interno, e Antonio Luiz Maya,
pela Comissão Diretora, havendo ainda os
Srs. Jamil Haddad, Dirceu Carneiro e Itamar Franco usado da palavra em sua discussão.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de 1988, que dispõe sobre
os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Mi,nistério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Votação sobrestada em virtude do término do prazo regimental da sessão.
Projeto de Lei do Senado n., 19, de_ 1989,
de autoria do Senador João Menezes, que
proíbe emissão de moeda pelo prazo de
sessenta dias e dá outras providências. Discussão sobrestada em virtu<;!c;! do término
do _prazo regimental.

1.3.1- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a
realizar-se amanhã, às 10 horas, destinada
ao prosseguimento da di§cussão do Pro·
jeto de Resolução no 3/89.

1.4- ENCERRAMENTO

2 -DISCURSOS PROFERIDOS
EM SESSÓES ANTERIORES
- DÔ senador Leite Chaves, pronundãdo na sessão de 4-4-89
-Do Senador Aureo MeUo, pronunciado na sessão de 3-4-89
-Do Senador Joáo Menezes, pronunciado na sessão de 4-5-89

3 - MESA DJRETORA

4- LiDERES E VICE-LIDERES DE
PARTIDOS
5 - COMPOSIÇÃO DE COM1SSÓES PERMANENTES
~.·

.

Ata da 30" Sessão, em 5 de abril de 1989
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 48ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Iram Saraiva
As 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Mário Maia- Aluil.io Bezerra- Nabor Júnior - Leolpodo Peres - Odadr Soares Ronaldo Aragão- Olavo Pires -João Menezes - Almir Gabriel - Jarbas Passarinho Carlos Patrocínio- Antonio Luiz Maya- AJe·
xandre Costa - Edison Lobão -João Lobo
- Chagas Rodrigues_- Hugo Napoleão Afonso Sancho - Od Sabóia de Carvalho
- Mauro Benevides - José Agripino - Lavoisier Maia ~..Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão - T eotonio Vilela Filho - Francisco
Rollemberg- Lourival Baptista - Luiz Viana

- JUtahY M&galhães_....,...... Ruy Bacelar -José
Jgnádo Ferrerra·= Oersoli Camata- João
Calmon -;- Jamil Haddad - Itamar Franco
- AJfredo Campos - Ronan Tito - Severo
Gom-eS- Fernando Henrique Cardoso- Mário CoVas-_ Mauro Boiges ~ Irapuãn Costa
Junior-_?ompeu de Sousa -Maurício Cor- têa - Meira Füho - Roberto Canipos - Ra·
chjd Saldanha Derzi- Wilson Martins- Leite
Chaves - Aéfonso Camargo ~ José Richa
- Dirceu-Camefto- CarlOS ChiareIIi -José
Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (lram Saraiva) -A
lista de presença acusa o comparecimento
de .56 Srs __Senadores. Havendo número regimentai, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
__ . . O Sr. J9 Secretârio irá proceder à leitura
do Expediente.
~- É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM N• 22, DE 1989- DF
(n• 012/89-GAC, na origem)
Brasilia, 4 de abril de 1989
Excelentíssimo Serihor Presidente do Sena~
do Federal:
Apraz-me submeter à descortinada apreciação de Vossa EXcelência o anexo anteprojeto
de lei, que dispõe sobre gratificação a ser con·
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cedida aos servidores da Tabela de Pessoal
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
Na elaboração do texto do anteprojeto adma mencionado, tomou-se por paradigma o
Decreto-Lei n~ 2.257, de 4 de março de 1985,
que instituiu a Gratificação pelo Desempenho
de Atividades Rodoviárias; concediaa aoS servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal,
Ressalto que as competências regimentais
de ambas as Autarquias - Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito FederalDERIDF, e Departamento de Trânsito_do Distrito Federai-DETRANIDF- são assemelhadas, bem como o fato de que ambas são
abrangidas pelo Plano de Oassificação de ca-rgos de que trata a Lei n~ 5.920, de 19 desetembro de 1973.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa
EXcelência protestos do m·eu mais elevado
respeito. -Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Feder"al.-

PROJETO DE LEI DO DF
N•9, DE 1989

Institui a Gratificação pelo Desempenho de Allvidades de Trânsito no
Departamento de Trânsito do Disbito Federal.

O Senado Federcl D_ecreta:
Art. 1? Fica instituída a Gratificação pelo
Desempenho de Atividades de Trânsito, a ser
deferida aos servidores da Tabela de Pessoal
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, integrantes de categorias funcionais de
nível médio e superior, discriminadas- em ato
a ser expedido pelo diretor-geral, cujas tarefas
tipicas sejam correlacionadas com as atividades fins da entidade.
Art 29 A .-Gratificação pelo Desempenho
de Atividades de Trânsito corresponderá aos
percentuais de 40% (quarenta por cento) a_
100% (cem por centO), inCidentes sobre o salário, não podendo ser considerada para efeito
de cálculo de qualquer vantagem ou ind,enização.
Parágrafo úrik:o. Na hipótese de o servidor
ocupar função de confiança integrante do
Grupo Direção e Assesoramento Superiores
instituído pela Lei no 5.920, de 19 de setembro
de 1973, pertenCentes a Tabela de Pessoal
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre o salário correspondente
à mesma função de confiança, exduída a representação ro~osal.
Art 3" Somente farão jus à Gratificação
pelo Des.empenho de Atividades de Trânsito,
os servidores no_ef.e_ti'l.o exercício dos respectivos empregos ou funções,
Parágrafo Ónk.o - Cónsiderar-se-ão como
de efetivo exercício, para fins desta lei, exclusividade, os afastamentos em virtude de:
a) férias:
b) casamento;
c) luto;

-d) licença para tratamento da própria saúde, à gestante ou em decorrência de acidente
em serviço;
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento-em objeto de _serviço;
___ !)_requisição para órgãos integrantes da
Presidência da República;
g) indicação para ministrar ~ulas ou rece-~er treinamento ou aperfeiçoamento, desde
que observadas as normas legais e regulamentares pertinerltes;
h) missão ao estrangeiro, quando afastamento houver sido autorizado pelo governador do Distrito Federal; e
1) investidura, na administração Direta ou
Autárquica da União ou do Distrito Federal,
em cargos em comissão ou funções_ de confiança do Grupo Direção e AsSessoramento
Superiores (DAS-100 ou LT-DAS-100), àe
funções de nível superior do Grupo Direção
Assistência Intermediárias (DAI-11 O ou LTDAI-110), ou, ainda, em Função de Assessoramento Superior (FAS) a que se refere o artigo 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.
Art. 4~ Sobre a Gratificação -do Desem·
penha de Atividades de TrânsitO, incidirá o
desconto previdenciário.
Art. 5o A Gratificação pelo Desempenho
de Atividades de Trânsito será concedida pelo
diretor-geral do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal, tendq por base o desempe~
nho profissiona1 de servidor, cuja aferição farse-á mediante processo de avaliação a ser es·
-tabelecido em ato próprio.
_ Art. 6~ A_ gratiffcação a que se refere esta
lei não poderá ser paga aos servidores que
façam jus à Gratificação criada pelo Decre·
to-Lei n? 2.239, de 28 de janeiro de 1985,
alterado pelo Decreto-Lei no 2.269, de 13 de
março de I 985, a.ssegurãdo o direito de opw
ção.
Art 7~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. ao Revogam-se as disposições em
coÕtrário.

e

LEGISLAÇÃO CffADA
Decreto-Lei n9 2257,
DE 4 DE MARÇO DE 1985
Instituí a Gratificação pelo Desempenho de AtMdades Rodoviárias no Depar·
tamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal.

O Presidente da República, no uso da atribuição que lh~ confere o artigo 55, item m,
d~ Constituição, decreta;
Art J9 Fica instituida a Gratificação pelo
De5einpénho de -AtíVidifdeS Rodoviárias, a ser
defeiida aos servidores da Tabela de Pessoal
do Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal, integrantes de categorias
fuÍlcionais de nível médio e superior, discriminadas em atO"_ a se-r expedido pelo Diretor·
Geral, cujas tarefas tfpicas sejam correlacionadas com as atividades fins da entidade.
Art. 2º A Gratificação pelo Desempenho
de Atividades Rodoviárias corresponderá aos
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percentuais de 40% (quarenta por cento) a
100% (cein por cento), incidentes sobre o salário, não podendo ser considerada para efeito
de cálculo de qualquer vantagem ou indenização.
Parágrafo único. ___ Na hipótese de o servidor
ocupar função de confiança integrante do
Grupo_Direção e Assessoramento Superiores
instituído pela Lei n? 5.920, de 19 de setembro
de _1973, pertencentes a Tabela de Pessoal
do Departamento de Estradas de Rodagem
do Distrito Federal, os percentuais especificados neste artigo incidirão sobre o salário
corresp-ondente à mesma_ função de confiança, excluída a representação mensal.
Art. 39 Somente farão jus -à Gratificação
pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias,
os servidores no efetivo exercido dos respectivos empregos ou funções.
_
Parágrafo único. Considerar-se-ão como
de efetivo exercício, para fins deste decreto-lei,
exclusivamente, os afastamentos em virtude
de:
_.a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licenças para tratamento da própria saúde, à gestante ou em decorrência de acidente
em serviço;
e) serviço obrigatório por lei e deslocamento em objeto de serviço;
f) requisição pãra órgãos integrantes da
Presidência da República;
g} indicação para ministrar aulas ou receber treinamento ou aperfeiçoamento, desde
que observadas as normas legais e regulame_n_~res pertinentes;
h) mis-são ao estrangeiro, quando o afastamento houver sido autorizado_ pelo Governador do Distrito Federal;
-- i) investidura, na Administração Dire_ta o_u
Autárquica da União ou do Distrito Federal,
em cargos em comissão ou funções de confiança âo Grupo Direção e Assessoramento
Superiores (DAS-100 ou LT-DAS-100), de
funções de _nível superior do Grupo Direção
e Assistência Intermediárias (DAl-110 ou LTDAl-110), ou, ainda, em Função de Assessoramento-Superior (FAS) a que se refere o artigo 122-do DeCretO_-Lei n? 200, de 25 de fevereiro de 1967, com- a redação:dada pelo Decreto-Lei no 900, de 29. de setembro de 1969.
Art 49 Sobre a Gratific-aÇão de Desempenho de Atividades Rodoviárias incidirá o desconto previdenciário.
Art. 5~ A Gratificação pelo Desempenho
de Atividades Rodoviárias será concedida pelo
Diretor-Geral do Departamento de Estradas
de Rodagem do Distrito Federal, tendo por
base o desempenho profissional do servidor,
cuja aferição far-se-á mediante processo de
avaJiação a ser estabelecido em ato próprio.
Art Õ? Este Decreto-Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de março de 1985; 164° da Independência e 979 da República. - JOÃO FI-

(J(JEJREDO -lbrahim Abi-Ackel
(À Comissão do Distrito Fede"ra1)

Abril de 1989

DIÁRIO DO COI:lGRESSO NACIOI:l!\L (Seçáo H)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- No
Expediente lido, consta do Projeto de Lei do
Distrito Federal n" 9, de 1989, qUe-nos termos

da Resolução n" 151, de 1988, será despachado à Comissão do DistritO Federal, ohde
poderá receber emendas, após sua publicação
e distribuição em avu1sos, pelo prazo de cinco
dias úteis. (Pausa)
sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo
Sr. 1~ Secretário.

Enfim, o nOsso ·pi"ojeto determina que os
bancos depositários informem mensalmente
sobre a movimentação da conta vincvlada do
empregado.
Estamos convencidos de que a nossa proposição encontrará acolhida e apoiO entre os
n_ossos_ nobres pares, já que ela traduz uma
antiga aspiração da classe trabalhadora.
Sala das Sessões, ~ de abnl de 1989. Senador TeOtónio Vilela Filho -PSDB- AL

São _lidos os seguintes.

(Às Comiss6es de Constltú!Ção e Jusfica e de Legislação Sodal.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 56, DE 1989

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 57, DE 1989

Altera a redação do artigo 3", caput,
da Lei n? 5.107, de 13 de setembro

Dispõe sobre normas relativas às
compras governamentais junto a lndúst.rfa de pequeno porte.

de 1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras
providências.

O Congresso Nadonal decreta:
Art 1" O artigo:3 9, caput,da Lei n" 5.107,
de 13 de setembro de. 1966 passa a vigorar

com a seguinte redaçã:o:
"Art. 3<>

Os depósitos efetuados de
2~ são sujeitos à
correção monetária mensal na forma e
pelos critérios adotados pelo Sistema Financeiro da Habitaç_ão e capitalizarão juros segundo o disposto no· artlg_o 4"'"

acordo com o artigo

Art 29

O banco depositário fica obrigado

a fornecer, mensalmente, ao titular da conta
vinculad_a de que trata o artigo 29 da Lei n°
5.107, de 13 de setembro de 196.6, demonstrativo da sua movimentação e posição atuaL
Art. 3"' Esta lei entra em vigor n.a. data
de sua publicação.
Art. 4~ Revo_gam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O Fundo de Garantia do Tempo de ServiçO,
desde sua criação, tem por objetivo assegurar
ao trabalhador a formação de um patrimõnio.
Nesse sentido, a lei que lhe deu origein contém mecanismos, a fim de preservar seu valor
real, bem como seu crescimento. Para tanto,
os instrumentos adotados foram a correção
monetária trimestral e jurOs de 3% ao ano.
Entretanto, constatamos que a atual sistemática vem causando prejuízos ao trabalhador, uma vez que se precisar afetuar um saque
do referido fundo antes do término do trimestre, perderá a correção monetária e o respectivo juro daquele período.
Dess_e modo, o empregado que for demitido
e recorrer ao fundo de garantia, sem esperar
a conclusão do trimestre, ficará prejudicado
precisamente numa hora em que aquele seu
dinheiro representa sua única fonte de sustento.
Por outro lado, há que ressaltar, estamos
convivendo continuamente _c.orn uma iilflação
alta e nessa situação torna-se urgente um ajuste, a fim de dar uma proteção mais justa àquele
pafrimônio do trabalhador.
Por isso, propomos que os depósitos do
Fundo de Garantia sejam corrigidos mensalmente.

O Presidente da_ República faz saber que
o Congresso· Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. 1? Os órgãos e entidades da administraçãO- federal direta e indireta assegurarão às
indústrias de pequeno porte participação nunca inferior a 20% (vinte por cento) do valor
total de suas compras.
§ 1o COnsidera-se índústria de pequeno
porte~para fins desta lei, a pessoa jurídica ou
firma individual com faturafneiÍ.tó bruto anual
igual ou inferior a NCz$ 987 2_00,00 (novecentos e oitenta e sete nllt e duzentos cruzados
novos).
§ 29 A partlr da vigência desta lei, o limite
de faturamento bruto de que trata o parágrafo
anterior será atualizado anualmente no mês
de janeiro, segundo a taxa de inflação do ano
anterior.
§ 39 Pc;~ra___efeito d~ apuração_do faturamento brUtO anual, será sempre cOnSiderado
o perfodo de 1? de janeiro a 31 de dezembro
do exercido anterior.
§ 49 Caso _Q ei._ercícío anterior não compreenda doze meses de faturamento bruto,
considerar-se-á como tal o valor médio das
vendas mensais, apurado no- exercício consi·
derado, multiplicado-por doze.
§ ~ No caso de ernpresa constituída no
~~r_dcio,__o porte será obtido ~onsiderando-se
o valor_ médiO- das vendas merisais apurado
no periodo considerado, multiplicado por do-

ze.
Art 2"' Não fará jus aos benefícios desta
lei a empresa:
l-em que o titular, sócio ou acionista majoritário seja pessoa jurídica ou, ainda, que
seja pessoa física domiciliada no exterior;
U- qUe participe de capital de outra pessoa
jurídica, ressalvadas as partidpações provenientes de inyestimentos incentivados e as representativas de processos associativos;
ln-cujo titular, s_ódo ou_açionista majoritário participe com mais de 49% (quarenta
e nove por cento) do capital de outra empresa
Art. 3° Os órgãos e entidades da administração federal direta ou indireta Que mantêm
os registros cadastrais previstos no artigo 27
do Decreto-Lei no 2.300, de 21 de novembro
de 1986, deverão adequá-los, para que atendam às exigências deste decreto.
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Art 4? As Secretafia$ de Co_ntrole ftScalitarão o cumprimento da exigência de que trata
o artigo 1?, no âmbito dos ministérios e respectivos órgãos e entidades supervisionados ou
vinculados.
§- }9 Nos órgãos e entidades que compõem administração federal indireta, os Conselhos Fiscais fiScã.lizar.ão, subsidiariamente,
a observância do disposto nesta lei.
§ 29 Os_ órgãOs e entidades da administração direta e i_ndireta que, por característica
específica do item de compra, não puderem
atender ao disposto no artigo 1o apresentarão
justificativa circunstanciada aos órgãos fiscalizadores.
§ 3° Para fins de ~vallação da adequação
do percentual determinado no artigo }9, os
órgãos e entidades da administração federal
di reta e indireta, anualmente, até 31 de janeiro,
informarão ao Ministério da Indústria e do Comércio o valor global das compras realizadas
e o valor adquirido das indústrias de pequeno
porte no exercício anterior.
- Art. 5o Fica o __Ministério da Indústria e do
Comércfo autorizado a baixar normas e instru-_
ções complementares necessárias à plena
apliCação do disposto nesta lei.
Par-ágrafo úriko. tia definição, implementação e avaliação do cumprimento das norIJ1a5 de que trata este arfigo e dos objetivos
desta lei, O Mihist:ériO da lndústda e do Comêr..dQ _-será awalia4_o pelá -Centro Brasileúo _çle
Apoio à Pequena e Média Empresa- Cebrae.
Art. 6c Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 7o Revogam-se as. disposições em
contrário.
1989; 1679 da IndeBraSJlia,
pendência e 1ooo da República.

Justificação
A presente proposta objetiva democratizar
b acess<f das indústrias de pequeno porte às
compras eletuadas peJOS órgâos da administrãção direta e indireta.
A medida se insere na· política de apoio gOvernamental às empresas de pequeno porte,
em atendimento à determinação c:;la nQva
Constituição, em seu artigo 179.
A estrutura produtiva do Pais é composta
pof algumas atividades que são desempenhadas com mais eficiência por organizações industriais de pequeno pOrte. Contudo, os resultados de levantamentos sobre a política indus·
trial demonstram a necessidade da criação
de mecanismos de incentivo a esse segmento
da indústria nacional.
Medidas como a aqui preconizada constam
da política econômica _de quase todos os paí·
ses, desenvolvidos ou em desenvolvim_ento,
tendo em vista sua relevância anticíclica e de
apoio social. No Japão, as pequenas empresas
participam com 35% das compras governamentais, ao passo que nos Estados Unidos
da América essa participação alcan&"a 30%.
- No Brasil, constata-se já uma expertência
na aplicação de mecanismos dessa natureza,
se bem que sem normatização deflJlida, na
área da merenda escolar, a descentralização
das compras tem propiciado a redução dos

preços e do:; cus_tos de transportes e de armazenagem.
--· .
A iniciativa proposta é, pois, uma formalização de experiências existente~. com aprimoramentos que permitirão se constitua em efetivo instrumento de política industrial, estimulando o aumento da capacidade e da qualidade da produção da pequena indústria brasileira.
Sala das Sessões. 5 de abril de 1989. Senador Oirlos Alberto.
(As ComísSóes de Cónsfitufç_áp ~_Jus
tiça e de Economia.}
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
1'!•4, DE 1989

Susta os efeitos do arL
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inciso

VI, do Decreto no 97.455, de 15 de

janeiro de 1989, cujo dispositivo detemtlna a aRenação das ações representativas da participação da União
no capital social da Companhia AuxiUar de Empresas Elétricas Brasileiras
-CAEEB.
O Congresso Nacional, com base rio ãrt.
49, incisos Ve Xl, da Constituição da Répública
Federativa do Brasil, decreta:
Art. 19 São sustados QS__e[eitos do art. 29,
inciso VI, do Decreto Executivo no 97.455, de
15 de janeiro de 1989, publicado no Diário
Oficial da União de 16 de janeiro de i 989.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em
vigor na. data de sua publicação.
Art. 3 9 Revogam-se ãs disposições em
contrário.

fê-lo sob a invocação do art 84, incisos IV
-e VI, da Constituição Federal.

É evidente o equívoco_ de Sua Excelência,
porqUanto a competência privativa do Presid~nte da República para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
federal, consoante explicita o mencionado incis_o VI, condiciona a só fazêlo nt~ forma da
lei
No capítulo da Administração Pública, a
Constituição pre'lê que somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública,
sociedade de economia mista, autarquia ou
fundação pública (art. 37, XIX).
Conseqí:ienternente, uma vez criadas, somente lei especifica, do mesmo nível ou hierarquicamente superior poderá extingui-las,
sob pena de vermos subvertido o ordenamento jurídico através de sucessivas extinções, peJo Exe(;utivo, do_que for criado pelo Legislativo.
Por sua vez, reza o inciso XI do art. 49 da
Lei Magna, que é da competência ex:clusiva
do Congresso Nacional, "zelar pela preservação de sua competência legislativa em face
da atribuição normativa dos outros Poderes",
- princípio este que bem se harmoniza com o
preconizado pelo art. 23, inciso I, segundo o
qual, é da competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios,
zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o
património público.
l:hdubitavelrTiente, alienação, extinÇãO dissolução de entidades de Administração Federal são matérias ·cujo tráto depende de elabo~
ração de lei ordinária. Jamais por simples de~
creto do Executivo, eis que tal espécie de diploma legal tem por consecução apenas regulamentar a lei e nunca revogá-la.

e

Justificação
Fundada em 22 de setembro de 1927, a
Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Essa a verdadeira exegese jurídica aplicável
Brasileiras (CAEEB} é uma estatal do Minis- .ao terna trazido à colaçªo.
tério das Minas e Energia que se dedica à
Por frrn, há de se demonstrar que o art.
comercialização do carvão energético nado~
178 do Decreto-Lei nç 200, de 25 de fevereiro
nal e a prestação de seMs:os._té_cnicos especiade 1967, não mais serve de respaldo para
lizados a órgãos governamentais (MME- Mi·
edição de decretos de tal natureza._
nistério das Mina_s_e_Energia, CNP- Conselho
Diz o citado_dispositivo.
Nacional de Petróleo, DNPM- Departamento
"Art, 178. As autarquias, as empreNacional de Pesquisas Minerais e DNAEE sas públicas e as sociedades de econoDepartamento Nacional de Águas e Energia
mia mista, integrantes da Administração
Elétrica) e a empresas nacionais do porte da
Federal [ndireta, bem assim as fundações
Petrobrás, [ndústrias Nucleares do Brasil, Elecriadas pela União ou mantidas com retrobrás e suas subsidiárias, ltaipu - Binaciocursos- fedei"ais, Sob supervisão ministenal, etc.
- ria! e as demais sociedades sob controle
Pela Lei no 4.428, de 1Ode outubro de 1964,
direto ou indireto da União, que acusem
a União Federal, através da Eletrobrás, passou
a ocorrência de prejuízos, estejam !natia exercer o controle aclonário do Grupo
vas, desenvolvam atividades já atendidas
CAEEB, enquanto que com o advento da Lei _
satisfatoriamente pela iniciativa privada
n<:> 5.736, de 22 de novembro de 1971_.L foi _
ou não previstas no objeto social, poderão
transformada em empresa de economia misser dissolvidas ou incorporadas a outras
ta, tendo por objetivos sociais: prestação de
-entidades, a critério e por ato do Poder
serviços técnicos especializados, instalação e
Executivo, resguardados os direitos asseadministraÇão de centro de pesquisa e investigurados aos eventuais acionistas minorigação tecnológica, e organização e administários nas leis e atos constitutivos de cada
tração de programas de aperfeiçoamento de
entidade."
pessoal técnico e de nível superior, todos de
Atente-se para a expressão pÕr ato do Poder
interesse do Ministério das Minas e Energia
Executivo. A qual tipo de ato se refere o citado
e circunscritos à sua área de atuação.
O Senhor Prj;!sidente da República, ao editar
art. 178 do DL n9 200/67? Simples despacho?
o Decreto n" 97.455, de 15 de janeiro de 1989, Po~? Ordem de Serviço? Decreto? "

Evidentemente a resposta só pode ser: nenhum destes, por serem de inferior categoria
e revestidos de_ índole normativa ou l'egulamentadora. a_ ato do Poder Executiyo_ a que
se _refere só podia ser, na época, Decreto-lei,
por pertencer ao __ mesmo naipe e ser do mes~
mo porte das leis ordinárias que lhes eram
contemporâneas.
Ora, com o advento da CQru;_tituição de 5
de outubro de 1988, não só aligura do decreto-lei foi excluída do rol do processo legislativo,
como ao Congresso' Nacional foram restabelecidas as prerrogativas ceifadas durante o regime de ex:ceção; acrescidas de outras atnbuições caracterizadoras do sistema político semi-parlamentarista.
Conseqüentemente, o art. 178 do DL no
200/67 não mais integra o ordenamento jurídico vigente.
Também por via de conseqüência e diante
da ilegalidade do Decreto no 97 .45_5, de
15-1-89, outra alternativa não -resta ao Congresso ~acional, senão a de, na forma do disposto no art. 49, inciso V, da Constituição Federal, usar da sua competência exclusiva para
sustar os efeitos daquele pseudo diploma
emanadO do Executivo que exorbitou do poder de regulamentar, indo além dos ümites
de delegação leg_islativa.
Cumpre:..rne acréSc_entar que a presente
proposição é ldênticà" ãos Projetes de Decretos
Legislativos n9 1, e'2, de 1989 (do Senado
Federal), ambos de minh~ autoria, o primeiio
versando sobre a sustação dos efeitos do art.
1ç e seus incisos I, I1 e In do Decreto no 97.455,
de 15 de janeiro de 1989, que objetivavam
dissolver a Emb~ater, a EBTU e o Geipot, e
o segundo sobre os efeitos do art. 29 e seu
inciso IV, pretendendo a alienação das ações
representativas da participação da União no
capital da Companhia de Navegação Uoyd
Brasileiro - Uoybrás, os quais mereceram
_ Çfprovação do Plenário do Senado.
É a nossa j1.1stificação, para a qual__lftspera- _
mos seja acolhida pelos ilustres Senadores.
S;ala_ das Sessões, 5 de abril de 1989. Maurício Corrêa.

-

LEGISlAÇÃO C!fÂDX
DECRETO N' 97.455,
·OE 15 DE JANEIRO PE 1989
Dispõe sobre a extinção e dissolução

de entídades da administração federal,
sobre a alienação de partkipação ado·
nária da anião nas empresas qile menciona, e_ dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art 64, inci&9S IV
e VI, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 178 do Decreto-Lei 0 9 200, de
25 de fevereiro de 1967, coma r~aç:ão,dada
pelo Decrem:.LeLn? 2.299, de 21 de novembro
de 1989, decreta:
Art. }9 Ficam_dissolvidas_ as seguintes
empresas:
_l-Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rura_l---:- Embrater, empresa
pública vinculada ao Ministério da Agricultura;
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D- Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - EBTU, empresa pública vinculada
ao Ministério dos Transportes;

lll- Empresa Brasileira de Planejarnento
de Transportes (GeipotJ, Eirripá~sa pública vinculada ao Ministério dos Transportes.
Parágrafo úntco. O disposto neste artigo

aplicar-se-à, também, à Companhia de DesénvoJvimento de Barabacena-Codebar, empresa pública vinculada ao Ministério do Interior,

em caso de não-aceitação empressa, pelo Município de Barcarena, no prazo de noventa dias
contados da data da publicação deste. decreto,
da doação sem encargos das açõe_s representativas da participação da União no capital da
sociedade.

Art. 2~ _Serão alienadas, total ou parcialmente, as ações representativas da participação da União no capital, das seguintes sociedades:
I - Empresa de Navegação da Amazônia
SA - Enasa, sociedade de econ6mica mista
vinculada ao Ministério dos Transportes;
[J- Companhia de Navegação do São
Francisco SA - Franave, sociedade de economia mista vinculada ao Ministério do:::
Tran-sportes;
III -Serviço de Navegação da BaciC! do Prata SA. - SSNBP, sociedade de economia
nista vinculada ao Ministério dos Transportes:
IV- Companhia de Navegação Loyd Brasileira - Loydbrás, sociedade de economia
mista vinculada ao Ministério dos Transportes;
V- Companhia Siderúrgica da Amazônia
- Siderama, empresa estatal vinculada ao Ministério do Interior;
VI- Companhia Awa1iar de Empresas Elétricas Brasileiras - Caeeb, sociedade de economia mista vinculada ao Ministério .das Minas
e Energia.
Parágrafo único. Caso n~o ocdfta-a aliem:ção prevista neste artigo, no prazo de 90 dias,
ficarão as referidas sociedades dissolvidas.
Art. 3" Nos casos de dissolução Qe sociedades de economi!'l mista, a liquidação fars_e-á na forma prevista nos arts. 208 e 21 O
a 218 da Lei n9 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, e nos respectivoS estatutos sociais.
§ }9 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional convocará, dentro de oito dias após o
prazo do parágrafo único do art. 29, assembléia
geral de acionistas para os fins de:
a) nomear o liquidante, cuja escolha deverá recair em se!Vidor efetivo da administração
direta ou autárquica, indicado pelo titular do
ministério a que se vincular_a entidade, e que
terá remuneração equivalente à do cwgo de
presidente da empresa;
b) declarar extintos os mandatos e cassada
a investidura do presidente, dos diretores e
dos membros dos Cons_elhos da Administração e Fiscal da sociedade, sem prejuízo da
responsabilidade pelos respectivos atos da
gestão e de fiscalização;
c) nomear os membros do Conselho Ftsca1, que deverá funcionar durante a liquidaçãq,
dele fazendo parte representante do T escuro
Nacional, salvo quando se tratar de entidade
incluída no Programa Federal de Desestatização, hipótese em que a indicação caberá

ao presidente do Conselho Federal de De~Si
tatização; e
d) f.xar o prazo no qual se efetiVará a liquidação.
§ 2~ O liquidante, além de suas obrigações, incUrribii-se-á das providências relativas
à fiscalização orçamentária e financeira da entidade em liquidação, nos termos da Lei n•
6.223, de 14 de julho de 1975, alterada pela
Lei n' 6.525, de 11 de abril de 1978.
§ 3~ Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, o liquidante será assistido pela
Secretaria de Controle Interno do ministério
a que se vincule a entidade em liquidação.
§ 49 Aplicain-se as normas deste artigo,
nu que couber, à liquidação das empresas
públicas.
Art 4~ As despesas decorrentes da execução do disposto neste decreto correrão à conta
de dotações consignadas no Orç~mento Geral
da União.
Ait. 59 '.::ste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
J'.rL 69 Revogam-se as disposições em
contrário.
BraSJ1ia, 15 ae janeiro de 1989; 1689 da Jnde" pendência e 1019 da República. -JOSÉSARNEY- Maílson Ferreira da Nóbrega -João
Batista de Abreu.
DECRETO-LEI N' 67,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

-- Dispõe sobre os bens e pessoal vínculado aos serviços de navegação e de reparos niivãJS explorodos pelo LJoyJ Brasileiro Patn'm6nio Nacional e p.J::1 COmpanhJ'a Naçional de Navegação CosteiraAutarquia Federal. extingue eStas autarquias, autoriza a cC~nstiiUição da -Companhia de Navegaçáo Uoyd Brasileiro e da
EmPiesa de Reparos Navaís "COsteira"
SA., e_ dá outras providênôas.

DECRETO N° 92.576,
DE 18 DE ABRIL DE 1986

Altera o Decreto n~ 8Z428, de 27
de julho de 1982, que dispõe sobre a
estrutura básica do_Ministério dos Transportes

e dá outras providências .
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Art.
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a Centrais Eléticas Brasileiras S.

A. .::..::. Eletrobrás ~autorizada a adqUirir: por

compra, da "American & Fcireign Power Company Incorporated" e da "Brasilian Eletric Power Company", sociedades anónimas organizadas respectivamente segundo as leis dos
Estados de Maine e Flórida, Estados_ UofdQ~
da América, as ações de capital e todos os
créditos e outros direitos correspondentes de
que ditas entidades sejam titulares, nas suas
subsidiárias no Brasil, a saber: Companhia
Força e Luz Nordeste do Brasil; Rio Grandense
Light_ anq Power S:yndicate ümi~d •. ComPanhia Central Brasileira de Força Elétrica; Pernambuco Tramways anda Power Company ümited; Companhia Eneigia Elétrica da Banhia;
Companhia Força e Luz do_ Paraná Companhia de Energia E]etrica Rio Grandese; Companhia Força e Luz de Minas Gerais; Companhia Brasileira de Energia Elétrica: Comp.anhiaPaulista de Força e_Luz..
Art. 2º O preço e outras condições da
operação serão aqUeles constantes da minuta
de contrato aprovada pelo Poder Execüiívo.
Art. 3., FiCa o Poder Executivo autorizado
a dar garantia solidária do Tesouro Nacional
aos comproQ]_l~sos financeiros decorrentes da
transação a qu_e se refere esta lei.
Art. 49 O Poder Executivo fica igualmente
autorizado a dar garantia do Tesouro Nacional
aos empréstimos do Export-lmport Bank of
Washington D.C, Estados Unidos da América,
às referidas subsidiárias.
Art. 5• Fica o Poder Executivo autorizado
a subscrever um aumento de capital da Eletrobrás no valor de Cr$ 20.000.000.000,00 (Vinte
bilhões de cruzeiros), com que a empresa po·
derá atender aos encargos financeiros iniciais
da operação, ficando aberto para tal fiin o
crédito especial nesse montante,_ o qual será
·automaticamente registrado e distribuídO ao
Ministério da Fazenda.
Art. 6°_ Todos Os atas e operações p-ertineQteS às medidas previstas nos artigos prece~
dentes indusive" as remessas feitêiS para o exterior como pagamento do principal, juros e outros encargos ficarão isentos de quaisqUer im·
postos,_taxas ou outras contribuições federais.
Art. 7o A Superintendência da Moeda e do
Crédito_ (SUMOC) registrará aUtomaticamente
o contrato referido no art. 2" para todos os
efeitos da Lei no 4.131_,_ de 13 de setembro
de 1962.
Art. &

DECRETO No 95.886,
DE 29 DE MARÇO DE 1988
Dlspõe sobre o Programa Federal de

Desestatização e dá outras providências.
LEI N' 4.428,
DE 14 DE OUfUBRO DE 1964

Auturiza a Centrais Elétricas Brasileiras
SA - Eletrobrás- a adquirir, por compra, ações de empresas concessionárias
de serviçoSjJúb/íccis qu~ inei'id0n8 e dá
outras providências.

Esta lei entr.itrá em vÍgor na data
de sua publicaçã_o, revogadas as disposições
em contrário. Brasilia, 14 de outubro de 1964; f43 9 da
Independência e 769 da República.- H. C4STELLO BRANCO - Qctavio Gouveia de Bulhões- Mauro Thibau.

- LEI Nc 5.736
DE 22 DE NOVEMBRO DE 1971

Autoriut a Unlão a subscrever aumente
de capital da Companhia Auxiliai' de Empresas E/étricas Brasileiras - CAEEB, e
dá outras providências.

O Presidente da República:
O Presidente da República faço saber que
Faço saber que o Congresso Nacional de- __ O Congresso Nacional decreta e eu sandono
creta e eu sanciono a seguinte lei:
a seguinte lei:
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Art }9 Fica a União autorizada a subscrever, em aument('j de capital da Companhia
Awa1iar de Empresas- Elétricas Brasileiras CAEEB, a importfulcia de Cr$ 10.000.000,00

.cação do nobre Senador Jorge Bomhausen
para compor, como titular, a comissão espe-cial que irá apresentar proposição legislativa
regulando a competência privativa do Senado
'(dez milhões de cruzeiros).
Federal disposta no art. 52, incisos V, VIl, VIII
§ 19 Após a realização do disposto neste
e IX da Constituição Federal.
artigo, a CAEEB passará à condição de sacie· _
A propósito, solicito a V. Ex' a substituição
dade de economia mista, vinculada ao Minisdo nome daquele parlamentar pelo do ilustre
tério das Minas e Energia.
Senador Alexandre Costa, na mencionada Co-§ 29 A integralização do aumento de capimissão, mantendo inalterado o do suplente.
tal referido neste artigo será feita em dinheiro
Aproveito o ensejo para renovar a V. Ex"
com os recursos da conta especial de depómeus protestos de elevada consideração e
sitos a que se refere o § 29 do artigo 61 da
apreço.
Lei n9 4.728, de 14 de julho de 1965, com
Atenciosamente, - Senador Jvfarcondes
a redação dada pelo artigo 5 9 da Lei n? 5.710,
Oadelha, Uder do PFL.
de 7 de outubro de 1971.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Se~
§ 3 9 A União manterá sempre 51% (cinrá feita a substituição solicitada.
qUenta e um por cento), no minimo, das ações

com direito a voto.

-

Art. 29 A CAEEB deverá reger-se por esta
Jei, pela Lei das Sociedades por Ações e pelos
seus Estatutos;
Art. 3° A CAEEB terá por objeto social:
I - Prestação de seiViçOS técniccis e especializados aos órgãos do Ministério das Minas
e Energia e às entidades a estes- vinculadas
e suas subsldiárias e associadas.
R- Instalação e administração de centros
de pesquisa e investigação tecno16gicaS, ligados aos setores rniner~ e energético.
DI-Organização e administr_~_ção_de programas de aperfeiç_oamento de pessoal técnico do Ministério das Minas e Energia e das
entidades a este vinculadas.
Parágrafo úniCo. Para-cor'tsecúção de seu
objeto social, a CAEEB poderá celebrar convênios com os órgãos e entidades referidos neste
artigo.
Art 4 9 A CAEEB poderá promover desapropriações nos termos da legislação em vigor, sendo-lhe facultado transferir o domínio
e posse dos bens desapropriados às entidades
vinculadas ao Ministério das Minas e Energia,
desde que mantida a destinação prevista no
ato de declaração de utilidade pública.
Art. 5 9 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971; 150° da
[ndependência e 839 da República - Emílio
a. Médid- Antônio Delfim Netto- Antônio
Dias Leite Júnior- João Paulo do~ Reis Ve-

Doso.
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.).

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os
projetas lidos serão publicados e remetidos
às comissões competentes.
Sobre a mesa, offcfo que será lido pelo Sr.
19 Secretário.
É lido o seguinte

OF. GL PFL 056/89
Brasília, 03 de abril de 1989
Senhor Presidente,
Refiro-me ao OF. GL PFL~049/89, de
22-03~89, através do qual comuniquei a indi-

º

SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Devendo realizar-se, a partir de 1Odo corrente,
em Haya, holanda, conferência interparlamen- fá r-SObre turismo, a presidência, por indicação
dp presidente do Grupo Brasileiro da Associaçãb Interparlamentar de Turismo, Senador Rachid SaJdanha Derzi, designa os senadores
francis.co Rollemberg, José Agripino Maia e
Mauro Borges, para integrarem a delegação
br.asileira_ 'àquele conclave.

I:. a seguinte a indicação da Associação
Interparlamentar de Turismo.
Ofício nç 26/89
Brasma, 03 de abril de 1989
Senhôf.Presidente
- Tenho a honra de comunicar a \tosse\ Excelência gue os senhores senadores relacionados enl anexo, integrarão a Delegaçao do Grupq Brasileiro da Associação lnterparlamentar
de Turismo à Conferência Interparlamentar
sobre Turisnl.o, a re_alizar-se em Haya - Holanda, a partir do dia 1O de abri1 corrente.
Aproveito a oportunidade para reiterar a
Vossa Exce1ência protestos de estima e consideração. - Senador Rachid Saldanha Derzi,
Presidente.
CONFERIÔNCJA JNTERPARLAMENTAR
..
SOBRE TURISMO
A REAUZAR-SE EM HAYA- HOLONDA,
.. .J. PARTIR DE I O DE ABRIL DE 1989
~egação

Senador Rachid Saldanha Derzi da De1egação
-Senador Francisco Rollemberg
Senador Josê Agripino Maia
Senador Mauro Borges

Chefe

OSR.PRESlDENTE(Iram Saraiva)-De
acordo com deliberação anterior do plenário,
ao aprovar requerimento de autoria do Sr. Senador Severo Gomes e outros Senhores sena~
dores seria realiz~da, amanhã, sessão especial
do Senado, destinada a homenagear o ex-Se·nador Roberto Simonsen, pelo centenário de
se_y nascimento, ocorrido no dia 18 de fevereiro último.
Entretanto, atendendo a acordo realizado
entre a Presidência e os autores do requeri-
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menta, a referida homenagem ~erá realizada
durante tempo destinado aos oradores do expediente da Sessão Ordinária do mesmo dia.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Há
oradores inscritos.
__ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, há cerca de 20 anos
o Ceará vem reivindicando junto à Petrobrás
e, por conseguinte, a:o Poder PÚblico Federal,
a -insta1ação de uma refinaria de petróleo em
Fortaleza ao lado do porto de Mucuripe.
-Já em 1964, quando inaugurava a fábrica
de asfalto de Fortaleza- Asfort- em nossa
capitaJ, o saudoso Presidente CasteJlo Branco
afinnava, em seu pronunciamento, que aquela
indústria que ora se instalava era, sem dúvida
nenhUma, o embriãO de uma futura refinaria
de petróleo. Na mesma solenidade, o saudoso
Senador Virg:llio Távora, GoVernador de então,
fazia as suas considerações junto ao Presidente Castello Branco. Mostrava, na sua ante~
visão de estadista, que, ao invés de apenas
anunciar aquele embrião, já afirmasse ao nosso povo a determinação de mandar instalar
a refinaria tão desejada e perseguida pelos
cearenses.
Infelizmente, Castello Branco·:..:..:. homem de
integridade mOral inconstestável - não quis
assumir o compromisso sugerido por Virgilio
Távora. O assunto vem sendo protelado até
hoje. Grandes são os prejuií:os Causados para
o desenvolvimento de nossa terra. destacando-se, dentre eles, o inaproveitamento de contingente de mão-de-obra especializada, apto
a ser absorvido pelo referido investimento.
Ressalte-se que no governo do inesquedvel
Pars.ifal Barroso, época em que a Petrobrás
iniciava os estudos para a implantação da fábrica de asfalto, aquele Governador cearense,
já sonhando como todos nós, seus conterrâneos, com a refinaria, propôs destinar à Petro-brá_s tJm~ ár~a de terra em condições de atender às duas unidades de processamento de
petróleo.
Essa reinvindicação·, senhor presidente, senhores senadores, tem sido percutida constantemente por todos os governadores que
ali passaram como sejam: Parsifal Barroso,
Virgílio Távora, Plácido Castelo, César Cals,
Adauto Bezerra, Waldemar Alcântara, Manoel
de Castro e agora, Tasso Jereissati.
Devo salientar que as nossas classes empresariais têm sido incansáveis também nesta luta.
Segundo pessoas ligadas ao Governo central, o Presidente Samey iria surpreender-nos
rio dia 15 de m<)rço de 1987, com a assinatura
do decreto criando a refmaria de _petróleo no
Ceará.
Vã esperança.
Agora, porém, estamos diante de uma fato
concreto.
Senhor presidente, senhores senadores, o
Ministro Vic~nte Fialho, em recente entr~~ta
à imprensa cearense, deu~nos certeza, ao -de·

Abril de 1989

DIÁRIO DO CO('!GRESSQ NAOONAL (Seção II)

darar que seri_a el_aboradq o estudo e~ coru:;re-

T errit6rio Nacional. Chamo a atenção da Presidência do Senado, dos senhores senadores
refinaria para o Ceará, outras duas, perfazendo
e, principalmc:nte, da Bancada nord~stina, a
três, onde a produção diária de 120 mil barris
~ntidade em questão, que está tentando proficariam subdivididas em três de: 40 _mil cada,
mover ~m JB?~rtheid no Brasil, denomina-se
atendencto prontamente à reivindicação de
'.:Movimento Todos por São Paulo", fundada
mais dois estado_s, o que diga~se de passagem,
em 15 de. março último e, segundo o jom~
é uma simpática medida que o Presidente SarO Estado de S. Paulo, integrada por 150 sóney poria ern execução.
cios.
Embora saibamos antecipadamente que
o objetivo Centrai da entidade, senhores seessa determinação_ do pre~idente sofrerá dunadores, conforme o mesmo jornal O Estado
ras críticas do centro-sul, mesmo assim espede S. Pau/O, "é impedir que os nordestinos
ramos que as autor.id_~des arrostem com ~_stas
migrem para São Paulo". Seriam esses brasiincompreensões e implante no Nordeste as
leiros, segundo sugerem os dirigentes dessa
três refinarias previstas, porque as possíveis
entidade discricionarista, os responsáveis pelo
alegações de que seria antieconômico já é,
chma de caos soc:ial que ameaça a maior meconhecida de todos_nós nordestinos. A desintrópole brasileira.
formação de alguns brasileiros quanto ao deCito, entre aspaS, de<::laração de um dos
senvolvimento da nossa região, desconhecilíderes desse movimento racista, o empresário
mento do nosso potencial e fibra daquele valoFábio Bruno;_
roso povo fazern com que essa iniciativa en"A cidade não comporta mais nordestinos,
contre pertinaz resistência.
que c_ontinuªm migrando porque não enconVamos, portanto, aguardar a concretização
tram condições de vida decente _onde nasceram.''
daquela alvissareira notícia dada p_elo Ministro
O interessante é que o_ referidq empresário
Vicente Fialho. Mesmo porque se _fôssemos
gananciosos e intransigentes, nos fundaríaé filho de imigrantes _italianos, que para cá
mos ern estudos da Petrobrás, que afirmam,
vieram justamente ·por t'iâo encontrarem, em
através de levantamentos da situação geográsua terra_ natal, as condições ideias de vida
fica, distâncias médias e infra-estrutura econópara si e Seus descendentes.
mica que compõem em termos concretos e
Não _será essa, afinal, a meta de todos os
incontroversos a decisão final de fazer recair
que emigram? Por qUe é razoável que italianos,
sobre o Ceará a loca1i~ação da refinaria.
belgas, laponeses, cariocas migrem e não os
nordestinos? Por que todos os povos têm direi·
Fatores relevantes de orde1_11 socia~ de seto à imigração' e _o nordestino, agora, é buscagurança nacional e de mercado, fazem do
do para ser penalizado?
Ceará opção mais viável, pois estarão atendiEssa abominável e inconstitucional entidados os interesses locais_ e regionais.
Todavia, desejamos também que outros es- . de, que pretende cercear o direito de ir e vir,
anuncia que irá registrar-se em cartório esta
tados do Nordeste venham a possldr uma emsemana. Sua ideali_zadora é uma mulher, a
presa do porte de uma refinaria, que além
comerciante _Diva Garcia Cimini, de 50 anos,
de minimizar· a ociosidade de mão-de-obra,
fllha de imigrantes poloneses e _casada com
consistiria em significativo melo empregatído
um descendente de imigrante italiano. O jornal
para técnicos a serem incorporados ao emO Estado de S. Paulo, ontem, publicou essa
preendimento, caso venha a se materializar
matéria_e me deixou indis:nado.
na região.
Essa senho_ra vem publicando anúncios na
Diante, pois, de tais cond.icionamel)tos, rati- imprensa paulista, incitando oS cidadãos a,
ficamos nossa certeza de que prevalecerão segundo informa O Estado de S. Paulo, "errazões de interesse económico, e cujos pa- guer sua bandeira e seus brios".
drões de correção e l.s~nção o País _espera
Para mostrar o caráter doeJJtio _e perv:erso
sejam preservados.
___
.
dessa. organização e de sua mentora que, repi·
Era o que tínhamos ·a_-i:lizer, Sr. Presidente. to, infringem a legislação brasileira e ofendem
(Muito bem!)
nossas mais caras tradições, dto aqui passagem registrada pela reportagem de ontem,
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) de O Estado de S. Paulo, página 12.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
O que lerei vai entre aspas, pois é transAlberto, por cessão do Senador Aureo Mello.
crição literal.
_
O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN.
"Ontem_ à tarde, comentando ao telefone
episódio/recente, erri que um joVem nordes~
Pronuncia o seguinte digçlJrso. Sem revisão
do orador.) - Sen~or presidente, Senhores
tino desempregado ameaçou jogar.:se do alto
senadores, ocupo a tribuna do Senado, nesta
de uma galeria do Largo do Paissandu, Diva,
diante do repórter do Estado, lamentou que
tarde, para trazer a minha palavra de espanto.
E é -com espanto e revolta que vou fazer deorapaznãotivessesaltado. "Seria menos um",
núncia que considero d<;tS mais graves e condisse ela ao seu interlocutor~ que telefonou
trárias à índole nacional, por todos os títulos
J'nteres_sado em ingre~r nã organização".
ofensiva aos mais elementares direitos hu-maEstamos, Senhor presiderite; Senhores senos, além - claro - senhor presidente e
nadores, diante de um escândalo de proporsnhores senadores, de descaradamente in·
ções assustadoras. Tal procedimento, além de
constitucional.
ferir a moral cristã e as mais elementares nor·
mas de _conduta ciyi]izada, põe em risco a próRefiro-me ao caso explicito de apartheid ou,
por outra, de tentativa dê estabelecê--lo em
pria segurança nacional.

tização para o futuro, de _que além de uma
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É, afinal, o vírus do separatismo que se esconde por trás de inidativa tão vn.
Foi com propostas dessa natureza que; há
56 anos, um· certo personagem de triste memória, Adolph Hitler, nas_cido austríãco, ã:SSUmiu ó poder na Alemanha e levou seu país
e, depois, ~u continente. a·rufna.
_O riazismo, Senhores·em Suas riiOdãlidades
explícitas ou _dfs(ÇlfÇ"aàªg;- foi fepudiado pela
Consciência da tiwnanidade, no Tribunal de
NUreinberg, há 44 anos. É certo qUe- SeUs
vírUS insiste em infiltrac-se no organismo_ das
nações. Mas éiguahnente certo que, quando
detectado, é imediatamente repelido pelo senso ético .da sociedade:
Entre nóS, brasileiros, País que deve tudo
o que tem justamente ao fluxo migratório e
à cor:nunhão racial, tal postura soa como surrealista e insana.
Nem por isso,- senhores senadores, devemos subestimá-la. Proponho a esta Casa que
examine medidas judldãis severãs e imediatas
contra essr._~-~nddade, p-or infrlngência a div~r
sos disPositivOs constituciótiais, entre ~tios
o direito de ir e vir, o de livre locomoção dOS:
brasileiros por seu território e q de discriminação raCial.
Acompcmho, atento e preocupado, a polêrnl:ca em torno ~da diáspora: nordestina Brasil
afora. Afinal, sou noniestino e, mais que isso,
um parlamentar -nordeStinO, eleito pelo povo
do Rio Grande do Norte. E neste momento
assomo a esta tribuna para repudiar e solicitar
ao ininistro -da Justiça que, de imediato; seja
de5baratada essa entidade e os seus sódOs
e fundadores levados à cadeia, porque estão
tentando promover o-apartheid, a discrimina'i_a-0 no Brasil. Ai de São Paulo se não fosse
o nordestino. A migraÇão do homem do Nordeste para o Sul foi de fundamental importância para o Sul-dó País, em todos os sentidos. Figuras das inais ilustres que estão na
PÇ>lítica desde Pais, eleitos por Estados do SuJ.
são nordestinos; se formos analisar o mundo
artístico brasileiro, vamos ver que quase todos
os seus grandes valores são nordestinos. Se
formos fal,;~;r dos grandes jomalistas, dos gran·
des homens da imprensa que estão fi:tzendo
Jornal, televisão, rádio, no SuL são nordestinos!
O Nordeste deu grande contribuição para o
desenvolvimento deste País.
Preocupo-me, Senhor Presidente e senhores senadores, com a tendência simplista e
perversa de atribuir a esse valoroso povo o
papel de bod<:: expiatório das mazelas naclo~
nais.

Lembro que,_se hoje gi'ande parte dos mlserãveis que incham a periferia das gralides cidades e- profaQoriizani a criminalidade urbana
é. de nordestinos, a responsabilidade é do modelo económico esderosado e a~bado que
aí está. Não é do Nordeste!. O Nordeste, hoje,
é Colocado como bode ~xpiatório dessa tortura por que passa o povo brasileiro. t: um modelo que, diga-se, favoteée enormemente a
economia de centros urbanos como São Paulo, que se_ beneficiam cOm o- pagainento de
salários aV:iltantes, com a mão-de-obra--abundante, que se transforma em bóias-frias e au-

DIÁRIO DO CONCiRE~Sb NAOONAL (Seçãoll)

870 Quinta-feira 6
menta o patrim6n1o -dos grandes

conglome~

rados do Centro-Sul do País.
Tadas essas tentativas de transformações
deste modelo, que impliquem direcionar recursos e investimentOs para o Nordeste, esbarram sempre na oposição dos interesses econ6micos sediados no Centro-Sul. E isto é a
grande verdade. Exemplo recente é o das Zonas de Processamento de Exportação, que o
Sul do Pais tentou portados os meios boiCotar.

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V.
EX' um aparte, nobre Senador Carlos Alberto?
O SR. CARLOS ALBERTO - Não s6
permito como é um orguJho para mim receber
um aparte de V. Ex'

O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado. Eu infelizmente não estava presente no
início do _discurso de V. Ex•, mas estou informado de que a sua justa repulsa e indignação
procede do fato de uma supos~ instituição
em São Paulo destinar-se a tentar proibir a
migração de nordestinos para São Paulo. Seria
isto?
O SR. CARLOS ALBERTO mente!

Exata-

O Sr. Jarbas Passarinho- Acredito que
devemos estar absolutamente tranqüiiQS em
relação a qualquer tentativa dess_a natureza,
porque isso espanca o câtáter nacional e recebe, sem dúvida alguma, a condenação de todas as pessoas que têm um pouco de bom
senso. E como V. Ex" mesmo salientou ainda
há pouco, grande parte da pujança de São
Paulo, da riqueza de São Paulo deve-se também à mão-de-obra que do Nordeste principalmente migra para São Paulo em busca de
melhores dias, de melhores condições de vida.
Devemos, pura e simplesmente_, _desprezar
uma tentativa dessa natureza sem, entretanto,
deixar de fazer, como V~ Ex" faz, um alerta
para que iniciativas tão absurdas e esdrúxulas
como essa não possam passar impunemente,
uma vez publicadas.
O SR. CARLOS ALBERTO- Eu defendo, Senador Jarbas Passãrinho, que esses senhores, que estão fundando tal entidade, Que
considero uma entidade apartheíd, Sejam penalizados. Estamos com a Cónstítülçãó em
vigor, que permite o direito de ir e vir neste
País. E se apreSenta no joinal O Estado de
S PaUJo-nüma màtéiia-deQuaSe meia página,
no dia de ontem, que realmente estarrece a
todos nós nordestinos. Por isto mesmo estou
hoje aqui na tribuna fazendo a denúncia e,
se possível, pedindo ao Senado para que se
manifeste a respeito. AJustiça deve desbaratar
logo isso, e Ci responsável por essa entidade
deve ser penalizado, deve ser levado à cadeia,
porque o·dirieit6 de Ir e vifeStá na-Cohstituição.
A Constituição também fala sobre o racisino;
isso_ é racismo.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, estou
convencido de que o grande patrimônio deste
País é justamente Sua unidade territorial e llngüística. E ainda: o intenSo processo de m!sclgenação, que nos transforma em microcosm9
deste planeta. Somos a maior nação japonesa

do mundo, fora do Japão; a maJor nação italiana, fora da ltálitl.; a maior nação árabe, fora
do mundo árabe; e temos tantos portugueses
aqUi quanto em Portugal.
O maiS fascinante é que, numa situação
que não se repete em mais nenhum país do
mundo, temos todos esses povos aqui perfeitamente integrados, e em processo de miscigenação.
É, pois, inconcebível que passemos a discriminar grupos humanos dentro do próprio Brasil.

O nordestino não merece isso. SUa presença pode ser constatada em todas as grandes
obras do país: Brasília, Itaipu, Belém-Brasília,
Transamazôniça e, acírria de todas, São Paulo.
Sim, São Paulo, com toda sua pujança, com
toda sua força - e que, muito justamente,
é orgulho de todos nós brasileiros e latino-americanos - não seria o que é se não contasse, ao longo de sua história. com a presença
nordestina.
Basta ver que seu maior líder sindical, _o
hoje deputado e presidenciável Lula, é pernambucano. E Seu marof líder empresarial,
o Dr. Antônio Ermírio -de Moraes, é filho de
um pernambucano, o ex-senador José Ermírio de Moraes, que construiu o imenso património que é hoje o grupo Votorantin, sem
falar na prefeita Luíza Erundina, da Paraiba.
VeJam que coisa linda: a Prefeita de São
Paulo é a paraibana Luíza Erundina!
Então, oti o cidadão é japonês, italiano, português ou aqueles que conquistam um espaço
maior em São Paulo são nordestinos. Se examinarmos o mundo artístico que faz sucesso
em' São Paulo, a maioria é de nordestinos,
como, por exemplo, Renato AragãO, que é cearense. No mundo artístico da televisão, registra-se Chico Anísio, que é cearense. Com relação aos valores da música popular brasileira,
temos Chico Buarque de Holanda, baiano, Betânia, baiana; Gal Costa, baiana. E há: muito
mais. Se formos mostrar, teremos que mostrar
muitos outros. O próprio Presidente dO Senado Federal, que migrou para o Rio de Janeiro,
é o baiano Nelson Carneiro
Então, o Nofdeste é um peso nesta Nação.
O Nordeste é a grande locomotiva._
Vou encerrar o meu discurso, Sr. Presidente,
depÕTs de falar na ?refeita Luíza Erund.ina, em
Luís Inácio l-ula da Silva, líder sindical, que
cheQ-ou ao sUcesso, pernambucano ...
O Sr. Ney Maranhão -

Permite V. Ex"

~-~E__arte? _

O SR. CARLOS ALBERTO -

Ouço,

Cotl'! prazer, o aparte de V. Ex'
O Sr. Ney Maranhão -Senador Carlos
Alberto, V. Ex' está, neste momento, interpretatldo a unidade da nossa Federação. Como
muito bem dizia aquele grande sertanista, Euclides da Cunha, o nordestino é um forte, o
nordestino quebra, mas não enverga. Sabemos_mujto bem que o Nordeste é a área mais
sofrida deste País. O nordestino só migra
quando não tem outro jeito, assim como as
aVes ae arribãó. Como V. E>r diz, o nordestino
fel a riqueza de Brasília, de São Paulo, de

A)Jrj[ de 1989

tOdos os quadrantes deste Pais. E nós, hoje,
como dizia o grande Ministro de Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, o nordestino
só precisa que o São Francisco molhe as terras $ec.as daquela região, para nos tomarmos
a Calífórnia da América do Sul, ou seja, o Nordeste molhado dará para abastecer o País e
para exportar mercadorias para o mundo. São
Paulo precisa colaborar com isso. Sabemos
que, só ao sistema Eletrobrás, São Paulo deve,
hoje, mais de 50 milhões de cruzados, atrasando o Xlng6, atrasando as áreas mais importantes de eletrificação do Nordeste. Isto significa, Senador Carlos Alberto, o atraso, e é isto
que obriga o nordestino a migrar. São_ Paulo
está atrasando uma verba imensa que daria
para terminar três Xingós. Vemos, por exemplo, que ao sistema da Chesf, todos os estados
devem apenas 13 milhões de cruzados; e São
Paulo, sozinho, deve 40 milhões. Então, a responsabilidade pela migração maciça do nordestino para São Paulo, acarretando esse ex- ~;_esso_ de pessoal - como em Recife, os camelôs sem trabalho - cabe, em parte, ao
)li'Óprio Estado de São Paulo. Portanto, parabéns a V, ~ Quando está defendendo o nordestino, está defendendo o Brasil, este Pais.
que adma de tudo tem unidade, que é o amor
e o trabalho da nossa causa.
OSR. CARLOSALBERTO-Muitoobrigado, Senador Ney Maranhão.
Sr. Presidente, ainda continuando:
Se, por de_sastrada hfPótese, a mensagem
separatista que esse grupo neonazista, que hoje aqui denuncio, triunfasSe, o que aconteceria,
Senhores?
Simples: seria justamente São Paulo, do
meu querido Senador Severgo Gomes, o
maior prejudicado. Afinal, além de beneficiarse da mão-de-obra barata e eficiente do nordestino, recebe de graça o petróleo que de
lá vem.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
não podemos mais permitir que iniciativas como esta prosperem, pois agridem a dignidade
de todos nós.
Para encerrar, transcrevo aqui...
O Sr. Severo Gomes -V. E>r me concede um aparte, npbre Senador?
O SR. CARLOS ALBERTO - Darei o
aparte a V. Ex", até por que a participação
de Y, Ex', como-representante_de São Paulo,
é de fundamental importância neste nosso
pronunciamento de hoje a tarde.
OSR.PRESIDENTE.([ramSaraiva)-Senador Çarlos Alberto, a Mesa comunica a V.
Ex" que o -tempo de V. & está esgotado há
cinco minutos.
O SR. CARLOS ALBERTO- Só pediria
a V. Ex" a tolerância para que eu pudesse ouvir
este querido amigo, senador de tantos brios,
de São Paulo, porque estamos discutindo não
São Paulo, mas a tertúlia de uma entidade
que, nã verdade, merece repúdio de todos nós
e seria injusto deixar esta tribuna sem ouvi-lo.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Mas que São Paulo e o Nordeste sejam breves,
por gentileza.

·
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O SR. CARLOS ALBERTO -
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Então,

St. Presidente, sei que meu tempo está es-

conc::edo o aparte ao meu querido Senador

gotado. Para encerrar o meu discurso, solicito

Severo Gomes.
O Sr. Severo Gomes_ Nobre Senador,

transcrição do_ ~djtorial que o pr6prio jornal
O Estado de S. Pàulo- instituição mais que

infelizmente não ouvi todo 0 seu discurso, de
tal modo que, por esse caminho, talvez...

centenária e que exprime a verdadelra índole
do povo paulista - publica hoje, repudiando

0 SR. CARLOS ALBERTO.- Eu posso
fazer um release para V. Ex~ estou aqui protestando contra a matéria que foi publicada no
jornal O Estado de S. Paulo. Não ç_ontr~_o
jornal, mas contra a entidade.
Sr. Severo Gomes-Mas se for c_ontra

nal O Estado de S. Paulo é:
"Os migrantes fiZeram São Paulo".

aquela insanldade. O títUlo do editorial do jor-

o

o jornal também não tem Jmportánda.
~;:d~~~~~â,~=~ae:~~~a~~b~:S:USe
OSR.CARLOSALBERTO-Atéporque chegada de migrantes de todos os cantos do
não tenho nada contra o jornal.
_PaísJra_z à _cidade a dura face dos desprovidos,
O Sr. Severo Gomes_ Mas, entendi do _ é esse constimte- fluxo de gente disposta a
seu discurso duas questões: uma, a mais re- - "tt'aba1har e a assumir como sua a nova comucente da sua fala, que salienta as desigualdade nldade que os recebe que garantiu e garante
regionais e as vantagens que um estado como - a- Sã.o Paulo a postção da cidade mais rica
São Paulo tira dentro da sua posição no nosso
em oportunidades do Brasil. São Paulo é a
maior ddade nordestina do País, mas também
País. Quero dizer que _conCordo, inteiramente,
não só ao meu tempo como ministro, no meu
a maior comunidade oriental da América Lati·
exercício no Congresso Nacional ou nos jor- na Aqui coexistem italianos, bolivíanos, alenais, mas sempre defendi uma política nadomães e seus descendent~, que, com seu suor
na1 de correção da desigualdade, sem 0 que comum, forjaram toda a força, riqueza, arguo nosso País estará, sempre, ameaçado de
lho e esperança dos paulistanos de registro
nãoseintegrar,aocontrário,desedesintegrar.
e opção. Dona Diva Garcia- LDTiihi- presi~
Com relação- a esta publicação, não a H, mas,
dente da organização e ela mesmo descen~
em outros jamais, há dias, surgiram notícias
dente de poloneses- comete uma injustiça
desta curiosa organização, não é i_sso? E 0
contra a cidade e o povo que a acolheu sem
que até me chamou a atençãq, pelo menos
rancores. Negar a importância desse encontro
nas noticias que li, é que a maioria dos nomes
cosmopolita é se furtar a qualquer comproque a_ assinavam era de recém~imigrados. no.;- misso com o futuro de São Paulo."
mes italianos, que recebemos Qe QraÇOS:_aber~
Agradeço_ _a __atenção de V. Ex" e dos meus
tos,.w
amigos Sena_áor~s __ que tiveram a paciência
de me ouvir.
O SR. CARLOS ALBERTO - Exata·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presld"ente, -(Muito
mente.
bem! Palmas.)
O Sr. Severo Gomes- ... e estamos muiO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) to felizes com eles em nps_S<lterifl.. Agora, o Concedo a palavra ao nobre Senado~ Od ~
que queremos lembrar é o seguinte: São Paulo
bóia de Carvalho, (Pausa)
é uma cidad'e mu[to grande, onde o número
COncedo a palavra ao nobre Senador Jo~o
de anomalias também é grahde, mas que re~
Menezes.
presenta coisas insígnificailtes, c-omo esse
O SR. JOÃO MENEZESPROfY(fNC!A
Grupo aí, como a cham_ªda Senhora de Santa-DISCaRSO OOE, ENTREGUE À REVI·
na, como a Organização Tradição, Família e
sio DO ORAI)OR, SERA PUBliCADO
Propriedade, Quer dizer, São Paulo tem uma
POSTERIORMENTE.
porção dessas anomalias que não representam nada diante daquilo que realmente pesa
em São- Paulo, no sentido da sua criação inteO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) .....:....
lectual, do seu trabalho, trabalho esse feito
Concedo a palaVra ao nobre SenadOr JiJtahy
por todos os brasileiros e por ufn contingente
Magalhães.
enorme _de imigrantes, que foram para minha
terra_ e transformaram São Paulo- urna cidaOSR.JUTAHYMAtiALHÃES(PMDBtle que há 120 anos tinha 80 ·mil habltairtes
-numa das maiores e mais infelizes cidades BA Para uma explicação pessoal. Sem revisão
do mundo, até pela desordenada arrumas:ão - ·do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
estou falando em explicação pessoal, porque
da economia nacional. Eu- diria até que, se
hoje saiu no Jomal do Brasil um artigo do
não fossem os migrantes nordestinos, e\.1 não
existiria, porque tenho uma avó pemambu- Sr. Noênio_Spinola, sob o titulo: "Sócios do
contrabando". E. a respeito do projeto que nós
cana. Mas, eu queria apenas que V. Ex!' registrasse que isto aí é uma pequena anomalia chamamos aqui "Projeto Quro" e da faha de
decisão por" parte _do Senado a respeito deste
dentro da Grande São PÇt\,!]_Q !:_ que merec::e,
também, a c::rítica e o desprezo de meus conc:i- _ projeto. ·
Nada tent"to a dizer a respeito do direito de
dadãos.
crítica, acho que a crítica é válida, e eu a respeiO SR. CARLOS ALBERTO- Agradeço to. O título é um pouco apelativo. Quando
o aparte de V Ext
fala -~o meu nome, no nome do Senador lta-
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mar Franco; c::om uma certa educação, ele
procura dizer que nós somos irresponsáveis..
por não sabermos exatamente o que estamos
votando ou estamos impedindo que seja votado. Mas tudo isso c::onsidero que é um direito
da imprensa. Agora, também é um direito nosso de mostrarmos a realidade.
b que -~le d!z, por exemplO:

"É questionável se Senadores como
Jutahy Magalhães e Itamar Frenco, entre:
outros, têm uma dara compreensão do
emaranhado de fatores que se-interligam
nas fronteiras brasileiras. Um bateu o pé
"'-=SOU eu- porque não quer votar nada
que venh~ do Governo ..."

A iniciatlva do movimento-rodos Por São
Paulo" --que-se propõe a impedir a migração
nordestina para capital paulista- se apóia

a
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Mas, esta é uma falta de conhecim_enfu da
realidade. Se ele procurar, por exeffiplo, o Dr.
Camilo Pena, de Fumas, .. O Dr. Camilo Pena,
onterri, teve a delicade~ de me telefonar para
agradecer a forma com que agi, aqui no Sena~
do, para fazer com que fosse aprovado o pro·
cesso do empréstimo externo para -FUmas que
eles estavam necessitando. I:: do intereS$e do
Governo. Pela meno~ parec::é-me que Fumas
faz- pãrte do Govemó,- é eti aqui me manifestei
a favor, lutei para que fosse aprovado de ime·
diata o _empréstimo s.oliçitado.
l'i.essa questão do Projeto do Ouro, não te~
nho __procurado eVitar sua aprovação. Sugeri
aos interessados que buscassem um entendi·
menta pãia uina rápida tfàmitãção. Não houve
op6rtu~dáde, não houve desejo, não sei o
que fizeram e o resultado é que estamos -com:
45 dias com a r:n~téria em tramitaç_ão no Senado.
-Voto con:trª' porque não aceito o projeto
como está. Também é um dire:ito qu~ tenho
de d.iscoi:dar da forma como o projeto se encontra redigido e de propor, de fazer propo~
sições para aperfeiçoá-lo.
Os Senadores que se mariifestaram aqui
a favor da PropOsta, lOdos _unanimem-ente
consideraram que era necessário ;;1perfeiçoar
até o projeto, porque não estaria perfeito, talvez
porque nenhuma lei seja perfeita, mas todos
reconheceram a necessidade de se fazer aperfeiçoamento. A minha idêia era fazerrf}OS aqUi as emendas
para retomarem ã Câmara e a Câmara,
mesma forma que votou indalmente a proposta, aprovasse, também, por votação sim~
bélica e aprovasse, de imediato, ou recusasse
as emendas que fossem aqui apresentadas.
Se esse entendimento fosse possível nós
já-teríamos aprovado essa matéria. Reconheço
a necessidade de termos uma legislação a
respeito dessa questão. T odes os dias que
falei sobre essa matéria, repeti que reconheço
a necessidade de nós, aqui, apresentarmos
uma proposta e votarmos uma lei que venha
atender ao vácuo no qual hoje se encontra
eSSa questão.
Sr. PI-esidente, tento mostrar alguns pontos
de vista, o porquê, tenho me manifestada contrariamente à redação atual do Projeto._ Um_
dos argumentos l~ntados na exposição dé
motivos, textualmente, sustenta no seu item

da

IV:

.

.

872

Quinta~feira

6

DIÁRIO DO COI'!GRESSO NACIONAL (Seção II)

"IV -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 econômíca. Portanto, é necessário o mínimo
de controle sobre as operações, de modo
a toma-las o mais possível transparentes,
mas sem inibir aSua re_alização."
É o item IV da exposição de motivos.
Ora, o mecanismo idealizado para viabilizar
esse -desiderato é pura e simplesmente a drástica redução da carga fiscaL A lógica da proposição parece ser a seguinte: o ouro é produzido, beneficiado e cOrriéidalizado, interna ou
externamente, de forma preponderantemente
clandestina- isto é reconhecido pelo Governo. Promove-se uma drástica redução na incidência tributária sobre o De1.o, que é o ouro,
na esperança de que os interessados resolvam
espontaneamente trazer à tona toda .1 riqueza
de efetiva circulaç!c. Será que o est"tdo não
dispõe de meios outr?s para forçarer 1 a posi~
ção e o respeito à lei? 3erá necessârlc OObr-arse à vontade dos que ,'Stensivamente violam
de forma impune a ordem jurídica? r tão existem meios capazes de coibir o 1licito, impor
a observância das normas JUrfdicas que a todos obrigam? SãO questões que estão a demandar o devido esclarecimento. Não vou me
referir neste momento às questões legais, que
dizem respeito à matérfa tributária. O art: 1~
e seus parágrafos são vagos, fncompletos, im·
precisos; é ele rigorosamente inadequado a
um projeto que pretende pôr termo à balbúrdia reinante em tal matéria. Mas, senhor presidente, senhores senadores, o art. 5o do projeto
é inadimissfvel do ponto de vista ético-político
e também sob o aspecto constitucional Pretende-se retroagir os efeitos da norma jurídica
·para beneficiar agentes de práticas ilícitas e
por via de conseqüência, Isentá-los das cominações a que estão sujeitos é gritantemente
atentatório aos mais·1elementares princípios
da ordem democrática. Desenganadamente
pretende-se beneficiar e acobertar sonegadores e delinqüentes em geral. É lógico que não
são todos sonegadores, mas esses serão beneficiados pelo disposto atualmente no art.
5?
T
-- - -

Finalmente, e nãO menos importante para
revelar o total menosprezo pelos interesses
públicos, é de se mencionar o fato de que
é omisso quanto à definiÇão da autoridade
competente para arrecadar o tributo. Talvez
isso seja o primeiro exemplo de imposto criado, sem que haja uma definição quanto ao
sujeito ativo competente para lançar e cobrar
importâncias devidas.
Senhor presidente, senhOres senadores, estas são as razões pelas quais tenho aqui me
manifestado a respeitO desta questão. Não me
juJgo cano da verdade, mas tenho direito de
manifestar a minha opinião e soUcitar aos
meus colegas que examinem a questão, também compreendendo o ponto de vista aqui
exposto.

Se julgarem que esse ponto de vista deve
ser aceito, que votem favoravelmente a ele;
se não julgarem, votem contrariamente. Vamos decidir pela maioria da Casa, democraticamente, Tenho sempre lutado para que votemos esta questão. Mas, ·creio ser conveniente
fazer as modificações que todos - repito todos, sem exceção, julgam ser necessárias
para modificar_ a lei.
--Então, Senhor presidente, serihoressenadores, gostaria de dizer, em resposta a esse jornalista, o quaJ respeito, uma vez que sou leitor
constante dos seus artigos, que há um eqUívoco,_ não estamos aqui em oposição _sistemática, ·mas defendendo pontos de vista nos
quais acreditamos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Loun'val
Baptista.

0 SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL -·
SE._ Pronuncia o seguinte discuirso.) - Sr,
Presidente, Srs. Senadores, recebi do Embaixador Paulo Nogueira Batista, representante
do Brasil junto às Nações Unidas, dois documentos de excepcional imortância em face
dos objetivos, conceitos, informações e dados
que os caracterizam.
Reflfo~me_especificamente à Carta ao Editor
do The New York Times, de .23 de fevereiro
de 1989, (texto original em ínglês); e "A nova
Constituição do Brasil- Efeitos sobre Comércio e_lnvestimento" ("Brazil's NewConstitution
- The Effecto on Trad and Investimento';),
de 7 de dezembro de 1988.
A alta categoria intelectual daquele ilustre
diplomata, acoplada ao seu invulgar talento
e reconhecida competência técnico-profissional constribuíram, certam-ente, para ampliar
as repercussões obtidas pelos mencionados
documentos que devém ser considerados pre~
ponderantemente como inestimáveis serviços
prestados ao nosso País.
Requeiro, por conseguinte, a incorporação
dos aJudidos documentos ao texto deste sucinto pronunciamento, sendo óbvias as razões
que me levam a registrá-los nos Anais do Senado Federal.
Bastaria acentuar o_ conteúdo da carta dirigida pelo Embaixador Paulo Nogueira Batista,
em nome da Brazi!Jàn Misslon to The flnited
Nations, ao The New York Times, para se avaliar as dimensões e o realismo dos decisivos
e irrespondíveis argumentos em defesa da posição do Brasil no concernente aos problemas
da defesa do meio ambiente global contra as
ag'res·sões e ameças da degradação e da
exaustão dos recursos naturais, sendo, no caso, esmagadora a responsabilidade das nações industrializadas.
Não é lícito esperar que _as nações mais
pobres- os países subdesenvolvidos do_ Terceiro Mundo - se disponham a suportar a
maior parte_ do fardo na luta pela preservação
de um meio ambiente global mais puro: essa
seria uma atitude politicamente incorreta e
moralmente duvidosa.
Esd_areceu o Embaixador Paulo Nogueira
Batista, em sua corajosa carta ao grande jornal

norte-americano, que .. ,"só muito recentemente, a humanidade veio a se conscientizar
de que nossa civilização pode morrer em face
das armas nucleares.. , ainda mais recentente
e kmtamente, estamo-nos consdentizando de
que a terra é um sistema fechado; sujeito à
lei da entropia; de que o nosso pequeno planeta seja talvez incapaz de suportar progresso
indefinido. mesmo se for para o beneficio das
poucas -nações já ricas e plenamente desenvolvidas, s_e tal progresso for realizado ao custo
da crescente poluição e_ da exaustão dos recur~
sos naturais".
De fato, são realmente ameaçadoras as
perspectivas de esgotamento dos recursos naturais, associadas à explosão demográfica; aos
impactos de uma urbanização exagerada; à
marginalização social crescente verificada nas
megalópoles dos países sUbdesenvolvidos; ao
excessivo e crescente endiVidamento desses
países.
Em síntese, esse _elenco de graves problemas está contribuindo para gerar, nas nações
rtcas e desenvolvidas - Estados Unidos, Inglaterra. Alemanha, França, Itália; Uriiá'õ Soviética, Japão e Canadá -uma verdadeira paranqia. uma situação de pânico que se tradw,
na explosão de denúncias e críticas contra
·,
países como o J3rasil, injusta e_ hipocritamente
1
\ acusados como lrr~sponsáveis e incapazes de
, implementar, no âmbito das suas fronteiras,
uma política de defesa ecolqgica, dentiijcamente elaborada e tecnicamente executada.
No caso do Brasil as acusações se ampliar~m e_ int~nsifiCaram, recentemente,- no que
tange à proteção às florestas tropicaiS, às matas da orla atlântica e, sobretudo, à Amazônia,
Aqueles países fingem ignorar que a Aoresta Arnaz.ônica representa parte substãndaJ
do território brasilelío, cobrindo mais de 40%
da sua superfície total, somando 1.350.000
mUhas quadradas, ou seja, uma área quase
equivalente à toda a Europa Ocidental.
O Embaixador Paulo Nogueira Batista denQncia e repele quaisquer veleidades de intervenção estrangeira - a pretensa "internacionalização" da Amazônia, a pretexto de ''proteger", ou '"preservar" as maiores floreStãS tropicª~_do mundo.
O ~rasil, efetivarnente, jamais renunciou ao
seu direito e dever soberanos de desenvolver
plenamente e de integr~r em sua economia;
o que constitui essa vasta porção do seu patrimônio geográfico, que já evidenciou as incO.:
mensuráveis potencialidades dos seus recur~
sos naturais,
A Floresta Amazônica brasileira não está de
maneira nenhuma à venda e nem é disponível
para arrendamento -advertiu o Embaixador
Paulo Nogueira Bati_sta - que concluiu a sua
desassombrada e eloqüente carta ao ThP. New
York Ttmes relembrandO a iniciativa proposta:
pelo Governo brasileiro, por seu intermédio,
na última Sessão da Assembléia Geral~ para
sediar a 11 Conferência Mundial sobre Meio
Ambiente, a ser realizada em 1992, O Brasil
formulou esse convite porque está, sincera _e
profundamente interessado em promover a
compreensão e_ cooperação intemaciona1, nas
questões do meio ambiente mundial.
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Ao agradecer a atenção que me foi dispensada pelo prezado e ilustre rEC-presentante permanente do Brasil junto às Nao;ões Unidas,
Embaixador Paulo Nogueira Batista, Ci'élq que

aqules citados documentos. devem ser registrados nos Anais do Senado Federal, para conhecimento e reflexão dos Srs. SenadoreS.

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

DOCaMENTOAêlUESE REFERE O
SR. LOilRIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Permanent /Vfissfon of Brazil
to tho Onlted Nations

NewYork
CARTA AO EDITOR DO

""THE NEW YORK TIMES""
(em 23 de fevereiro de 1989
texto original em inglês)
A preservaç_ão do meio ambiente é indubitavelmente uma questão primordial da atualidade. É gratifi<::ante, portanto, <::onstatar que
um jornal do porte do The New York Times
dê tanta atenção ao tema, em termos de cobertura de notíc::ias e de editoriais. Sua abordagem da questão das Fior~stç~s Tropicais não
parec~. contudo, bem equilibrada, pois não
abrangeria a totalidade dos fatores que real~
mente estariam em jogo. Este parece ser o
caso, por exemplo, de dois de seus editqriais
recentes intitulados ''What's Buming in Brazil"
e ''Brazild's debtcan save the /'ünazon Forest",
"2. Em ambos os casos, possivelmente
por inadveténcia, a insinuação_ parece se~_ a
de_que o Brasil tolera o que esse jornal descreve como a "queimada irresponsável da Floresta Amazônlca", A derrubad-a de árvores que
vem efetivamente ocorrendo se verifica felizmente em escala bem menor do que noticiado
pelos senhores, afetando até hoje uma porção
ainda margina] de uma imensa superfície. O
Estado de Rondônia, que os senhores alegam
estar 17% desmatado, representa menos de
7% do total da área Amazónica do Br~il. De
qua1quer modo, exemplos de desmatãmento
rea1izado de forma incons~üente não podem
ser atribuídos a p-olíticas deliberadas do gOverno e nem vistas como algo em relação ao
que as autorid,ades e a opinião pública brasi~
!eiras em geral permanecam irresponsavelmente indiferentes.
3. O interior do Brasil está por definição
aberto à exploração por indivíduos ou empresas privadas que atuem livremente em busca
de oportunidades econômlcas.lsto é algo que
não pode deixar de ser consjd.eré,ldQ legítimo
e compatível com os prindplos de nossa economia de liyre mercado._ .t: muito difícil de
se determinar a ocorrêncía de- uso indevido
dessas oportunidades e se aplicar os devidos
corretivos, quando se verificam em áreas remotas e vastas do país. Ações indesejáveis,
de um ponto de vista social mais amplo, podem provir de recurso a tecnologias tradicionais, quiçá inadequadas, porém culturalmente
aceitas; talvez sobrevenham devido à falta de
regulamentação adequada ou à ausência dos

pr6p1ios meios para assegurar a aplicação das
regulamentações existentes. Será que é demais levar em consideração o fato de que
estamos lidando com situações que se verifi~
cam em locais remotlssimos, que distam de
mais de 2.000 milhas dos centro~ -principais
do país, em área superior a 1.350.000 milhas
quadradas, com uma densidade demográfica
baixiSsimã;- ae-apenas 6 pessoas por milha
quadrada?
4. Em tais lugares remotos, localizados ao
hOrtê-do país- em outras palavras, ci "FarWest" brasileiro - que ainda não conhecemos tão bem quanto gostaríamos, ê- muito
àifía1 de se extrair de seus escassos hr;IDitantes
um grau de conscientização a respeito dos
direitos e interesses de outras pesg:oas, e ainda
menos no tocante aos da própria natureza.
Ta1vez nossos pioneiros amazonenses estejam
agindo sob a noÇãO dtada por Lord Keynes
em setr'Cc;onomk Possibilities for our Grandc:hildren" de que: "foul is useful and fair is
not" {a injustiça é útil e ajustiça não); ou quem
sabe cada um deles estej~ sinceramente convencido de que ao perseguir objetiv_os puramente_ indMduais, estará promOvendo, automaticamente, o b~m~estar geral. A manutenção da lei e da ordem na selva amazónica,
onde formãs primitivas de explOração capitalista podem prevalecer, é certamente missão
árdua, tipo de situação com a _qual os Estados
UnidOs tiveram bastante experiência em sua
história. Esta é·uma tarefa difícil mesmo aqui
e agora, no coração de nossas rnegalópoles
mo-dernas, do que por vezes somos lembrados
em penosas- experiências pessoais, De qualquer forma, seria bom ter em mente que parte
substandal do desmatamento da região amaw
.zônica --como também em ·outras flores!as
tropicais no mundo - é _destinada à exportação para países desenvolvtdos a preços que
permanecem abaixo dos custos de reflorestamento, nâõ ofere<:endo assim incentivos para
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te, estamos nos conscientizando de que a terra
é um sistema fechado, sujeito à lei da entropia;
de que nosso pequeno planeta seja talvez incapaz de suportar progresso indefinido, mesmo
se 1or par~ o_ beneficio das poucas nações
já ricas e plenafnente desenvolvidas, Se tal progresso for realizado _ao custo da crescente poluição e da exaustão dos recursos naturais.
Mais nova ainda é a noção de que o subdesenvolvimento, situação penosa em que se encontra a grande maioria da humanidade, pode
por si só ser fonte de degradação do n1eio
ambiente.

7. Um problema essencial do momento
-ainda não colocado no debate atua1 - diz
resPeito à formulação dé diretrizes para a preserva-ção do meio __mbiente suscetívéis de reconciliar, por um lado,_ o desejo dos poucos
países já fndustria1izados, _-: _s_eja de pfanejarnento centralizado, ou de economia de mercado- de continu_ar a crescer com, por outro
lado, a impossibilidade mOral e política de se
adiar a realização das aspirações de desenvolvimento da maioria das nações mais pobres.
A verdade é que inexlstem informações científicas e capacidade analítica Suficientes -que·
nos permitam tentar responder a esta questão
com segurança. Apenas podemos supor que
uma solução para o nosso dilema implicará
muito mais regulamentação do que o desejado no quadro de ec::onomias de livre-mercado, e indubitavelmente exigirá de todas as
camadas da sociedade um grau de participação mais elevado na vida pública. Em qualquer caso, ser_á necessário consideráyel nível
de cooperaÇão internacional a fim de se atingir
o-objetivo último, que seriam defihições universalmente aceita_s ele padrões mínimos de
proteÇão ambienta] a.serem observ_é2dos por
todas as nações, sejam elas desenvolvidas ou
em desenvolvimento. Seda bastante irrealista
esp-erar que tal cooperação possa ser baseada
na noção de que as nações menos desental.
5. A preocupação pelo meio ambiente, a volvidas estarão dispostas a abrir mão do
noção de que o homem é parte integrante - desenvolvimento ou sequer a _atrasá.-lo a ftm
de proteger o meio ambiente global da degra~
da na.tu~~a_,_são certamente conceitos novos,
pelo meno_s para o mundo ocidental. A mo- dação e da exaustão de recursos, pefos quafs
as nações iOdiiStriãliZadas têm tidp e contid~[I1a civilização industrial cresceu baseada,
nuam a ter uma responsabilidade esmagade alguma forma, na suposição de que os
dora. Esperar que as nações mais pobres se
recurso_s naturai_s não são finitos; de que o
disponham a suportar a maior parte do fardo
home~m. em decorrênc;ia, poderia utilízar o
meio ambiente de forma inconseqüente, sem na luta para um meio ambiente global mais
puro pode ser uma atitude politicamente inw
se preocupar com impacto da tecnologia
correta e é por certo moralmente duvidosa.
da natureza e no próprio equilíbrio ecológico,
que é vital para a preservação de todas as
8. O Brasil est!i em vias de completar um
espécies vivas. Ao se afaptar da natureza, inter- processo de transiç~o. muito árduo.. porém
pondo uma espécie de sUperestrutura de artefelizmente pacífico, de_ uma forina ?ll.ltoritária
fatos_técnkos. o homem ocidental teria sido
de governo para instituições politico demolevado gradualmente a acreditar que de fato
cráticas muito mais cornpatlveis com as case havia liberado da natureza e dos problemas
racterísticas essenciais da sociedade Çlrasllei~
da_1:5cassez. Tomou-se, contudo, no processo
ra Esta tarefa extremamente complexa e delicada vez mais dependente da própria tecnocada de engenharia política está sendo condulogia, como subproduto de urna espécie de
zida contra um pai'lo de fundo desfavorável
barganha faustiana.
de grandes problemas econômicos e conse~
6. 56-tiiüifO recentemente, a humanidade
qüentes tensões sedais. A maioria destes proveio a se conscientizar de que nossa civilização
blemas é o resultado de restrições ext~mas
pode morrer nas mãos das armas nucleares
fora de nosso controle, tais como termos _de
e só então os estadistas começaram a agir
troca comercial extremamente adversas, limic.orn sensateZ; ainda mais recente e lentarnen~
tações crescentes às nossas exportações nos
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mercados- de países industrializados, e finalrq bastante insignificante. Considerado odesmente, uma enorme dívida externa decorrente
como.J~feti_vamente prevalecente no mercado
dos fatores acima mencionados, bem como
financeiro secundário para a dívida comercial
brasileira, o real valor da "contribuiçãO" exterde um crescimento vertiginoso das taxas inter·
nacionals de juros que atingiram seu máximo
na em prol da "salvação da Floresta Amazôno inicio dos anos oitenta. além do mais, o
nica•· para liin alegado beneficio do clima
serviço da dívida está sendo realizado sob semundial, seria muito inferior - 7 dólares por
veras condições impostas por nossos credohectare. Aliás, os fazendeiros americanos não
res. Cada vez mais se reconhece entretãnto
tem aceito .do governo americano uma comque o Brasil, bem como outros países em
pensaç.ão 16 vezes maior, por hectare, para
desenvolvimento altamente endividados, se
deixarem de cultivar áreas suscetível de erasão. O ponto crucial da questão é que o acerto
transformou nwn prematuro exportador líquido de capitais parã as nações desenvolvidas.
sobre melhores termos e condições para o
Estamos transferindo parai os pãfses mais riproblema dos países em desenvolvimento já
cos recursos de que na verdade necessitamos
é devido há muito tempo e deve ser decidido
desesperadamente para o nosso desenvolvipor seus próprios méritos. As vulnerabilidades
menta, ao custo adicional de vultuoso desedos devedores não deveriam ser utilizadas coquilibrio fiscal, inflãÇão acelerada e obstruindo
mo alavanca para imposição de requisitos adia abertura de nossa economia para o mundo
clonais. cujo objetivo declarado é essencialde wna rigorosa contenção de importações.
mente o de assegurar maiores vantagens em
9. Em cOndições tão desfavoráveis, oBra~
primeiro lUgar para os próprios países cre·
sil conseguiu entretanto dar um passo Impor- - dores.
11. __ Estou persuadido da sinceridade de
tante na direção da democracia, ao ado_tar no-_
va Constituição, baseada na limitação e na
suas preocupações ambientais com relação
à Floresta Amazónica. Sou o primeiro a comdescentralização do governo, sob a qual, após
quase três décadas, serão realizadas, pela pripartilhá-las,- porém nos consideramos capazes
meira vez, eleições presldenciais diretas ao finós mesmos de encontrar soluções _adequanal deste ano. Uma parte bastante significativa
das para o impacto ambiental a nível local
da nova lei constitucional está dedicada ao ou mundial que possam decorrer da expiomeio ambiente. Ela declara a Floresta Amazó~
ração e-conômica daquela Floresta. Evidentenica património nacional, cUja exploração ecomente, não• se deve entender com isto que,
nômica terá que ser realizada de acordo com
no Brasil, não estamos interessados em busos padrões e diretrizes para a proteção do
car ãpOio externo para a melhor compreensão
meio ambiente a serem estabelecidos pelo
da origem dos problemas com os quais nos
Congresso brasileiro. O_ -proceSSo legislativo
deparamos na Floresta Amazônica; e que estadeverá incluir depoimentos públicos nos
mos desatentos para os possíveis, porém inequais, tenho certeza, será bem~vindo a partid-- VitáVeiS, efeitos além fronteiras que possam
pação de indivíduos e organizações não-goadvir de nossas decisões sobre a Floresta
vemamentais de todas as partes do mundo
Amazónica. O Brasil, permita-me reiterar, não
com experiência em questões de meio amignora nem tolera, deliberadamente, qualquer
biente.
--=.queimada irresponsável que possa acontecer
naquela região como decorrência da ação de I O. Ao se avaliar a atitude ·orasileira com
indivíduos de empresas privadas. Não acredirelação à Floresta Amazônica não -se e·s(Jüece-r tamos contudo que o atual conhecimento
que a mesma representa parte substancial do mundial sobre florestas tropicais ou sobre os
território nacional EJa cobre um pouco mais efeitos de aquecimento do clima mundial gede 40% de nossa superfície total, somando rados por emissões de dióxido de carbono
1.350.000 milhas quadradas, uma área quase seja suficiente para que os países se sintam
equivalente à toda a EUropa Oddental. Talvez- em condições de tomar decisões definitivas
seja ingenuidade ou até injusto esperar que e bastante importantes, que poderiam implicar
uma nação --considere seriamente renunciar numa renúncia de fato a suas legítimas aspiraa seu direito e dever soberanos de desenvolver ções ao desenvolvimento. Conforme relatório
plenamente e de Integrar em sua economia do "Programa das Nações Unidas para o Meioo que constitui uma porção considerável de Ambiente", mais de 90% do total das emis~
seu território. A Floresta Amazônica brasileira sões antrop-ogênii:as de dióxido de carbono
não está de maneira nenhuma à venda e nem consideradas como fonte principal do "efeito
disponível para arrendamento, muito menos estufa~·,- são decorrentes da queima de caJVão
ao preço de esquemas de conversão da dívida e petróleo, que ocorre em 80% dos casos
de discutível valor como donativo e que pode- em nações industrializadas; ademais, outros
riam, na melhor das hipóteses, reduzir em pro- gases igualmente responsáveis pelas temidas
porção mínima - 6% - o estoque de nossa coilseqoências do aquecimento da atmosfera
dívida externa. Dáda a vastidão e potencia- estão novamente sendo produzidos principallidade do território errl" questão, no que se refe- mente no hemisfério norte; a queimada de
re a florestas, terras e recursos minerais, tal florestas nos trópicos não pode neste contexto
proposta dificilmente poderia ser qualificada ser caracterizada senão como fonte modesta
de interessante mesmo se vista de um ângulo de poluição atmosférica. Sendo este aliás o
puramente_financeiro. Os 8 bilhões de dólares. caso, não tenho conhecimento de nenhum
mencionados em seu úJtimo editorial, que su- governo de país industrializado, dentre os
postamente_s_eriam abatidos da dívida, totaliza- quais se destaca os Estados Unidos, que tenha
riam uns parcos 22_dólares por hectare, núme- a decisão de por fim à queima de combustíveis
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fósseis ou mesmo de restringir o crescimento
desta atividade, que duplicou nos últimos 20
anos. Talvez isto se deva à falta de disponibilidade de dados suficientes que demonstrar
a proposição de que já foi efetivamente detectado a longo prazo um aquecimento da temperatura média mundia1 resultante de descargas de CÚ:2 na atmosfera. Esta é uma conclusão preliminar que se pode interferir de um
estudo bastante recente, elaborado pelo "National Oceanic and Atmospheric Administra~
tion", no que se refere ao menos aos Estados
Unidos. Em outro relatório igualmente recente
sobre mudanças dimá_ti_cas globais, submetido ao congresso americano pela Agência de
Proteção Ambiental dos EUA ('The Potential
Effects Qf Global dimate ChãnQe Q[l: the U.
S."- October 1988) as opções apresentadas
para estudo são ou estabilização - e não re~
dução - dos atuais níveis de emissôes de
gases quentes ou adoção de medidas de ajus·
~ento para contraba1ançar os efeitos imaginados de um p-assivei aquecimento do clima.
Em um editorial anterior, "The Greenhouse
Effect is for Real", o New York Tim"es senhores;
prudentemente admitiu por sinal que "ainda
é cedo demais para aconselhar os países a
pararem de queimar cêllVão".
12. A mesma relutância norte~americana
a adotar providêndas ou a aconselhá-Ias se
verifica no tocante à tão falada questão da
"chuva ácida", que nos últimos dez anos tornou-se um grande problema nas relações entre Canadá e EUA. A queima de combustíveis
fósseis nos EUA é considerada, por seus vizinhos do hemisfério norte, como fator determi~
nante de um crescimento signifiCativo nas··
emissôes para a atmosfera de óxidos de enxofre e de nitrogênio, o que resulta no depósito
de nitratos e sulfatos que por sua_ vez aumentam o n1vel de acidez nos lagos e nas florestas
do Canadá, causando sérios danos à respectiva flora e fauna. Sustenta~se nos EUA que
os dados disponíveis sobre tais depósitos são
escassos e imprecisos, sendo portanto insuficientes para fundamentar uma avaliação concreta sobre seu impacto-ambiental, especialmen~e se usados como base para a tomada
de decisões complexas e dispendiosas que
o Canadá está exi9indo dos E~.
13. Na realidade, foram precisos 1O anos
para que um grupo de nações chegasse a
um acordo com relação a uma área espeeífica
de proteção ambiental onde o reconhecimento dentffico suficiente parece já estar dispo·
nível - a do impacto de clorofluorcarbonos
na deterioração da camada atmosférica de
ozônio. C acordo multilateral, assinado em ou·
tubro de 1987, determina um simples congelamento na produção de CFC ao nível de 1986
e uma- redução de 30% até o -final do século.
Seria injusto lembrar que os países industrializados são responsáveis também pela maior
parte da produção de CFC, mas que o Impacto
de suas atividades sobre a camada de ozônio
só afetou atê agora o hemisfério sul?
14. Para concluir, permita·me levar à sua
atenção que o Gove-rno brasileiro,- ãtravés de
pronunciamento que tive oportunidade de fa-
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zer na última sessão da Assembléia Gera1, tomou a iniciativa de se_ oferecer para sediar
a II Conferência Mundial Sobie Meio-Ambiente

a ser realizada em 1992. Fizemos 6 convite-

porque estamos interessados em promover
a compreensão e cooperação intemaciona1 na
questão do meio-ambiente mundial. se nosso
convite for aceito, teremos a oportunidade de
aumentar e estimular a consdentização do povo brasileiro e das autoridades em todos os
níveis a respeito do que entendemos ser uma

das questões mais fundamentais da agenda
internacional para as próximas décadas. é: de
se _esperar que, através de tais empreeendimentos cooperativos, o mundo possa avançar

mais rapidamente e com segurança para um
meio-ambiente maLS purO. -será, quem sabe,
possível definir um novo modelo para o crescimento no norte e para o desenvolvimento no
sul, ambos mais compatfvels com a preservação dos recursos finitos da natureza e com
uma partilha mais justa entre todas as nações _
do resultado de sua exploração.
15. Espero que esta carta facilite o estabelecimento de um diálogo que nos leve a uma
melhor compreensão de nossos respectivos
pontos de vistas. De minha parte posso antecipar que estaria certamente muito interessado em tal exercido.
Atenciosam-ente,- Paulo Nogueira Balista,
Embaixador- Representante Permanente do
Brasil junto às Nações Unidas.
A NOVA CONS1TrUIÇÃO DO BRASIL
EFEITOS SOBRE COMÉRCIO_
E INVESTIMENTO
CONFERtNCIA DO EXCELENTfSSIMO SENHOR EMBAIXAbdR PAULO
NOGUEIRA BATISTA:

Pronunciada em seminário sobre "Brasil's
New Constitution-T ghe Effect on T rade and
fnvestment", patrocinado por:
-Brasil - U.S. Business Council
- Council of the Americas
- U.S. Department of Cornmerce
-American Chamber of CoiTúnerce
for Brazil --São Paulo
- American Chamber of Commerce
for Braz--u= Rio" de Janeiro
New York, 7 de dezembro de 1988
(texto_original em inglês)
Ao se avaliar a Constituiç_ão_de um país,
a consideração de seu impacto global é igualmente importante ou talvez mais significativa
do que a discussão de um ou mais de seus
artigos específicos, pois_seu verdadeiro significado só pode ser totalmente compreendido
quando colocado no e:onteKto maior da totalidade da lei fundamental do país.
.
-2. Elaborada por uma convenção naci_onal
representativa de todos os segmentos da sociedade brasileira, a Constituição é o resultado
de um debate de amplitude nacional e de demoradas negociações ao longo das quais a
maioria das questões foram decididas pela
conciliação, forma que corresponde às melhores tradições brasileiras de preferência por so-

luções pacíficas e negociadas para as grandes
disputas políticas, económicas e _sociais. Isto
foi_ o ql_!e _oq>rreu, no iriíCio do sécUlo XlX
quandQ nos tornamos independentes sob a
forma de uma monarquia constitucional, e o
que voltou a ocorrer, nq fin~l do mesmo século, com a aboliçãO por lei da escravatura e
com a proclamação da República.
3. Certamente, o texto da nova Constituição
é longo, na verdade longo demais, ao ser comparado por exemplo ao da Constituição americana de 1787, mes'nio quando se acrescenta
à esta última, como deveria ser feito, as primeiras dez emendas- a tão famosa "Declaração
de Direitos Humanos". De acordo com os puristas, a Cõnstituição deveria ser elaborada em
linguagem sucinta e restrita a q~_estôes essenciais, tais -comO a organização do Estado e
do Governo, e as relações-entre o indivíduo
e a- EStado. _Napoleão Bonaparte. IndubitaVelmente, homem de experiência considerável
também como legislador, é ~itado como sendo o autor da seguinte frase: "AS constituições
deveriam ser_ curtas e obscuras". Este, obviamente, não foi o modelo que s_eguimos. Mesmo quando" COmparada às suaS precursoras
no Brasil, a nOva Constituição é seguramente
mais longa e demasiadamente e)(J'Iíciia e detalhada, não deixaitdo_muito espaço para ambigüidades constrti"tivas, necessári~s ao desenvoMmento soda! e político.
4. Há obvtamente uma explicação cultural
para este fenômeno. Nosso sjstema jurídico
é substarlciaime!lte diferente dos que prevâlecem. na- friglaterra ou noS Estados Unidos. O
processo legiSlativo em nosso País segue um
enfoque d~dutivo, _que Vai do geral ao particular. A legisJação abrange, em princípio, a
rilafor parte possível dos assuntos, na tentativa
de não dar muita margem a interpretações
pelo Judiciário. Não _se espera que os juízes
recorram à eqüidade nem que a jurisprudênCia adquTra.statl.i.s de lei, mas sim que os juízes
apliquem a lei, e somente a lei, a cada caso
concreto.
:9., __Existem também i'azões históricas para
a extens_ão do texto e o- caráter explícito da
nova Coiistiiuição brasileira Para começar, as
circunstâncias hist6ricas relaciOnadas com a
construção de instituições, mudaram conside-ravelmente. Nas condições atuais, os "Founding Fathers" de Filadélfia teriam sido seguramente menos sucintos do que o foram há
duzentos anos, quando operavam dentro de
um contexto rural, contra o pano de fundo
de uma sociedade bem mais simples de natureza pré-industrial.
-· 6. A nova carta representa o ápice de um
longo processo de transição de formas autori~
tãrias_de governo para um regime plenamente
democrático. Ela pode ser considerada revoludoinária, no sentido original da palavra, repre·
sentandO, com.:o o faz, não a introdução abrupta e -violenta de novos e ousados experimentos
econõmicos e soc:lais, mas o retomo em boa
medtdá -aOs ·velhos modos e costumes fundamentais da_ sociedade brasileira.
----r. A nova Constituição ·do Brasil representa
de fato mUito mais que uma reafirmação de
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práticas e princípios do passado e uma tentativa dinâmica de construir as bases par?! insti-_
tUições- democrátkas _sólidas e duradouras
através de medidas tais como: o fortalecimento da F ederãÇ~o atrav-és da transferência substancial do poder tributário e de receitaS fiScaís,
do Governo federal para os Governos Estaduais e Municipais; a redlstnbuição do poder,
a nível da UniãO, do ExecUtivo para o Legislativo e para o Judiciário; Q reforço dos direitos
e garantias indiViduais e coletivos diante do
Estado; e a limitação do papel do Governo
como empresário.
8. Por outro lado, no caso do Brasil existe
uma preocupação que é perfeitamente compreensível. A elaboração de uma Constituição
é um momento que atrai eno1memente a opiniãO Pública, um momento em que a atenç_ão
nacional está estimulada e concentrada. Num
mundo de crescente independência, este é
o momento tido como oportuno para, dentre
outras coisas, estabelecer norm_as _que ditarão
as relações coni outras nações e com estrangeiros que com seus braços, sua ~nteligência
ou com seu capital vêm se associar ao nosso
destino.
9. !sto explica a atribuiçãq ao Congresso,
com a nova Constttuição, de poderes mais
amplos no controle das responsabilidades do
Executivo_ na condução não só da política extema em si, mas também das relações económicas internacionais do país em áreas tais como o comércio e as finanças. Entretanto, a
nova Carta não foi elaborada com a preocu~
pação de reduzir a capacidade do Executivo
em assumir responsabilidades internacionais,
mas sim com o objetivo de fortalecer a posição
negociadora do pa:ís em questões externas.
Portanto, as características inovadOras da novã
Constituição nesta área crítica e crescente deveriam ser vistas mUito mais como uma Indicação do desejo nadonal de abrir as portas
para o_ mundo do que como uma inclinação
à introversão. Percebem os brasileiros os be-néfidos que podem derivar da maior íntegração da economia mundícal, porém não
acham que podem ignorar as restrições e lncertezas intrínsecas a esse processo. Como
país de base territorial e demográfica muito
vastas, o Brasil deseja reter o controle do processo de abertura ao exterior e preservar, ao
faiê~Io, s_U?J_ identidade como nação. _
1O. A Constituição brasileira, j)emlafl€:cendo fiel como o é às características tradicionais
e aspirações do povo, é ao mesmo tempo
uma obra moderna e inovadora. Considerempor eXempio, algumas normas referentes
ao cumprimento pelo Congresso de suas novas e amplas responsabilidades. Merece desta~
que, em matéria de aprovação de leis, a ampla
delegação de poderes do plenário da Cãmar~
ou do Senado para os comitês perrv-aner1tes
especializados. _Q poder de veto do Presidente
da República foi significativamente- red~do;
a partir de agora, um veto presidencial pode
ser revogado por maioria absoluta e, quando
aposto, deve referif-se, no ·ffiínimq, ao teXto
integra] de um parágrafo, alínea ou inciso:-

se,
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1 1. A nova Constituição brasileira é especialmente democrática com relaçllo ao controle do Congresso na elaboração do orçamento nadonal e dos poderes tributários. De
agora _em diante, todas as receitas e despesas
estão incluídas no orçamento federal, va1e dizer: (a) o orçamento ftScal do governo central
e o orçamento de todas as agências governa-

mentais; (b) o orçamento para investimentos

de todas as companhias estatais nas quais
o Governo for adonista controlador; e (c) o
orçamento de todas as entidades do setor público na área da previdência social. Novos im-

postos não podem ser cobrados sem prévia
legislação específica. Além dtsso, não podem

ser cobrados no mesmo ano fiscal em que
forem instituídos.
. ,_ ______ _
12. Ao assegurar o controle democrático
sobre o processo fiscal e orçamentário, é ex~
tremam ente importante ter em vista que foram
abolidas as prerrogativas anteriores do Executivo de legislar através de decretos~leis. O processo legislativo tomou~se, pois, transparente
e previsível, de forma a proporcionar urna es~
trutura jurídica estável o que, especialmente
com relação à legislaçáo tributária, é fundamental para viabilizar decisões empresariais
de investimento.
13. Quanto às relações ecoi1ômtcas, a nova
Carta do Brasil deveria ser compreendida pelo
que realmente representa, isto é, uma estrutura jurídica que favorece nitidamente o setor
privado, limitando como o faz, o tamanho do
Governo Federal e os seus poderes na esfera
económica. Ela" resmnge espectficamente_ a
presença do Estado como- empresário. Os
monopólios estatais são circunscritos às áreas
já anteriormente monopolizadas, tais como o
petróleo e a energia nuclear. Novas companhias estatais s6 -podem ser estabelecidas através de legislação específica e, apenas em circunstâncias excepcionais, na área de segurança nacional ou de especial relevância para
o interesse público. Os orçamentos para investimentos de companhias estatais já existentes
ou de novas companhias que possam ser criadas por lei serão controlados no futuro pelo
Congresso, como parte do Orçamento Federal. As companhias estatais em funcionamento o_u a s_erem criadas não terão direito a receber incentivos ftS_cais do Estado.
14. O setor prfvado é claramente favorecido pela nova Constituição. Este é, em particular, o caso de companhias defmidas como
detentoras da maioria do capital aclonário brasileiro, as quais são dados os seguintes privilé~
gios: exclusividade nas atividades de prospecção e mineração que não sejam mOnopolizadas pelo Estado (petróleo e energia nuclear);
possibilidade de receber, ainda que em caráter
temporário, incentivos fiscais quando estiverem operando em áreas consideradas, por ato
do CoriQresso, de relevância estratégica; e, finalmente, uma preferência permanente para
suprir bens e serviçoS fornecidos pelo setor
público; em condições a serem estabelecidas
por lei do CongressO. 15. Houve mudanças_b_ásicas__no que sere~
fere às possibilidades para estrangeiros de ex-

portar para o Brasil ou investir em nossO País?
Ao avaliar-se a Constituição como um todo,

-a--resposta é sim, porém num sentido claramente _positivo. t1_esmo que se adote enfoque
fragmentário, em que a maior preocupação
possa ser corií a parte e não com o todo,
hesitaria muito ein admitir a existência de preconceito contra investimentos estrangeiros;
que alguns_ al_egam teriél resultado da nova
Constituição". A maior parte do atual conteúdo
da nova Cêlrta no que se refere ao tratamento
de investimentos estrangeiros é de fato não
muito mais que uma consolidação de prévias
normas constitucionais óu ordinárias. Em certos casos, algumas restrições foram retiradas;
em outros, bem poucos, foram ampliadas, no
que se refere à_ mineração, por exemplo.
16._ Em qualquer caso, as normas que regem_()_ tratamento para investimentos estrangetros -não são incompatíveis com nenhuma
obrigação internacional assumida pelo Brasil
nem as derrogam. Pode-se discutir a adequação destas _normas constitucionais, sob o ponto de vista económico e tecnológico, porém
sua validez intrínseca não pode ser contestada
sob o ponto de vista jwídico. O Brasil, na verdade, não reconhece a existência de nenhwn
princípio de lei internacional pelo qual os estrangeiros têm direito a receber condições de
tratamento jurídico iguais às concedidas aos
brasileiros. Na prática, ísto é o que o Brasil
vem fazendo, porém como produto de decisão
nacional soberanamente adotada, nos limites
das normas constitucionais em vigor. O que
não estamos em condições de fazer é conceder aos estrangeiros tratamento melhor do
que aquele de que gozam os brasileiros, o
que viria_ a ocorrer se ade(ISSemos a tratados
em sObre sOlução de controvérsia do tipo- patrocinado pelo Banco Mundial ou proposto
no âmbito_ do GAIT.
17. Apenas dois meses se passaram desde
a proclamação da nova Constituição brasileira
obviamente, cedo demais para tentar fazer
uma- av8JüiÇão definitiva ou analisar com um
mínimo de precisão quais seriam suas conseqüências em situações concretas. As Consti~
tuições são feitas para durar e só podem durar
se devida e oportunamente implementadas,
ou emendadas, pelos que têm responsabilidade para tanto. Isto significa, em primeiro
lugar, o Coitgresso Nacional, representante
por excelência da vontade nacional, tal como
expressa regularmente através do processo
eleitoral. Obviamente todos os segmentos da
sociedade brasileira terão que desempenhar
s_uas_ responsabilidades específicas, votando
afirmativamentedia das eleições e, exercendo_. continuamente e com tolerância democrática, os amplos direitos que lhes são
outorgados pela ConStituição.
18. As regras essenciais do jogo democrático são bem defmidas: a Declaração de Direitos; a organização do Estado e do Governo;
os recursos judiciais. Como elementos de um
todo integrado apoiam-se reciprocamente e
devem, ao mesmo tempo, se contrabalançar
uns aos- outroS.
19. A nova Carla. parece Oferecer uma base
sólida sobre a qual podemos construir institui-

t
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ções democráticas sólidas e duradouras. Em
ú1tima aná1ise, isto é o que pode nos proporclonar meios e oportunidades para forjar um
consenso nacional necessário para que o País
seja capaz de tratar com eficácia, no piano
interno quanto no externo, os grandes temas
da agenda nacional. Isto significa, dentre outras coisas, a determinação de dar combate
sem quartel à inflação e_ a determinação igualmente irreversível de voltar a trilhar os caminhos do desenvolvimento. Se a ConstitUição brasileira proporcionar democracia, desenvolvimento e justiça social, nada meJhor dela poderiam esperar ou desejar os que pretendem
fazer negócios com o Brasil ou nele investir.
20. Concluindo,-permitam-me acrescentar
uma observação. O Brasil está convencido de
que seus objetivos de desenvoMmento nacional são compatíveis com a manutenção de
um ffieio ambiente saudável e tais objetivos
podem ser alcançados através da utilização
racional dos vastos recursos naturais do País.
21. Em Capítulo espedal dedicado ao meio
ambiente, a Constituição brasileira declara como área de especial proteção, partes do território nacional, como a floresta amazônica a maior floresta tropical do mundo - e o
pantanal do Mato Grosso - a mais rica e
extensa área de terras pantanosas do planeta.
Legislação específica a ser aprovada pelo Congresso Nacional estabelecerá as condições
para a exploração destas e de outras áreas,
que passam a ser consideradas parte integrante do patrimônio nacional.
22. Refletindo essa postura nova numa
questão que disputa atenções em todo o planeta, o Governo brasileiro- em discurso que
tive na honra de pronunciar, na Assembléia
Gerai das Nações Unidas -acaba de oferecer
o Brasil para sede em 1992 da UConferência
Mundial sobre o Meio Ambiente, vinte anos
após à que se realizou pela primeira vez em
Estocolmo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Benevides.
O SR. MA.liRO BENEVIDES (PMDB -

CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive oportunidade de
registrar, nesta tribuna, a realização, no fanai
de março, em- Macei6, de wn importante Encontro do Conselho de Fundações de Instituições de Ensino Superior, quando importantes
temas foram ali debatidos, por destacadas figuras de vária_s universidades brasileiras.
Autor de projeto que objetiva assegurar a
existência legal das referidas fundações, fui
privilegiado com o recebimento de um documento denominado Carta de Mace/6, quando
os dirigentes da$ fundações assumem decidido posicionamento em defesa de tais erga~
nismos, incumbidos da pesquisa e extensão
das Unidades de Ensino Superior do País.
A Carta de Maceió tem o seguinte teor:
"As Fundações de apoio às Instituições
de Ensino Superior, reunidas ein Macei6,
de 29 a 31 de março de 1989, vêm de

público reconhecer o apoio recebido da

comunidade acadêmica, dos reitores das
Universidades Brasileiras e dos Políticos,

na sua luta diante da ameaça de extinção
por decreto. Os reitOres das

Universida~

des Brasileiras, liderados pelo Conselho
de Reitores (CRUB), reconhecendo a importância das fundações de apoio, no

bom desempenho das

Quinta, feira fi

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abrüde 1989

açõ~s

universitá-

rias em ciênciaS, t&nologia e cultura, engajaram-se desde o início na luta em de-

fesa dessas fundações. Atendendo ao anseio da comunidade acadêmica, o Conselho de Reitores preparou anteprojeto
de lei, encaminhado ao Congresso Nacio-

nal, a frm de regulamentar o modelo de
fundações de apoio às uilíversidades.
o-projeto de lei, apresentado pelo Senador Mauro Benevides, após aprovação
pelo Senado, encontra-se atualrnente em
tramitação na Câmara- dos Deputados,
este projeto preserva ,a capacidade de as
fundações de apoio de desempenhar junto às Universidades seu papel de catalisadoras das ações voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional,
atendendo assim aos anseios da comunidade acadêmica das Instituições de Ensino Superior.
·
As fundações de apoio lamentam, no·
entanto, no momento em que a sede- dade brasileira torna consciência das graves ameaças· que pairam sobre a educação nacional e o Congresso examina o
projeto de lei, críticas gratuitas e infundadas tenham sido repassadas para os
meios de comuniciÇão tentando, com isso, influir negativamente junto à opinião
pública.
As fundações de apoio estão certas de
que os Senhores Parlamentares, ao examinar o projeto de lei, terão em mente
o papel decisivo de que elas desempenham junto às universidades no apoio às
ações de ciência, tecnologia e cultura nacionais.
Cordiais saudações
Prof. Renato Moreira
Presidente do CONFIES"
Sr. Presidente:
Espero que a Câmara dos Deputados apresse a trainitação de projeto já aprovado pelo
Senado, pondo frrn a uma medida discriminatória e injusta adotada pelo Governo federal.
As fundações vinculadas ao ensino superior
necessitam ver dirimida esta incômoda pendência, com o acolhimento da proposição que
no ano passado, o Senado acolheu por unanimidade. (Multo beml)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
(PMDB- SE. Pronuncia o s~uinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, durante
mais da metade do ano de 1988 próximo passado, lemos nos jornais do Rio de Janeiro,

sérias acusações à direção do Centro Psiquiátrico Pedro D, ria pessoa de seu titular, Professor Pedro Monteiro Bastos Filho, nela empossado em janeiro daquele ano.
Como parlamentar e como médico, nos interessamos em sindicar a veracidade das acusações. E para tanto forrios àqt.iele Estado,
chegando (mercê da visita/ sindicáncia) a algumas conclusões, que não trouxemos a esta
tribuna, por entender que (à época) isso era
desnecessário.
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. SenadOres,
exatamente no dia em que tornava posse o
novo Diretor da Divisão Nacional de Saúde
Mental (dia 21 de março próximo passado)
lemos no Jomal do BrasU nova matéria em
que se acusa a atual Direção do Centro Psiquiátrico Pedro D. Mera coincidência? Ou reinício das acusações pela imprensa?
Diante disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Se -raz nece:SSâriõ, traze-r a e_sta tribuna - a
bem da verdade - o que em nossa sindicância apuramos, a propósito de cada uma
das acusações que apareceram nos jornaiS.

Quanto à acusação de confinamento de
pacientes:
-- Padentes, de ambos os sexos, ganhavam
OS Jaidins e aS- alamedas da instit1,1ição e ali
permaneCiam - desacoinpanhadós - e nas
horas as mais impróprias, dessa libefdade não
vigiada se utilizando para manterem relações
sexuais, daí resultando perda da virgindade,
gravidezes e doenças venéreas, com a conseqOente (e justíssima) cobrança (por parte dos
familiares) da responsabilidade do hospital.
Diante disso; outra alternativa não cabia ao
Professor Pedro Monteiro Bastos Filho senão
)imitar a permanência dos internos nos pátios~
jardins e alamedas, às manhãs e às tardes,
períodos do dia em que conta com servidores
para: acompanhá-los e protegê-los.
Quanto à acusação de medicallzaçáo
excessiva:
Percorremos todas, sem nenhyma exceção,
todas as enfermarias das cinco unidades que
ç;ompõem o complexo hospitalar e não vimos
nenhum doente dopado ou empregnado;_

Quanto à acu~ção de priorização do
eletrochoque como recurso terapêutico:
Nd que concerne as acusações de uso indiscriminado do eletrochoque examinamos numerosos prontuários de todas as enfermarias
e verificamos que tal método terapêutico é
naquela Casa usado muito raramente. E mais:
seu uso _está limitado a casos graves de catatonia e de depressão com evidente risco de suicídio (corno preconiza a Otganil:açao Mundial
de Saúde), em ambos os casos a eletrochoqueterapia sendo o recurso heróico, porque
só usado depois da utilização reiterada de outros métodos terapêuticos, comprovadamente
sem resultado.

Quanto à acusação de uso e abuso da
esterllização eugênica:
O Centro Cirúrgico do Centro Psiquiátrico
Pedro li se encontrava inteiramente desativado, em obras. Portanto, sem nenhuma condição para que nele se realizasse urna pequena
cinirgia muito menos uma cirurgia de tal por-

817

te. E para nós ficou claro que a preocupação
do Professor Pedro Monteiro com os aspectos
eugénicos da assistência se Prende à orientação familiar quanto à prevenção- da gravidez,
quando os conhecimentos de hereditariedade
apontem para uma previsível geração de ffihos
doentes, não estando em pauta a implantação
de serviço de esterilização eugénica.
Quanto às acusações de excessivas in-

dicações de pslcodrurglas para tomar os
pacientes mais suportáveis:
Não havia naquela instituição, como Já dissemos, centro cirúrgico em funcionamento,
não podendo haver, pois, tal cirurgia.

Quanto à acusação de retomo ao modelo asUar de assistência psiquiátrica:
Onde o morlelo asilar se, desde que a nova
direção se instalou, mais da metade (57,56%)
dos pacientes com indicação de internação,
obteve alta hospitalar com 3 a 4 dias de tratamento intensivo, no PrópriO PrOnto Socorro
da Instituição?
Onde o modelo asilar se, além disSo, cerca
da metade dos pacientes atendidos no Pronto
Socorro Psiquiátrico não chegam a ficar internados por um dia sequer, sendo medicados
e encaminhados imediatãmente ao ambu1at6rio?
Quanto à acusação de priorização da

Internação (como regime assistencial)
pata atender aos interesses das casas de
saúde particulares:
Se mais da metade (57 ,56%) dOs pacientes
com .indicação de internação, no periodo de
janeiro a maio do ano de 1988 (quando maior
foi a incidência das acusações) foram tratados
na pt'ópfia unidade de emergência do Centro
Psiquiátrico Pedro II, dali obtendo alta e sendo
encaminhado a tratamento ambulatorial, com
3 4 dias de perri-larié-riC:ia, em média, se
22,78% desses pacientes -Com indicação de
internação foram tratados em outraS-Unidades
de internação do próprio Centro Psiquiátrico
PedroU e se apenas 19,66% foram encaminhados às casas de saúde particulares, como
acreditar .que se esteja favorecendo tais casas
de .saúde?

a

Quanto à acusação de descaso com a
conseJVaçáo do_ complexo hospitalar:
De fato, Sr. Presidente, Srs, Senadores, na
quase totalidade das unidades assistenciais e
não asssistenciais o que vimos foram janelas
e portas quebradas, nada protetoras contra
as intempéries, inffitrações, goteiras, falta de
pintura, pisos danificados, tudo Isso denunciando anos de descaso com a manutenção.
E se esse descaso data de anos não pode
ser creditado a atual direção, porque esta foi
empossada há apenas três meses.

Quanto às acusações de remoção de
técnicos por mera retaliação ou revanchismo:
No que tange às acusações de remoção
para a Colônia Juliano Moreira de wn grupo
de dezoito técnicoS, numa atitude de retaliação, de revanchismo, mostrou-nos o Dirtetor
do Centro Psiquiátrico Pedro II (Professor Pedro Monteiro Bastos Filho) dois docurrientos.
No primeiro, em forma- de carta, com data
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anterior à da posse da nova direção, esses

dezoito técnicos comunicam que estão se de~
mitindo dos cargos de chefia que ocupavam
(vejam bem, Srs. Senadores:- ele_s não põem
seus cargos à disposição, eles comunicam
que estão se autodemitindo), são categóricos
em afirmar que não trabalhariam com a nova
Direção e a carta tem tom agressivo e pouco
cortês. No segundo documento (um oficio}

o então Diretor da Colônia Juliano Moreira
solicita ao Diretor diYCe"htrO Psiquiátrico Pedro
II a cessão desses dezoito técnicos, nominalmente (e o diretor da referida colônia não os

requisitaria se eles não lhe houvessem pedido
para fazê-lo, é dare).
Finalizando, Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se de nada tivesse servido pará nós a visfta
que frzemos ao Centro Psiquiátrico Pedro II,
teria ela sido útil para nos convencermos do
quanto nos devemos precatar das tentativas
de envolvimento por parte de pessoas que
nos buscam para servirem a seus próprios
e inconfessáveis interesses de voltar ao poder,
para tanto denegrindo, sem escrúpulos, os
ocupantes dos cargos que desejam para si.
E nós não temos dúvidas de que o móvel
de todas essa;s ac.usações é o desejo de voltar
ao poder, é a inconformação por tê-lo perdido,
pois os próprios jamais que veicularam as acusações Identificaram os acusadores e estes
são, exatamente, os que perderam cargos de
chefia e de direção (esses mesmos acusadores de hoje, apareceram em jomafs- também em 1986 - _acus~ndo um outro diretor,
recém-empossado, quando foram por ele demitidos).
Ao encerramos este nosso depoimento, cabe-nos enfatil;.,_r que o que apuramos, Sr. Presidente, Srs. S.ena__dores, coincide, inteiramente, com o que apurou a Comissão de Saúde
da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
çie Janeiro.
_
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. Muito__ obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobt·e Senador Edison
Lobão.
OSR. EDISOI'I LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, venho congratular-me com
o jovem jurista Alberto Tavares Vieira da Silva,
agora nomeado pelo presidente da Repúbllca
juiz do recém-criado Tribunal Regiona1 de Recursos do Distrito Federal, A indicação - tão
oportuna quanto feliz-, pois_ feita por indicação do Tribunal Federal de_Recursos, que deve
ser louvado pelo alto senso da Iniciativa e de
justiça.
_
Maranhense honrado e Wentoso, o Dr. Alberto Tavares Vieira da Silva evidencia-se como uma das maiS bn1hantes _inteligênc::ias de
nossa terra, e a sua marc~ote persona1idade
mostra-nos uma das mais promissoras carreiras na magistratura do Pais, tal é a dignidade
e o mérito intelectual de que é inquestionavelmente detentor, __
Descendente de tradicional famllia do Marnhão, o Dr. Alberto Tavares Vieira da Silva

foi destacado aluno em toda a sua vida escolar,
f~endo-se bac::harel em ciências jurídica_s e
soc::iais com reé}]__aproveitamento.
Estou convicto de que o distinto juiz saberá
dar o seu brilho àquela corte, hOnrando-a cOm
os mais ricos atributos pessoais de que- é dotado.
É o que tenho a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos.

Q SR. A!.fREDQ CAMPOS (PMDB MO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a_ c::hamada Primeira Emenda à Constituição dos Esta<ios
Unidos estipula o seguinte: "O Congresso não
fará leis que digam respeito a religiões ou que
proíbam seu livre culto, que restrinjam a liberdade de palavra ou de imprensa e o direito
do povo reunir-se pacificamente e de requerer
ao governo a reparação de injustiças". A
~menda foi apresentada_~o Congfesso por James Madison, que a justificou considerando
ser "conveniente eliminar do seio da comu_nidade as apreensões- de que existem· entre
seus membros alguns que desejam privá-los
da liberdade pela qual valentemente lutaram
e derr_amaram seu s~ngue",
Eis aqUi, Srs. -Senadores, as raízes mais remotas e mais autênticas da pujança da democracia nQ[t_e-ame_ricana: _de um lado, o amor
do povo à liberdade, pela qual ''valentemente
lutaram e derramaram seu sangue", e de outro, a garantia constítucional de que a liberdade de culto, de expressão de pensamento,
de reunião pac:ífica, e o direito de reparação
de injustiças seriam respeitados pelo Estado.
A- Constituição brasileira, promulgada a 5
de outubro de 1988, dá as mesmas garantias
de_ liberdade e direito ao povo brasileiro. Reza
o _seu_ Art. 22Ó: "A manifestação do pensa~
menta, a criação, a expressão e a informação,
sob qualquer forma, proces_so ou veículo não
sofrerão qualquer restrição, observado o dispoSto nesta Constituição". Não restam dúvidas,- Senhores Senadores, que as gafantias
de liberdade de expressão, como estão no texto constitucional, colocam o Brasil no caminho certo para uma sociedade moderna e democrâtica.
Mas, conve.ilnamos com as Escrituras Sagradas, quando afirmam que "a letra é morta,
é o espfrtto que vivifica". O texto con_stitucional
será letra morta sem o espírito-vivificador do
povo, no exercício e na reivindicação corajosa
e persistente _dos seus di_reitos de liberdade
de expressão de pensamento, e de acesso à
informação. Urge, portanto, Srs. Senadores,
que o povo brasileiro, historicamente tão humühado e oprimido, tão sem vez e sem voz,
comece a rec;onhecer e__ a reivindicar os seus
direitos mais fundamentais, cpmo é o da liberdade de expressão. Esta é a condiç:ão_necessá:ría p<ira que possamos realizar e Consolfdar
a democracia no Brasil.
.. O esçrit9r peruano' Mário Vargas Uosa, fa~
lancjo à Assembléia Geral Ordinária da Asso-
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cJação Intem~cional de Radiodifusão, realizada em dezembro último, no R!o de Janeiro,
defme assim -o que Seja liberdade de expressão:_ "Pode_-se dizer que h& liberdade de expressão em uma sociedade quando nela os
cidadãos, atfaves dos diferentes, meios de comunicação,-podem criticar os pOderes. Todos
os poderes, não s6 o poder político, como
também o econômico, o mJ1itar, o eclesiástico
e os diferentes poderes que representam as
diferentes instituições _sociais, como os sindi~
catas e também os próprios meios de comunicação".
Por isso, Sr!!!. Senadores, nada mais oportuno, neste primeiro ano de vigência da nova
Constituição brasileira, que o lema da Campa~
nha da Fraternidade, realizada pela Conferên~
.cia Nacional_ dos 6ispos dO Brasil, seja comuriiC::ação para a verdade e a paz.
Há vinte e seis anos que a Igreja no Brasil
vem realizando a Campanha da Fraternidade,
durante o período quareSmal. A cada ano te-mos de forte apelo à reflexão e relacionados
com problemas cruciais da nossa :;;ocledade,
são propostos ao debate de todos os brasi~
leiros, cat.qlico§i ou não._ A1ém do emprego dos
_~~ios de comunicação de n1assã; -a-Campa~
nha realiza um trabalho comunicativo pessoal
e grupal, de grande penetração nos meios populares, nas comunidades de bas·e, nas comunidades maíS carentes das periferias urbanas
e do meio rural, nos grupos paroquiais de
reflexão e outros. Arhensagem alcança, assim,
grande parte da população brasileira e penetra
fundo nos corações e nas-mentes das pessoas,
predispondo-as para a sua aceitação e para
o agir se9ul1do as suaS propostas.
Com a força de penetração e de convencimento que a Campanha da Fràterhidade
vem demonstrando de ano para ano, o lema
COMUNICAÇÃO PARA A VERDADE E A PAZ
E:stá sendo veiculado por todos os meios de
comunicaçãO para todo o Brãsil. O seu obje~
tivo primeiro é despertar a consciência crítica
dos receptõres nó uso dos i1iídia, como atitude
int.erior necessária 'para a comunicação da
Verdade e da Paz, Jevando~os também a tomar
consciência do seu papel de agentes de influência mi orientação de programas nos
meios de comunicação.
Queremos consignar aqui, Srs. Senadores,
o nosso voto de louvor à Conferência Nadoo~ dos Bispos do Brasil, por mais este serviço
prestado à SOciedade brasileira. A Campanha
. da Fraternidade deste _ano é, sem dúvida, o
maior esforço, feito até hoje, no processo de
educação do povo para o exercido da cidadania e_ da liberdade de expressão de pensamento e reiVindicação do direito à informação
e à verdade... Comunicação, verdade e paz:
resumem todo o conteúdo da mensagem da
Ca:inpanha da Fraternidade, pols a verdade
como norma da comunicação é a condição
fundamental para se chegar à paz. A verdade
e a paz são os objetivos a serem alcançados
em toda comunicação criadora de fraternidade.
Verdade, Srs. Senadores, é o que há de mais
necessário nesta fase Crítica da história doBra-
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si!, de transição do autoritarismo para as liberdades democráticas, das formas arcaicas de

relações politicas, sociais e econômicas, para
outras mais modernas e mais justas. Verdade em tudo

é o que o povo brasileiro

está cobrando do Governo e :de_todos os políticos, para que seja restabelecido o voto de
confiança naqueles que dirigem os destinOs
da Nação. Verdade e transparência, Senhores
Senadores,, para que seja restabelecida a paz

no s_eio da sociedade brasileira, e possamos
retomar com ânimo renovado a nossa marcha

para a democrácia e para o progresso com
justiça.

COMUNICAÇÃO PARA A VERDADE E PARA A PAZ, o lema da Campanha da Fraternidade, deve ser, Senhores Senadores, também
o lema de todo homem público brasileiro, pois
é o que a Nação está a cobrar. A verdade,
para que ela possa novamente confiar nas
suas instituições. A paz, para que ela possa
retornar, sem atropelos da ordem institucional,
o s_eu caminho de desenvolvimento com justiça, para todos.
Era o que tinha a dizer, Sr.-Presldede. (Muito
bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO-

RES:
Aureo Mello - Moisés Abrão -João Castelo - Carlos Alberto - Raimundo Lira Mansueto de Lavor - Divaldo Suruagy - Albano Franco- Nelson Carneiro- liam Saraiva - Louremberg Nunes Rocha - Márcio
Lacerda- Mendes Canale -Jorge Bomhausen - Nelson Wedekin -José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo
Sr. 1~Secretário.
·

É lido o seguinte
REQUERIMENTO!'!' 59, DE 1989

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex~ seja dirigido ao _Exmo Senhor Ministro de Estado Chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República, na forma
e para os efeitos do artigo 50, § 29, da Constituição, e dos artigos 238 a 240 do Regimento
Interno do Senado Federal, o seguinte pedido
de informações e de remessa de documentos
a ser satisfeito pelo Exm" senhor Secretário
Especial de Oência e T ecnoloQia, que goza
de prerrogativas de Ministro de Estado:

1- Do cabimento do pedido:
O pedido objetiva o esclarecimento de matéria, "pertinente_ ao_ exercfcio _da competência
fiscãlizadora do Congresso Nacional" (artigo
239, la, do RI), vezqu_e se insere nas atividades
de ''fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da. União ...
quanto à legaltdade, legitimidade, economiddade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas", a cargo do COngresso Nacional,
mediante controle externo" (artigo, 70, caput,
da Constituição).

11--A matéria sob exame:
L A lei n~ 7.232, de 29 de outubro de
1984, estabelece, como um dos Jristrumentos
da Política Nacional de Informática:

"Art. · 4• .............................__...............- ..
VI- a instituição de regime especial
de concessão de incentivos tributários e
fmanceiros, em favor de empresas nacio- nais, destinados ao crescimento das atividades de informática;

································---·--·
2r -0 regime especial de incentivos tnbutários e financeiros, referido no disPositivo transcrito, é objeto dos artigos 13 a 15 da mesma
Lei n~ 7.232784, verbís:
"Art. 13. Para a realização de projetes de
pesquisa, desenvolvimento e produção de
bens e serviçOs de informáti_c_a, que atendam
aOs propósitos futados no artigo 19, poderao
ser con_c_edidas às empresas nacionais os seguintes incentivoS, em conjuntO ou [soladamente:
_
I-isenção ou redução até O (zerO) das alíqúOtas do lrriPoSto de Importação nos casos
de importação, sem similar nacional:
a) de equipamentos, máquinas, aparelhos
e ióstrumentOS, com respectivos acessórios,
sobressalentes e ferramentas;
b) de componentes, produtos intermediários, matérias-primeis, partes e peças e outros
insumos;
][-isenção do Imposto de Exportação, rios
casos de exportação de bens homologados;
DI- isenção ou redução até O (zero) das
a1íquotas do "Imposto sobre Produtos Industrializados:
a) sobre os bens refere!Íciais no item I, importados ou de produção naciona1, assegurada aos fornecedores destes a m_é;lnutenção
do Cr_êdTtO tributário quanto às matérias-primas, produtos intermediári'os, partes e peças
e outros insumos utilizados no processo de
industrialização;
b) sobre os produtos finais homologados;
IV- isenção -ou_ redução até O (zero) das
aliquotas do_ Imposto_ sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros e sobre Operações
relativas a Títulos e Valores Mobiliários, incidente sobre as operações de câmbio vinculadas ao pagamento do preço dos bens importados e dos- contratos de transferênca de tecnologia;
V- dedução até__ o dobro; como despesa
Ciperacionea para O efeito de apuração do Imposto sobre a R'enda e Pmvento_s de Qualquer
Natureza, dos gastos realizados em programas
próprioS~ou- de terceifos: pre\'iamenrea·provados pélo Conselho Naciona1 de Informática
e Automação, Que tenham por objeto a pesquiSa e o desenvolvimento de bens e serviços
ao setor de informática ou a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos humano~ para as atividades de informática;
VI~ depreciação acelerada dos bens desti~
nados ao ativo frxo;
VU- prioridade nos financiamentos diretos
concedidos_ pór -instituições financeiras fede-

Quinta-feira 6

879

rais, ou nos indiretOs, através de repasse de
fundos administrativos por aquelas instituições, para custeio dos investimentos em ativo
fiXo, indusive bens de origem externa sem
similar nacional.
Art. 14. Às empresas nacionais, que fa~
çam ou venham a fazer o processamento físico-químico de fabricação de componentes
eletrônicos a ?emicondutor,_ opto·eletrônicos
e assemelhados, bem como de seus insumos,
envolvendo técnicas como crescimento epita~
xi-ãí, aifusão, implantação_ iónica oU outras similares ou mais avançadas, poderâ ser concedido, por decisão do presidente da República,
adicionalmente aos incentivos previstos no artigo anterior, o benefício da redução do lucro
tributável, para efeito de imposto de renda,
de percentagem equivalente à -que a receita
bruta desses bens apresenta na receita total
da empresa.

Art. 15. Às empresas nacionais, que tenham projeto aprovadO para o desenvolvimento do software, de releVante interesse para
o sistema prodUtivo do"País, poderá ser concedido o beneficio da redUÇão do lucro-tributáveL para efeito de- im-posto de renda, em
percentagem equiválente à que a receita bruta
da comercialização desse software repreSentai
na receita total da empresa." (Grifei.) -- -

3. Beneficiárias exclusivas desses íflcentivos fiscais são as empresas· nacionais ou as
empresas a elas equiparadas como _tais consideradas as que se enquadrem nos llerfis esta~
beiecidos no artigo 12 da Lei n" 7.232/84 ou
no artigo P do Decreto-Lei n~ 2.203, de 27
de dezembro de 1984, adiante transcritos:
-Artigo 12 da Lei no 7.232184:
"Art. 12. Para os efeitos desta lei, empresas nacionais são as pessoas Jurídicas constituídas· e com sede no País, cujo controle esteja,
em caráter permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade, dir_eta ou indireta,
de pessoas físicas residentes e domiciliadas
no País, ou por entidades de direito público
interno, entendendo-se controle por:
I - controle decisório - o exercício, de
direito e de fato, do poder de eleger administradores da sociedade e de dirigir O funcionamento dos ôrgãos_ da empresa;
II -:- controle tecnológico - o exercício,
de direito e de fato, do poder para de_senvOiver,
gerar, adquirir e transferír e vafiar de tecnologia de produto e de processo de produção;
ln- controle de capital- a detenção, direta
ou indireta, da totalidade do capital, com direito efetivo ou potencial de voto, e de, no mínimo, 70% (setenta por cénto) do capital social.
§' v· No caso de sociedades anónimas de
capital aberto, as ações com direito a voto
ou a divídendos fiXos ou mínimos deverão corresponder, no mínimo, a 2/3 (dois terços) do
capital social e somente poderão ser propriedade, ou ser subscritas ou adquiridas por;
a) pessoas físicas, residentes e domiciliadasno País, ou entes de direito público interrió;
b) pessoas jurídicas de direito privado,
constituídas e com sede e foro no_ País, que
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preencham os requisitos definidos neste artigo
para seu enquadramento como empresa nacional:
c) pessoas jurídicas de direito público interno.
§ 2~ As ações com direito a voto ou a
dividendos fLXos ou mínliTJOS guardarão a -forma nominativa." (Gn1ei.)
Artigo 1~do Decreto-Lei

n~

2.203/84:

Para o efeito de habilitação aos
incentivos fiscais e financeiros e demais medidas, previstos na Lei n~ 7.232,de29de outubro
de 1984, equiparam-se a empresas nacionais
as sociedades anônlmas abertas, que atendam os requisitos do caput e dos itens I e
11 do art. 12 da referida lei e que, em relação
ao requisito de controle de capital, tenham
no mínimo, 2/3 (dois terços) das ações ordinárias e ígual percentagem das ações preferenciais com direito a voto ou a dividendos fiXOS
ou mínimos e 70% (setenta por cento) do
capital social, sob a titularidade de:
I - pessoas naturais, residentes e domiciliadas no País;
[] - pessoas jurídicas de direito_ privado,
constituídas e com sede e foro no Pais, que
preencham os requisitos defiiiidos neste artigo, para seu enquadramento como empresa
nacional;
III - pessoas jurídicas de direito público
interno;
IV - fundações constituídas e com sede
e foro no País, instituídas e administradas pelas
pessoas referidas_nas alineas anteriores.
§ 1~ As açôes correspondentes ~o limite
mínimo de 70% (setenta por cento) do capital
social, inclusive as compreendidas nas percentagens de 2/3 (dois terços) das ações ordinárias e de 2/3 (dois terços) das aÇões preferenciais com direito de voto ou a dividendos
fixos ou mínimos, guardarão a forma nominativa, podendo ser escriturais ou representadas por certificados.
"Art. 1~

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

sabe-se do deferimento desses incentivos a
inúmeras organizações privadas que não se
enquaâravam nos perfiS previstos no artigo
12 da Lei n" 7.232/84 ou no artigo 1" do DecretO-Lei n" 22ú3t84: -8. A liberalidade, se confirmada, caracteriza ~to ilega1 e lesivo ao patrimônío da União.
111-0Pedido:

9. Pelo exposto, é o presente Pedido de
Informações formulado para que o EJano Senhor Secretário Espectai de Ciência e Tecnologia:
I-

Esclareça:

a) quais as organizações produtoras de

bens e serviços de infôrmática que, à data
de vigência da Lei n" 7.232/84, não se_enquadrando nos perfis estabelecidos no artigo 12
da citada lei ou no artigo 1o do Decreto-Lei
no 2203/84, receberam apesar disso, o tratamento de empresas nacionais, para fins de
gozo dos incentivos fiscais?
__ b) através de quais atos administratiVos foram cOncedidos a essas organizações os beneficios __ _fiscais_ previstos na Lei no 7.232/84
enol PLANIN, aprovado pela Lei no 7.463/86?
Cj quais, dentre as organizações citadas na
letra a, posteriormente à vigência da legislação
de informática, lograram enquadrar-se__como
empresa nacional, nos termos do artigo 12
àa Lei no 7 232/84 do artigo 1o do Decreto-Lei
n" 2203/84-?
d) anteriormente à sua adequação aos modelos de empresa nacional ou equiparada, foram essas empresas aquinhoadas com os incentivoS fiscais previstos na legislação esp-ecífica?
_ e) quais os critérios, estri_tamente vinculados à Lei n~ 7 .232, de 1984, que orientaram
a concessão de incentivos fiscais às organizações não qualificadas como empresas nacionais, na data dessa concessão?
I) especificadamente por organização não
qualificada como empresa nacional e por es".··=---pécie de tributos, o montante dos impostos

4. Corno forma de assegurar, ao Congresso Nacional, a cO-ãdministraÇão desses incentivos, a Lei n" 7232/84 dispôs no sentido de
que:
..
Art 16. - Os incentivos previstos nesta lei
só serão concedidos nas classes de bens e
serviços, dentro dos critérios, limites e faixas
de aplicação expressamente previstos no Piano Naciona1 de Informática."

e _u~~as que deixaram de recolher aos cofres
publicas;
-~1- Apresente cópia dos atos adrninistrativos, através dos quais foram concedidos,
às organizações referidas no item I anterior,
os incentivos previstos na legislação de informática.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1989. Senador Roberto Campos.

5. O Plano Nacional de [nformática e Automação - PLAN[N, de duração trienal, deve
ser aprovado pelo Congresso Nacional (artigo
7°, II, da Lei no 7 232/84)", sendo certo que
o relativo ao período de 18-4-86 a 17-4-89
foi introduzido pela Lei no 7.463, de 17 de
abril de 1986_.
6. O I PLANIN condiciCna o gozo dos beneficias fiscais ao implemento, pelos interessados, de perfil de empresas nacionais (Parte
4 - Aplicação dos Incentivos.)
7. Não_obstante os precisos termos da Lei
n~ 7 232, de 1984~ql.úirito à definição dos beneficiáriOs dos ince11tivos fiscais nela previstos,

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- O
expediente lido vai ao exame da Comissão
Diretora.
OSR~PJiEsiDENTE(IramSaraiva)-So_-

fue a mesa ofidos que serão lidos pelo Sr."
1~Secretário.
São_iidos os seguintes
Oficio N" 025/89

Brasília, 4 de abril de 1989
Senhor Presidente:
Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar
a minha substituição pelo Senhor Louremberg
Nunes Rocha, junto à Comissão Especial des-

tinada a -apresentar proposição legislatiVa, rea competência privativa do Senado Federal, consubstanciada no art. 52 da
Constituição Federa1.
Ao ensejo, ratifico a Vossa E:<celéricia a -minha expreSsão de alta estima e apreço. =-Se":~dor,.{ffciz,sç Ca'!!argo, Líder do ~·
gulam~ntando

Oficio N" 026/89

Brasília, 5 de abril de 1989
- Senhor Presidente:
Dirijo-me a Vossa Excelência para indicar
o Senador Olavo Pires como suplente da Comissão do Distrito Federal, em substituição
ao Senador Carlos Alberto.
Ao ensejo, ratifico a Vossa Excelência a minha expressão de alta eStima d.iStlfitO aPreÇo.-Senador Affonso Camargo, Uder do PTB.

e

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está esgotado o tempo destinado ao EXpediente.
Presentes na Casa 72 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, Requerimento que será lido
pelo Sr. 1o Secretário.
__é: lido õ seguinte

REQUERJMENTO N' 60, 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 n" 4 seja submetida ao plenário em 1'
lugãr e a constante do item 3,-e-rri--:29-lU:gar.Sala das Ses5ões;5 de abril de 1989.Luiz Wana - Ronan Tito - Rachíd Safdanha

Deai.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Em votação o Requertmento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a inversão da pauta da Ordem
d_o_D.ta_,_ CQnforme deliberação do plenário.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Item 4:

-_ Mens~gem n~ 63, de 1989 (n" I 09/89,
na origem), relativa à proposta para que
- seJa autorizada a Pre-feitura Municipal de
Xlque-Xique, Estado àa Bahia, a contratar
operação de crédito no valor correspon·
dente, em cruzados novos, a 447.750,00
_(quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional -OTN. (Dependendo de
parecer.)
"Solicito ao nobre Senador Jutahy Magalhães o parecer sobre a_ Mensagem n~ 63, de
1989, oferecendo o respectivo projeto de resolução.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.

-DIÁRIO DO CO-NCIRE$só -NACIONAL (Seção II)

Abril de 1989

Senadores, com a Mensagem n~ 63, de 1989,
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado Federal a autorização
para que a Prefeitura Municipal de Xique-Xique
(BA) contrate, junto à Caixa Econômica Fede·

ral, esta na qualidade de~ gestora do Fundo

de Apoio ao Desenvolvimento Social a seguinte operação de crédito:

FAS,

Caracteristicas da operação

1. Proponente
1.1 Denominação: Município de Xique-Xique
1.2 Localização (sede): Praça D. Máximo,
384- Xique-Xique- BA. Cep: 47400.
2. Financiamento
2.1 Valor: equivalente, em cruzados, a até
447.750,00 OTN.
22 Objetivo: drenagem com galerias e
caixas de recepçáo; terraplenagem com cõttes, expurgas e aterros e pavimentação em
paralelepípedos.
2.3 Prazo: carência: até 3 (três) ail.os.
Amortização: 12 (doze} anos.
2.4 Encargos: juros de 1% ao ano cobrados trimestralmente, sendo o saldo devedor
reajustado de acordo com oindice de variação
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vos), assegurada _a atua1ização monetária ao Desenvolvimento Social- F AS, destinada
pelo fndice Oficial adotado pelo Governo a financiar obras de dr~nagem de galerias e
federal, junto à Caixa Ec.onômk:a Federal,
caixas de recepçdo, terraplenagem com coresta na qualidade de gestora do Fundo
tes, expurgas, aterros e pavimentação em pade Apoio ao Desenvolvimento Socia1 ralelepípedos, naquele município.
FAS, destinada a financiar obras de dreArt. 29 Esta resolução entra em vigor na
nagem· de galerias e caixas de recepção,
data de sua publicação.
te'rraplanagem com cortes, expurgas,
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) _ aterros e pavimentação em paralelepfpeEm discussão a redação finaL
dos, naquele Município.
Não havendo quem peça a palavra, encerro
Art. 2~ Esta resoluçãO entra em vigor
a discussão. (Pausa.)
na data de sua publicação.
A matéria é dada como a dotada, dispensada
é: o parecer, senhoi Presidente.
__
- a votação.
O projeto vai .YÇiromulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em- discussão o p(ojeto. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não havendo quem peça a palavra, encerro
ltem3:
a discussão.
DiscUssão, em turno únicO, do Projet~
Encerrada a discussão, passa-se à votação.
-de Resolução n" 3, de 1989, de autoria
Os senhOres senadores que o aprovam
da Comissão Diretora, que adapta o Regiqueiram permanecer sentados. (Pausa.)
mento Interno do Senado Federal às disAprovado.
posiçõe_s da Constituição da República
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- So·
Federativa do Brasil, e dá outras providênbre_ Cl mesa, red.;"J,Çâo fina] da matéria que será
cias. (Dependendo .de pareceres.)
lida pelo Sr. }9 Secretário.
Sobre a mesa, requerimento que será
É lida a seguinte
lido pelo Sr. 1ç-Secretário.

dasOTN.

2.5
mento
com o
2.6
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É lido o seguinte

Condições de Libera-ÇãO: o financiaserá liberado em parcelas, de acordo
cronograma a ser ap~sentado.
Garantia: vinculação de quotas do

FPM.
2. 7 Dispositivos Legais: Lei Municipal nc
278/87 de 21-10-87, publicada no Diário 00da/ do ESl:ã"do, em 24 e 25-10-87.
No mérito, o pleito enquadra-se em casos
análogos que têm mereddo a aprovação da
Casa, tendo em vista a alta relevância social
do projeto.
De outra parte, por economia processual
e para não prejudicar o pleiteante, já que a
constituição do processo é de 18.12.88, portanto, antes da edição do Plano Verão, transformaremos as 447.750,00 OTN em cruzados
novos, base fevereiro de 1989, aSSegurandose o poder aquisitivo dos .recursos através do
índice a ser adotado pelo Governo federal.
Nos termos da Resolução no 1, de 1987,
opinamos favoravelmente sob os aspectos
económico-financeiro e legal da matéria.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da Mensagem, nos termos do s_eguinte
PROJITO DE RESOLUÇÃO N" 14, DE
1989
Autoriza a Prefeitura Jvfunicipal de Xique-Xique (BA), contratar operação de
crédito no valor de NCZ$ 2. 762.617,50.

a

O Senado Federal resolve: _
__
Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Xique-Xique, Estado da Bahia, nos termos
do art. 29 da Resolução n~ 93!76, alterada
pela Resolução no 140/85, ambas do Senado Federal, autorizada a contratar ope,açâO de crédito no valor de Ncz$
2.762.617,50 (dois milhões,_setec.entas e
sessenta e dois _mil, seiscentos e dezessete _cruzados novos e cinqüenta centa·

Redação final do Projeto de Resolução n?14, de 1989.
O relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n" 14, de 1989, que autoriza
a "PreTêffürâ Municipal de Xique-Xique - BA,
a contratar operação de âéditá-ilo valor de
NCz$ 2362.617_..50 (dois milhõ_es, se,teçentos
e sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete
cruzados novos e cinqüenta centavos).
Sala das Sessões, 5 de abril de 1989. Jutahy Magalhães, Relator.
ANEXO AO PARECER
Redação final do Projeto de Resolução

n• 14, de 1989.
Faço sab~;:_r que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art. 52, inciso VU, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•

, DE: f989

Autoriza a Prefeitura Municipal de Xí~
que-Xique, Estado da Bahia, a Contratar
operação de crédito no valor de NCz$
2. 762.617..50 (dois rhilhões, setecentos e
sessenta dois mil seiscentos e dezessete
cruzados novos e clnqüenta centavos).

O Sehaâo Federal resolve:
Art. 1? t a Prefeitura Municipal de XiqueXique, Estado da- Bahia, nos-fermos do art.
2o da Resolução no 93, 9e 11 _çle outubro de
1976, _alterada pela Resolução n~ 140, de 5
de dezEúTibro de 1985, ambas do Senado Federal, autoriZada a contrat~_r 9_peração de créditoTio valor de_NCz$ 2.762.617,50 _(dois milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete ~cruzados novos e cinqüenta centavos), assegurada a atualização monetária pelo índice oficial adqtado pelo Governo
Federal, junto à Caixa Econômka Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio

REQ{)ERIMENTO N• 61, DE 1989

Nos termos do art. 31 O, alínea c, do Regimento Interno, requeiro ãdiamento da discussão do Projeto de Resolução n~ 3, de 1989,
a fun de ser feita na sess~o de 18 de abril_

óe 1989.

.

.

Sala das Sessões, 5 de abril de 1989. JamU Haddad

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votaçãO o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto sairá da Ordem do Dia para ser...
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra pela-ordem.
--

0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem a palavra, pela ordem, _o nobre Senador
Jutahy Magalhães.
OSR. JliTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.}Sr. Presidente, solicito a verificação de quorum
para esta iriatéria que "!Of vcitada agora

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)_ Ainda é possfvel. Não foi anunciado o resultado.
Passa-se à verificação.
O Sr. .Mário Maia a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem a p-alavra, pela ordem, o nobre Senador
Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a matéria e_stá vencida, foi votada e V.
Ex" já a deu como aprovada. Não pode haver
verificação.
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O Sr. Jamil Haddad -V. Ex• não pode
cometer essa violência.

O SR. MÁRIO MAIA-A matéria foi votada e aprovada, não pode ser mais objeto de
verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece que anunciou, mas não
passou ao próximo item da pauta. Portanto,
procede o requerimento.

O SR. MARIO MAIA -

Sr. Presidente,

a matéria é vehdda, V. Ex" não pode voltar
atrás.

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

Tem a palavra o nobre Senador Gd Sabóia
de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE Para üma questão de ordem)

-Sr. Presidente,Srs. Senadores:____

-

Participamos da votação do requerimento
do Senador Jamil Haddad para que esta matéria seja discutida no dia 18 do mês em curso.

Fazemos a presente questão de ordem para
indagar de V. Ex" se havia sobre a mesa, de
modo antecipado, e, portanto, antes desta votação, algum pedido de_urgência sobre amesma matéria?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece, segundo à luz do regimento:

"'Art 327.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Aprovou, mas houve realmente um hiato para
qlle a verificação fosse solicitada.
O $r. Mário Maia -Assim não dá!
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Mesa já decidiu.
O SR. MÁRIO MAIA - Sr. Presidente,
eSte é um precedente grave que V. Ex• está
abrindo, que, de agora em diante, podemos
- -nos-valer dele. Então, os trabalhos deste Senado serão tumultuados de agora em diante.
V. Ex" julgou a matéria que foi dada como
aProvada. Houve um hiato de quase cinco segundos, e foi público e notório o entendimento
entre Senadores sobre a matéria. Nós todos
estarrios no plenário vimos os éntendi~
mentes. Agora V. Ex' esperar cinco, dez segundos! Quem faz um sexto faz um cento. V. ~
de agora em diante vai esperar um minuto,
meia hora, duas horas, para se pronunciar,
até que algum de nós peça verificação de votaM
ção. Exorto a competência e a serenidade de
V. Ex!' para dar a matéria como julgada porque
senão este Senado estará sofrendo uma violência no julgamento d~_matérias e é um precedente grave que esta-ria se abrindo neste
niomento, Sr. Presidente. (Muito bem!)
~-~O SR. PRESIDENTE (Ira"! Saraiva) - A
Mesa responde ao nobre Senat:lor Mário Maia
que, com base no art. 327, inci.sb IV, alínea
b, assim decidiu.

que=

- O Sr. Hugo Napoleão- Sr. PresidenJ:,e.
_:

peço a p~avra pela ordem.

--O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) .................................................. ~ Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo
Napoleão, pela ordem.

Inciso IV- Não será admitido requeri·
menta de verificação se: a) algum senador já houver usado da palavra para declaração de voto... "
Não houve.
"b) A Presidência já houver anunciado
a matéria seguinte;"
V. Ex<"' se lembram muito bem de que a
Presidência não anuncioa -outra matéria na
Ordem do Dia.
O Sr. Jamil Haddad pela ordem, Sr. Presídente.

~Abril
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Peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Jamll
Haddad.

O SR. JAMIL HADDAD PRON(JNCfA
D!SC(JRSO Q(JE, ENTREO(JE À RE:Vf·
&iO DO ORADOR, SERÁ P([BUCADO
POSTER!OR/<!ENTE.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência esclarece ao nobre Senador Jarnil
Haddad que deddiu em cima do Regimento.
Volto a insistir. Se V. Ex" quiser, as notas taquigráficas e a fita magnétiCa- poderão provar que
a Presidência não anunciou outra matéria.

O SR. JAMIL HADDAD- Houve aprovaçio da matéria.

O SR. HCJGO NAPOLEÃO (PFL - PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, outro objetivo não
tenho senão o de colaborar para o andamento
dos trabalhos.
Efetivamente, entendo, como entenderam
alguns ·colegas, que após o enunciado da
aprovaçãO da matéria é que deve dar-se o
pedido de verificação. Isso aconteceu, não importa que tenha havido um hiato de alguns
segundos. O hiato poderiã. ter sido realmente,
efetivamente, de uma ou duas horas até, como
quis o eminente Senador. Mas, a primeira circunsfâricía, !ogo após o enunciado do resultado foi o pedido de verificação.
Esta é apenas uma observação. Não houve
orador que pedisse a palavra, não houve enunciação da matéria seguinte. Por isso estou inteiramente de acordo com a Mesa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) _:_ A
Presidência agradece e esclarece que, realmente, V. Ex~ colaborou porque entende também CO_!!lO_ estabelece o Regimento.
o sr: C:id Sabóla de Carvalho -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de CarValho.--

de 1989

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem. Sem revisão do
ordar)- Sr, Presiderite; Srs. Senadores:
Formulei uma questão de ordem para obter,
regimentalmente, uma resposta a dúvida. Como V. Ex" não respondeu, estou rogando que
o faça.
Havia pedido de urgência gessa mesma matéria já tramitando na Mesa, antes do_ requerimento para adiamento da discussão desse
projeto que estabelece o novo Regimento?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência esclarece a V. Ex" que não havia
nenhum requerimento e não foi lido nenhum
requerimento.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, está havendo um grande mal-entendido. O ilustre Senador Mário
Maia disse que agora vai tumultuar as sessões
pOr causa de dois pesos e duaS meaidas: O Sr. Mário Maia -

Não sou eu quem

val tumultuar.

O SR. RONAN TITO - O Regimento é
muito claro quando diz que após a Mesa pronunciar-se pela aprovação ou rejeição da matéria, antes de ser anunciada uma nova matéria, pode-se pediu verificação de quorum.
Peço ao Senador que me lembre quando
ocorreu o contrário aqui, para que se pudesse
estabelecer esses dois pesos e essas duas medidas. Pode ter havido um hiato, mas o próprio
Regimento, que é a Constituição infe-mã âo
-senado, não diz que não pode haver.
Quero crer que o Senador Mário Mã:ia tenha
entendido de maneira não condizente com
a do próprio Regimento.
Por outro lado, apelo ao nobre Senador Mário Maia para que saíssemos- do impasse em
que estamos, para a aprovação de um Regimento que, se não é bom- e não é, tenho
discordâncias com ele- mesmo assim pode
ser aprovado, a exemplo do que foi feito com
a, nossa Constituição, com o corriprofriísso
de tOdas- as Lideranças para que, dentro de
90 dias, fiZéssemos uma revisão do RegirTaento. O que não pode continuar existindo, nobre
Uder Mário Maia, é esse hiato - esse, sim,
inaceitável - de. termos um Regimento em
cOnsonância com a Constituição revogada no
dia _5 de outubro. Agora, temos uma Consti-tuiÇão é hão temos um Regimento para que
a Casa possa fundrinar e fluir norma1mente.
Temos uma legislação_ordinária e complementar.
Em reunião de üderanças, ontem procuramos, de maneira desesperada, preservar todos
os direitos adquiridos das Lideranças, mesmo
das lideranças do eu-só. Mesmo essas Uderanças estão sendo preservadas nos Seus- di·
reitos adquiridos e esses ''adquiridos" coloco-
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entre aspas, para que todos nós possamos
trabalhar e para que o Senado Federal tenha
ferramental para operar a legislação ordinária
e complementar.
~ o apelo que faço aos nobres Senadores
Mário Maia e Jamil Haddad, para que possa-

mos aprovar o Regimento que foi o possível
ter sido feito at€ -agora, onde s~rão assegurados todos os "direitos" - e esses direitos

eu coloco até entre aspas -
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para que, não

verbalmente, mas por escrito, tenhamos um
Regimento Interno, para que o _Congresso Na-

cional, o Senado Feder~ possam _ct~mprir
com a sua função, neste momento, que é a
de fazer legislação ordinária e complementar.
Este é- o apelo que faço às Lideranças e
ao meu Partido. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Vai
ser feita a verificação.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Juntay
Magalhães.

O SR.JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o requerimento para verificação
de quorum foi feito por mim, de acordo com
o Regimento. Se houve hiato maior ou menor,
isso não tem importância. Mas só pode ser
feito o pedido de verificação após a declaração
de resultado.
Sr. Presidente, como disse o nobre Senador
Ronan Tito, temos que votar o Regimento.
E nós não o estamos votando em regime de
urgência; nós estamos votando o Regimento
colocado em pauta normalmente, dentro de
todos os direitos de discussão que o nosso
Regimento prevê. Temos que discuti-lo e
aprová-lo. Se nescessário, não vamos aproVar
tudo hoje, mas vamos -começar uma discussão séria da matéria que precisa ser aproVada
o mais rapidamente possíveL
Não podemos mais ficar procrastinando essa discussão, dizendo que não tivemos tempo
de examinar essas questões. Já tivemos muito
tempo. A proposta inidal vem até da Mesa
passada, tendo sido distribuída a todos os Srs.
Senadores a partir daquela época, bem como
a proposta e o parecer do Senador Fernando
Henrique Cardoso. Também eSta já eStá distribuída hã tempo.
Sr. Presidente, desculpe-me falar pela ordem sobre essa matéria, mas era preciso dar
esdarecimento do porquê eu achar que tem
que haver wna discussão ampla da matéria.
Pedi verificação de quorum para impedir que
seja protelado por mais de dez dias. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (kam Saraiva) -Será feita a verificação solicitada.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revi-

são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. senadores, fui o Relator desta matéria ~ai para o
funcionamento do Senado. Por quê? Porque
sem a aprovação do Regimentõ Interrio novo,
não adaptamos o funcionamento do senado
à nova Constituição.
..
Respeito imensamente o Senador jamil
Haddad e o senador Mário Maia, como todos
os demais Colegas. Acredito que S. EX' têm
argumentos a serem discutidos e que devem
ser postos ao Senado. Vota-se, e quem tiver
capacidade de argumentar melhor, ganha. A
meu ver, estamos fazendo tempestade em copo d'água.
Sobre a questão de Liderança, no Regimento proposto, com muito mais liberalidade do
que no Regimento da Câmara, que está sendo
aprovado, as Lideranças, a Mesa e este_ Relator
concluíram que deveríamos reconhecer as Uderanças desde que houvesse um partido com
pelo menos três Senadores.
Entretanto, para aqueles que são representantes únicos de seus_ partidos, _deu-se, em
todo o processo legislativo, a mesma prerrogativa que têm oS Líderes. Podem pedir a palavra no momento corno os dem_ais lídeies têm
todas as condições de expor como devem,
de acordo com a democracia, as_ suas opiniões. Apenas não têm algumas prerrogativas
que são de líderes de bancadas maiores, que
são, na verdade, instrumentais, ou seja, um
gabinete a mais, um automóvel a mais e franquia postal e telefônica.Niss_o se resume tudo.
Nã_Qa_c;re_ditº-que a democracia e o princípio
da proporcionalídade fiquem em perigo quando se tiram certas franquias, simplesmente
porque não se quer dar condição Uder a quem
não lidera senão a si próprio, sem nenhum
desmando para essa pessoa, que vai falar aqui
com toda a liberdade em todo tempo. Entretanto, se o Senado enten4er que, por sua liberalidade, aliás costümélfaS ·se- déVa manter todas as regalias, que se mantenha. mas que
se diga ao público que estamos mantendo
regalias, que não têm nada a ver com democracia._(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Vai-se proCeder à verificação.

O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Peço aos Senhores senadores que ocupem os
seus lugares.
A Presidência já concedeu vários apartes...

O Sr. Márlo Maia - Peço a V. Ex' que
me dê o mesmo tratamento que deu ao nobre
Senador Jutahy Magalhães e ao nobre Senador Fernando Hei-trique Cardoso, concedendo-me a· ·pa~avra para falar sobre a matéria,
mesmo porque fui citado nominalmente por
ambos.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva} Concedo a palavra a V. E>r
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a paJavra ao nobre SenadorFemanO SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
do Henrique Cardoso.
_ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presi-
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dente, Srs. Senadores, não concordamos com
as colocações do nobre_ Senador Fernando
Henrique Cardoso. Vários dos flustres Senadores presentes exerceram a Uderança sozinhos, como o ilustre President~ do Congresso
Nacional, Senador Nelson Cameiro,_que exerceu por longos anos, sozinho, a üderança do
PTB_~ S. Ex" era Líder do PTB, mas S. Ex" àquefa
época, não era Líder de si próprio, como ne':
nhum do.s sen~dores presentes quando são
únkos no Partido não são Uderes de si próprios. Apenas o PartidO faz-se representar por
um só elemento, por circunstâncias eleitorais,
mas quando ele aqui fala pela Liderança do
Partido, fala como_ senador singular e como
representante do seu Partido no Pais inteiro.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso (Fora_do
dor!

microfone)~

Está__ass_egurado, Sena-

O SR. MÁRIO MAIA - Não está asse_gurado; está de palavra Tem que s-er assegt.irado
peJa autori9-ade de liQ~rcanç_ª que tem o Líder
de 50 senadores ou de um senador, ou de
um partido, Sr. Presidentel
É uma cassação branca que querem fazer.
Costumamos_ dizer, Sr. Presidente, que o
maior erro da Revolu~ão, ou do golpe de 64,
foi a .,dissolução dos partidos políticos, com
cassação de_ suas _lideranças. E_ não acreditamos que a Mesã agora vá usar OS Tnesmos
caminhos arbitrários de cassação âa autoridade das_ lideranças dos partidos aqui no Senado, através de um projeto de resolução. Hoje
o representante é um, amanhã serão dois, três,
quatro, cinco, seis. Falamos como_sen_adores
singulares, mas -também temos as oportunidades de falarmos como Lideres partidários,
como eu pedi a palavra, estou inscrito para
falar sobre a matéria que interessa ao meu
Partido daqui a pouco. Agora estou falando
como senador singular. Daqui pouco, vou
falar como senador do meu Partido. Não estarei falando por mim, Sr. Presidente, estarei
falando pelo meu Partido no Pais inteiro_. Portanto, acho uma ·arbftrari_Ei:(fade a_ propOsição,
_mesmo porque, na proposição que exiSte, que
q~erem dar a ~prerrogativa da oportunidade
de os Líderes se constituírem em bloco de
4 e isto é uma incoerência. Como é que os
Líderes de 4 Partidos diferentes, com idéias
completamente diferentes, serão Líderes dessas idétas diferentes? Não pode.
Portanto. peço aos Srs. Senadores que façam uma reflexão, porque a prática parlamentar mostrou que é necessário, que é bom para
a democracia. Nós estamos num momento
de transição, devemos dar instrumentalidade
aos Partidos para que eJes existam, se consolidem nas suas estruturas e nós não podemos
consolidar os Partidos, através de capitis diminutio das suas Uderanças aqui no Senado._
Assim, pretendo contraditar os argumentos
da questão de ordem do Senador Fernando
Henrique Cardoso sobre o assunto e também
do nobre Senador Jutahy Magalhães, e do Líder Ronan Tito, que me citou nominalmente.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

a
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Quinta-feira 6

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -"Os

Srs. Senadores, ocupem os seus lugares.
O Sr. Ronan Tito- Sr·. Presidente, peço
a palavra pela ordem, para um esclarecimento,
por favor.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palawa ao _nobre Senador Ronan
Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Sem
revisão cio orador.)- Votando "não"; votamos
"não"- ao pedido de prorrogação. Está certo?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Ao
pedido de adiamento d.a discussão.

O SR. RONAN TITO - Neste caso, a
Bancada do PMDB vota "não", porque quer
dotar o Senado de um Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) ComO vota a Uderança do PFL?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL- MA)A Liderança do PFL vota "não", atê com a
explicação que acaba_de ser dada pelo Senador Jutahy Magalhães, segundo a qual começa-se agora, e se termina quando for o caso.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Como vota a Liderança do PSDB?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO (PSDB- SP)- Nõo.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Como vota a Liderança do PDS?
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA) - Vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) COmo vota a Uderança do PDT?
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Almir Gabriel
Antônio Maya
Cãrlos Alberto
Carlos Chiarelli
Carlos Patrocinio
ChagaS Rodrigues
Cid Ca"rVãlhO
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Edison Lobão
Frandsco Rollemberg
Fernando Cardoso
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
Irapuan Júnior
Jarbas Passarinho
João Lobo
João Menezes
Jorge Bornhausen
José Fogaça
Jutiihy Magalhães
T.e1te Chaves
Lourival Baptista
Mansueto de Lavor
Márcio Lacer:_da

MáiiO COVas--

Mauro Benevides
Meirn Filho
Nelson Wedekin
Olavo Pires
Paulo Bisai
Pompeu de Sousa
Ráimundo Ura
Roberto Cainpos
RonaldO_Aiã.gão
Ronan Tito
Severo GomeS
Wilson Martins

O SR. MÃRIO MAIA (PDT- AQ- Se.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR'
Presidente, a Uderança do PDT declara sem
Marco Maciel
obstrução e pede que V. Ex' reconheça esse
direito, porque não vai votar. Está em obstru~
ção a matéria em votação. E considera-se a .
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Vrr
presença para efeito de pagamento, a que te· - taram SIM 2 Senadores e NÃO 41.
nho direito.
Houve 1 abstenção.
O SR. PRESIDENI'E (Iram Saraiva) TOtal: 44 Senadores.
Como vota a Liderãnça do PSBT(Pausa.)
O requerimento foi rejeitado.
Passa·se à apreciação da matéria.
Como vota a Uder<Joç_a do PMB? (Pausa.)
O Sr. Jamll Haddad -Sr. Presidente,
Como vofu a Dderortç_a do PT6? (Pausa)
quero me inscrever para discutir a matéria.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB PR.) -A Uderança do PTB_vota "não", porque
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- No
acha a matéria da maior urgência e tem de
momento oportuno, I!JQO após os pareceres,
ser discutida o mais rapidamente possível.
concederei a palavra a V. EX'
Concedo a palavra ao nobre Senador Fer·
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Os
nando Henrique Cardoso, para proferir o pareSrs. Senadores-já podem votar. (Pausa.)
cer sobre o projeto e as emendas da Comissão
A votação_é nominal. Cada Senador na sua de Constituição e Justiça.
bancada. __
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Pre·
(Procede~Se à votação)
sidente, uma questão de ordem antes da leitura
VOTAM "SIM'' OSSRS. SEI'IADORES:
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraivá:)" Gerson Camata
Tem a palavra V. EX
Odacir Soares
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
VOTAM '"NÃO" (JS SRS. SENADORES:
(PMDB- CE. Para uma questão de ordem.}
Affonso Camargo
-Eu gostaria de solicitar a V. EX' que dispensasse a leitura Jpsls lltterls do parecer do
Afonso Sancho
Alfredo Campos
Senador Fernando Henrique Cardoso, por que

todo mundo já recebeu a f~_toC6Pia. desse_~recer e ele é muito longo.
_ . . _ --- --Então, eu gostaria de.requere"r a Ex"~_que
determinasse_ ao Relator que apenas fiZesse
uma síntese _do seu trabalho, sem ler ipsis
Utteris o texto do seu parecer.

v:

O Sr. Itamar_ Franco peço a palavra pela ordem.

Sr. -~idente,

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Conc"edõ- ·a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, pela ordem.
OSR.ITAMARFRANCO(PL-MG.Pela
ordem. Sem revisão do orador.} -Sr. Presidente, Srs. SenadOres, o nofire- Relator tem
que dar conta do seu parecer. Não há como
S. ~ fazer wna síntese do seu parecer.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE (Ira~. Sãraiva) _:_
Concedo a pa1avra: ao nobre Seriador Fernando Henrique C'ardoso, para proferir parecer.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO (PMDB - SP. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Sr.;.
Senadores, esta matéria do Regimento Interno
desta Casa é pr_6jeto apresentado· pela Mesa
do Senado, não pela Mesa _atual, mas pela
Mesa anterior e, na qual, foi Relator o ~nado r
Dir"ceu Carneiro.
'
· · ·
Coube a mim, pela _COmissãO_ d~ Justiça
examinar o relatório·do Senador Dirceu Càrneiro e opihar sobre ele, _."
Sabem V. Exfl qtie estã questãri_,_é_ decisiva
para o funcionamento desta CaSt.i. _N_ós temos
- que ade_quar o funcionamento do Seitado à
nova Constituição e, para adequar eSse fUndo.
naiJlento, predsaffios assumir funções, no Senado, com mais plenitude, no que digam iespeito a certos pontos cruciaiS: primeiro, a
- Constituição Permite que haja parecereS cOitdusivos.e votação fmal de projetas de lei nas
Comissões; em segundo ILJgar, é preciso verificar que a nova ConStitulç.ão atribui às Con1iSsões do Senado capacidade de fiscalizar 'e
controlar, em muitos aspectos, o trabalf)o do
Executivo, ou em quase todos os aspectos:
O ceme da proposta apresentado .P~Ia""t'1isa
Diretora e que é recolhido com parecer favorável, nos termos da Emenda n_9 -~' qUe aqui
transcreVo âprovo, diz respeito à modifiCação
havida r.to funcionamento dessas CórTiiSsOéS.
O nosso parecer é ser necessário_ red!JZir
o número de ComiSsões ·do senado, Pol-que.
se não o fiZermos, oco~rá que as nOvas atribuições constitucionalspeimitirão_que um número mínimo de Serladores aprove ou rejeite
projeto d.e lei.
Proponho, então, aqui, seguindo a sug~o
da própria Mesa, que as Comissões se reduZam ao número de sete, serldo uma _delas
Comissão Díretora, e que cacüi Wna .dessas
-comissões se subdivida, por sua vez, em :três
Subcomissões, de tal maneira que os Presidentes de cada uma das Subcomissões sirvam como Vice-PreSidente da Comissã_o Centra], da qual, elas emanam. Entretanto, as votaç~. as de<;Isóes serão sempre proferidas
Comissão Plenária. Coin IstO, salvaguarda-se,

e
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ao mesmo- tempo, o respeito necessário à
Constituição e à representação em proporcio-

nalidade aí, sim, fundamenta], dos pequenos

Partidos. Nunca os pequenos Partfdos.tiveram
a possibilidade efetiVa de participar das Comls·sões, pelo seu número,_ que era wn número
menor. Agora, aqui, com essas SubcomisSões, poderemos respeitar o princípio constitucional e preservar, naquilo que é essencial,
o direito das minorias, qUe é condição da democracia.

Além dessa modificação, que me parece

do-se que no Brasil, como sabemos, existe
um sistema pluripartidário, pareceu-nos que
era mais prudente determinar certas regras
mfnimas para o funcionamento interno da Casa, e que dizem respeito apenas a algumas
Concessóes,·a meu ver, menores quanto a algumas prerrogativas como gabinete, franquia
postal telefônica e automóvel. Apenas neste
ponto há uma modificação. Existem aqui, outras alterações significativas. Pareceu-nos
mais prudente segufr ao pé da letra aquilo
que diz a Constituição:

importante, do nosso modo de_{uncionamen-

to, foram aColhidas, por mim, várias sugestões
de muitos Senadores. que visavam tomar mais
transparente o processo legislativo, como por
exemplo, a publicação, com antecedência, da
matéria que vai ser votada na Ordem do Dia,
não só no Plenário, mas nas Comissões também, porque, lá, se irá decidir sobre projetes
delei.
·

Além disso, proponho aqui -

e sei que

a: matéria é objeto de discussão - que exista

assessoramento direto às Comissões, porque,
de outra forma, não teríamos a condição que
a Constituição nos atribui de acompanhar o
que acontece n_o ExeCutivo. Não se trata, portanto, de uma modíficação de somenos. Çom
toda a vênia, parece-me que a discussão que
houve há. pouco aqui, por mais importante
que ela possa ser, é adjet.iva diante das questões fundamentais. E quanto ao adjetivo, sabem V. ~que estou senipre favorável à transigência, e devo dizer que_ transigi. De que
maneira?
Aqui, ao se definir ·a questão da liderança,
em primeiro lugar, nós diminuimos as prerrogativas de liderança, em termos da interfe·
rência dos líderes no processo legislativo, e
diminuimos em· pontos significatívos. Por
exemplo, aqueles membros das comissões
que venharri a ser eleitos presidentes ou vicepresidentes_não poderão mais ser destituídos
ao bel-prazer dq líder. Dependerão do respaldo expresso da bancada para perder as fun·
ções para as quais foram eleitos.
· Ein ·segundo lugar, restringimos drasticamente a possibilidade de interlerência dos lí·
deres no Cl,lrSO d9_ pcocesso legislativo, diminuindo o número de vezes que podem se utilizar da palavra, e trarisferimos as explicações
de_ liderança, a não ser para os 5 minutos
ibd.ispensáveis, pará o momento posterior à
Ordem do Dia.
Mais ainda: ao saber que nós iriamos, por
decisão d.o Colégio_ dos lideres ou de alguns
dos partidos majoritários desta Casa, apoiar
um requisito de que houvesse pelo menos
três membros num partido, para que ele pudesse designar um líder, nós, ao mesmo tempo, aqui inscrevemos um principio, pelo qual
- e respondo assim ao Sr. Senador Mário
Maia- o representante único de partido terá,
no que diga respeito ao processo legislativo,
as mesmas prerrogativas daqueles que são
líderes. Podem falar nas mesmas ocasiões e
peJO mesmo tempo, não se restringe, portanto,
que aí, sim, seria indevido e. antidemocrático,
a expressão da minoria. Apenas, imaginan-

Em inatéri.3 relativa à aprovação de autoridade que representará o Brasil no exterior, mantem-se neste Regimento, a
sessão secreta, mas no que diz respeito
à aprovação de autoridades locais como
ministro de tilDunaiS, PiOcurãdor~Geral
da RepúbUca etc:,..
Acolho a emenda que suprime a sessão
secreta, e mantém só o voto secreto. O parecer
é mais prudente e mais correto, até porque
somos todos surpreendidos, no momento seguinte a uma sessão secreta, com versões
nem sempre reais, mas que traduzem mais
ou menos o que ocorreu na sessão. E não
creio que haja nenhum interesse do ponto
de vista do País e da opinião púb~ca, em dar
a impressão de que na sessão secreta se procedeu de wna maneira, às vezes, de conchavo
ou do que seja, quando na prática não foi
o que ocorreu, e se ocorrer é melhor que seja
à luz do dia, para que a opinião pública possa
controlar nossos atos.
Proponho, portanto, nesse Regimento, que
se suprima as sessões secretas, salvo, repito,
para o caso dos Embaixadores. E a razão pela
qua1 se mantérn no caso dos Embaixadores
e Chefes de Missão é porque, obviamente, as
funções nas quais essas pessoas estarão investidas são de representação externa e não
convém ao País que se leve ao exterior, às
vezes sob a forma de difiç:ultar a ação dos
nossos Embaixadores, co_m opiniões emitidas
aqui neste plenário a respeito deles. Mas, com
esta única restrição, tomamos o processo legislativo mais transparente.
Fazemos também aJQumãS alterações no
que diz respeito ao modo de funcionamento
desta Casa. Por exemplo: propomos que nenhuma matêria seja votada nesta CaSa depois
do dia 30 de novembro de cada ano_, se essa
matéria já não estiver sendo regu1armente-processada na Càsã~ para eVitar aquilo que ocorre
freqüentemente, na ~tima semana do ano,
de repente,-assunto_s da maior ímportância são
despejados nesta Casa, tanto do Executivo,
como da Câmara, e vale para nós o que diz
reSpeito à Câmara,_ Devemos nos preparar para agir com propriedade e oportunidade. Se
há uma matéria de transcendental importân·
cia que requeira medídá de-urgência, a Consti~
tuição tem outros elementos para permitir isso
e, mais ainda, a Mesa e os Uderes saberão
encontrar fórmulas para o _caso de uma eventual calamidade óu catástrofe, resolver .a questão. O que hão se pode é votar de afogadilho,
coino todos nóS temos votado, matérias muito
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importantes, sob a pressão do último momento do ano.
São estas, em linhas gerais, as modificações
mais importantes que estão_apresentadas aqui
neste parecer. Posso ler o parecer,. mas preferia dizer, dar a mfnha opinião, porque esta
é imperativa, a respeito de cada uma das
emendas aqui propostas.
Neste sentido, opino pela aprovação do Projeto e das Emendas de nas 1. 6, 7, 8, 9, 11,19, 20, 22, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41,
42, 43, 49, 54, 62, 73, 81,-82, 84, 86, 92,
96, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 120.
Essas emendas que _estão nas mãos de V.
EX'", que dispõem do parecer, são aprovadas
e acolhidas, nem sempre· sob a forma direta
como foram propostas, muitas Vezes sob a
forma de subemenda.
- EssãS-sU:beméftdas incorporam pardalmente o que foi sugerido pelas Emendas n95
2, 3, 4, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
38, 44; 47, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 59,60, 61, 64, 5!),66, 67, 68, 71, 76, 77, 78,
85, 87, 90, 91, 93,97 e 105.
E opino apenas pela rejeição das Emendas_
5, 10, rs:u. 28,30,'31, 55, 69;72, 74,
79, 83, 88, 94, 95, 98, 99, 101, 102 e 106:
Algumas emendas e.stão prejudicadas: as_
de nO$ 35 e 51.
.
Peço também que se aprovem as Emendas
n"'" 13, 14,45 e 46. -- E mais ainda: as Emendas no:>S 15, 63, 70,
75, 80 e 89 foram retiradas pelo autor.
V. Ex"" dispõem do texto. Se V. E;(-6 quiserem
sofrer a tortura de ouvir emenda por emenda,
não me faltam garganta nem_ ene.rgia, para
fazê-lo. Se V. Ex~ preferirem a dispeflsa da
leitura, estarão dispensado~ V. Exdl próprias,
de_ terem de _me ouvir por mais meia hora.
Eu, co_m muito_ pràzer, falarei quantas horas
aqueles que desejarem uma exposição deta~
lhada. -- ·
o Sr. Senador ca:flos AlbertO gostària de
ouvir. Quase que só com o seu pedido, V.
Ex" que é locutor, eu iria ler aqui, e já me
candidato a uma vaga na _emissora de V. Ext,
a qual já tive a oportunidade de comparecer,
com ro_1,1ito gosto para rrUm.
. O parecer, na íntegra, é o seguinte:

n•

O projeto de resolução sob nosso exame..
que propõe a reformulação do Regimento lntemo do Selle!do, à luz da Constituição em_
vigor, foi elaborado pela Comissão Diretora
..
que antecedeu a atua1.
Iniciada sua tramttação, o projeto recebeu,
na oportunidade resimental própria, 106
emendas, apresentadas em plenário.
Ao examinarmos: esse conjunto de proposições, dentro damissão a nós conferida, procuramos fazê-lu com profundida,de, ouvindo
todOs que tivessem um"' _ç_on:!ribuição signifi~
cativa a oferecer, e, em .especial, a opinião
inestimável dos membros da at@l Comissão
Diretora e_ das lideranças da Casa.
·
Como resultado deSse trabalho, optamos
pela manutenção, em grande parte, do texto
originalmente proposto, sem prejuízo da in-
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corporação de alterações significativas, intro-

duzidas por emendas apresentadas pelos se-

Comissão Diretora, salvo o presidente, na sua
posição de magistrado, não deveriam participar dos trabalhos das demais comissões,
tomando partido. Ocorre que, sendo a fiscalização função essencial do Poder Legislativo,
não vemos por que retirar dos membros da
Cõmlssão Diretora essa prerrogativa que todos os senadores possuem.
Da mesma forma, possibilitou-se a participação de membro da Comissão Diretora na
Comissão do Distrito Federal, que, além de
ser temporária, trata de assunto regional.

nadores, em geral, e por este relator.
Sob o objetivo amplo de adaptar, da melhor
maneira possível, as definições constantes de
nosso Regimento Interno às disposições constitucionais que integram a Carta de I 988, procuramos garantir aos procedimentos legislativos uma feição nova e dinâmica, inteiramente diversa da anterior, consentânea com o espírito que norteou a elaboração do texto constitucional em vigor.
Como exemplo disso, basta lembrarmos os
Outros ciftérios norteadores do trabalho
novos poderes concedidos às Coinissões Permanentes, que podem aprovar ou rejeitar, ter- empreendido foram o da transparência do
minativamente, proposições legislativas, as processo, o da máxima agilidade dos trabaquais somente irão à deliberação do plenário lhos legislativos e o da preservação integral
mediante recurso de um décimo- dos mem- de todos os direitos inerentes ao mandato parbros da Casa; ou, ainda, os novos poderes, lamentar, sem prejuízo da discussão em propróprios de autoridade judicial, concedidos ~s fundidade das matérias em estudo.
Assim, estabeleceu-se um assessoramento
Comissões Parlamentares de lnquérito, entre
os quais o adonamento, sem intermediações, ,Próprio às comissões, instituindo-se a delibedo Ministério Público para a promoção da res- ração em um só turno de discussão e votação
ponsabilidade civil ou criminal dos infratores - exceção feita a texto novo (substitutivo),
identificados. Não há dúVida de que apenas ·qlfeserá apreciadO em turito suplem-entar esse dois procedimentos, necessários e pro- e cirq.mscrevendo-se a apresentação de
fundos, alteraram o relacionamento dos sena- emendas a oportunidades bem específicas.
O funcionamento das comissões foi grandores com a coisa pública, aumentando sensivelmente seu nível de responsabilidade no tra- demente simplificado. Seu número foi redute das matérias e criando condições, se não zido para 7 (sete), incluindo a Comissão Direideais, pelo menos efetivas para a busca da tora, podendo cada senador participar somiminformação necessária ao exame dos atas e te de duás comissões permanentes_como titular e em duas com_o_suplente, ressalvadas, evifatos da vida nadonal.
Dada a amplitude, justamente, da ação das dentemente, as Comissões do Distrito Federal,
ComisSões Permanentes, suprimiu-se a pOssi- a de Fiscalização e Controle e as Parlamen~
bilidade de criação de Comissão Especial iri- tares de Inquérito, todas de duração efémera.
As Comissões Permanentes, para instrução
tema para estudo de assunto compreendido
das matérias, contarão com subcorrllssões,
na competência do Senado.
Do mesmo-modo, deixa de ter razão de - também de caráter permanente, sendo o preser, em nosso entendimento, a Comissão de sidente destas vice-presidente nato da comisFiscalização e Controle, cujas atribuições per- são. Em qualquer hipótese. entretanto, o paretencem às ComiSSões Permanentes, de ma- cer final será sempre de responsabilidade da
neira geral, e, especialmente, à Comissão Mis- comissão.
ta Permanente, instituída pelo § 19 do art. 166
FIXou-se que a composião das comissões
da Lei Maior.
perdurará por -toda a legislatura, sendo que
No entanto, tendo em vista que a Comissão o -tempo de ·mandato do presidente coincide
de FiscalizaÇão e Controle do Senado está com o da Mesa, disposição também obserperfeitamente estruturada e com esquema de vada quanto ao mandato dos líderes.
trabalho estabelecido, dispõe-se que ela funCom relação, ainda, à composição das cocionará até o término da presente legislatura, missões, incrementou-se a participação dos
ou seja, por mais dois anos, findos os quais ~enadores, com o aumento do número de
estará automaticamente extinta. Fica claro que membros de cada uma delas. Essa providênseu funcionamento não poderá ser elemento cia tomou-se necessária em decorrência da
inibidor do poder fiscalizador de nenhuma Co- grande importância atribuída ao trabalho das
missão Permanente, que o possUI por força comissões, em virtude de _s_eu poder termide dispositivo constitudonal.
nativo_ Além disso, o maior número de memDe qualquer modo, o funcionamento simul- bros possibilita a participação direta de todos
tâneo da Comissão de FiScalização e Controle os partidos da Casa em cada Comissão, precom as demais comissões, durante esta legis~ setvando~se o princípio democrático da repre!atura, será objeto de avaliação dos senadores. sentatividade partidária.
Caso a experiência se niostre produtiva, e a
A intervenção do senador em plenário foi
avaliação, portanto, for positiva, nada impede amplamente democratizada, em todos os asque se altere, no futuro, o regimento, restabe- pectos, abrangendo desde o uso da pa1avra,
lecendo definitivamente referida comissão.
tanto corno líder quanto como representante
Ainda com relação à Comissão de Fiscali- do estado, até sua participação nas discussões
zação e Controle,_ introduziu-se cüspositivo, e Votações das proposições.
permitindo que os membros da Comissão DiProcurou-se, ainda, promover uma ampla
retora participem de sua composição. Enten- divulgação das matérias em tramitação, fazendemos que não se aplica, neste caso, a argu- do publicar no Dfádo do Congresso Naciomentação tradiciOnal de que os membros da nal, com a devida antecedência, todas as pro-

a

posições prontas para serem incluídas em
pauta. bem oomo determinando-se que. da
Ordem do Dia, deve constar, com 3 (três) sessões ordinárias de antecedência, as matérias
induldas em pauta. Tal procedimento permitirá ao senador programar sua atuação de maneir~ racional, propiciando-lhe estar presente,
a tempo e à hora, para apreciação das ~tê
rias de seu intereSse.
As lideranças, por outro lado, foram estabelecidas em decorrência de _disposição COilstituciona1 (art. 58, § J9) ASsim, há a liderança
partidária, a de bloco parlamentar, a da maioria e a da minoria, esta necessariamente em
contraposição à anterior.
Essas- são, em linhas gerais, as principais
inovações postas à mesa de discussão pelo
projeto.
- ~
E importante que defmamos, com a maior
brevidade possível, as normas que passarão
a regular nossos trabalhos, permitindo-nos
pôr em prática, em sua plenitude, as disposições constituciona!s referentes ao Poder Legtslativo.

__

Com seu õovo RegimentO _interno em vigor,
o Senado terá ingressado, sem sombra de
dúvida, numa nova era de traba1ho legislativo.
Quanto às emendas apresentadas, oferecemos o seguinte parecer:
EME!'IDA

MDOOOOl
-Jarbas Passarinho (PDSIPA)
Restabelece o disposto no § 19 do art. 79
do Regimento, suprimido no P!:ojetq_ de Reso-lução, visando a não- permiffr qUe do nome
parlamentar conste mais de duas palavras.
Parecer

Favorável pelas razões expostas na justifi- c~:ç~_ô.
- -----·

MD00002
Jarbas Passarinho (PDS -

PA)

Téndooprojetosuprimidooart_ 13 do Regimento, a emenda pretende restabelecê-lo
com nova redação, dispondo_ sobre sançao
pecuníária ao senãdor que deixar d(. responder à chamada nas votações.

Parecer
Favorável, em parte, nos termos da seguinte
submenda:
Redijam-se assim os arts. 13 e 14 do Projeto:
"Art. 13. Considera-se ausente o senador
cujo nome não conste das listas de comparecimento, ou que, estando presente na Casa,
não comparece às votações, salvo obstrução
declarada por líder partidário.
Parágrafo único. Não se computará comofalta a ausência do senador a serviço da Casa,
em licença autorizada, em desempenho- de
representação externa, em COmissão Especial, integrando delegação à Conferência Interparlamentar, ou por razões de saúde, apresentando atestado médico.
Art. 14. O senador que estiver ausente
por mais de 5 (cinco) dias Uteis, no perfodo
de 1 (um) mês, terá descontados de sua remu-
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n~ração, à razão de 1/30 {urri-t:rinta avoSY pOr
d1a, todos os dias de ausência."

MD00003

---~Parecer

Dá nova redação ao art. 16 que regula o
uso da palavra em plenário.
As principais alterações podem ser assim

resumidas:
-suprime o período de breves comunicações instituldo no inciso I do. art. 16 c;onStante do projeto;

-restringe o uso da palavra pelo líder a
duas vezes por semana no período do expe~
diente, com tempo proporcional os diversos
partidos vinte minutos no período após a Or-

dem do Dia;
-aumenta de 3 para 5 minutos o tempo
destinado a explicação pessoal, a questão de
ordem e a contradita;

-mantém a faculdade do uso da_ palavra
para comunicação inadiável, manifeStação de
aplausos, etc.
-aumenta de 30 para 50 minutoS O prãro
para uso da palavra no período após a Ordem

do Dia.

Parecer
Favorável, nos termos da seguinte subemenda:
I - Dê-se ao inciso II da emenda a seguinte
redação:
"II- se líder:
a) por cinco minutos, em qualquer fase da
sessão, excepcionalmente, para comunicação
urgente de interesse partidário;
b) por vinte minutos, após a Ordem do
Dia, com preferência sobre o_s _pradores inscritos.
O- Dê-se ao § ·2~ do_ artigo a Seguilite redação:
§ 2~ Ao representante do partido que nào
atenda às exigências estabelecidas no art. 64,
aplica-se o disposto na alínea a do indso
II deste artigo."

~~~

MD00006

Jarbas Passarinho (PDSJPA)
~conseqüência da Emenda n? 3, que supri-

miu a parte da sessão destinada a "breves
comunicações".

DF)

Suprime do inciso III, alínea a do art. 16
a proporção estabelecida, para o uso da palavra pelo líder, com base no número de membros das bancadas partidárias, fixando o" prazo
de 1O minutos para todos os líderes, sem distinção.

Parecer
Favorável, em parte, nos termos de submenda à Emenda n? 3, que dá nova redação
ao art. 16.

MD00005
Maurício Corrêa CPOTIOF)
Suprime a alínea b do inciso UI do art.
16 que faculta ao líder o u~o d~ palavra, duas
vezes na semana, após a Ordem do Dia, com
preferência sobre os oradores inscritos, faculdade esta mantida na Emenda no 3, que a
assegura em todas as sessões.

Favorável.

MD00012
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
A emenda tem correlação com as de n""

13, 14, 44, 45 e_46, e pretende deixar para

FaVôiável, tendo em vista a aprovação da
Emenda n 9 71, qiJe suprime o período de breves comunicações estabele<:ido no projeto.

serem tratadas no Regulamento__Administrativo do Senado Feder.al as competências de
cunho nitidamente administrativo, confeõdas
ao Presidente do Senado. Com esse objetivo
dá nova redação ao item 35 _e_ __suprime os
itens 36, 38 e 39 do art. 52 do projeto.

MD00007

Parecer

-Parecer

-Jã"ibas PaSsarinho (PDS -

PA)

Favorável, em parte, a fim de manter em
Dá nova redação à alinea a do inciso II do vigor as normas regimentais reguladoras do
art. 20 do atual Regimento Interno a fim de assunto, até que sejam as novas disposições
introduzidas no Regulamento Administrativo,
vedar a interrupção do orador na tribuna para
nos termos da seguinte subemenda:
ar.güição de questão de ordem.
Acrescente-se ao Projeto de Resolução o
Parecer
seguinte artigo:
Até que seja adaptado o RegulaFávorável. O orador na tribuna não deve - -- ..Art.
ser interrompido, salvo em casos excepciona- mento Administrativo do Senaào Federal às
líssimos, a frrn de não se truncar a seqüência disposições desta Resolução, permanecerão
lógica de seu pronundainento pela iiltrodução em vigor as atribuições de caráter administrativo conferidas à Comissão Diretora, ao Prede assunto estranho àquele por ele tratado.
Sidente e demais membros da Mesa, no Regi~- MDOOOOB
mento Interno ora alterado e as disposições
constantes de_seu_s artigos 423 a 441."
JãrEi"as Passarinho (PDSIPA)

I:: e_!nen_da de redaçâo. Em nada altera o
mérito das disposições do art 28 do Regimento Interno, que trata da prática, por parte
de Senador, de ato passível de repressão.
Pâ.recer
FavoráveL-

MD00009

MD00013
Mendes Canale (PMDB/MS)
Dá nova redaçào _aO item do art. 52, a fim
de conferir ao Presidente competência para
autorizar a programação de desembolso da
adminlstração do Senado, em cumprimento
à deliberação da ComissãQ Diretora ou çl.o Pl~
nário.

Jarbas Passarinho (PDSIPA)

Parecer

Suprime o art. 31 do Regimento Interno,
a_ fim de permitir ao Senado _a promoção de
cerimônia de caráter rel1gioso em caso de falecimento_de_Senador.
- --

Favorável, nos termos do disposto na alínea
d, in fine do art. 154 do Regimento Interno,
propomos destaque daS emendas a fim de
_constituírem parte de projeto em separado
que será oferecido na oportunidade em que
se fizer a adaptação do Regulamento Administrativo às disposições da Resolução que se
originar deste projeto. _

Parecer

MD00004
Maurício Cor~a (PDT -

Parecer

Contrário, tendo em vista a redação da subemenda à Emenda n~ 3.

Jarbas Passarinho (PDSn:A)

6 887

Favorável. A matéria propOsta pela emenda
já ê adotada pelo Senado.

MDOOOlO

MD00014

Mauricio Corrêa (PDT/DF)

Jutahy Mag_5l]hães (PMD_B!BA)

Pretende divulgar, ao final de cada sessão
legislativa, dados relativos à freqüência dos
Senadores às sessões realizadas no periodo.

Dá nova redação ao item 35 Qo art._ 52.
a fim de conferir ao Presidente c_ompetência
para autorizar a programação de desembolso
da Administração do Senado, em cumprimento à deliberação da Comissão Diretora ou do
Plenário.

Parecer_

Contrário. A emenda parece-nos desnecessária, considerando as sanções já estabelecidas no Regimento Interno em virtude, até
mesmo, de emendas aceitas, a rerem aplicadas ao Senador que deixar de comparecer,
sem motivojust!~ca9~· às sessões.

Parecer
Favorável, nos termos do parecer_ proferido
sobre a _emenda n9 13, que regula matérta
idêntica,

MD000011

MD00015

_Mauricio Corrêa (PDT/DF)

Fernando Henrique Cardoso (PSDBISP)

Trata-se, apenas, de correção- da remissão
constante do § 29 do art. 42 do Projeto.

Pretende a errlen.da permitir a reeleição-de
membro da Mesa do Senado Federal, para
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o mesmo cargo, desde que em legislatura d_iversa.
Parecer
Retirada pelo autor.

MD00016
Carlos Chiarem (PFURS)
Ao dar nova redaç:ão ao art. 63.a e suprimir
os arts. 63.b _:_ ô3.c e 63.d,-pfetende a emenda
o estabelecimento de bloco parlamentar, integrado por Senadores e não por representações partidárias, Cánforme conSta do Projeto.
Parecer

MD00019
José Richa (PSDB!PR)

Trata-se de emenda de redação, substituin-

do no projeto a denominação ··partido" por
"representação partidária".
Parecer
Favorável.

MD00020
A emenda _altera o § 2° do art. 64, a fim
de melhor definir o termo "minoria'·, contrapondo-o ao significado de "maioria".
Parecer

MD00017
Institui o Co1égto de Líderes que atuará sob
a Presidência do Presidente do .Senado çom
atribuições específicas que relacion l.
1-'arecer

Contrário. 1\s atrib lições estabeleC"!das -na
emenda para o Colégio de Lideres estão previstas no projeto e no próprio Regimento Interno, sem aJterações. Para o Presidente_ (organização da ordem do dia); para as comissões
técnicas {opinião sobre propostas de alteração
do Regimento e criação de comissão especial)
e para os Senadores, de modo individual (iniciativa de propor realização de sessão _extraordinária ou secreta).
Pelas normas regimentais as lideranças são,
às mais das vezes, chamadas a opinar sobre
providências que, embora envolvam competência da Mesa e do Presidente, somente _são
efetivadas com sua aquiescência. Desnecessário, portanto, o pretendido pela emenda.

MD00018
<:arlos Chiarelli (PFURS)-

Suprime do caput do art 64. a exigêilda
de número mínimo de integrantes para que
a representação partidária tenha Líder e Vicelíder.
Parecer

Favorável, em parte, apenas para reconhecer direito adquirido às lideranças dos partidos
políticos com representação no Senado à data
da promulgação da resolução que se originar
do presente projeto, nos termos da seguinte
subemenda:
Acrescente-se ao Projeto de Resolução mais
um artigo com a seguinte redação:
"Art.
O disposto no art. 64 câpUt, do
Regimento Interno não prejudica o reconhecimento, na atual legislatura, para todos os
efeitos, dos líderes dos partidos políticos ·com
representação no Senado à data da promulgação desta resolução.
Parágrafo único. É reconheCida, ainda, até
15 de março de 1990, a liderança que, à dã.ta
da promulgação desta resolução, representa
o Governo."

MD00024

Ney Maranhão (PMBJPE)
Pretende suprimir o § 9o -do art. .64-·Com
o objetivo de restabelecer a representatividade,
através de liderança próPria, ao partido com
um só representante no Senado.
Parecer

_Jarbas PasSãrinhojPDSIPA)

Contrário.

José Richa (PSDB!PR)

n" 18, o reconhecimento da liderança do Governo até o fmal do mandato do atual Presidente da República.

Favorável.

MD00021
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
(I• Parte)
A emenda altera o § 2 9 do art. 64, a fim
de melhor definir o termo "minoria", contrapondo-o ao significado de "maioria".
(2• Parte)

Dando nova redação ao § 6" do art. 64,
pretende a emenda deixar, a critério dos membros das bancadas partidárias, a oportunidade
em que indicarão os respectivos líderes.
Parecer
(I' Parte)

Favorá\rel na redação dada pela emenda
no2Q.
(2' Parte)

Favorável, em parte, nos termos da seguinte
subemenda:
Dê-se ao § 6° do art. 64 a seguinte reda_ção:
"§ 6 9 A indicação dos Líderes partidários
será feita no inicio da primeira e da terceira
s~ssões legislativas de cada legislatura, e comunicada à Mesa em documento subscrito
peJa maioria dos meffibros do partido, podendo a bancada, pela mesma maioria, substituí-lo em qualquer oportunidade."

MD00022
José Richa (PSDB!PR)

Complementando a redação do § 7" do art.
64, a emenda fixa lifnite para a indicação de
vice-\ideres das bancadas e blocos partidários
na proporção que estabelece.
Parecer

Favorável pelas razões expostas na justificação.
MD00023
Fernando Henrique Cardoso (PSDBISP)
Suprime-se o § 8? do art. 64, extinguindo
a Uderança do Governo.
Parecer
Favorável, assegurando-se, entretanto, nos
termos da subemenda apresentada à emenda

Favor~~~l._

em parte, nos ter_mos da subemenda api-esentada à emenda -ri9 fé_ que- tem
o_mesmo objetivo, e que reconhece as lideranças dos partidos políticos com representação
no Senado na presente legislatura.
MD00025
Fernando Henrique CardoSo (PSDB/SP)
Pretende reduzir para cinco o número de
comissões permanentes, estruturando-se em
correspondência com a organização do Governo Federal e admitindo a participação de
cada senador em, no r:náximo duas comissões
como titular e mais em duas_ como suplente.
Parecer

Favorável, nos termos da seguinte subemenda:
Os díspositivos abaixo relacionados passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 73. Salvo a Comissão Diretora, as
comissões permanentes, divididas em Subcomissões, são as seguintes:
1) Comissão de Assuntos EconômicosCAE
Subcomissões;
a) de Economia e Finanças;
b) de Indústria e Comércio;
c) de Agricultura e Desenvolvimento Regi o~
na\.
2) Comissão de Assuntos Sociais --CAS
Subcomissões:
a) de Relações de Trabalho;
b) de Seguridade Social;
c) de Meio Ambiente e Populaçõ~ Indígenas.
3) Comlssão de Educação-CE
Subcom.iss6es:
a) de Educação e Cultura;
b) de Comunicação Social;
cj de Ciência e·Tecnologfa.
4) Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ
Subcomlssões:
a) de Constituição e Justiça;
b) de Cidadania e Segurança Pública;
c) de Administração Pública,
5) Comissão de Relações Exteriores e De~
fesa Nacional- CRE
Subcomissões:
a) de Relações Exteriores;
b) de Defesa Nacional.
6) Comissão· de" Serviços dé Infra-Estrutura-C!
Subcomissões:
a) de Transportes e Obras Públicas;
b) de Minas e Energia;
o
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c) _de Telecomunicações.
Art. 78. A ComissãO Dlretora é constituída dos titulares da Mesà, tendo as demais Comissões Permanentes o seguinte número de
membros:

a) Comissão de Assuntos Econômicos. 27:
b) Cointssão de Assuntos Sedais, 29;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 23;

d) Comissão de Educação, 27;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 19 e
f) Comissão de Serviços de lnfra_-Estrutura,

23.
§ 1" O membro da Comissão Diretora
não poderá fazer parte de outra Comissão Permanente.
§ 2 9 Cada Senador somente poderá inte-_
grar duas Comissões como titular e duas co-

mo suplente."
Art. 93. No início da legislatura, nos cincó
dias que se seguirem à designação de seus
membros e na 3" sessão legislativa, nos cinco
dias que se seg4irem à indicação dos líderes,
cada comissão reunir-se-á para instalar seus
trabalhos e eleger, em escrutínio secreto, o
seu Presidente.
§ J9 Em caso do não cumprimento do
disposto neste artigo, ficará investido no_c.argO
o Titular mais idoso, até que se realize a eleição.
§ 29 Ocorrendo empate, a eleição será_ ~e
petida no dia seguinte; verificando-se novo
empate, será considerado eleito o mais idoso.
§ 39 Caberá ao eresidente da Comissão
designar, dentre seus componentes, os membros das respectivas subcomissões e fJXa_r a
sua composição.
§ 49 Cada subcomissão elegerá, dentre
seus membros, um Presidente e um Vice-Pre-sidente, obedecido o disposto nos parágrafos
J9 e 29 deste artigo.
§ 5 9 Os presidentes das subcomissões
serão Vice-Presldentes natos da Comissão e,
na ordem das subcomissões constantes do
arl 73, substituirão o Presidente em suas fa_lta_s
e impedimentos.
§ 6ç Na ausência do Presidente e dos Vice-Presidentes, presidirá a Comis-são ou as
subcomissões o titular mais idoso.
§ 79 Em caso de vaga dos cargos de Pre-sidente ou de Vice-Presidente, far-se-á o
preenchimento por meio de eleição realizada
nos cinco dias que se seguirem à Vacância,
salvo se faltarem sessenta dias ou menos para
o término dos respectivos mandatos.
§ 89 Aceitar função prevista no art. -43, b,
importa em renúncia ao cargo de Presidente
ou de Vice-Presidente de comissão ou de subcomissão.
§ 9~ Ao mandato de Presidente e VicePresidente das Comissõ_e_s Permanentes e de
suas subcomissões aplica-se o disposto no
art. 62.
- -·· -- Art. 94. Ao Presidente da Comissão compete:
a) ordenar e dirigir os trabalhos da Comissão;
b) dar-lhe conhecimento de toda a matéria
recebida;

c) designar, na Comissão, relatores para as
matérias;
d) r_esolve_r as questões de ordem;
e) ser o Orgão de comunicação_da Comissão_ com a_ Mesa, com as outras Comissões
e com os üderes, e com as respectivas subcomiss.Qe~-- __ __ _
{) cOnVocar_ as suas reuhiões extraordinárias, de oficio ou a requerimento de qualquer
de seus membros, aprovado pela Comissão;
g) profnover a publicação das_atas das reu_~
niões no Diário do Congresso Nacional;
h) sollcitar, __ em virtude de deliberação da
ComisSão, os serviços de funciOhâr'ios técnicos para estudo de determinado trabalho, sem
prejuízo das suas atividades nas repartições
a que pertençam;
1) convidar, para o mesmo fim e na forma
da alínea anterior, técnicos ou especialistas
particulares _e representantes de entidades ou
assodações cientificas:
;) desempatar as votações quando ostensivaS;
k) distribuir matérias às sub_comissões;
!) asslnar o expediente da Comissão.
§ 1? Quando o Presidente funcionar como relator, passará a Presidência ao substituto
eventual, enquanto discutir ou votar o assunto
que relatar.
§ 2? Ao _ençerrar-se a legislatura, o Presidente providenciará a fim de que o_s seus
membros devolvam à Secretaria da Comissão
os processos que lhes tenham sido distribuídQs_.

Art. 95 .. ,Apücarri-se ao Presidente de SuOcomissão, no que couber, o disposto no artigo
a_nterior.___ .
.
Arl __97_. À Comissão Diretora competé:
1- exercer a administração interna do Senado nos termos_ das atribuições fixadas no
Regulamento Administrativo do Senado F e-deral;
ll - regular a política interna;
m- propor ao Senado, Projeto de Resoluçao dispondo sobre sua organização, funcionamento. política, criação, transformação ou
extinção de cargos, empregos e função de
seus serviços e fixação da respectiva remuneração:-observados os- parâmetroS estabeleci-dos na'l~i Q.e diretrizes orçamentárias (Const.
art._52, XIII);
IV_- emitir obrigatoriamente parecer sobre
as proposições q!Je digam respeito ao serviço
e ao pessoal da Secretaria e as que alterem
este Regimento, salvo o disposto no art. 442,
_§ _29, item 2;
V - elaborar a redação fin1;1l das proposições de iniciativa do senado e das emendas
a projetes da Câmara dos Deputados aprovaelas pelo Plenário escoimando-as dos vícios
de linguagem, das impropriedades de expres_são, defeitos de técnica legislativa, cláusulas
-de justificação- e patavras desnecessárias.
Parágrafo únicO. OS. esclarecimentos ao
Plenário sobre atas da competência da Comissão Diretora serão prestados, oralmente, por
relator Ou pelo Primeiro-'Secretário,
Art. 98. À CorriisSãO de Assuntos Econômlcos compete opinar sobre proposiçóes per"
tinentes aos se-guintes assuntos:

Quinta-feira 6 _8_89

I - aspecto económico e financeiro de
qualquer matéria que lhe seja submetida por
despacho do Presidente, por deliberação do
Plenário, ou por consulta de COmissão, e, ainda, quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa de Comis"
são para o Plenário;
_]:-Direito Agrário, planejamento e execução da política agrícola, agricultura, pecuária,
orgariização do ensino agrário, investimentos
e fmanciamentos agropecuários, alienação oU
concessão de terras públicas com área superi_q~: a 2.500 l}a,_ aquisição ou arrendamento
d~ propriedade _rural por pessoa física ou jurídica estrangeira, definição da pequena e da
média propriedade rural;
Ili - problemas econômicos do País, política de crédito, câmbio, seguro e transferência
de valores, comércio exterior e interestadual,
sistema monetário, bancário e çle mediQi'liS,
títulos e garantia dos metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;
IV- tributos, tarifas, emPréstimos compulsórios, finanças públicas. nonnas gerais sobre
Direito Tributário, financeiro e econômicó, orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributária entre a União,
os Estados. o_ Distrito Federal e os Munidpios,
dívida pública, fiSCalização das instituiçõeS financeiras;
V- escolha dos Ministros do Tribunal de
Contas, Presidente e_ DireÍores do Banco Central;
vi - matêfias a qu-e se referem os .irts.
403 e'417;
'III- outros assuntos correlatas.
Art 99. À ComisSão de Assuiitos.Sociais
compete opinar sobre proposições que digam
respeitO a:
I - relações_ de trabalho, organização do
sistema nacional de emprego e condição para
o exercido de profissões, seguridade social,
previdência social, população indígena, assistência social, normas gerais de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiências e proteção à infância e à juventude;
II- proteção e defesa da saúde, condições
e requisitos para remoção de órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de ~anspl_an
te, pesquisa, tratamento_ e coleta de sangue
humano e seus derivados, produção, controle
e fiscalização de medicamentos, saneamento, .
inspeção e fiscalização de alimentos, corripe"
téncia do sistema único de saúde;
lli ::.._normas gerais sobre proteção do meio _
ambiente e controle da poluição, consetvação
da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, floresta, caça, pesca. fauna;---flora
cursos d'água;
IV- outros assuntos correlatas.
Art. 1 00. À Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania compete:
l_- opinar sobre a constitucionalidade, jufidicidade E: regimentalldade das matérias que
lhe forem submetidas por deliberação do Pie"
nário, por despacho da Presidência, por consulta de qualquer Comissão, oti quando em
virtude desses aspectos ho_uver recurso de decisão terminativ~ de COmissão para o Plenário;

e
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ressalvadas as atribuições das demais

Comissões, emitir parecer, quanto ao rOérito,

sobre as matérias de competência da União,
especialmente as seguintes:
1) criação de Estados e Territórios, incorporação ou desmembramento de áreas a eles

pertencentes;
2) estado de defesa, estado de sítio e inter-

venção federal, requisições dvis, anistia;
3) segurança pública, corpos de bombeiros militares, polícia, inclusive marítima, aérea,

de fronteiras, rodoviária e ferroviária;.

4) direito civil, comercial, penal, processual,

eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo e penitenciário;

5) uso dos símbolos nacionais, nacionalidade, cidadania e naturalização, extradição e
expulsão de estrangeiros, emigração e imigração;
6) órgãos do serviço público ciVI1 da União
e servidores da administração direta e indireta
do Poder Judiciário, do Ministéli.O Público e
dos Territórios;
7) normas gerais de licitação e contratação
em todas as modalidades, para administração
pública, direta e indireta, incluíclas as funda·
ções instituídas e mantidas pelo Poder Público,
nas diversas esferas de Governo, e empresas
sob o seu controle (Const art 22, XXVIJ);
8) perda de mandato de senador, pedido
de licença de incorporação de senador às Forças Armadas;
9) escolha de Ministro do Supremo Tribunal Federal, dos Triburlais SUPeriores e de Governador de Território, escolha e destituição
do Procurador-Geral da República;
10) transferência temporária da sede do
Governo federal;
11) reg!stros pú:blicos, organização administrativa e judiciária do Ministério Público e
Defensaria Pública da União e dos TerritórioS,
organização judiciáriã do Ministério Público e
da Defensaria Pública do Distrito Federal;
12) limites dos Estados e do Território Nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do
domínio da União;

13) desapropriação e inquilinato;
14) criasáo, funcionamento e processo do

juizado de pequenas causas, assistência jurídica e defensaria pública, custas dos_ seiViços
forenses;
15) matéria a que se refere _o art. 96, fi,
da Constituição Federal.
nr- propor, por projeto de resoluç.§io, a suspensão, no todo ou em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo SupremO Tribunal Fel:ferai; IV -opinar, em cumprimento a despacho
da Presidência, sobre as emendas apresentadas como de redaç:ão, nas concüções previstas no parágrafo único do artigo 258;
V- opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido,
em consulta, pelo Presidente, de oficio, ou
por deliberação do Plenário, ou por outra comissão;
VI- opinar sobre recursos interpostos às
decisões _da Presidência;

(Se~ão II)

VII- opinar sobre os requerimentos de vode aplauso ou semelhante, salvo quando
o assunto possa interessar às relações exteriores _do Pais.
§ 1? Quando a comissão emitir parecer
pela inconstitucionalidade e injuridicidade de
qualquer proposição será esta considerada rejeitaCia ·e ·arqUivada definitivamente, por despacho do Presidente do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos
termos do art. 276.
§ 29 --Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a comissão poderá oferecer ernen~
-da corrigindo o vício;
- Art. 101. À Comissão-de Educação compete opinar sobre proposições que versem sobre:
1) normas gerais sobre educação, cultura,
ensino e desportos, instituições educativas e
culturais, diretrizes e bens de educação naciOnal, salário-educação;
U) diversão e espetáculos públicos, cria-ções artísticas, datas comemorativas e homenagens cívicas;
III) formaçãQ--e aperfeiçoamento de recursos humanos;
IV) comunicaÇão, imprensa, radiodifusão,
televisão, outOrg~ e renovação de cQncessão,
permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
V) criações científicas e tecnológicas, inforglática. atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos7 apoio e estímulo à pesquisa e criação- de tecnologia;
Vl) outros assuntos correlates.
Art. 102. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional compete emitir pare-.
Cér sobie:
I) proposições referentes aos ates e relações intemacionats e ao Mirllstério das Relações Exteriores;
- U) comércio exterior;
III) indicação de nomes para chefes de Missões Diplomáticas de caráter permanente junto a_GoVemos estrangeiros das organizações
internacionais de que o Brasil faça parte;
IV) requerimentos de votos de aplausos,
censura, ou semelhante, quando se refiram
a acontecimentos ou ates públicos internacionais;
t~

V) Forças Armadas de terra, mar e ar, requisições militares, passagem de forças estrangeiras e sua permanência no território nado·
na!, questões de fronteoras e limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo, declaração de guerra e celebração de paz;
VI) assuntos referentes à Organização das
Nações Unidas e entidades internacionais de
qualquer natureza;

-Vil) autorização- para o presidente ou v! cepresidente da República se ausentarem do ter~
ritório nacíOnal;
VIII) outros assuntos correlates.
Parágrafo _único. a Comissão integrará. por
um de seus membros, as Comissões enviadas
pelo Senado, ao exterior, em assuntos pertinentes à política externa do País.
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Art. 103. À Comissão de Serviços de ln~
compete opinar sobre matérias
pertinentes a:
l) transportes de terra, mar e ar, obras públicas em geral, minas, recursos geológicos e
hídricos e serviços de telecomunicações;
TI) outros assuntos correlatas.
Art. 137. .............................................................
§ 1o Sobre as emendas,- o prazo é de 15
dias, correndo em conjunto se tiver que ser
ouvida mais de urna comissão.
Art. 138. Quando a matéria for despachada a mais de uma comissão e a primeira esgotar o prazo sem sobre ela semariifestar,poderá
ser dtspensado o seu parecer, por deliberação
do plenário, a requerimento de qualquer s_enador.
Art. 140-A' Nofuncionamentodassubcomlssões aplicar-se-ão, no que couber, as disposições regimentais relativas ao fúhcionamento das Comissões.
§ 1i1 Os relatórios proferidos no âmbito
das subcomissões e por elas aprovados, serão
submetidos à apredação do plenário da co·
missão, sendo a dedsão final, para todos os
efeitos, proferida em nç_IJle desta.
Art. 147. .............................................................
§. }9 O relator do projeto será o das emendas a este oferecidas, -salvo ausência ou recusa.
fra~estruttira

MD00026
Albano Franco (PMDB- SE)
Cria a Comissão de Relações do Trabalho,
integrada por nove membros e estabelece sua
competência.

Parecer
Favorável, em parte, nos termos de subemenda à Emenda n" 25, incluindo-a como
subcomissão da Comiss~o de Assuntos Sociais.

MD00027
Albano Franco (PMDB- SE)

Cria a Comissão de Relações_ do T~::abalho,
integrada por nove membros e estabelece sua
competência.
Parecer

Favorável, em parte, nos termos da subemenda à Emenda no 25.

MD00028
Carlos Chiãtelli CPFL - RS)
Pretende a emenda, ao dar nova redação
ao art. 82 do Regimento Interno, deixar bem
claro que a eleição do presidente e do vice-pre~
sidente de Comissão seja procedida sem interferência dos líderes.
Parecer
Contrário, O objetivo da emenda já está
atendido na redação dada ao art 93 caput.

MD00029
re-mando Henrique Cardoso (PSDB -

SP)

I-Ao dar nova redação ao art. 84 do Projeto, pretende a emenda estabelecer que a com-
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FavOrável à primeira parte.
Favorável à segunda parte nos termos da
Emenda n~ 37.

Parecer

José Richa (PSDBIPR)

Favorável, quanto ao item L
Quanto ao item U, preferimos ficar com o

texto do projeto, permitindo que, no início de
cada sessão legislativa seja revista, se necessário, a proporcionalidade dos partidos nas

comissões.

MD00030
Carlos Chiarem (PFL- RS)

Acrescenta ao art. 84 as e2qlressões "líderes
de partidos e de blocos parlamentares", em

MD00035
Altera o inciso VIII do art. 95-A, -:çontrapondo-se, em parte, à Emenda n<> 34, no que se
refere ao acompanhamento da elaboração da
proposta orçamentáila~eà fiscalização de sua
execução, pelas comissões permanentes, e
que seriam_ procedidas erp interação com a
Comissão Mista Permanente.

Parecer
Contrário por prejudicialidade, em virtude
do parecer dado à Emenda n~ 34,

substituição ao termo genérico "lideres".

MD00036

Parecer

José Richa (PSDB!PR)

Contrário. A redaçào dada pelo projeto ao
art. 84 atende ao objetivo da emenda. com
maior amplitude.

COmplementa o disposto rio inciso X do
art 95-A, a fim de explicitar a conclusão do
parecer de comissão permanente, no caso de
exame de qualquer assunto compreendido
n~ atnbuições da Casa
Parecer
Favorável, uma vez que não altera o mérito
do dispositivo do projeto, apenas o complementa.

MD00031
Maurício Corrêa (PDT -

DF)

Altera a redação do caput do art. 85, a fim
de fiXar o início do prazo para que os líderes

encaminhem à Mesa as indicações dos membros das comissões permanentes.

Parecer

MD00037

Contrário, em conseqüênCia do parecer que
acolheu a sugestão contida na Emenda n~ 29.

MD00032
Jutahy Magalhães (PMDB -

BA)

Ao dar nova redação ao art. 86, visa a emenda a estabelecer, de maneira dara e precisa,
a competência dos líderes, com referência à
substituição de membros nas comiss.ões.
Parecer

Favorável, complementando-se o artigo
com novo parágrafo conforme Emenda n9
108 que, ao final, apresentamos.

MD00033
José Richa (PSDB!PR)

Complementa o disposto no inciso m do
art. 95-Adoprojeto, a fam de regular o disposto
no § 1~ do art.. 50 da Constituição, quanto
ao comparecimento, por iniciativa própria, de
Ministro de Estado perante comissão.

Parecer
Favorável.

MD00034
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Pretende dar autonomia às comissões permanentes, no que se refere à apreciação de
programas de obras e planos nacionais, regionais e setoriais de de:;envolvimento, e estabelece competência eSpecifica, no âmbito de
suas atribuições, para exercer a fiscalização
e o controle dos atas dos órgãos do Poder
Executivo. Cóm esses objetivos, altera o inciso
VI e acrescenta novo inciso ao art. 95-A .do
projeto.

MD00040

Parecer

posição das comissões perdure por toda uma
legislatura.
II- Em conseqüência da alteração proposta ao art. 84, altera, ainda o disposto no §
1? do art. 86, in fine.
-

JoséRicha (PSDB!PR)

Acrescenta incisos ao ãtt ·95-A do projeto,
a fim de conferir competência às Comissões
Permanentes, no sentido de _fis<;a]~ar e controlar os atas do Poder Executivo nas questões
relativas à competência privativa do Senado,
e complementar as disposições do artigo em
referências.
Parecer
Favorável.

MD00038
Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Acrescenta parágrafo ao art. 95-A do proje~
to, a fim de regular o processo de inquirição,
no âmbito das comissões, de testemunhas e
autoridades. ·-

Parecer
Favorável, nos termos da seguinte submenda:
Acrescente-se ao ati. 95-A parágrafo com
a seguinte redação:
"§
Ao depoimento de testemunhas e
autorldades aplicam-se, no que couber, as disposições do Código de Processo Civil."

MD00039
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Acrescenta inciso ao § J9 do art. 95-B, a
fim de permitir a aplicação do poder terrninativo das c;omissões aos projetas de lei da
Câmara que forem aprovados naquela Casa
pelo mesmo processo.

Parecer
Favorável.
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José Richa (PSDB!PR)

Dá nova sistemática ao enunciadç do art. .
95-B, sem alteração do mérito, que ré!ãciona
as proposições que podem ser apreciadas e
votadas pelas comissões, dispensada a deliberação do Plenário.
Parecer
Favorável, sem prejuizo do estabelecido nas
Emeiidas n"" 39 e 41 e suprimindo-lhe a referência ao Colégio de Uderes constante de seu
§ 1•

MD00041
Maurício Correa (PDTIDFJ
Exclui do poder terminativo das comissões,
previsto no arl 95-B, os projetas de resolução
que .versem suspensão da _execução de lei~
julgadas inconstitucionais pelo Supremo Tnbunal Federal.

Parecer
Favorável. Trata-se de matéria da competência privativa do Senado, que não pode ser
delegada.

MD00042
José Richa (PSDB!PR)

Acrescenta artigo determinando a aplicação
no âmbito das comissões, quanto aos projetes
submetidos à sua deliberação exclusiva, da
mesma sistemática adotada no Plenário do
Senado.
Parecer
Favorável:

-MD00043
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP) __
O art. 95-C estabelEice ã obrigatoriedade das
comissões realizarem audiência pública para,
entre outras hipóteses, instruir matéria sob sua
apreciação.
_
VJSa. a emenda permitir a disperiSa dessa
audiência quando o deliberar a .comissão.
Parecer

Favorável

MD00044
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Trata de dar nova redação ao inciso I art
97 do projeto, transferindo a competência de
cunho administrativo, ali prevista, para o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
suprimindo, em conseqüência, os incisos IV,
V, VIl e VIII.
Parecer
Favorável, nos termos da subemenda à
Emenda n~ 25,

MD00045
Jutahy Magalhães (PMDBIBA)
Dá nova redação ao inciso J do art. 97 do
projeto, a fim de incluir na competência da
CõffiiSsão.Diretora autorizar, além da progra:maç:ão financeira de aesembolso já previsto
no projeto, o ordenamento das despesas, nos
limites da!': verbas concedidas.
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Parecer

Favorável, para integrar projeto em sepa~
rado quando da adaptação do Regulamento
Administrativo ao Regimento Interno.

Pcttecer

MD00056

Favorável, nos termos de subemenda à
Emenda n" :25, (art. 100, II, 29).

MD00051

MD00046

Maurício Corrêa (PDT/DF)

Mendes Canaie (PMDB/MS)

Altera a ['(:dação do inciso do ;j_rt, 99, a
ftili de eXcluir da competência da Comlssão
de_Cónstítul~o e Justiça às decisões com
efeito _t:ermiilativo, nos projetes relativos à suspensão da execução de leis.

Dá nova redação ao inciso I do art. 97 do
projeto, a fim -de incluir na competência da
Comissão Diretora autorizar, além da programação financeira de desembolso já prevista
no projeto, o ordenamento das despesas, nos
limites das verbas concedidas.

Parecer

Favorável, para integrar projeto em separado quando da adaptação do Regulamento
Administrativo ao Regimento Interno,

MD00047

m

Dá nova redação ao art. 99 do projeto, que

COntráriO, por prejlidiCial!dade. A emenda
tem correlação c-om o pretendido pela de n~
41, do mesmo autor, que logrou parec::er favorável e, uma vez suprimido por aquela emenda
o inciso ndo art. 95-b, dispensável a alteração
ora proposta.

MD00052
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

Favorável, em parte, nos termos da subemenda à Emenda no 25.

Dando nova r~ção aos arts. 102 e J 03
do projeto, a emenda estende a todas as c::o-missões permanentes-a competência de éxaminar as matérias que lhes forem submetídas,
sob os aspectos constitucional, jurfdico e de
técnica legislativa e da regtmentalidade, no
projeto, €ompetências atribuídas à Comissão
de Constituição e Justiça.

MD00048

Parecer

Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

-- Favorável, em parte, nos termos da subemenda à Emenda n~ 25.

trata da competência da Comissão de Constituição e Justiça, suprimindo algumas de suas
atribuições, considerando a votação pelas comissões de projetas com efeito terminativo.
Parecer

Transfere competências atribuídas no_art,
99 do projeto à Comissão de Constituição e
Justiça para a Corhissão de Relações Exterio~
res, que passará a se denominar "de Relações
Exteriores e Defesa _Naciona1''.
Parecer

Favõrável, à vista da subemenda oferecida
à Emenda n~ 25,

MD00049

MD00053
_José

Rich~_

(PSDB ~PR)

Acrescenta artigo ao projeto, a fim de dar
competência à Comissilo de FinanÇas para
opinar previamente, sobre qualquer proposiçáo, quanto aos aspectos financeiros e Sl.la
compatibilidade com o plano plurianual, a lei
-de diretrizes orçamentárias e o_ orçamento
anual.

Parecer
Fãvorável, em parte, nos termos da subePropõe a supressão da parte final do n" 20,
menda à emenda no 25, quando estabelece
item 11, do art. 99 que trata da competência
a competênda da Comissão de Assuntos Eco~
da Comissão de ConstituiÇão e Justiça, quan~
nômicos.
do se manifestar sobre a destituição do Procu~ .
MD00054
rador-GeraJ ela Rep(tblica.
Maurício Corrêa (PDT - DF)
Parecer
Dá nova redaç_ão, sem alteração do mérito,

Francisco Rollem.berg (PMDBISE)

Favorável, uma vez que, tendo mandato estabelecido em dois a_nos (Const_. art. 128, §
19, in fine), o PrOcurador-Geral da República
somente poderá ser destituído "antes do término de seu mandato", sendo, assim,_ essa
expressão redundante.

MD00050
Mauricio Corr!a (PDTIDF)

Acrescentando itero ao inc::iso U do art. 99,
a emenda visa dar CQt'npetência à Com[ssão
de Constituição e J!Jstiça para se manifestar
sobre a;s matérias _constantes do inciso Il do
art 96 da COnstitUição, que relaciona os projetas de iniciativa do SiJprei'no Tribunal Federal,
e dos Tribunais Superiores e dos Tribunais_
de Justiça.

à linea "e" do iridso I do art 108 do projeto,
substituindo a expressão "limites

Parecer
Favorável, nos termos de subemenda ào
emenc!a ~~ 58.

MD00057

Parecer

Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

Fernando Henrique Cardoso (PSDB- SP)
Sugere a supressão da Comissão de FiscaJização e Controle, para o fim de permitir a
fiscalização dos atos do Poder Executivo por
qualquer comissáo pennanente, dentro da
área de sua competência.

dà Repúbli~

ca" por "limites do território nacional, espaço
aéreo e marítimo".
.
Pa.J:.ecer
Favorável. A emenda está de acordo com
o disposto no inciso V do art. 48 _da Constituição Federal

MD00055
--Albano Franco (PMDB- SE)
Cria a Comissão_de Relações do TrabalhO,integrada por nove membros e estabelece sua
competência.
Parecer
Contrário, uma vei prejudicada pela sube-menda à emenda n9 25 ..

Fernando Henrique Cardoso_ (PSDB- SP)
Suprime do art. 109-A a referência à Lei
nQ 7 .295, de 19 de dezembro de 1964, que
trata da fiscalização dos atas do Poder Executivo pelo Congresso Nacional através da Comissão de F'IScalização ~ Cootrole.
Parecer
Favorável, nos termos de subemenda à
emenda n" 58. À vista da nova sistemática
ado~da peta Constituição, no que se refere
à ftsealização, pelo Congresso NaCional, dos
atas do Poder Executivo, não se há de fazer
referénda à lei em questão.

MD00058
Carlos Chiarem (PFL- RS)
Dá nova redação ao art. 109-A do projeto,
a fim de melhor explicitar as competências
da Comissão de Fiscaliza_são e Controle.
_
Parecer
Favorável, nos termos da _seguinte s~
menda:
Acrescente-se _como artigo c;I:Q_ Projeto de
Resolução:
..Art
A Comissão de Fiscalização e Controle, que funcionará até o término da presente
legislatura, será integrada por 17 membros
e nove suplentes, cabendo-lhe, sem prejuízo
das atribuições das dem~is c:omlssões, a fiscalização dos atas do Poder Exe<:utivo_ da União
e da administração indireta, podendo para esse fim:
I) avaliar a eficácia, eficiência e economi·
cidade dos projetas e programas de governo;
D) opinar sobre _a compatibilidade da ex~
cução orçamentáda com os Planos e _Programas de Governo e destes com os objetivos
aprovados em Iei;lll) convocar Ministro de Estado e dirigentes da administração díreta e indir_eta;
IV) s_olidtar, por escrito, infoimações à administração d.ireta e à indireta, sObre a iriãfériéi
sujeita a fiscalização e controle;
V) requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fato objeto da fisçalização e controle;
VI) providenciar a efetivação de:. pericias
e dílfgências;
VIl) promover a interªçªo.ào Senado Pe~
_deraLcom_os órgãoS do Poder Executivo que,
pela natureza de suas atividades possam dtspor ou gerar dados que necessita o exerckio
de fi~calização e controle;_ e
. . ___..
VDI) propor ao Plenário do Senado F_ede~al
as providências cabíveis em r~lação aos resuiUidos da avaliação::
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M000059
Fernando Henrique Cardoso (PSDB- SP)
Acrescenta_ parágrafo ao art. 125, estabelecendo interstício mínimo de sete dias entre
a fixação da pauta dos tral:>alhoS das comi~
sões e a reali2:ação da reunião para apreciação
das matérias dela constantes.

a faculdade de estabelec..ê-los, quando assim
o achar conveniente.

-Parecer
Retirada pelo autor.

MOOÓo64
Jutaby Magalhães (PMDBIBA)

Parecer
Favorável, rios termos da seguinge subemenda, sugerida pelo Senado; lrªrn__ Sa-raiva,
na qualidade de 1o Vice-Presidente da Mesa:

Dá nova redação ao § 1 ~do art. 153, a fii'J}
de mclhor explicitar a oportunidade em que
se_ dará o pedido de vista nas reuniões das
<:otni§sóes.

Acrescente-se ao art. 125 o seguinte parágrafo:
•·§
A pauta dos trabalhos dª-S.._ <;omis-

Parecer

sões, salvo em caso de ur_gência, será ftXada
e publicada no Diário do Congresso Nacio-

nal com antecedência mínima de três dias
Clteis, devendo ser distribuída aos titulares e

suplentes da respectiva comissão mediante
protocolo.''

M000060
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Dá nova redação a_o an. 126 do Regimento
Interno, incluindo-o no projeto, a fim de estabelecer que as deliberações nas comissões
sejam processadas nominalmente.
Parecer
Favorável, nos termos da seguinte Subemeneia:
Dê-se a seguinte redação ao art. 126:
"Art. 126. As deliberações terminativas
nas comissões serão tomadas pelo processo
nominal e maioria de votos, presentes a matoria de_se_usmembros," _-

Favorável,_ nos termos da seguinte subeM
menda:
Na emend_a, onde se diz: "prazo máximo
de cirlco dias",
diga-se: '"prazo máximo e improrrogável de
cinco dias".

M000065
Fernando Henrique Cardoso

(PSDB/~P)

Pretende suprimir o § 7~ do art. 154, a ftm
de permitir a deliberação do Plenário sobre
as emendas com parecer contrário-da comis·
sões.

Parecer
Favorável, nos termos da seguinte subemenda:
Dê-seaQ_§79doart.154aseguinteredação.
~·§ 1~ As emendas com parecer contrário
das comissões Serão-sl.iliffietidas ao Plenário,
_ . desde que a decisão do órga'o técri.ico não
alcance_unanimidade-de_ votos, devendo esta
circunstância constar expressamente do pare<:er."

M000061

MD00066

Fernando Henrique _Çardoso (PSDB/SP)

Jutaby Magalhães (PMDB!BA)

Altera o art. I 32, caput, a- fim de dar' às
comissões permanentes assessorarnento próprio.
Parecer
Favorável, em parte, estendendo~se o princípio às comissões permanentes _e tgro.porárias, nos termos da seguinte subemenda:
Dê-se ao Caput do art_._132 a segUinte redação:
"Art. 32. As comissões permanentes e
temporárias serão secretariª-das por servidores da Secretaria do Senado Federal e terão
assessoramento próprio,"

MD00062
Fernando Henrique C.ar_doso (PSDB/SP)
Suprime a alinea c do art. 134, _a fim de
estabelecer que a escolha de autoridade seja
procedida em se.ssão pública.

Parecer
FavoráveL

M000063
Fernando Henrique Cardoso (PSDBISP)
Dá nova redação ElO art. 137, ctJput, e seus
§§ 1n e 2~. a fim de ex.cluir do Regimento a
fixação de prazos para que as comissões concluam seus pareceres, deixando ao Plenário

-Acrescenta parágrafo ao art.

173, estabele-

à Mesa, para conhecimento _do Plenár~o, seu
relatório e conclusões.
§ }9 A Ccirrlissão Poderá concluir seu relatório por projeto de resolução s,e o Senado
for competente para deliberar a respeíh
§ 2ç Sendo diversos os fato!; objeto de in- __
quérito, a Comissão dirá, em separado, sobre
cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de
finda a investigação dos demais."'

M000068
Jutahy Magalhães (PMDB!BA)

Dá nova r'êdiçãO ao -Brt. 178~-qüetrala da
prorrogação do prazo de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Parecer
Favorável, em parte, uma vez que não altera
o mérito do disposto no ·projeto, nos termos
·da seguinte subemenda:
Onde se diz: "por resolução",
diga.::Se: -"a requerimento".

M000069
Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Sugerem alter_a_ções no sentido de,suprimir ·
a existência de quorum mínimo para a realização das sessões plenáriã"s do S~nado.

Parecer
Contrário, tendo
emenda no. 71.

Parecer
Favorável, nos termos da seguinte subeM
menda:
__ _
Dê-se: ao art. 173 -A a seQ:uiÕte redaçãq:
"Na inquirição de testemunhas e autoridades aplicar-se-áo, no que couber, as normas
estabelecidas no Çódi!;)o de Processo Penal."

. M000067
Carlos Chiarelli (PFURS)

Dá nova redação ao art. 175, estabelecendo
normas para o conhecimento do Senado sobre as conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito, realçando a autonomia déstas, qualquer que seja o resultado da investigação em rela&"ã.o ao PlenáJio do S_en_ado Fe:deral.
-

em _vista a

aprovação da

MD00070
Fernando Henrique_ Cardos_o_(PSDB/SP)
Altera o inciso I do art. 179, a fim de estabelecer a realização das sessões ordinárias do
senado às terças, quartas e quintas-feiras.
Parecer
Retirada pelo autor.

cendo normas para a inquirição de testemunba:s _e_ auto_ridades no âmbito das Comissõe.s
Parlamentares de Inquérito.
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MD00071
Jarbas Passatinho (PDSIPA)
Altera o esquema previsto no projeto para

o horário elas sessões plenárias do Sena.do,
extinguindo o "período das breves_comU]ljcações", e retomando ao estabele_cldo no_~tual
Regimento.

Parecer
":-FaVOráVel, -nos termos da seguirt~~-subemenda:
- .
__ Na redac;ão que a emenda d_á ag_ait._l80,
caput, onde se diz:
'"às sext_as-feiras, às IO:OO_horas";
c;!iga-s-e: "aS Séxtas-fel_raS; àS 09:00 horas_":
Altere--_se, em conseqüência, o iociso 1 do
art'l79.

M000072

Parecer

José Rlcha (PSDB!PR)

FavoráVel, nos termOS da seguinte subemenda:
Dê-s_e aO ait. :115 a seguinte redação:

EStabelece nova sistemática para a realizaçá'?' das sessões pleriár!as do" Senado.

"Art. 175, 1vJ iézmino de seus trabalhos,
a ComissãO Parlamentar de__ Inquérito enviará_

Contrário, tendo- em vista a aprovação da
emenda n 9 71.

Parecer
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MD00073

MD00077

Francisco Rollemberg (PMDB/SE)

Fernando _Henrique Cardoso (PSDB/SP)

Dá nova redação ao art. 180, antecipando
o inicio -das SeSsõeS das sextas-feiras para às
9:00 horas.

Acrescenta artigo objetivando que nenhuma proposJção possa ser indltida em Ordem
do Dia sem que tenha sido publicada com
a ante_cedência de 15 dias.

Parecer
Favorável, tendo em vista a aprovação da
emenda n9 71.

MD00074
Marcondes Gadelha (PFUPB)

Parecer
Favo!:ável, nos termos da seguinte subemenda:
"onde se_ diz.: "15 dias"
diga-se: "10 dias"
'

Sugerem alterações no sentido de suprimir

a existência de_ quorum mínimo para a realização das sessões plenárias do Senado.

Parecer
Corttrário, tendo em--vista a aprovação- da
emenda no 71.

MD00078
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Acrescenta artigo permitindo que, em determinados casos, possa a Presidência alterar a
-sistemática estabelecída para as sessões plenárias do Senado.

MD00075

Parecer

Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

Favorável, nos termos -dã: seguinte subemenda:
Dê-se a_ seguinte redação ao ~rt. 197 do
Regimento Interno:
"Art. 197. Em casos excepcionais, assim
considerados pela Mesa, e nos 60 dias que
precederem as eleições gerais, podendo ser
dispensados, ouvidas as lideranças partidárias,
o_s períodos correspondentes à Hora do Expediente ou à Ordem do Dia.

Dá nova redação- ao art. 188, caput, a "fim
de permitir seja ouvido o Cõléglo de Líderes,
quando da organização da Ordem do Dia.

Parecer
Retirada pelo autor.

MD00076
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Dá nova redação ao art. 193, caput do Regimento Interno, dispondo sobre a divulgação
da Ordem do Dia com antecedência de, pelo
menos, 7 dias~-

Parecer
Favorável, em parte. A emenda no 77, de
parecer favorável, já estabelece a obrigatoriedade da publicação das matérias com devida
antecedência para sua inclusão em Ordem
do Dia. A subemenda que ora apresentamos
determina a pubUcação nos avulsos da Ordem
do Dia das matérias ein condições de serem
submetidas à apreciação do Plenário nas três
sessões ordinárias seguinteS. Acreditamos
que, com essas providências os senhores Senadores terão oportunidade de conhecer, com
a devida antecedência, as matérias e Os pare- -ceres sobre elas proferidos, nos termos da
seguinte subemenda:
Acrescente-se ao Projeto:
1----:- O § 29 áõ art 193 do Regimento Interno
passa a vigorar com a s_eguinte redação:
"§ 29 Nos avulsos da Ordem do Dia deve~
rão constar:
a) os projetes em fase de recebimento de
emendas perante à Mesa ou Comissão;
b) os projetes em fase de apresentação do
recurso a que se refere o § 39 do art. 95.8;
c) as proposições que deverão figurar em
Ordem do Dia nas três· sess&s ordinárias s_e~
guinteS."
II- acrescente-se ao art. 193 o seguinte
parágrafo:
"§ 39 nos dados referidos no parágrafo
anterior haverá indicaÇão expressa dos prazos,
numero de dias transcorridos e, no caso da
a1ínea a da Comissão que deverá receber as
emendas."
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quando já apresentada perante comissão por
qualquer de seus membros e não adotada,
por unanimidade de votos, pelo órgão técnico.

Parecer
í="avorável. Realmente, riãO veinOS razáo
na reapresentação da emenda, uma vez que
será submetida ao exame da mesma comissão que anteriormente a rejeitou por unanimidade de seus membros~

MD00083
Mauricio Corrêa (PDT/DF)

Acre$centa parágrafo ao art. 274, .determinando que_ a distribltição de avulsos das proposições seJa procedida no primeiro dia útil
subs_eqüente_ à sua apresentação.
Parecer

Contrário. Não se deve colocar na lei dis~
posição inviável na prática. A feitwa de avulsos
depende de vários fatores que, as mais das
vezes, não permitem a sua distribuição imediata.

MD00084
Maurício Corrêa (PDT/DF)
Acrescenta item ao art 276, suprindo omissão ao projeto no que se refere à decisão das
comissões, quando dela a dedsão final, dispensada a deliberação do Plenário.

MD00079

Parecer

Jarbas Passarinho (PDSIPA)

Favorável. Realmente, instituído o sistema
em que as comissões têm poder terminativo
na hipótese das matérias relacionadas no art.
95-B, há necessidade de se incluir no art 276
rem;ssão às proposições em referência.

Acrescenta inciso ao art239, a fiin de possibilitar a interposição de recurso à decisão da
Mesa que indeferir requerimento de informações.
Parecer

MD00085

Confràrio. A rilatéria. é regulada no § 29
do art. 50 da Cônstituição, que confere às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal o poder de decisão sobre os requerimentos de informações, não cabendo assim,
dessa decisão, reCl.lrso.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

MDOOOBO
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Acrescenta inçiso ao art. 239, a fim de possibilitar a interposição de recurso à decisão da
Mesa que indeferir requerimento de informações.

Parecer

Inclui artigoS ao Projeto conferido às -Comissões Permanentes a competência do exame
das matérias que lhe forem distribuídas, sob
os aspectos constitucional, jurídico e de mé~
rifo: h Comissões de Constituição e Justiça
e de Finanças seriam chamadas a opinar sobre as proposições quando houvesse recurso
interposto à decisdo de caráter terminativo das
comissões.

Parecer
Favorável, em parte, nos termos de subemenda à emenda n9 25.

Retirada pelo autor.

MDOOOBI
~arbas

Passarinho (PDS/PA)

Trata-se de emenda de redaçâo que corrige
redundância existente no art 254.

Parecer
Favorável, pelas razões expostas na justificaçãó da emenda.

MD00086
Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Dá nova redação à a1ínea c do § 3~ do art
310, a-fim de permitir o reexame de proposição quando o requerer a própria- comissão
e não apenas qualquer de seus membros.

Parecer:
Favorável.

MD00082

MD00087

Jarbas Passarinho (PDS/PA)

Jarbas Passarinho (PDS/PA)

Altera a redação do arl 255, a fim de inviabilizai' a apreSe'rltaçãq de emenda em Plenário--

Dá nova redação ao indso III-A do art. 327,
a fim de permitir o pedido de verificação ape-
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nas se requerido com apoiamento de 1/1 O
da composição da Casa.

indicar, nos termos do disposto no inciso VII
do art. 69 da Constituição.
Parecer

Parecer

Contrário.

MD00088

Favorável, em parte, nos termos da subemenda à emenda n9 90.

Jarbas Passarinho (PDSIPA)
Dá nova redação ao art. 351, a fim de restaM

belecer a faculdade do uso da palavra para
declaração de voto.
Parecer

aliás, é o previsto no RegimentO da Câmara
(art. 171) e o adotado nas sessões conjuntas
das duas casas.

MD00089
Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)
Pretende suprimir a urgência prevista no art.

371 b.

Parecer
Retirada pelo autor.

MD00090
F emando Henrique Cardoso (PSDB!SP)
Dá nova redação ao art. 402-6, modificando
o processo de escolh.,_dos dois_ membros do
Conselho da República que, ao Senado, cabe
indicar, nos termos do disposto no incis_o VII

do art. 89 da Constituiç~o.

Parecer

Favorável, em parre;-nos termos da seguinte
subemenda:
Dê-se ao art. 402-13_ a__~eguinte redaçãO:
"Art. 402-8. A elelção dos membros do
Conselho da República será feita mediçlnte 1~
ta sêxtupla elaborada pela Mesa, ouvidas as
lideranças com atuação no Senado.
§ 19 Proceder-se-á à eleição. por meio de
cédulas uninominais, considerando.-se eleito
o indicado que obtiver a maioría de votos,
presente a maioria absoluta dos memb(~_do
Senado.
§ 29 Eleito o primeiro representante do
Senado, proceder-se-á a eleição do segundo,
dentre os cinco indico;1dqs restantes, obedecido o mesmo critério previsto no parágrafo
anterior.
§ 39 Se na primeira apuração~- n-enhUm
dos indicados alcançar maioria de votos, proceder-se-á a nova votação, e, se mesm9 _nesta,
aquele quorum não for_alcançado, a eleição
ficará adiada para outra sessão, a sec_çonvoeada pela Presidência e assim sucessivamen-

te.
§ 49

No processamento da .eleiç?lo, aplicar-se-ão, no que couber, as normas regimentais que dispuserem sobre escolha de autoridades."_
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Parecer

. Favorável, uma vez que a emenda não altera
o mérito da matéria, d{mdo-lhe, apenas, redação mais condizente _com o _texto ,c:_q_nst~tu
cional.

MD00097

MD00092

JarbasPassarinho (PDSIPA)

Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Altera a redação da alínea j do art. 419,
excluindo a parte final que permite o contraditório no caso de ·comparecimento de Ministro de Estado.
Parecer

Acrescenta parágrafo único ao arl 402-C
unificando, num mesmo texto, o disposto nos
§§ 1o e 29 do artigo.

Parecer

Contrário. A experiên<:Ia recomenda a adaM
ção do princípio estabelecido no_ projeto que,

.. Quinta-feira 6

Favorável:

MD00093
Fernando Hef)rique Card6:so (PSDB/SP)
Restabelece o art 406 do_~tual Regim~nto
Interno e que é suprimido no projeto.

Parecer
Favorável, em parte. O artigo 406 determina
a aplicação, no caso de aval çle Estado, Distrito
Federal ou de munldpio, das_normas regimentais que regulam o procedimento a dotado
nos pedidOS: de aptorização para a contratação
de operações financeiras externas. A subeffienda é apresentada à vista do· disposto no
inciso V do art. 52 da Constituição, nos termos
da seguinte subemenda:
'lndua-se no texto do a,rtigo 406 do Regimento Interno referência a aVal da União."

.. MD00094
Mauricio Corrêa (PDT/DF)

Pretende suprimir o item 3_ do art. 410, excluindo da competênc_ia da Comis_sã9-- de
Constituição e Justiça _a iniciativa da apresentação de projeto de resolução, suspendendo
a execução d~ leLdedarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.
Parecer

Favorável, em parte, embora não suprima
_a expressão sugerida pela emenda, acata a
idéia constante de sua justificaçã.o, nos_ termos
da seguínte subemenda:
.
__ _
Dê-se a seguinte redação à alínea j do art
419:
''j) terminada a exposição de Ministro de
Estado, que terá a duração de me i~ hora, abrirse-á a fase de interpelação, pelos Senadores
inscritos, dentro do assynto tratado, dispondo
o interpelante de cin<:o minutos, assegurado
igual prazo para ·a resposta do interpelado,
após o que poderá este ser c_ontraditado_ pelo
prazo máximo de dois minutos o;::onç;edenclose_ ao Ministro de Estado _o mesmo tempo
Para a tréplica." --

MD00098
Mauricio Corrêa (PDT/DF)
Altera a alínea j do art. 419, permitindo a
prorro9ãÇão por mais de meia hora do tempo
destinado à exposição de Ministro de Estado,
quando de seu comparecimento ao Plenário
ao Senado.
Parecer

Contrário. O assunto está melhor regulamentado em subemenda apresentada à
emenda n? 97,

MD00099

Jutahy Magalhães (PMDBIBA)
Contrário. Acreditainõs haver equívoco do _
_
Acrescenta-se
alínea ao art. 41.9, a fim de
ilustre autor quanto ao disposto em questão.
permitir a participação de assessores do Sena~
Em verdade, nada impede que, transitada em
do nas sessões destinadas a compareCimento
julgado a_decis_ão do Supremo Tribunal Fedede Ministro de ~tado.
ral, a Comissã9 de CoQst[~ção e Justiça, com
base nos documentos a que se refer~ J;.> art.
Parecer
411, tome a iniciativa da apres_entação do
Contrário.
competente projeto de resolução.

MD00095

MDOOlOO

Mauricio Coftêa (PDT/DF)

Fernando Henrique Cardoso (PSDB/SP)

Pretende suprimir o item 3 do__ art. 41 O, excluindo da com-petência da Comissão de
Constituição e Justiça__ a iniciativa da apresentação de projeto de resolução, suspendendo
a execução de lei declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.

Dá nova redação ao art. 433 do Regimento
Interno, adaptando-o às disposições da Constituíç_ão_f'ederal.

Parecer
Retirada pelo autor.

Parecer
Favorável, uma vez que, à vístà do disposto
no § 4? do art. 144 da Constituição, não ç:abe
ao Senado a apuração de ínfrações penais,
incumbência essa deferida _à polícia civil.

MD00091

MD00096

MD00101

Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Jutahy Magalhães (PMDBIBA)

Me~des Ca"nale (PMDB/MS)

Dá nova redação ao art. 402-B, modificando
o processo de es~olhçl dos dois membros -do
Conselho da República que, ao Senado, cabe

Dá nova redação ao item I do a_rt. 418, que
trata do comparecimento d<=: Ministro de Estado ao Senado.

~nova r~dação ao art_414, que trata de
çor:nPetênda do eresiàente do Senado _comQ
oidenador de despesa.
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Parecer

Parágrafo único.

Contrário, em conseqüência da admissão
das emendas n""' 12 e44, que transferem para

da próxima legislatura.

o Regulamento Administrativo do Senado as
disposições de cunho administrativo.
MD00102

MD00106
Albano Franco (PMDB/SEr
I'[et~nde-se

Jutahy Mogalh,;es (PMOB/BA)

O disposto no § 2 9 do

art. _78 do Regimento Interno vigorará a partír

credenciar, oficialmente, junto

à Mesa, representantes de entidades de Oasse,

de -ãmbito nacional, para, eventualmente,
Dá nova redação ao art 414, que trata da
competência do Presidente do Senado como - prestar esclarecimentos especificos ao Sena~
do,_ através de_seus órgãos técnicos.
ordenador de despesa.
Parecer
Parecer
Contrário, em ConseqüênCia da admissão
das emendas n~ 12 e 44, que transferem para
o Regulamento Administrativo do Senado as
disposições de cunho administrativo.
MD00103
Jarbas Passarinho (PDSIPA)
Dá nova redação ao art. 488, vedando o
uso da palavra sobre questão de ordem já
resolvida pelo Presidente, na mesma sessão.

Parecer
Favorável. A emenda não modifica o mérito
do procedimento, tendo _em vista que a ques
tão de ordem deve se referir (art. 445) a caso
concreto, relacionado com a matéria tratada
na ocasião, ou seja. Oé!! mesma sessão. Apenas
dá ênfase à interprétaçã"o consuetUdinária, o
que consideramos pertinente.

Contrário. É matéria estranha ao processo
legislativo. É de todo conveniente que as Comissões possam ter a faculdade de obter informações,, quando e de quem julgarem oportuno, sem qualquer limita,ção de ordem regimentai, conforme o. espfrito da nova ordenação legal e,_ ainda, realizar as di!igênctas que
julgar necessárias, nos termos do disposto no
art. 58, § 2!~ II da Constituição e art. 95 do
~roJ_~~o.

Oferecemos, ainda, ao Projeto, as seguintes
emendas:
N•l07-CCJ

8

Dê-se ao art 62. a seguinte redação:
"Art 62._ Os membros da Mesa serão eleitos para mandato de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente."

MD00104
Mourido Corrêa (PDT/DF)

N• 108-CCJ

Pretende suprimir o-art. 454 do Projeto que
determina seja elaborado novo regimento no
prazo de um ano.

Acrescente-se ao_art. 86, mais um parágrafo, com a se_guinte redação, transformando
o seu parágrafo único em 19:
"'9- 29 A substituição, nos termos deste artigo, de Senador que exerça a Presidência de
Comissão ou Subcomissão, salvo em decor_rência de seu desligamerito do partido que
ali representar, deverá ser precedida de autorização da maioria da respectiva bancada."

Parecer

Favorável, pelas ·razões expostas na justificativa da emenda e que endossamos_.
MD00105
Jarbas Passarinho (PDSIPA)

Acrescenta disposições de caráter transitório, regulando a composição das comissões
na presente legislatura, tendo em vista a elevação do número de senadores a partir da pr6xima legislatura, em virtude da instalação dos
Estados de Roraima e Amapá. · ·

Justificação
Acreditamos que, no caso de substituição
de membro -ele comissão eleito para a Presidência do órgão técnico ·ou de suas subcomissões, o Uder deverá estar devidamente autorizado por sua bancada.

Parecer
Favorável, em parte, adaptando a emenda
à sistemática àdotada neste parecer, na composição das comissões pellllanentes, nos termos da seguinte subemenda:
Acrescente-se ao projeto de resolução o arl
~. renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art 29 Na atuallegislatura, as comissões
abaixo relacionadas atuarão com o seguinte
número de membros:
1) Comissão de Assuntos Econômicos, 25;
2) Comissão de Assuntos Sociais, 25;
3) Comissão de Constituição e Justiça,- 21;
4) Comissão de Educação, 25;
5) Comissão de Relações Exteriores, 21;
6) Coinlssão de Serviços de Infra-Estrutura,

19.

N•l09-CCJ
A~cente-se

ao art. 95.8 o seguinte:
É vedado à comissão apreciar, em
caráter de urgência, as matérias a que s_e refere
este -artiQo,-competência esSa deferida exclusi~
vamerite ao Plenário do Senado Federal."
"§ 2 9

---=---·--~

Justificação

O art. 95.8 enumera as proposições sobre
as quais a decisão da comissão tem poder
termina~vo .. Nesses casos acreditamos nã.o
ser conveniente a apreciação da matéria em
regime de urgência.
N•tto.:::.cCJ
Suprimam-se os artigos 104, 105, 106, 107,
108, 109, 109A e 136

Justificação
As supressões sugeridas decorrem da redação proposta na submenda à emenda no 25
e que estabelece novas estruturas e comep·
tência para as comissões permanentes.
N"lll-CCJ
Dê-se ao artigo 125 a seguínte redação:
''Art. 125. As comissões reunir-se~ão
com a presença, no m1ntmo, da maioria de
seus membros."
Justificação
A responsabilidade atribuída às comissões
téc~icas pe~'! Le!_ [Ylaior não aconselha a sua
reunião com qualquer número, corno pretende o Projeto, _quando poderão ser encerrados
debates de matérias da maior importância
sem conhecimento dos próprios membros da
Corrilssão.
N"l12-CCJ
Transfolllle-se em § I a o parágrafo único
do art. 162, acrescentando-lhe o seguinte:
"§ 29- No caso deSte artigO, o relator te-rá,
para proferir o seu parecer, o prazo de trinta
minutos."
Justificação

O parecer oràJ, proferido em Plenário, decorre de estar a matéria sendo apreciada e_m
regime de urgêhcia. Portanto, há de haver uma
limitação do tempo concedido ao relator para
emitir o seu parecer.
N•l13-CCJ
Acrescente-se, como alínea a do inciso I
do artigo 270, renumerando as demais alíneas:
a) proposta de Emenda à Constituição
Justificação
Houve um lapso no projeto quando deixou
de incluir no artigo que trata da numeração
das proposições a proposta de Emenda à
Constituição.
N"l14-CCJ
Dê-se às alineas b e d do art. 402_a seguinte
redação:
b) a Comissão convoc~á o candidato para,
em prazo estipulado, não inferior a três dias,
ouvi-lo, em argüfçãO pública, sobre assuntos
pertinentes ao desempenho do cargo a ser
ocupado (Const. art. 52, III).
d) além da argüição do candidato e do disposto no art. 95.C a comissão poderá realizar
investigações e requisitar, da autoridade competente, informações complementares.
N"115-CCJ
I- Dê-se à alínea f do artigo 402 a seguinte
redação:
'"Será públícà: a reunião em que se preces·
sarem o debate e a decisão da Comissão, sen·
do a votação procedida em escrutínio secreto,
vedadas declaração ou justificação de voto,
exceto coi"n referênda ão aspecto legal."
n_:Suprima-:...se a alínea g do artigo 402;
Ul- dê-se a seguite redação às alíneas h
e i do mesmo artigo:
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"h} o parecer será apreciado pelo Plenário
em sessão pública, sendo a votação procedida
por escrutínio secreto;"
'1) a manifestaçao do Senado será comunicada aoJ~residente da República consignando-se o resultado da votação."
IV- acrescente-se ao art. 402, o seguinte

Justiflcaçáo
Permite a emenda que os membros da Mesa possam, na presente legislatura, participar
das Comissões anumeradas que somente funcionarão nestas duas últimas sessões legislativas seguintes.

N•t20-CCJ

parágrafo:

"Parágrafo único. A manifestação do Senado e das Comissões, Sobre escolha de Chefe de Missão Qiplornátlca de caráter permanente, será procedida em sessão e reunião
secretas."
Justificação

A emenda ê _conseqüência do parecer favorável dado à emenda n" 62 que toma pública
a sessão a reunião destinada à escolha de
autoridade. _

N•ll6-CCJ
l - nos artigos 404 e 417, onde se lê:
"Comissão de Economia, Finanças e Ciência e Tecnologia"
leia-se:_ "Comissão de Assuntos Económicos"
II- suprima-se do artigo 404 a alínea b
Justificação
A alteração proposta decorre da nova deno-

minação dada à Comissão pela subemenda

à emenda n'? 25.
N•117-CCJ
l-Acrescente-se após a alíneaj do artigo
419 o seguinte:
- -- -"k) a palavra aos Senadores será concedida na ordem de inscriçâo, intercalando-se
oradores de cada partido."
II- renumere-se a alínea k para /,

Justificação
A emenda assegura igual oportunidade a
todos os componentes das diversas bancadas
partidárias, quando da interpelação de Minfstro de Estado.

N•118-CCJ
[nclua-se corno artigo do Projeto de Resolução:
"Art.
Na atual legislatura a ftXação da
proporcionalidade das representações partidárias ou de blocos parlamentares nas comissões, a designação de seus membros e sua
instalação, serão efetivadas imediatamente
após a promulgação desta resolução.·~-

Justificação
Trata-se de disposição que regula a constituição das comissões permanentes nesta legislatura.

N•119-CCJ
Acrescente-se como artigo do Projeto de
Resolução:
________
_
"Art.
A redação estabelecida no § lç do
art. 78 do Regimento Interno, salvo quanto
ao Presidente, não se aplica aos membros àa
Mesa no que se refere às Comlssões do Distrito Federal e de Fiscalização e Controle."

Acresci!fl.tem-se ao art 192 do Regimento
Interno:
"§ 1~ Somente poderão ser submetidas
à del.iberação do Plenário, em cada Sessão
Legislativa, as propasiçôes protócoladas junto
à Secretaria Geral da Mesa até a data de 30
de novembro.
-§ 2~> Ficam ressalvadas do disposto no
parágrafo anterior, as matérias da competência privativa do Senado Federal, relacionadas
no artig'O 52 da _Constituição é, em CasoS excepcionais, até três matérias, por decisão da
Presidência e consenso das lideranças."
~
·Justificação
Á effieilâa qUe ora propomos visa minimizar
o~ ~tropel_os

e con!;}estionarrientos das pautas
ao fir11tl di cada SessãO_Legislativã., com reã.is
prejuízos à apreciação das matérias.

N•121-CCJ
Acrescente-se ao art. 95-A que trata das
competências, em ..geral, das comissões permanentes, inciso com a segUinte redação:
"Acompanhar, fiscalizar e cOntrOlar as políticas governamentais pertinentes às áreas de
sUa oompeferida,"

N•122-CCJ
Acrescentem-se ao arl 192 do Regimento
Interno o seguinte:
"§ 1? Salvo em casos especiais, assim
considerados pela Presidência as Ordens do
Dia das sessões ordináriaS das segundas e
sextas-feiras, não constarão matérias em fase
de votação.''"§ 2ç O prinCípio estabelecido no parágrafo anterior ãplica-se, ainda, às matérias que
tiverem sua cUscussáo encerrada nas sessões
ordinárias das segundas e sextas-feiras."

Em condusão, ·opinamos:
Pela aprovação do projeto e das emendas
de n~ 001,006,007,008,009,011, 0!9, 020,
022,032,033,034,036,037,039,040,041,
042, 043, 049, 054, 062, 073, "081; 082, 084,
086, 092, 096, 100, 103 e 104, de Plenário,
e das emendas de no 107 a 124, do Relator;
Pela aprovaÇãO parcial, nos termos das subemendas constantes deste parecer, das
emendas de n'?"' 002,003,004,012,018,021,
023,024,025,026,027,029,038,044;047,
048, 050, 052, 053, 056, 057, 058, 059, 060,
061,064,065,066,067,068,071,076,077,
078, 085,090,091,093, 097 e 105;
Pela rejeição das emendas de n...s 005, 010,
016,017, 028, 030, 03!, 055, 069,072, 074,
079,083,087,088,094,098,099,101, !02
e 106:
, Pela prejudicialidade das emendas n~ 035
e 051:
Pelo destaque, para constituírem projeto em
separado, das emendas de nóS O13, O14, 045
e046;
As emendas de noS 015, 063~ 070,075, 080,
089 e 095 forarn __retir_adas pelos autores.
Salada ComisSâo_de ConstitJ.Jição e Justiça,
de abril de !989.
O Sr. I.tamar Franco - Sr. Pá~-sidente,
peço_a_ palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao Senador Itamar Franco,
para urna questão de ordem.
-

.O SR. ITAMAR FRANCO (Para uma
questão de ordem. Sem revisão dO orador.)
-Sr. Presidente, há pouco V. Ex•- eu diria
inusitadamente,_ mas utilizando Q Regime"nto
_~Qterno..,...., depois de aprovada a matéria solici·
tando a- audiência, O adiamento, V. Ex• entendeu de aceitar a verificação de quorum.
Agora, pergunto a V. Ex•, em primeiro lugar,
antes de levantar a minha questão de ordem:
esta matéria está em rito normal, ou em regi·
mede urgência?
-

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
PresidênCia esclarece que_ em rito normal.
E
razão-_da grande necessidade que o
País tem de que o Senado e a Câmara _dos
Deputados possam fl_!ncionar normalmente e
N~> 123-CCJ
decidir as questõ_es_ mais importantes da vida
nacional; nós estamos, hoje, apreciando exataDê-se ao § 29 do art 224 do Regimento
mente õ Regimento da Casa. Por essa razão
[nterno a seguinte redação:.
é que os ilustres Relatores estão apresentando
--''§ 2c Quando o discurso, requisitado paos seus pareceres.
ra revisão, não for restituído à Subsecretaria
O ,sR. trAMAR F'RI\NCO- Sr._Preside Taquigrafia até às dezoito horas do .dia seguinte, deixará de s_er incluído na Ata da sessão
dente, ~ós enten~emos _as preocupações ...
respectiva onde figu?ará nota explicativa a resO sr~· Fernando Henrl(rue Cardoso peito_ no lugar a ele correspondente."
Mas eu aindé'! estou falando.
N'124-CCJ

Acrescente-se ao art. 418 mais um parágrafo.. transformando em § 1ç o atu?Jl parágrafo
único:
"§ 29 ·serripre que O Ministro de Estado
preparar ~posição por escrito, deverá encaminhar 9 seu texto ao P_residente do Senado,
"'JJll antecedência mínima de três dias úteis,
para prévio conhecimento dos Senadores.''

em

O SR. ITAMAR FRANCO tinha já terminado?

V. Ex' não

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Não. EStou temeroso de dar as costas a V.
Ex". Mas eu perguntei ao Presidente se _e_u precisaria ler ou não. Ele nã,o deU respostã e em
ãterlção ao Pr~idente fiqúei em pé. Surpreendi-rrie cOm aSonibra de v. Ex~.• temrque hriuvess·e um Çunhat
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OSR.ITAMARFRANCO_-Queropedir-

lhe desculpas. Eu entendi que V. EJr havia
terminado.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso A Mesa deu a palavra a V. Ex"?

O SR. ITAMAR FRANCO palavra.

Deu-me a

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Então, Sr. Presidente, s_e V. Ex' deu a palavra,
resolveu minha questão, dispensando-me de

ler.

O SR. ITAMAR FRANCO - Mas se V.
EX ainda não terminou o seu parecer; ei.i tenho que ficar calado.
Sr. Presidente, entendemos a importância
do Regimento Interno da Casa. Depois de muitos anos nesta Casa, mais do que ninguém,

sabemos que sem uma ordem interna: não
é possível conduzir os trabalhos. É dare que
hoje há uma mataria; amãnhã terá uma minoria, essas coisas são eventuais aqui. mas V.
~ não poderá colocar essa matéria, já que
V. Ex' é um cultor do Regirriento desta Casa
e provou isso hoje à tarde. Não assiste razão
a V, Ext salvo melhor juízo, porque o art. 195,
do Regimento - e aí nós temos, ainda, que
obedecer ao Regimento atual, desculpe-me
V. Ex", tan~o assim que n6s temos votadO matérias aqui, talvez muito mais importantes que
o regimento da Casa, quando se trata de empréstimo externo. O Senado até hoje não deliberou, em relação aos empréstimos externos,
qual é o teta, matérias da maior importância
para o País também como lembrou V. Ex~.
Mas o art. 195, Sr. Presidente, é bastante
claro: a inclusão em Ordem do Dia, de proposição em rito normal, -que é o caso, V. Ex"
me esclareceu - sem que esteja ínstrufda
com pareceres das Comissões, o que houver
sido distribuída, só é admissível nas seguintes
hipóteses - e aí eu vou fazer o contrário do
Senador Fernando Henrique Cardoso -que não
quer usar essa voz de barítono que tem, eu vou ler tudo o que está escrito aqui se
bem que, se V. Ex' indeferir minha questãO
de ordem, vou pedir que S. Ex• leia todo o
seu parecer e as Emendas n~ 96, 89, 70, 80,
61. Se perguntar, de repente, ao Senador Fernando Henrique Cardoso, qua1 é a Emenda
n" 96, ele terá que fê-lã: no teXto; mas eu não
o tenho.
5

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Senador Itamar Franco, a Presidência solicita a
V. Ex' cjue conclua sua questão de ordem.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nem o texto

nós temos, Sr. Presidente, o Senador Jutahy
Magalhães talvez o tenha, porque pertenceu
à Mesa Diretora.
·

O SR. PREl)IDEI'ITE (~am Saraiva) - A
Presidência fará chegar às mãos de V. Ex!'
O SR. ITAMAR FRANCO- Não temos
o parecer, Sr. Presidente, mas vou continuar
a questão de ordem. Estou esclarecendo ao
Senador Fernando Henrique Cardoso que! -não
recebi o texto de S. Ex" Ah! Está chegando
agora, Ex:~'.

-osR.PRESIDENTE(Iram Saraiva)- Toda Casa já tem conhecimento.
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O SR. ITAMAR FRANCO -

Estou to-

mando fqlego, Sr. Presidehte.
e) de proposição da legislatura em
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presicurso se:dente, repito, V. Ex" se prendeu, há pouco,
-1) passados 6 (seis) -meses do inkio
ao Regimento Interno da Casa. Podíamos disda tramitação no Senado, ainda não houcutir com V. Ex", mas é nossa obrigação res- _
ver figurado em Ordem -do Dia;-peitar a decisão do Presidente.
___ 2) transtortfdo mais de 90 (noventa)
Eu queria, que o art. 195, neste iristanie,
diaS -da distribuição, a primeira Comissão
fosse obedecido, também. Porque, aí, me perque_ sobre a matéria deva emitir parecer
mita, V. Qc" estará usando dois pesos e duas
ainda não o houver feito:
medidas. No interesse da maioria eventual da
III- compulsoriamente:
Casa, V. Ex!', durante 4 minutos, e poderíamos
a) quando se tratar de projeto de iniconsultar_ a taquigrafia, deu como aprovada
ciativa do Poder Executivo (Const., art.
a matéria e esperou 4 minutos, para que as
51). e faltarem 10 (dez) dias, ou menos,
lideranças saíssem do seu torpor e recorrespara o término do prazo de sua tramisem a V. Ex".
tação;
b) quando se tratar de projeto emenNo caso, agora, Sr. Presidente, o art 195
dado na fase de discussão e já hajam
é.bastante claro e V. ~. que preside esta
decorridos 20 (vinte) dias sem que asCoCâSa;-que mereCeu nosso voto e que merece
missões tenham emitido parecer sobre
nosso respeito, não pode dar andamento a
aS emendas.
esta matéria como ela esta sendo colocada.
§ 1? Nas hipóteses_ das a1íneas c e
~rimeiro, é rito normal. Não há distribuição
d do inciso 11 e a do inciso lll, o projeto
dO parecer. O próprio Senador Fernando Henemendado voltará à Ordem do Dia."
rique Cardoso reconhece isso. Mas o que
Sr.
Presidente, segue até o §_ 2" Por esta
é maiS grave, é que o Regimento é claríssirn9:
razão que levanto a V. E)(' a questão de ordem.
"Art. 195. A inclusão em Ordem do
A matéria está em rito normal; não está obedeDia de proposição em rito normal, sem
cendo o que manda o Regimento. Nós, Senaque esteja instMdo com pareceres das
dores, só agora estamos recebendo os pare_ceCorn[ssõ_es a que houver sido distribuída,
res. Isto é um absurdo, Sr. Presidente. V. Ex"
só' é-admissível nas seguintes hipóteses:
nao pode dar continuidade a essa matéria.
I - por deliberaçã~ do Plenário, se a
Se V. Ex" quiser incluí-la, amanhã na Ordein
única ou a última Comissão a que estiver
do Dia, obedecendo ao Regimento Interno~
distribuída não proferir o seu parecer no
concordo com V. Ex" Mas se V. Bel' continuar
prazo regimental;"
estará infringindo o Regimento que há pouco
-O que não é o caso.
defendeu, com toda a ênfase, nas argumentações dos Senadores Mário Maia e Jamil Had"II- por ato do Presidente, quando se
dad. t a questão de ordem que levanto a V.
tratar:
Ex"
a) de projeto tendente à abertura de
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
crédito solicitado pelo Poder EXecutivõ,
Presidência esclare_ce ao Senador Itamar Franse faltarem 8 (oito) dias, ou menos, para
co e pediria a V. E>el' que prestãsse atençaõ.
o término da sessão legislativa;" _
A Presidência esclarece que, na Ordem do
Não é o caso, também.
Dia de hoje, três projetas foram votados da
mesma forma, e que as Lideranças - V. Ext
__ JiJ_ __de projeto de lei orçamentári~ do
Distrito Federal, nos 20 (vinte) dias que inclusive estava pres~nte e vot_ou ~ citatiam
antecederem- o encerramento da seSsão apenas o caso do Municípo de Xique-Xique,
em que o parecer fora feito em plenário. V.
legislativa;
~ tem a Ordem_ do Dia em mãos e Pode
Não é o caso.
observar. SegUndo, Sr. Senador, não estão
funcionando as Comissões. Portanto, os pare- c) de projeto de lei anual ou que tenha
ceres são dados em plenário; terceiro, os parepor fun prorrogar prazo de lei, se faltarem
10 (dez), dias, ou merros, para -o término ceres estão sendo proferidos agora. Se V. EX'
de sua vigência ou da sessão legislativa, o quiser, cada um dos Relatores lerá emenda
quando o fato deva ocorrer em período por emenda, nem que permaneÇamos aqui
de recesso do Congresso ou nos 1O (dez) durante_ toda a noite, e assim V. EX' poderá
dias que se seguirem. à instalação da ses- inclusive r_equerer.
Por esta. razão, esta Presidência está a tenta
são legislativa subseqUente;
d) de projeto de decreto legislativo re- ao regimento e o continuará cumprindo.
ferente a tratado, convênio ou acordo inO SR. ITAMAR FRANCO - St: Presitemadonal, se faltarem 10 (dez) dias, ou
dente, não me Cabe discutir corrí V. &, por
menos, para o término do prazo no qual
quem tenho o maior respeito pessoal. Evideno Brasil deva se manifestar sobre o ato
temente, nãõ concordo com a sua interpreem apreço;
tação. Dizer que uma matéria foi votada irreguO SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A larmente não significa que a outra deva se.r
Presidência continua prestando atenção a V.
votada irregularmente~ Esse seria um. argUEx"
mento que nao poderia ser discutido.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A

Casa, inclusive, está trabalhando sob esse Regimento.

O SR. ITAMAR FRANCO -À Casa p<lS·
sa despercebido, como passou, quando o Senador Jamil Haddad tentou impedir a votação
de hoje.
_
Se V. Ex' entender de manter essa decisão,
não vou recorrer ao Plenário, porque sei que
não adianta. Hoje, temos aquilo que há muito
tempo não assistíamos no Senado Federal,
que é o "rolo compressor". Mas vou exigir
algo, Sr. Presidente, e eu tenho um direito:
o Senador Fernando -Henrique CardoSo terá
que ler linha por linha, emenda por emenda,
e vai ter que discutir conosco. Sei que S. Ex'

é um democrata. Por isso, terá S. Ex' que
debater emenda por emenda. Não poderá
apenas ler durante cinco r:ninutos, senão VOIJ
requerer a distribuição do relatório de S. Ex'
para todos os Senadores, e prazo para examiná-lo.,Logo, S. Ex~ deverá -já que não tivemos prazo para ter esse excelente parecer da
lavra do Senador Fernarido Henrique Cardoso
- ler linha por linha, para que possamos
acompanhar atentamente o parecer, como
bons a1unos que somos do Professor F emando Henrique Cardoso.
O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CARDOSO- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem a palavra V. EX'

O SR. FERNANDO HENRIQlJE CARDOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, estava no
entendimento de que havia sido distribuído
aos Senadores o t~ do parecer. Sei que
o Senador Itamar Franco está fazendo aquüo
que sabe fazer melhor do que ninguém: está
obstruindo.

O Sr. Itamar Franco- Não estou obstruindo.
O SR. FERNANDO HENRIQlJE CAR·
DOSO - V. Ex.' não entendeu. V. ÕC' está
instruindo. Mas, não obstante essa instrução,
apesar dessas razões a serem conhecidas do
Plenário, o porquê dessa obstrução, V. E,xll sabe qual a razão. Apesar disso, como não foi
distnbuído, com o maior prazer lerei emenda
por emenda. Não há dúvida. Porém, voU ter
que me furtar do prazer de discutir emenda
por emenda com o Senador Itamar Franco,
porque o Regimento Interno não me permite.
Quando V. Ex!' Sr. Presidente, me devolver a
palavra como relator lerei emenda por emenda, sem dar, entretanto, aparte a quem quer
que seja. porque é anti-regimental.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -V.

Ext tem a palavra apenas para enunciar as
emendas, não para discuti-las com o Senador
Itamar Franca.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tem a palavra V. EX'

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
questão de ordem. Sem reVfsão do orador.)
-Sr. Presidente, o Senador Fernando Henrique Cãtdoso, üder do PSDB, Relator no Plenário do Regimento Interno, perguntou a V. EX
se havia n~essldade de fazer a leitura das
emendas. E diante de uma espera muito grande, S. EJcl' viu que não havia necessidade aliás, é o óbvio, porque todo mundo aqui sabe
ler e foi distribuído o relatório- tomei çonhetimento anteontem do relatório ~ procurei lêlo. ComO V. Ext ficou calado, todos concluímos qlie ·era pela negação; até o Senador Itamar Franco também constatou, tanto que passou a usar a palavra.
De maneira que acho que agora vamos entrar na discussão, mas a questão da leitura
já ficou prejudicada.
OSR.PRESIDENTE(~amSaraiva)-Se

nador Ronan Trto, a Mesa infonna a V. ~
que ainda há mais dois pareceres a serem
proferidos em Plenário, antes da discussão e
votação.
O Sr. J8mu. Haddad- Sr. Presidente, peço a palS'?I'a_pela _ordem.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) COJiCédo_ a -palavra ao nobre Senador Jamil

Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD PRONUNCIA

~ DISéURSQ. OOE. ENTREGUE À REVI-

5'10 DO ORADOR. SERÁ PUB(JCADO
POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Não há questão de ordem a ser deddida.

à

SR. JAMIL HADDAD- Eu queria ape·
nas fazer essa colocação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -A
Presidência indaga se o Senador Fernando
Henrique Cãfdoso concluiu o seu parecer.
O SR. FERNANDO HENRIQliE CAR·
DOSO - O meu parecer está concluído, o
meu parecer foi oral, o texto está distribuido
aoS Senadores e eu pensei que já o tivessem
de antemão. Nada impede que os Senadores
leiam --o parecer, até POrque, pelo ouvido, as
minúcias vão se perder. Logo, eu considero,
como já opinei, já foi o parecer oral e já dei
a minha opinião, não vou entrar em discussão
-Com o Senador Jamíl Haddad, muito menos
com o 1Senador Itamar Franco que está aqui
tão peito de mim, tenho -até temor, porque,
na verdade, houve um acordo, sim. É que
o Senador Jamil Haddad quer mais do que
o acordo.
O acordo foi o seguinte: a proposta inicial
era que se cancel;;'lria é!5 prerrogativas de Uderança; o-que está no texto é que se concedesse
essa prerrogativa aos ilustres Senadores que
estão aqui nessa legislatura. Ele quer para
sempre, ou seja, quer um passo a mais. É
isso que se trata, toda essa tempestade é em
função disso, e é bom que o paí_s saiba que
o Regimento está sendo obstruído para que
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haja possibilidade de umas pequenas vantagens adicionais. Não vejo nenhum problema
da democracia em jogo ai Se visse, eu vota_rfa
a favor.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
parecer do Senador Fernando Henrique Cardoso conclui pela aprovação do projeto e da_s
emendas números: l, 6, 7, 8, 9, 1 L 19, 20,

22. 32. 33. 34. 36. 37. 39. 40, 41. 42. 43.
49, 54. 62, 73. 81"62. 84, 86. 92. 96. 100.
103, 104 de Plenário e 107 a 124 do Relator;
pela aprovação parcial nos termos das subemendas constantes des_te parecer das emendas de números: 2, 3, 4, 12, 18, 21, 23, 24,
25. 26. 27, 29, 38, 44, 47, 48, 50, 52, 53.
56, 57, 58, 59, 60. 61. 84. 65. 66. 67. 68.
71. 76. 77, 78. 85, 90. 91. 93, S7 e 105. Pela
rejeição das emendas números: 5, 10, 16, 17,
28, 30, 31, 55. 69, 72. 74. 79. 83. 87. 88.
94, 98, 99, 101, 102 e 106, p~la prejudicialidade das emendas de n'?"' 35 e 51; pelo destaque, para constituírem projeto em separado,
das emendas nç<; 13,14,45, e 46: as emendas
rrs 15, 63, 70, 75, 80, 89, e 95 foram retiradas
pelos autores.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso E mais ainda, Sr. Presidente: ~ de n9" 121,
122, 123 e 124, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, também receberam
parecer favorável._

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidência as integra.
Nos termos çlo art.. 147, § 29 do Re9imento
Interno, designo o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o parecer da Comissão
de ConstitJJi_ç_ãQ_ e Justiça sobre as subemen·
das de autoria do Relator, Senador Fernando
Henrique Cardoso.
OSR.J(JTAHYMAGALHÃES(PMDBBA Para emitir parecer.) -Sr. Presidente Srs.
Senadores:

PARECER
N9s termos do Parágrafo 2'~ do art.
147 do Regimento Interno, sobre lis
Emendas e Subemendas oferecidas
pelo Relator ao Projeto de Resolução
n~ 3, de 1989, que adapta o Regimento Interno do Senado Federal as disposições da Constituição da República Federativa do Brasil e dá outras

pro'<'ldêndas".
Examinando, nos termos do § 29 do art.
147 do_Regimento Interno, as Emendas e Subemendas oferecidas pelo Relator, ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso, concluimos favoravelmente às Subemendas às

Em.endas n~ 12, 18, 38. 52. 58. 59. 60, 84.
65. 67. 68. 76. 77, 78. 87. 91. 97. 105; <>às
Emendas n~ 107. 108. 109. 110. III, 112.
113. 115. 116, 117. 118. 119 e 120 da CCJ.
Concluimos, também, pela prejudicialidade
da subemenda do Relator à emenda n9 90,
tendo em vista que o assunta está melhor
tratado em outra Subemenda apresentada pelo Relator à Emenda n"' 91.
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Manifestamo-nos, ainda, favoravelmente,
nos termos das Subemendas que oferecemos
a seguir, às Subemendas do Relator às Emendas n~ 2, 3, 21, 25, 20, 61, 66, 71, 93, 97;
e às Emendas do Relator n\' 114-CC.J.
SUBEMENDA A EMENDA N> 2

Parecer favoráv_el, nos termos da Subemenda a seguir:
Modifique-se a Subemenda do Relator à
Emenda n9 2, dando a seguinte redaç:ão aos
artigos 13, 14 e 15 do PrOjeto original:
"Art. 13. Consjdera-se ausente o Senador, cujo nome não conste das listas
de 'comparedmento, ou que, estando
presente na Casa, não compareça às vo-

tações salvo obstrução declarada por Uder partidário.

Parágrafo único. Não se computará
como falta a ausência do Senador a serviço da Casa, em licença autorizada, em
desempenho de representação externa,
em Comissão Especial, integrando delegação à Conferência lnterparlamentar ou
por razões de saúde. comprovadas mediante atestado médico.
Art. 14. O Senador que estiver ausente por mais de cinco -dias no período
de um mês, terá descontados de sua remuneração, a razão de 1/30 (um trinta
avos) por dia, todos os dias de ausência."

Justificação
Objetiva-se, com essa nova redação, dar um
tratamento mais adequado e equilibrado à
questão do comparecimento dos Senadores
às sessões, sem impedir que atenda a outros
compromissos inerentes às suas funções, inclusive os que exigem sua presença nos Estados de origem.
SUBEMENDA AEMENDA N• 3

Parecer favorável nos termos da Subemenda a seguir.
Acrescente-se a subemenda do Relator à
Emenda n9 3" o seguinte inciso I renumerando
O e DI) os demais.
"I- acrescente-se ao art. 16 constante
da Emenda n' 3 o seguinte inciso I, renumerando-se os demais:

··························----·--·

Art. 16. ...••.•.

"I- na primeira meia hora da sessao,
por 5 minutos. inprorrogáveis, para breves comunicações, vedados apartes;
''"'''''''''''''"'_•_H__._ ____ ........,,,_;_..,,__.''

Justificação
A emenda objetiva manter o período de bre·
ve_s comunicações para que o Parlamentar
possa dispor de um períodCI diário, ainda que
custe, para comunicação que julgar necessária, ao mesmo tempo que servirá como elemento catalisador da presença dos Senadores
em Plenário, possibilitando o in1cio da sessão
no horário regimental, assegurando o quorum
para o seu funcionamento.

SUBEMENDA A EMENDA N• 21

Parecer favorável nos termos da Subemendaaseguir:
Dê-se ao art. 64 a seguinte redação:
"Art. 64.

de ConStituiÇão- e JustiÇá (CCJ);

6) de Relações Exteriores e Defesa Na--

dona! (CRE);
7) de Serviços e Administração
ca e Recursos Naturais (CAP)

P~bli

A Maioria, a Minoria e as re-

pres~ntações

de PartidoS Políticos e de
Blocos Parlamentares terão Uderes e Vice-Uderes.
_ __
§ -19- FOrinãdã:aMaiorla,aMinoriaserá aquela integrada pelo maior bloco Parlamentar ou Representação Partidária
que-se lhe opuser.
§ 29 A indi_ca_ção dos_UQeres Partidários será feita no início da primeira e da
terceira sessões legislativas de cada legislatura, e comunicada à Mesa em documento subscrito pela maioria dos Membros dã R"epfesentãÇão Partidária ou Bloco Parlamentar, podendo a bancada, pela
maioria, substituí-los em qualquer oportunidade.
§ 3<:> Os vice--líderes das Representações Partidárias ou Blocos Parlamentares
serão indicados pelos respectivos lideres, na proporção de um Více-Líder para
_ cada grupo de cinco integrantes de Bloco
Parlamentar ou Representação Partidária,
assegurado pelo menos um Vice-Uder e
não computada a fração inferior a 5 (cinço)."

Justificação
Aprovada a Emenda no 18, que recebeu parecer faverável do Relator, ficam eliminados
todos os parágrafos do art. 64. Entretanto, o
parecer do Relator aprova também as Emendas n 03 20, 21 e 22, restabelecendo os §§ 29,
& e 7<:> do citado artigo. ConseqUentemente,
o art 64 deveria ficar, a nosso ver, com a
redação ora apresentada nesta Subemenda.
SUBEMENDA A EMENDA N• 25

Quanto à Subemenda do Relator à Emenda
n<:>25, nosso parecer é favorável, com as alterações que julgamos necessárias. Mantém-se
a mesma quantidade de comissões que constam da subemenda do Relator (seis, mais a
Comissão Dfretoia), mas elimina-se a fiXação
rigida das subcomissões no Regimento. É dada comp-etência a cada Comissão Permanente
para criar até 4 subcomissões, que poderão
ser permanentes ou temporárias. Restabelecem-Se; -ãssini, cOm no 'la redação, as dispog_çoes do art. 74; suprimindo no pfojeto, tornando mais dinâmico o processo de apreciação de matérias -específicas do âmbito de cada
Comissão, -notadaffiente as decorrentes do
exetcíclo das PreirogâtiVas de fisCalizã.ção e
controle, mediante utilização da estrutura de
subcomissões.
Assim, os disposUivos abaixo relacionados
passam--a Vigorar com as seguinteS redaÇões:
_ _"Art. 73. As Comissões Permanentes São as Seguintes:
1) Dlretora (CDIR);

2) de Assuntos' Econômicos (CAE);
3) de Assuntos Sociais (CAS);
4)

5)

de Eduoação (CE);

"Art 74. Cabe às ÇoffiissOes Permanentes, visando ao cumprimento efetivo
de suas finalidades, no âmbito das respectivas competências, criar subcomissões permanentes ou temporárias, até o
máximo de 4 (quatro), mediante proposta
de qualquer de seus integrantes.
· § 1ç No funcionamento das subco- missões aplicar~se-ão, no que couber, as
disposições deste regimente> relativas ao
funcionamento das ComiSsões Permanentes.
§ 2? Os relatórios proferidos no âmbito das Subcomissões e por elas aprovados. serão submetidos à apreciação do
plenário da comissão, sendo a decisão
final, para todos os efeitos, proferida em
nome _desta.

No art. 78, alínea f; constante da subemenda
do Relator à Emenda n9 25, onde se lê:_
f) Comissão· de ServiÇos de lnlia-Estrutura, 23. Leia-se:
"!) Comissão de Serviços AdffiiD.istração Pública e Recursos- Naturais, 23.

e·

No art 94, alínea _h, constante da subemenda do Relator à Emenda n9 25, onde Se !é: "h) solicitar, em virtude de deliberação
da Cpmiss_ão, os serviços de funcionários
técnicos para estudo de determinado trabalho, sem prejuízo das suas atividades
nas repartições a que pertençam; Leia-se:
"h) solicitar, em virtude de deliberação da ComisSãõ, os serviços de funcionários, para estudo técnico sobre matéria
específica sem prejuízo das suas atividades nas repartições a que pertençam;

No art. 100, constante da subemenda do
Relator à Emenda n9 25, suprima-se os incisos
r e li do item 5.

O art. 103 constante da subemenda do Re_lator à Emenda no? 25 é alterado nos seguintes
termos:
"Art 103. À Comissão de SeMÇóS ePública e Recursos Naturais compete Opinar sobre matérias pertinentes a:
l) transportes terrestres, marítimos___e
ªéreos. obras públicas em geral, eXtração
rrrlneral, minas, recursos geológicos e hídricos e serviços de telecomunicações;
II} estrutura e organização -do serviço
público civH d?J União e,servidores 98. administração direta e indireta;

Administr_aç~o
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lli) normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a
administração pública, direta e indireta,
incluídas as fundações instituídas e man-

tidas pelo Poder Público, nas.diversas esferas de Governo e empresas sob o seu
controle (Const-:-art. 22, XXVII);
N) outros assuntos correlates.

Emenda n~ 25 o art. 140.A.

do

Relator à

-

SCIBEMENDA à EMENDA N' 61

Parecer favorável, nos termos da subemenda a s_eguir:
Dê-se ao caput do art. 132 -a seguinte reda.

~a

-····· .......

;.~··----

..-·--..

~··---

.......

''Art. 180. A sessão ordinária terá início

·············--··--..·-·---·-·-~Suprima-se da subemenda

"Art 179. .. ................,....___..____ ,
1- ordinárias, as rea1izadas de segunda a quinta-feira, às 14 horas, e às sextasfeJras às 9 horas;

"Art. · 132. As comissõeS Permanentes e temporárias serão secretariadas por
servidores da secretaria do Senado Fede-

ral e serão providas de âssessoramento

especializado."

Justificação
Propõe-se, no que se refere ao assessorarnento às comissões e subcomissões, conste
do texto que elas "serão providas de assessoramento especializado", expressão esta que
dá maior amplitude e precisão à matéria, a
ser explicitada no Regulamento Administra~
tivo. De um lado, procura~se impedir a indese~
jável proliferação de órgãos de assessoramen~
to dentro do Senado, incompatível com um
aproveitamento mais racional dos recursos
humanos e, de outro, antevê-se a hipótese
de prestação contratada ou conveniada de serviço -de assessoramento especializado, sem
vínculo empregatício, quando não houver assessor do quadro em condições de prover as
informações necessárias à apreciação da matéria
SCIBEMENDA À EMENDA N• 66

Parec.er favorável nos termos da Subemendaa seguir:
Dê-se ao art. 173 do Projeto a seguinte reda·
çáo:
"Art. 173. OS- depo-éiites seiaO intimados e inquiridos com observância das
normas estabelecidas no Código de Pracesso Penal."

Justificação
A subemenda complementa o dispositivo
prevendo que tanto a intimação quanto a inquirição terão que observar as normas do Có·
digo de Processo Penal e, ao mesmo tempo,
substitui a expressão "testemunhas e autoridades" por "depoentes", que nos parece mais
ampla e adequada
SUBEMENDA À EMENDA N• 71
Parecer favorável, nos termos da subemen·
da a seguir:
Dê-se aos artigos enumerados a seguinte
redação:

de segunda a quinta-feira, às 14 horas,

--e as sextas, às 9 horas, pelo relógio do
Plenário, presentes no recinto peJo menos
1/10 (um décimo) da composição do Se·
_~·nado. e te-rá a duração máxima de4 horas
e trinta minutos, salvo prorrogação ou no
caso do disposto nos arts. ,,201 e 202-.
__._

___________ ____
·~.Art,_18L

A primeira parte da sessãO,-: que fEirá a duração máxima de 2
(duas) horas, será destinada à matéria do
------expediente e aos oradores inscritos na
forma do disposto no art 19, e a palavra
dos Uderes.

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

.-.Art. 183. owmpo que se" seguir à
leitura do expediente será destinada aos
oradores do Expediente, podendo cada
um dos inscritos usar da palavra pelo prazo de 5 (Círico} minutos.
§ 1~ Supriinido
- § 2~ -Suprimido
§ 39 supnmtao
§ 49 Suprimido
§ 59 Suprimido
§ 69 Suprimido"
"Art. 186. _Terminados os discursos
do expediente, iniciar-se-á o segundo p~
tíõdo da primeira parte da sessão, que
terá a duração máxima de 60 (sessenta)
minutos, destinado aos oradores inscritos, na forma do art. 19, que poderão
da paiavra pelo prazo de 20 (vinte}
minutos.
-§ 19 As inscriçóes que não puderem
ser atendidas em virtude do levantamento
ou não realização da sessão, ou devido
a comemoração especial, s_erão transferi®s para a sessão seguinte e as destas
para as subseqüentes.
§ 21 Terminados os discursos, serão
lidos os documentos que- ainda existirem
sobre a Mesa.
§ 39 Havendo na Ordem do Día ·matéria urgente compreendida no art. 371 1
a, não haverá oradores na primeira parte
da sessão."
"Art 187. A Ordem do Dia terá iní~
do, impreterivelmente, ao término do
tempo destinado ao segundo período da
sessão, interrompendoMse, se for o caso,
-c-·-orador que estiver na tribuna."

·us:.ir-

Justificação

Consideramos a redaçâo proposta pela Comissão Diretora no Projeto original mais adequada, inclusive pela necessidade de compatibilização com as demais disposições atinentes
ao uso da palavra no período de breves comunicações.
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SUBEMENDA À EMENDA N• 93

Parecer favorável, nos termos da subemenda a seguir:
Dê-se ,~o ~r:t ~0_6 a_ s":guinte r~dação:
"Art 406. O disposto nos artigos anteriores aplicar-se~á, também, aos casos
de aval da União, Estado, Distrito Federal
ou Município, em operações de crédito
externo e interno, indusive de entidade
da administração indireta, autárquica, subordinadas aos governos federal, estadual ou ~unicipal".

·- ..-!ustificação
A Constituição de 1988 estabeleceu nova

sistemática para concessão de garantia da
União para operações de crédito externo e
íntemo.
A alteração que propOmos para o art. 406
_do Regimento consubstância a nova orientação constituc;ional.
SCIBEMENDA À EMENDA N•

9i

Parecer favorável, nos termos- da subemenda a seguir:
Dê~s_e a seguinte redação a alinea_j do art
419: .

"j) terminada a exposição do Ministro
de'"Estado, que terá a duração de 1 (uma)
hora, abrir-se~á fase de interperlação, por
qualquer Senador, dentro do assunto tratado, dispondo o interpelante de 10 (dez)
minutos, e s_endo assegurado igual prazo
para a resposta do interpelado, após o
que poderá ser contraditado pelo prazo
máximo de 5 (cinco) minutos."

Justificação
Entendemos que a redação proposta no
Projeto original, não prevendo a tréplica do
Ministro de Estado, é mais adequada às circunstâncias em que se processam os debates.
SCIBEMENDA À EMENDA N' 114-CCJ

Parecer favorável, nos termos da subemenda a seguir:
Suprima-se da alínea d _do art. 40~ na
Emenda n9 1 14-CCJ, a expressão "e do disposto no artigo 95-C'.

Justificação
O .artigo 95-C trata das audiências públicas
realizadas pelas Comissões, assunto não diretamente ligado com as disposições do artigo
402, que se referem à apreciação do Senado
sobre a escolha das autoridades, na forma
do art. 52, lll, da Constituição. Entendemos,
por isso, que não cabe a referência em questão
ao 'artigo 95-C dO.Proj~io.
Esse é o nosso parecer.

O SR. PRESIDÉNTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio
Luiz Maya, para proferir o parecer pela Comissão Diretora.
O SR. ANTONIO LCJIZ MAYA (PDS TO. Para proferir parecer. Sem revisão do ora~
dor.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Co--
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missão Diretora analisou em várias e sucessivas reuniões, adredernente Convocadas para

tratar do assunto, todas as emendas apresentadas ao Projeto de Resolução n" 3, ora em
discussão nesta Casa. E a Comissão Diretora
aprovou grande parte dessas emendas e as
aprovou na sua totalidade. Aprovou também

parte das emendas apenas parcialmente. Rejeitou um pequeno número de emendas; considerou algumas prejudicadas e em destaque
outras. A Comissão Diretora foi contrária à
introdução do pinga-fogo nas suas reuniões.
ou sessões ordinárias por considerá-la inor-

portuna ao Senado. E, coincidentemente, o
parecer da Comissão Di_retora, pelo ,menOs
substancialmente considerado no seu conteúdo, é o mesmo parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por essa razão, a Comissão
Diretora é favorável à aprovação do Projeto
de Resolução n~'<3; com as emendas já apresentadas pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça, nobre Senador Fernando
Henrique Cardoso; com as que foram aproveitadas no seu inteiro teOr; com as que foram_
aproveitadas em parte, e com as que foram
rejeitadas ou colocadas _em destaque.
Este é o parecer conclusivo da Comissão
Diretora, referente exatamente às emendas
propostas ao Projeto de Resolução n"' 3, ora
em-debate.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em discussão..
O Sr. Jutbay Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Juthay
Magalhães.

O SR. JUTHAY MAGALHÃES(PMDB - BA Pela ordem. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo dar uma explicação inicial para, em seguida, entrar com a questão de ordem.
Tenho me batido aqui para que esse projeto
do regimento seja votado com a maior urgência. Entendo, entretanto, que deve sê-lo dentro
de um clima de discussão de cada questão,
com a urgência que represente o trabalho de
todos nós. Se necessário, entraremos pela noite adentro JÜ$cutindo essa questão, mas tem
que ser discutida. Vejo agora, Sr. Presidente,
exatamente a rapidez com que o assunto está
sendo tratado. Não entendi bem o parecer
da Comissão Diretora, que deu o parecer por
exemplo, pelas subemendas apresentadas pelo Relator, que da forma do regimento, eu
tive a obdgação de apresentar aqui as propostas de modificações.
Houve alguma manifestação a respeito daquilo que foi apresentado aqui, na forma do
Regimento Interno, por aquele que foi designado pela Comissão _de Constit~lção e Justiça,
para apresentar pareceres às emendas e subemendas do relator! Como ficaram essas propostas que estão constando do parecer que
eu acabei de ler aqui, exaustivamente? A indagação que faço à Mesa é no sentido de esclarecer se o Relator da Comissão Diretora exa-
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minou essas propostas foram apresentadas,
agora, aqui, conform-e determinação da Mesa
e da Comissão de Constituição e Justiça, para
que apresentasse aqui, neste momento, as
propostas das emendas e subemendas do Sr.
Relator, Senador Fernando Henrique Ciu"doso.

cimos, quem sabe, algumas acomodações de
matérias 8qui dentro, e para isso já· não há
possibilidade regimental pelos Senadores e,
sim, somente pelos relatores. Proporia que pudéssemos aprovar esta matéria da forma como ela veio proposta, com o corriproinisso
de, dentro de uns 90 dias, estudarmos as moO SR. PRESIDENlE (Iram Saraiva) -A
dificações necessárias.
Presidência indaga se o ilustre Relator tem
Isto é um propósito de resolver o problema
condições de responder ao nobre Senador Juque estamos enfrentando, de não ter o Regi~
thay Magalhães.
mento_lntemo aprovado, sem abrirmos mão
- O SR. ANTONIO L<IIZ M.'\YA (PDC daquilo que pode ser o aperfeiçoamento_dessa
TÓ) -,.. A Comissão Diretora analisou todas
matéda. Esta é uma apreciação inicial.
as eme_f)das apresentadas _ao anteprojeto, uma
Em continuação, queria abordar o art. 73
poruma em diversas reuniões consecutivas
do parecer do Relator da Comissão de Justiça,
convocadas adredemente, para tratar do asque trata das comissões.
suntO. E sobre todãs se manifestou. Várias
ConcOrdo em que o número de comissões
deiaS eram- coincidentes e foram consideraaqui do Senado seja o menor. Tínhamos pro~
das, portanto, relacionadas umas às outras co- _ posto no relatório anterior um número maior.
mo se fora pma só pro_pos!ção. Muitas delas
Aceito o argumento de o· número ser menor,
coincidiram em conteúdo, não em forma. Em
em proveito de uma distribuição de responsaoutras oportunidades, realmente houve rejeibilidades melhor no plenário das ComissõeS,
ção dessas emendas, mas não em parte cOnsiquando o menor número de Comissões, obriderável. O que se pôde aproveitar, a Comissão
gatodamente, terá o maioi número de memDiretorci aproveitou e aprovou. Em quase tobros e, portanto, mais adequado às responsadas as e:mendas houve alguma cois_a que foi
bilidade que estas COmissões têm agora com
aproveitada. Nós participamos como supleno poder terminativo de aprovação de projetos
tes da Mesa, como suplentes convocados, e
de leis. De modo que acho que o argumento
podemos dar o testemunho de que a Mesa
é válido.
_~
trabalhou em cima dessas emendas, analisouAgora, o que não percebo conveniente é
as com cautela, com prudência, com interesse
a forma com que estes assuntos importanteS
e, realmente, o parecer coincide, subst.ancialaqui foram distribuídos nestas ·dnco ComiSfnente, com o· parecer da Comissão de Constisões, que propõe o Relator. Primeiro, porque
tuição e Justiça.
acho que aqui tem algumas questões que se- guem a estrutura administrativa do Executivó.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Os Ministério, por exemplo. Cria~se uma anaEm discussão o projeto, as emendas e sublogia das Comissões e Subcomissões ao Mimendas.
nistérios, à estrutura administrativa do Execu· - -Concedo a palavra ao nobre Senador Jamll
tivo.
Haddad para discutir S. ~· dispõe de 20 miAcho que essa analogia não_é boa, porque
nutos.
a Administração Pública do Executivo contém
um conjunto de equívocos, que o Congresso,
O SR. JAMIL HADDAD, PRONUNCIA
que o Parlamento não pode passar recibo.
DISCURSO Q{!E, ENTREGUE À RElll·
CreiO que uin deles é esta inadequação,
,S.ÍO DO ORADOR. SERÁ PCIBUCADO
por exemplo, de situar a questão do café, que
POSTERIORMENTE.
é um produto da agricultura, no Ministério da
O Sr. Ney Maranhão - Sr. Presidente,
Indústria e Comércio;_ de situar a questão da
peço a palavra para u!fla questão de or~em.
cana. do Projeto Proãlcool, da produção de
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)cana do País, também no Ministério da IndúsTem a palavra o nobre Senador.
tria e do Comércio e não no da Agricultura,
_
_ __
o que setja o mais razoável._
O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
E dessaS meâidãs que o ExecUtivo tomou
Para uma questão de oi"dem. Sem revisão do
ultimamen~e. de preferir manter o Ministério
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
da IndúStria- do Coméfdo e extinguir 6 MinisEu gostaria de fazer uma pergunta à Mesa:
tério de Ciência e Tecnologia. Ora, se tivesse
o Regimento do Senado pode revogar uma
que extinguir o Ministério hoje, neste momenlei eleitoral?
to histórico que estamos vivendo, não seria_
o de Ciência e Tecnologia, mas o da Indústria
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) e Comércio, que foi muito bom na década
Não, o Regimento apenas dirige,mas não pode 30, de 40, de 50 sei lá quanto tempo ele
de revogar, absolutamente.
foi realmente útil mas que, hoje, ele está superado diante desta realidade que nós vivemos.
O SR. NEY MARANHÃO - Muito obriDe modo que, então, a criação das comissões
gado.
e subcomissões, interpretando esse espírito,
acho que não faz o melhor papel daqui.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB SC. Para discutir. Sem revisão do orador.)O Sr. Jut.ahy .Magalhães - Permit~ V.
Sr. Presldente, Srs. Senadores, há discussão
Ex' um aparte?
deste assunto, tão importante e tão urgente
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouço o
para o Senado Federal, acho ser necessário
aparte do nobre Senador Jut.ahy Magalhães.
se fazerem algumas adaptações, alguns acrés-

e
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O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Dirceu Carneiro, V. Ex" examinou ess~ assunto

De mo_9o que eu acho que isso precisava ser
reparado. Portanto, acho que é preciso que
do regimento, com a seriedade que sempre
se emende, porque é Incompetente, aqui, no
colocou no exame das matérias no interesse
desdobramento da matéria e se restabeleça
do Senado, foi relator, na Mesa anterior, aresa questão urbana como uma _das questões
peito da proposta que foi encaminhada ao
permanentes a_ serem discutidas_ aqui, nesta
Plenário inicialmente, V. Ex- conhece bem a
Casa,-de representãÇãb dos estados e da so~
amplitude das reformas que foram feitas, das
-:iedade brasileira.
propostas que foram apresentadas, e, nessa _
Sobre a questão da tecnologia, que na proquestão das comissões, V. Ex' tem razáo,
posta vem situada na ComLssão de_ Educação,
quando diz que é válido que se faça uma redueu queria, também, manifestar a minha discorção, como .era a proposta inicial onde, tam- dância pela situação que esta matéria está asbém, V. EX' foi relator. Havia uma propo:::.ta
sumindo. A questão ciência e tecnologia, hoje,
inicial para redução, agora reduzindo para
é !'flUitç mais uma questão ecc'1ômica do que
mais, mas tudo bem. Agore~, o que não posso
uma questão acadêmica Porta lto, ela se gjtua
entender é a criação das subcomissões, pormuito mais adequadamente na Comissão de
que, aí, na realidade, em vez de se reduzir Assuntos Económicos do que na Comissão
as comissões, estamos ampliando, porque ca- de Educação. Portanto, eu queria propor uma
da subcomissão funcionará como uma verda- correção nesse aspecto.
deira comissão. Então, em vez de seis comisHoje, todos os que têm um mfnimo contato
sões nós teremos vinte e quatro comissões,
cóm a economia sabem que o maior produto
mais Comissão Diretora, mais Comissão de
que se troca, na balança comercial dos paises
Fiscalização Financeira, mais Comissão do
desenvolvidos, é tecnologia. Portanto, os paíDistrito Federal, serão vinte e sete comissões.
E. para termos vinte e _Sete preSidentes, vinte ses que são detentores de matéria-prima, de
mão-de-obra e de energia baratas, perdem,
e sete vice-presídentes,. acho·que isso é para
hoje, terreno e poder de barganha para aquedar cargo também a todos que queiram ser
les países que detêm os maiores avanços da
presidentes de comissões. Até na área admitecnologia. Porque os produtos hoje não vanistrativa, nós vamos ter dificuldades, porque
lem pela quantidade de matéria-prima barata
cada presidente de subcomissão vai querer
que possam ter, não valem tanto pela mão-detambém ter as condições normais, para o funobra e pela energia baratas que possam estar
cionamento da sua subcomissão, que será
embutidas, mas pela quantidade de itens tecpermanente dentro da proposta. Então, eu
nológicos que cada um possui.
acho que a subcomis!lião deveria ser criada
Portanto, este item teni muito mais natureza
de acordo com a necessidade do momento
económica do que acadêmica no mundo de
em que a Comissão julgasse ser necessária
hoje. Assim, embora tenha ciência que é basia criação -da subcomissão. Esse, é- que seria
camente da á_r_e_a_ acadêmica, a tecnologia é
o caminho mais apropriado.
uma parte que deve estar citada na economia
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Perfeito. Os países, que não têin mUito poder econôEu, de certo modo, também participo desta nikõ, utilizam mais essa queStãO de ciência
visão que acaba de explicitar o Senador Jutahy e tecnologia pela sua natureza acadêmica, isto
Magalhães. Entendo que essa proposta procu- é; as ciências de Matemática e outras quesra atender à competência terminativa das co- tõ_es, _que não exigem tanto investimento e
missôes de votar e de concluir projetes de nem infra-estrutura, encontramos em desenlei e utilizou esse artificio das subcomissões, volvimento eln qualquer .País _da Amértca La~
para permitir que, no grande plenário -das co- tina.
Quanto aos institutos de pesquisas e a promissões, o número fosse bastante mais expressivo do que numa divisão maior de comis- dução de pesquisa básica ou aplicada não
sões aqui, na Casa.
também, o argu- são todos os países que os têm. Os que os
mento que V. EX levanta, é ponderável. Preci- possuem s21o os palses que têm maior poder
samos refletir sobre ele e quem sabe encontrar económico e só isto já caracteriza o seu peso
o caminho que comporte a questão, no todo econôJillco e não acadêmico ou educacional.
Esta era LJrna questão que também eu gostaria
e nas partes, como foi aqui evidenciado.
Por outrO lado, eu queria levantar aqui, tam- de colocar. Quantci à questão de agricultura
bém, um aspecto importante, que é a ausência e desenvolvimento regional, creio que nesta
da proposta das comlssOes, sobre questão ur- área poderiamos s!tuar também a questão urbana Digo questão urbana porque ela é o
bana do nosso País. o Brasil está com 72%
do povo brasileiro nos 3,5% do território urba- mesmo universo, embora na concepção juri~
no e configura-se, desse modo, quase que dica brasileira estejam separados, do ponto
um amontoado de populaçOes em um territó- de vista dos estatutos, dos regimes jurídicos,
rio tão pequeno, com uma complexidade que a parte urbana e rural do território brasileiro.
é a da vida e das relações humanas, de produ- Parece-me que essa é uma concepção supeção; de trabalho, -de cultura, de lazer, de trans- rada que vem da Revolução Mexicana ainda
porte, de reprodução, e assim por diante, co- do começo dCi século e que aqUi, no Brasil,
mo um qos maiores desafios _do final do sécu- ainda consagramos na atual Constituição,
lo e, seguramente, do inicio do próximo, E
m~s ~- tendência da evolução dessa questão
esse assunto, que mereceu um título na Cons- é cOnsiderar sob o mesmo es\a:tuto jurídic;.o,
titUinte e, depois, na Constituição, não recebe, sOb o rriesmo regime jurídico, FI parte urbana
aqui, no trato das comissões, uma palavra. e a parte rural do território, porque elas são
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um universo só e a concepção dualista dessa
qu~~o_é superada. Creio também que nisso
podíamos evoluír aqui no Senado, no sentido
positivo e modemizador dessa concepção de
estrutura.
A meu ver, a questão do meio ambiente,
como vem aqui colocada, embora eu reco~
nheça que se trate de uma questão social sobretudo, vem como uma cõncepção amaz:ônica, porque coloca meio ambiente e populações indígenas vinculadas. Essa ê- uma concepção da semana, do mês, porque os problemas do ambiente foram dominados pela
questão amazônica e pela questão indígena.
Naturalmente, não é uma questão permanente, mas do momento. O meio -~unbieiite-e Uma
-questão Urbana, é uma questão rural, é uma
questão amazónica e é uma questão de todas
as regiões de nosso País. Logo, elas não precisavam ficar estritamente vinculadas a ~ssa
questão maiS regional, que é evidentemente
um dos problemas mais aguçados qu~ temos,
mas não o único nem a síntese dos problemas.

-0 Sr. Odacir Soares- V. EX' rrie pefniite
utn aparte?
O SR. DIRCEU CARNEIRO -Ouço V.

EX' com prazer.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex" estáTãZendo
um-a apreciação geral, aspecto por aspecto,
do Regimento Interno. Hã uma inovação que,
a meu ver, aparentemente, modernizaria o
processo legislatiVo: o da criação em cada comissão permanente. Isso resultou exatamente
da diminuição do número de comissões permanentes, que é a criação de 'sulx:omissões
em cada comissão permanente. Na realidade,
çqmo está posto no anteprojeto e no próprio
parecer do Senádor Fernando Henrique Cardoso, essas-SubcoiriissõeS-terao um funciona~
menta in6cuo, porque as matérias que nelas
forem disCUtidas - e são muitas - a distribuição dessas matérias por comissão, iSto é,
a extinção de comissões, a redução do número de comissões para sete, com a criação de
subcomissões e com o acúmulo de matéria
por comissão, conseqüentemente, por subcomissão, aparentemente parece uma ação moderilizadora do processo legislativo. Ao mesmo tempo, percebe-se, pelo texto do anteprojeto, que essas subcomissões não darão, às
matérias que forem submetidas à sua apreciação, solução terminativa, que será sempre dada pela comissão permanente no primeiro
momento.--uma vez que elas, pelo novo texto
passam a ter poder de decidir as matérias
no âmbito de suas atribuições. Não sei se a
inovação, repre~entada pela criação de subcomissões nas comissões permanentes, como
conseqüência da extinção de uma série de
comissões, se essa inovação, na realidade, na
prática legislativa, no processo legislativo, terá
resultados positivOS. uma vez que essas subcomissões vão p~ssar a ter atribuições amplas
para discutir as matérias, que antes eram objeto de discussão das comissões permanentes,
mas não têm poder dedsório, porque todas
as matérias s6 terão fim no âmbito das próprias comissões. Outro aspecto que me pare-

-
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ceu casuistico no parecer do SenaaorFemando Henrique Cardoso, e que está proibtdo no
Regimento atual, é aquele que proíbe aos

membros da Mesa Diretora fazer parte de outras comissões técnicaS permanentes. Pelo
anteprojeto e pelo parecer do Senador Fernando Henrique Cardoso, os atuais membros
da Mesa Diretora vão poder participar também, ao contrário do que acontece hoje, das
comissões permanentes. Acho que essas matérias demandariam uma apr-eciação mais
aprofundada, de modo a que pudéssemos
realmente acelerar o processo legislativo, que
pudéssemos realmente modernizar o processo legislativo. Outro aspecto - Queria voltar
a uma discussão, se V. Ex" me permite, peço
vênia por estar tomando o seu tempo - é
essa questão das lideranças dos pequenos
Partidos. Em nenhum momento o texto do
anteprojeto, elaborado pela Mesa Diretora, e
o texto do parecer do Senador Fernando Henrique Cardoso fazem ·referênd;,. à questão da
instrumentalização a ser deferida ao funcionamento dessas lideranças. Na realidade, pelo
texto que aqui está, e que estamos discutindo,
as lideranças dos pequenos Partldos-vão desãparecer, os pequenos Partidos não terão líderes. Essa é que é a realidade. Não se está
discutindo aqui a questão do automóvel, a
questão da franquia telegráfica ou a questão
do gabinete; essa questão deVe_-ser óbjeto do
Regulamento Administrativo dO s-eriado Federal e não objeto do Regimento Tntemo do Senado Federal. O que se está discUtindo aqui
é o que consta do anteprojeto e _que, a meu
ver, constitui uma violência que se pratica contra o direito das minorias, ou ·seja, a extinção
-ao contrário do que permite a Lei OrgâniCa
dos Partidos Políticos -., do funcionamento
das lideranças. Mas se quiséssemos aprofun·
dar, com honestidade, esta discussão, se esta
discussão pudesse ser levada ao funcionamento das lideranças, precisariafficis não ser
hipócritas, porque todos os partidos políticos
- o PMDB que é o maior partido político,
a Frente Liberal e todos os pã.rtidos políticos
ideológicos ou não, ideológicos, programáticos, doutrinários ou nâo - funcionam graças a recursos que lhes são repassados, de
forma indireta, pela Câmara dos Deputados
ou pelo Senado Federal, inclusive contrariima legislação federal. Então, nãõ Vamos ser hi·
p6critas. Se não vamos -conceder instrumen·
tos para que as lide~anças dos peQuenos partidos funcionem num País COrri àS dimensões
continentais como as· do Brasil, nós também
vamos impedir que, contrariando o que dispõe
a lei hoje, os partidos políticos, todos eles,
sem exceÇão, funcionem nas dependências
e com os recursos do Poder Legislativo brasileiro, o que constitui um ato---'de irregularidade
administrativa e fmanceira,- süjeito, inclusive,
à fiscalização'do Tribunal de Contas da União,
que tem feito vista grOssa desSã i'eãlidade ii'regular que o BrasU pratica. Então, 'e"Ssa questãO
de que se o pequeno partido vai ter automóvel,
vai ter carta, isso é bobagem. Se temos essa
preocupação de estabelecer aqui dentro um
clima de decência e de honestidade, inclusive
no manejo das verbas públicas, o Sr. Presi·

dente -ao--senado Federal e O Sr. Presidente
da Camara- dos Deputados têm que mandar
amanhã fechar a porta de todos os partidos
que furiCioham com os recursoS do Poder Legi:>lativo. ~ra_ ~se o apa~e.
O SR. DIRCEU CARNEIRO - Ouvi o
aparte do_ nobre Senador Odaçlr Soares e tenho com alguns aspectos da sua proposta
uma identificação. E outros aspectos nós gostariamos de discutir, para termos um ponto
comum--um pouco mais esclarecido, a propósito da utilização pelos partidos políticos da
estrutura do Legislativo, de modo não muito
claro e nem muito disciplinado pela legislação.
É_ um aspecto que tem que ser resolvido pelo
repasse de verbas que devem vir do poder
público reconhecendo o partido como uma
parte das instituições públicas dos países democráticos que têm que receber para não se
atirar nos braços de grupos económicos ou
de extorsões como essas que foram citadas
aqui.
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inovadores. E essa questão da inovação ·aeve
ter flexibilidade.
Acho que deveria ficar aqui estabelecida a
possibilidade de se criar subcomissões que
tivessem um período até determinado de existência, porque ó que tem sentido na-estrutura
pública, a criação de um ministério, de uma
tomissão ou _de .uma secretaria especial, é
o·-desafio que exiSte na sociedade, que uma
vez superado perde o sentido dessa entidade
ou dessa instituição pública e ela pode ser
extinta ou mudada que não causará mal algum à sociedade, pelo contrário, somente
bem.
Eu queria colocar, para encerrar: ou fazemos um acordo de votar c:o mo está essa matéria, com a possibilidade de reformá-la num
período próximo a ser estabeleçido, ou deveremos nos alongar aqui um pouco mais para
discutir melhor, aprofundar e aperfeiçoar essa
matéria.
Era o que queríamos colocar, Sr. Presidente,
Srs. Senadores.

Por outro lado, também creio que temos
Durante o discurso do Sr. DirCeu Cat·
que dar uma solução para esse problema que
neíro, o Sr. Iram Saraiva~ 1~ Vice-Presin_9s deixa mal perante a sociedade, que é o
dente, deixa a cadeirª e/a presidência que
Regimento Interno. Nós temos que ou aproé ocupada pelo ·sr. NelsOn Cilmeiró, Prevá-lo COfD_O está,_ c;Ientro de um compromisso
sidente.
de uma revisão_ num prazO razoável que as
l_ideranças e os senadores concordem, ou teO Sr. Fernando Henrique Cardoso ríamos que exàmTnár a possibilidade de fazer Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
algLlns acréscimos aqui, como, inclusive, tiveO SR. PRESIDENTE (Nelson CarrÍ~iro)
mos oportunidade de discutir, particularmente
com o Senador Fernando Henrique Cardoso, - Concedo a -palavra, pela ordem, ao_ nobre
Relator da matéria na. Comissão de Consti- Senador Fernando Henrique Cardoso.
tuição e JuStiÇa,-qUe também concorda com
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARalguns aspectos que devessem ser acrescidos
DOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem reviaqui, como -o da questão urbana. Creio que
são do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadoesta matéria precisa de uma certa liderança,
particularmente no que diz respeito às comis- res, depois dessa tarde de discussão, como
sões da estrutura administrativa do País, por~ relator da matéria, queria pedir a V. Ex' qUe
encerrássemos a discussão de__h_oje, dandoque temos aqui que ser criativos e- ínõVadores.
Se o Executivo tem uina eSiiutura mais pesa: noS" tempo para, tendo refletido sobre o que
da, tem um momento de inércia muito maior aqui foi proposto e dito, pudéssemos, junta·
mente com o Senador Jutahy Magalhães, que
e, portanto, tem dificuldade de resolver probleé relator-revisor, e com o relator da Mesa, chemas da modernidade, a não ser por reformas
gar a uma formulação que eventualmente pudemoradas, complicadas e contraditórias,
desse satisfaz_er a um nómero maior de sena·
nós, aqui no Parlamento, que não temos tantas
dores aqui presentes.
limitações como o Executivo, devemos aponPor exemplo; o que disse o Senador Dirceu
tar questões importantes para a modernidade
Carneiro, acho que ele tem razão, no que se
da adminlstrãção pública do País.
refere à questão da política urbana.
Quero fazef referênda agora, aqui, particuHá um mecanismo proposto pelo Senador
larmente, a algumas estatais que o Governo
Jutahy Magalhães no sentido de deixar as subM
extinguiu por-medida provisória, que achei -ver·
comissões com uma maior flexibilidade.
dadeiros equívocos, como a questão da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, que _Quem sabe por aí pudéssemos encaminhar.
Parece-me que não estamos aqui a ferro
é uma empresa que acumula tecnologia no
e fogo, e que o nosso interesse não é o de
setor de transporte coletivo urbano e é o único
esmagar opiniões mas de chegar a um Regiórgão na· País que trata deste assunto, visto
mento que permita um melhor funcionamenque todo transporte coletivo do País é um serto do Senado, e tendo em vista que s_e levamos
viço-púbUco e, portanto, sô é determinado pela
a maior parte do tempo discutindo uma quesinidanvaprr./áda quando em ·concessão. Portão, que no meu modo de entender e dos
tanto, não há -nenhum estímulo da iniciativa
próprios proponentes, ê menor, diante da
privada começar a acumular conhecimento
complexidade da questão do Regimento Inter'ou começar a pesquisar este- assunto,- ViSto
no, eu pediria a V. Ex' que encerrássemos,
que éla nao tem âireito líqUido e- certo de utilihoje, a discussão e eu tenho a convicção de
zá-lo, senão por concess~o. Por esses aspec·
que, ·com urri pouco de boa vontade, amanhã_
tos é que acho que não precisamos aqui seguir
à imagem e semelhança da estrutura adminis- nós teríamos a possibilidade, entre as emen·
das apresentadas - o parecer_ do Senador
trativa do Poder ExeCutivo. mas poâ.emos ser
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Jutahy e o nosso- de chege~rmos a um caminho que pudesse ser, senão consensual, mas
sustentado por uma maioria sólida e não imposta.

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.

OSR.J(ffAHYMAGALHÃES(PMDBBA Pela ordem. Sem revi;são do orador.) Sr. Presidente, Srs. Sen'adóres; é mais -para
uma indagação. Eu pei"gunto a V. 'Ex': há alguma sessão prevista para o Congresso Nacional
amanhã pela manhã? Se não houver, seria
passivei V. EX" convocar uma sessão extraordinária do Senado, para continuarmos a discuss_ão da questão do Regimento, amanhã de
manhã, a fiiTl de chegarmos, mais rapidamente, à conclusão dos trabalhos, porque a intenção não é protelar a votação do Regimento,
mas dar condições de discussão, não encerrarmos as discussões enquanto não for esgotada a matéria.
Pergunto a V. Ex" se seria viável fazer essa
convocação em sessão extraordinária para
discussão e votação do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Esclareço a V. Ex• que a presidência tem
encontrado dificuldades em convocar sessões
do Congresso para quinta-feira pela manhã
porque se reúnem as comissões da Câmara
dos Deputados.
Várias críticas têm sido feitaS-à Presiaéncia
por ter convocado sessões ao mesmo tempo
em que se realizam as sessões daS comissões
da Câmara dos DeputadOs:- As comissões não compreendem que o trabalho prioritáriO é o dO CongresSo- Nacional,
e pleiteiam que essas reuniões sejam à noite,
mas na noite de quinta-feira: não hâ número
para votar, porque os deputados, não permitem o quorum necessárioA Se isso ocorresse
seria tudo muito mais fácil.
De modo que não há, na intenção da presidência do Senado, como presidente do Congresso, a intenção de convocar sessão do
Congresso para amanhã pela manhã.
Se não houver objeção do Plenário, e como
esta é matéria realmente urgente, em que é
preciso chegar ao fim, e não há ainda reuniões
de todas as comissões, porque elas esUio dependendo da aprovação__deste regimento,
creio que pode' haver uma sessão para continuação da discussão amanhã, já que estamos
a três minutos do prazo fatal, que são 18 horas
e 30 minutos.
-Teríamos que suspender a discussão, já que
somente no fim da segunda sessão de discussão é possível pedir o seu encerramento, e
estamos na primeira sessão de discussão...

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson carneiro)_
-Um momento,. nobre Senador. Eu queria
conduir que, 'se o Plenário assini decidir, não

há qualquer obstáculo por parte da Mesa,
quanto a se rea1izar, amanhã, uma sessão, pela
manhã, para continuar a discussão. Aqui haverá eleição para a Comissão do Distrito Federal,
mas será eleição parcial. Irão apenas os s_enadores para votar e voltam. Não vão debater,
vão apenas eleger. E parece-me que há a Comissão de Fisca1ização convocada para amanhã. Não. S6 há ~ dp Distrito federal.
Portanto, a ausência, durante a discussão,
de alguns senadores para que participem da
Comissã_p do Distrito Federal não prejudicará
o andame~o da discu~o. porque a matéria
será votada ao fim da discussão.
Se não houver objeçãO do PlenáriO, _eu con:voco uma sessão extraordinária para amanhã
às 1O horas, para continuarmos a discussão
da matéria ora em exame.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO (RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr._ Presidente; Srs. Senadore_s, eu estava: inscrito para
Talar sobfe -a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Infelizmente, eu não dei a paJavra a V. EX'
porque faJtam dois minutos para _o encerramento da sessão. E.. o plenário tem muito pra~
zer de ouvir V. Ex!' Seria uma injustiça se o
obrigasse a ouvi-lo por apenas dois minutos.
O SR. ITAMAR FRANCO -Agradeço
a V. Ex', mas vou ut:flizar esses dois minutos
para fazer um apelo ao nobre Uder Ronan
Tito, não apenas para que se transfira a reuniãO-para amanhã. Seria muito cômodo trans·
ferl-la para amanhã. Eu gostaria de solicitar
de V. Bel', do nobre Relator, e também do nobre
Senador Jutahy Magalhães, que procedamos
ainda hoje, se for o caso, para se Colocar amanhã na matéria, ajuste em relação ao problema
do Regimento da CàSa. Não se trata apenas
da questão da liderança dos partidos menores,
dos chamados partidos ideológicos, como
quis caracterizar o-Sr. ·senador Fernando Henrique Cardoso. É preciso deixar bem claro,
Senador Ronan Tito e Srs. Senadores Ney Maranhão, Jamil Haddad, Mário Maia, para não
parecer à imprensa, amanhã, que se está discutindo aqui a briga de um carro, de um gabinete... A.questão é muito maior e importante.
Ainda há pouco eu conversava com o Senador
Alfredo Campos, que foi presidente da COmts=.
são de Constituição e Justiça, que me dizia,
por exemplo, uma coisa que considero absurda e que está agora no Regimento: é que qual~
qUér Cb-rrifssão pode julgar a constitucionalidade. Ora, isso tem (jue partir da ConiiSsão
de Constituição e Justiça. Imagine~ Comissão
de Minas e Energia examinar aspecto constitucionall Seria um absurdo se realmente estiver
isto no novo RegimentO.
Então, são ajustes, Senador Ronan Tito. Faço um apelo a V, Ex• para que possamos estudar e dar à Casa, o mais rapidamente possível,
o Seu mecanismo de trabalho. Mas não discutir aqui, gabinete, carro, franquia, gráfica... Ao
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contrário! Já assisti aqUi, quando se extinguiram os partidos, que o Partido Popular surgiu
de gabinete, Senador. Se _não tiVesse Um gabinete aqui, o Partido Popular não teria se firmado no Brasil. O próprio PMDB não teria s_e
firmado. O próprio PDS tinha a secreta_ria-geral num dos corredores. O problema não é
de sala, o problema é de estrutufa, é" de adequar o Regimento Interno da casa naquilo
que se quer. Mas, nã.P vamQs levar a coisa
na mediocridade que _se pretende dar a essas
questões, razão pela qual, Senador Ronan Tito,
encaminho a V. Ex" essa solicitação e esse
apelo.

O Sr. Ronan Tito -Peço ·a pa1avra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Coricedo a palavi'a, pela ciidem, ao nobre
Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero endossar o apelo que nie fazem e
aceito in Jimine, de plano eSse pedido de encerramento da sessão para que possamos discutir e entrar ein entendimento sobre o Regimento Interno.
Quero dizer ao Senador Itamar Frando que
algumas questões também me sensibilizam,
apesar de arites tê:-las estudado. Mas, hoje revi
:;:dgumas delas inclusive a da constitucionalidade argüida pelo Senador Jamil Haddad,
que é .a questão das lideranç.:!s, que me sensibilizou e também ao Senador Fem~o Henrique Cardoso. Senslbilizou~me-também o aparte do eminente Senador Dirceu Cardoso na
questão das Subcomissões, de maneira que
passei até a estudar uma emenda do Senador
Jutahy Maglhães. ·
Acho que tudo isso é proveitoso e acoJho,
com muito prazer, essa sugestão do Senador
Itamar Franco._ Vamos tentar o entendimento
até amanhã, para que a discussão fique- mais
suave e possamos chegar a um aç:ordo para
a votação desse Regimento que deve ser de
toc;la a Casa. Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. Ex' (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tendo em vista o término do prazo regim~ntaJ da s~ã_o, deixam de ser apreciados
os-íteris l e 2, constantes
da Ordeffi dÕ -Dia.
- .
.

são Os seguintes os itens cuja ·aprecia~
ção ~ca sobrestada:

1
Veto Pan:lal
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 Pú·
blico do TribunaJ de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 49
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2
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•l9 DE 1989
(Em regime de urgência- Arl371, "C',
do Regimento Interno)

inesperado desabafo. S. ~ disse que a
-culpa do fracasso ini<::ial, que preferiu cha-~ ·mar de insucesso _da atual política econô~--- miCã, não deve: seratribuída ao Governo,
---- e sim ao Congress_o Nadonal e, em certa
medida, à nova Coii.stituiçáo".

sr.-

"Há lnuito tempo,
P~eSrderlte, estou para
comentar a atuação do Sr. Maüson da Nóbredo Senador João Menezes, que pro1be emis~ ga à frente do Ministério da Fazenda. Poucas
são de moeda pelo prazo de sessenta dias pes_soas o conhecem nesta Casa e eu próprio
e dá_ outras providências. (Dependendo de pa· não tenho de S. EX' um conhecimento maior,
recer.)
embora seja o ministro meu conterrâneo da
Paraiba. Mandei buscar, hoje, na bíblioteca do
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Senado, duas informaÇões: uma sobre Maíl- Nada mais havendo a tratar,_ vou encerrar son da Nóbrega e outra sobre Domingos Fer: __
a sessão, convocando sessão extraordinária nandes Calabar. Chega aqui a resposta dizenpara amã.nhã, às 1Oh, com a seguinte
do o seguinte: não existem registres. De onde
aferi, Sr. Presidente, que os traidores não deixam registro na História, embora este fique
ORDEM DO DIA
na consciência do povo.
Calabar foLaquele que traiu o Brasi1 na époContinuação da discussão, em turno único, ca da Invasão Holandesa no Nordeste, sendo
do Projeto de Resolução_n., 3, de 1989~ d~ gattoteado de noite, em Porto Calvo, em julho
autoria da COmissão Diretora, que adapta o de 1635.
Regimento Interno do Senado Federal às dis-Maüson da Nóbrega é um dos maiores traiposições da Constitulç_ão da República Fede- dores que o País está conhecendo; ele espera
rativa do Brasil e dá outras providências, tendo ser recompensado pelo servilismo. RecentePARECERES, proferidos em plenário, pela
mente, o próprio Presidente Ulysses GuimaComissJo de Cõnsh1uição e Justiça, Sena- rães disse que todo esse esforço de S. EX"
dores Fernando Henrique Cardoso e Jutahy o Ministro da Fazenda, ess_e servilismo todo,
/Y\agalhães.
essa posição antibrasil, é para que S. EX' possa
ComíSSáo Diretora, Senador_ Antônio Luiz se habilitar a um emprego no Fundo Monetário Internacional. Isso foi dito pelo Dr. Ulysses
Maya.
Guimarães, que- ilãó -€ boinem de exageros
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) em seus p~pnunciamentos.
- Está encerrada a sessão.
Sr. PreSidente, Maílson da Nóbrega culpa
o Congresso Nacional e culpa a Coristituição.
(Levanta-se a sessão às 18h29min.)
A Constituição foi feita pelo País - nós so_rnos..seus..representantes. Nunca uma nação
participou de forma tão ·eficiente quanto oBraD/SCXJRSO PRONUNCfADO-PELOSR. 51.1 na feitura desta nova COnstituição, e S. EX'
/.E/TE CHA w=-5 NA SESSÃO DE 3-4-89 diz qUe a COl1StitUfs:ão é que o está freando.
E QUE, ENTREGUE À REVfSÃO DO Já oome·ça EX' a mostrar uma grande ignoORADOR, SERIA PUBliCADO POSTE- ràifcia. A Constituição foi feita para mUdar,
e não para manter o status quo, porque, se
RIORMENTE.
o fosse, não seria preciso mudança alguma
OSR.LEITECHAVES(PMDB-PR.Pro- da Constituição;
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presid~':lte,
Ea que impressiona ainda no País, Sr. Presifui hoje surpreendido com as manchetes dos dente, é que há muitos burocratas que dizem
grandes jornais que circulam no Pafs. Diz o
que a Constituição não se adapta à realidade,
jornal O Globo: "Mafison acusa Congresso de quando ela foi fe"ita para mudaf a realidade
impedir cortes"; a manchete doJomal do Bri!~ cruel em que vivemos.
si/ diz: "Mru1son cupa Congresso·por aumento
Mas, disse mals S. EX', o .Ministro Maílscln,
do déficit'" e a Folh___a de _s._ Paulo diz: "Ministro culpando o Congresso_ porque revidou a sucritica a atuai;ão-do CQilQieS&:> Nacional'".
pressão, a extinção de algumas empresas, emEssas declarações foram feitas pelo Ministro decorrência de Um ato sustatório assegurado
da Fazenda Maílson da_N_óbrega na sede do pela Constituição(.
Fundo Monetário Internacional, em WashingO+le empresas eram essas? O Geipot, o Incra, a Embrater e a EBTU.
ton.
O jornal O Globo diz textu~lm~nte:
·--sr. Presidente, essas empresas, não davam
"Quando jornalistas lhe pediram, on- prejuízo algum, não aumentavam em nada
tem de manhã, na sede do Fundo Mone- a despesa nacional, porque mesmo· que fostário !ntemadonal, que justifi_casse o fato sem supressas _os seus fundoná_rios continuado índice da inflação brasileira ter tido riam na folha de pagamentos, assegurandoum ·considerável aumento em março, lheS a lei o direito de escolha de outro mlnis-.
apesar de estar em vigor um c;:ongela- tério" para trabalharem.
mento de preços, o Ministro da Fazenda,
LDgo, é insincero e :irreal esse comportamento d_o Senhor ministro da Fazenda.
Maüson da Nóbrega respondeu com um

Discussão, em primeiro turno, do Projeto

de Lei do Senado
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E o que é, Sr. Presidente, o EBTU? E o
Getpot? São organismos de preparação de
técnicOs para a elaborçaão de projetas administrativos.
Então, de um__tempo a esta parte, o Pais
vem encolhendo, está ficando paralisado em
tudo e o que é essencial se extingue. O qtie
se deve fazer, quando um órgão está inativo?
Ativá-Io.
E S. Ex", o Sr. Ministro Mru1son, vem dizer
que nós impedimos...
O Sr. João Lobo - V. Ex' me permite
um aparte, nobre Senador?
OSR. LEITE CHAVES-Logo em seguida darei o aparte a V. Br.', nobre Senador.
_.impedimos que as empresas públicas fossem privatizadas, para contenção de despesas.
Sr. Presidente,_ veja que ministro primário,
aliás, o pouco da biografla que encontrei vai
assombrar esta Casa.
Sr. Presidente, esse Instrumento de -interesses inconfessáveis quer realizar a felicidade
nacional vendendo empresas públicas. Mas
-a quem as quer vendê-las? A quem aparecer.
Por que não ousa S. Ex• primeiro fazer um
cadastro de quem tem condições para comprar essas empresas que hoje estão nas mãos
do Governo? _QUem não sabe que a grande
maioria veio para as mãos do poder público
pela falência decorrente da incapacidade de~:
sã iniciativa pfivada nacional, ressalvados ã.iguns casos que merecem ser estimulados?
Sr. Presidente, S. Ex" não falou do ministério,
nem falou desta Casa, não falou do nosso
estado de origem, que é a Paraíba, que hoje
se compunge com esse procedimento. S. ~
falou de Washington. E mais, falou das salas
do Fundo Monetário Internacional. E o_ pior,
não foi s6 is_so, falou em nome dos credores
e n~o dos brasileiros, justificando posições extemas. E aqui, está, no Jornal do BrasU, pala_vras textuajs do Sr. Maüson:

"O Brasil recebeu do Governo americano a recomendação de procurar diretamente os banqueiros para começar a negociar já novos esquemas de redução da
dívida, baseados nos princípios consagrados pelo Plano Brady.
O Ministro Maílson da Nóbrega deu essa informação, ontem, ao reiterar que foi
mal-entendido- panos quentes- o comentário do Subsecretário 'do Tesouro,
David Monford, sobre a exclusão do Brasi1 da lista dos primeiros países a se beneficiarem com o plano americano de redução da dívida. Segundo M_aílson, que se
encontrará hoje com o Secretário do Tesouro Nkholas Brady, na sede do FMI,
os países europe"us têm sérias restriçõ-es
ao plano americano."

Então, S. Ex" já está falando Pelos credores
intemacionats: Além do mais, Sr. Presidente,
não é surpresa, porque, quando o Presidente
Samey, descOntente com a su-a atuação, certa
-.:ez resolveu demiti-lo, veio a resposta externa
que, se o Presidente Samey demitisse Maüson
da Nóbrega, estariam suspensas as negociações a respeito da dívida brasileira.
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A Constituição anterior e esta repetem que,
quando um brasileiro aceita, sem permissão
do Governo, emprego de país estrangeiro, perde a nacionalidade brasileira. Maílson da Nóbrega fala contra o Brasil, fora do Brasil, e
falacontraestaCasa,ondeelejê1maischegaria
pelo voto popular.
Este homem, ainda que funcionário do Ban-
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"Quando apresenteLmeu projeto nesta Casa indo esta antecipação dt:?' Imposto de Renda?
- e vou pedir urgência - sobre a moratória Era este Oaparte cJue eu queria fazer ao c!íScurbrasileira, eu disse que o Brasil está dividido so veemente de V. Ex!', não para defender o
em dois grupos. os que-o defendem e os que Ministro, mas como um aparte insignifiCante
o vendem; esse ~um dos_ vendedores do País. _ a_o grande discurso de V. EJr
EVouComeÇaraapresE:fltãrosnomes,porqueo SR. LEITE CHAVES- Agradeço o
a luta continuará aqui e quero que apareçam ãparte de v. fr, mas eu sereí a pessoa menos
os defensores, porque -como eu disse...
indicada a fazer esta solicitação ao Ministro.
codo6rasil, édesconheddoparamim,embo0 Sr. João Lobo -Mas, nobre Senador, A um traidor não se pede orientação, o que
ra V. ~ saibam o meu desvela· e o meu
poderia V. Ex" me conceder um aparte?!
se pede a um traidor, declarado desta forma,
antor pelo Banco do Brasil, Casa a que per_é que se resigne à condenação nacional, e
tenci durante muitos anos. E tenho dito, com
O SR. LEITE CHAVES- Com muito pra- a conde_!la_ção está surgindo de toda parte.
rara freqUência, que, se há uma coisa séria
zer.
Aqui, um próprio chefe dele, de! quem carreneste País, é o Banco do Brasil. Este homem
0 Sr. João Lobo -llustre Senador Leite gou past.:nTtuito teinpo, que é o Deputado
foi uma mediocridade humana dentro do BanFrancisco Dornelles, também não gostou das
co, e se vinga de forma torpe contra 0 Banco,
Chaves, queria apenas colocar um pouquinho
M
.
·u
crescer.
S.
~-•
nunde
ajuda
no
discurso
de
V.
Ex•,
mas
estou
declarações
de aílson e disse o segumte:
porque lá nunca Conseg'
~·
d
é
d
á
·
v
~--é ·
d
o Ministro poderia fazer essas críticas dentro
nunca lo•" chefe de q"ail'ficar•o
por
ven o que.
ca SUb"'
, ...,
...
:Ta •
b h esnecess no, .~:. ,117 um orat or do Pais, e não fora. Disse para o par1amentar
concurso ou concorrência, tomando-se, en- - !S?sosÇJ, nl ante e tem ar~umentos con un- que é Presidente da Comissão de Finanças
tã 0 de uma ferocidade terrível contra o Banco
dentes I!é.l: ~ua fala .. Eu quena apenas dar um
da r•mara dos ~-pulados.
.
..
.
_
aparte ]Jgetro ao dtSCurso de V. Ex~. sobre o
........,.
)....>~;::
•
do Brasil, tanto e que o pr6pno Banco levan~ - d'
to d Min' tr Ma"
d N·b
1
tou-se _e aqui está escrito_ contra a sua
prece tmen _ . o
ts o
JJSOn a o re_Aqui, seguem-se outros par amentares,
particiPação no Conselho Monetário Na.cional,
ga, talvez ele se!a resultante da falta de entendr- condenando-o.
e S. Ex'! ali esteve por indicação de inimigos
m~to _desse 1mpasse q~e. SE! gerou com a
Mas, Sr. Presjdente, esse discurso não é modo Banco parã votar pelã diminuição da contaapl1caçao da nova Co~stitUJçâo, promulga?a tivado por uma razão, apenas. Resulta do
[. .
em outubro de _1988. Dtas atrás, Senador Leite acompanhamento de um comportame rito esmovimento, que 01 um go1pe setJJSSJmo con·
Chaves, tive' oportunidade de falar numa das tranho.. Somente fora te v~ coragem de _dízer
tra o Banco do Brasil. Agora mes.mo, quando
Co-J"sso'es da Constitu'~te do meu Estado,
'
á ros,
1 e1e
isso, porque está sOb- a proteção dos seus
o Banco carece de 35 mJJ" tUOCJon
- '"
--t
b
p du, Le ·1 ti
. ped qu ha'a ncurs 0 . Todos sab~ que
exatamen e so .re. o o er g~s a voe o uso patrões. Eu já disSe que, neste Pais, há homens
lrT\
e e J co
da nova Constitwção, e no momento dessa que Vivem de seMr a poderosos, e esta é a
o Banco vale pela excelência dos seus serviços
'aJ
d d
ntr
ta"
,
que presta. Pois há muito tempo ele n~o conehxp1andaçao eu I• avaodoreesenco Co qu eees
sua propria personalidade. Ele servia, mesmo
0
ai'
·
rfi
aven
o
com
os
p
e
s,
que
o
on
r
ss
no
banco;
a um, para trair e ficar ao lado do
9
segue re IZar concurso e, com ISSO, a qua 1 INa<:: tonal que o Poder Legislativo adm 1iriu pela outro. E quando o Brasil é um País frágil para
cação funcional do Banco está caindo, bem
' -· _. _
-- como a qualificação dos serviços, contribuin·
nova Co~!u1çao ~o modo co~o e recebido, lhe fornecer alternativas, ele está negociando
do para que a concorrência dos bancas parti·
pelo ~oder Exe~ti~o, ~ exe~icJo dessas ~n~r~ o servilismo a outros países. Ulysses Guima<::Ulares destru.a aquela modelar organização
rogatiVas constitu~JonaJS. yeJa V. -~' o ~ms- rães é quem diz que ele está se preparando,
b -1 ·
rro parece que arnda está fora da realidade, fazendo ficha para se tomar funcionário do
rasi eira.
fora do tempo; ignora que o Poder Legislativo f.'MJ. Alíás, Sr. Presidente, isto não é estranho
temodireitOeodeverdefiscalizaredemudar entre os nossos Ministros da Fazenda. O próEle, ao que dizem aqui uns sueltos de bio·
grafia que obtive, nasceu numa_~f~ad~ peque·
os pontos que o Executivo mànda para cá prio ex~Ministro Simonsem, aquele que gosta
na chamada ESpírito Santo, na Paraiba, mas
ou tenta apJlcarna sua politica. E. hoje, o Poder muito de piano e _de bebida, saiu do Ministério
lã pouco se conhece a respeitO da sua vida.
Legislativo age como fez _com o orçamebto
da Fazenda para ser diretor do Citicorp O que se sabe é que ele foi, em Brasília, nada
que nos ve(o do Executivo: emenda-o, mu- _ no Gbbank._
além de um carregador de pastas de pessoas
da-O, usa da força que a ConStituição lhe dá _
que lhe poderiam favorecer ou abrir caminhos
Esta é uma das prerrogativas que a nova CansTenho um projeto nesta Casa irripedindo
a melhores posições.
_
tituiçãÕ deu a esta Casa, mas o Sr. Ministro que alguém que saia de um ministério possa
Ele- diz aql!_i- foi secretáfi.o particular,
Mal1son da Nóbrega ignora totalmente este exercer atividade numa mulünacional, num
longamente, de Angelo Calmon de Sá, aquele
aspecto, continua autoritário e tecnocrata cc- perfodo inferior a d.oís anos após deixar o mi·
banqueiro da Bahia, cujo mérito maior foi, há
mo sempre, fiel as suas origens. Peço a V. nistério. O ideal seria que nunca a exercesse,
muito tempo, emttir um cJ:Ie.que sem fundos
EX que solicite ao_ Ministro que explique ao mas eles gera1mente vêm das _multinacionais,
de 200 milhões de cruzeiros; na época isso
COngressO certos f_atos que estão ocorrendo exercem os tninistérlos e depois voltam. Se
valia uma fortuna, e não houve punição.
nã adiriiOsitração deste País, principalmente somente viessem das multinacionais, Sr. PreOutro:EIÍlàne Galvêas, que aparece no meu
na área econômica. V. Ex' sabe tão bem quan- sidente, seria. até bom, porque um homem
Hvro, "Por um Amanhã de .Jusüça", em que
to eu-que o grande fantasma, o que está des- de multinacional, um diretor, tem qualificação,
mostrei que os mintstros daquela época da
truir)do to.da a estrutura e .a capacidade de mas as multinadonais mandam os seus sub·
Revolução eram empregados de _multinado·
se organizar as flnanças·deste Pais é o déficit seMentes, os seus subalternos, a exemplo do
naJ's.- Era, assjm, mero carregador de pasta
púi?Jico, que é efiorrrle, é o grande fantasma Sr. MaJ1son da Nóbrega, que está se habilideste.
deste País, e eles ignoram que, com o déficit tando, se esforçando para isso. Foi o que o
púb(ico crescente, e cada vez mais alto, o go- Sr. U!ysses Guimarães disse, e o Sr. Ulysses
O Sr. Cid Sabóia de Cawalho - V. EX'
verno Reagan consegiu baixar a inflação e o Guimarães não é de exagerar.
pennfte um aparte?
desempregO nos Estados OÕidos. Mas quero,
O Sr. .MaJlson da N6brega é um serviçal,
através de V. Br', pedir ao Ministro que expli- que está caindo nesse engodo de prorroga•
O SR. LE1IE CHAVES- Daqui a pouco,
que o que está sendo feito desta antecipação ção, de redução da dívida. Isso é uma con·
fr. Sr._ Presidente, não tenho maiores dados
de_ um a_no do Imposto de Renda no Brasil? versa, Srs. Senadores. Esta dívida não pode
biográficas a respeito de S. ~. e, como _eu
Esse triieão, esse leão, esse mensalâo quase ser reduzida. Reduzi-Ia em que ponto?
disse fiquei surpreso. A Biblioteca do Senado,
que antecipou a arrecadação do Imposto de
Os Estados Unidos, no Plano Brady, dizem
que é considerada uma das boas do País, não
Renda em um ano.- Para onde .está indo esse que os países têm que tratar diretamente com
tem infonnações maiores sobre S. ~. nem
dinheiro? Onde é que o estão colocando? Por os bancos. Sr. Presidente, eles terão de trlltar
sobre Calabar, o primeiro traidor do Império,
o segundo, traidor do País, e a serviços de que esSE:{ dinheiro não é usado para diminuir com 698 bancos. E quanto à humilhação a
o déficit público deste Pais? Para onde está que um país tem de se submeter?
causas e de banqueiros intemacíonais.
v

•
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c:alabar, e responderam: "Não temos dados
Unidos, ao
pà'ra fazer essã: manifEíst~~âo
arespeito desses Senhores." Repito, os traido- __ _contra o Congresso riacioná.l, V. Ex• tem toda
tóriª pela lei. Não apareceu jurista nesta Cas-a . r~s nãO deixaJ::n registro.. a razão. Não há corri6exj:)licai" qúe ele tenha
preferido esse fórum para fazer as suaS âcusa~
ou na outra para falar sobre a inViabilidade
do nosso projeto,_ quando comprovamos que
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex1' me ções.
ninguém estâ obrigado ao impossível e mos- . permite um aparte?
O SR. LEITE CHAVES - Agradeço a V.
tramos a natureza leor).i_na dos empréstimos,
OSR.LEITECHAVES-Commuitopra·
Ex', e, na realidade, ocorre isso.
das cláusulas a que estão sujertoS- tfSses'tbn.;
Acho que depois da nova Constitui~ão. onzer, Senador.
tratos.
de estão_ protegidos os interesses internos e
Então, -Sr. Presidente; para mim é uma proexterno~'- tem o Bmíl agora que abrir as suas
O Sr. Jut.ahy Magalhães::_ Abslraindofunda triste~ que este homem tenha nascido
frontetras, fomentar as suas indústrias. /11as,
mé- dessas manifestações sobre personalidana Paraíba, minha terrà de origem, poDre, mas
o que ele quer é prestar serviço para se habldes que V. Elr fa~ com tanta veemência, gosta·
que sempre deu como riqueza, ·a seus fJlhos,
!itar a emprego, ele sabe disso. O Presidente
ria
de
manifestar
minha
estranheza
com
as
dignidade; V. ~ viram, inclliSiVe, a m.orte de
da Repúbllc:a há _tempos atrás manifestou a
declarações do Ministro Maílson em uma reuJoão Pessoa. Nós não conhecemos traidores
intenção de substituir o Senhor Maílsan. Lemnião do FMI. Ele foi realmente inoportuno, não
-esse é o primeiro traidor da Paraíba, traidor
bram-se da r~ção: o Presidente Samey foi
foi veraz. foi injusto e quis dar explicações somanifesto por interesses pequeninos~ sem
advertido pelos credores dé que se o flZésse,
bre o seu frac:;asso, acusando os outros dos
qualificação.
seus erros. Nós podemos aqui apontar o se-- eles, banqueiros, encerrariam as discussões
Sr. Presidente, este homem jamais chegaria
sobre a negQ(;iação da _dívida. Vejam que tipo
guinte: ele fala, na sua declaração, da questão
a esta Casa pelo voto. Ele não chegãíiéi aUma
de Ministro, vejam a quem ele serve!
da desestatização de empresas- que o Concilmara de vereadores das mais modestas.- Na
E outra cóisa, Sr. Presidente: nesse serviEscala: de Kretschmer - que V. Exf conhé· -gresso está evitando, mas não aponta as emlismo total, ele ainda mente, ele ainda cai em
presãs para as quaís pédiu desestatização
c::em, - , ele é um accíndoplástico. Vejam a
e não aponta quais as _condições_ 4_e venda
contradições: disse que sao tão com.Paciadas
cara de seryiçal, traindo o_ Brasil! Vençl.endo-o
dess_as_~ões que ele poderia vender, porque
as díVidas nàC:ionais, que 80% delas já não
lá fora, comprometendo .a nossa_ dignidãae,
podem ser comprimidaS de forma alguma,
nós, aqui no Senado, como na Câmara dos
desmoralizando esta Casal Um ministro tão
pois Já chegaiam ao_. máXlmo.- Ai. ê quando
Deputados, não desejamos dar esses cheques
ousado e sôfregO de vanta.9eris, que chega
em branco para o Executivo. Mas, cada caso
ele acusa ci Nova CoflstituiÇão, feita pelo País.
na sede do Fundo Monetátio Internacional e
específico que for remetido para o exame do
E se alguém-acusa esta ConSlituíção de não
diz que o Congresso ê_c:ÍJlpado pelos desmanCongresso, n6s examinaremos, porque temos
se ajustar à realidade, engana-se, porque ela
dos brasileiros. E diz pior, diz mais, diz uma
que ver qual a empresa que querem vender,
foi feita exatamente para müdá-la, mudar essa
indignidade contr_a nós. Diz o seguinte:
por quanto essa empresa poderia ser vendida, realidade <:rue!.
Sobre a questão das empresas públicas, é
se é do ínteresse·nacional a manutehçáo da
''Mailson recgrdou, com ar de espanto
preciso muito cuidado, porque grupos desoempresa dentro da maioria -das açõeS P:ertene desagrado, que o restal1el~dmento das
nestos estão se org_anizando e se articulando
instituições públicas_ que tinham sido ~ . <:entes_ ao Ex~Cutivo _e @em seria o outro compara compràr só as· rentáveis. E se existe um
prador, e não apenas dizer: "Nós queremos
tintas foi feito pelo CõfiQreSso Nacional,
grande número de empresas em poder da
desestatlzar todas as empresas: vamos desesem <:lima de civismo e de festa, apesar
tatizar a que_ quiserem". Ele fala no fato de
União, indusive pela Editora Páginas Amarede se tratar de ~m g~6 de entidades
laS, é pOrqUe houve
insucesso de setores
havei s{do _enviado ao Con~:SSO pedido de
consideradas desneçesS:áriaS. Entre oupE:rrhissão para fazer a- demissão dos fundo·
da atil.(id.3de _privada. Já foi denunciado IJesta
tras, ele se referiu ao Inc:ra, Geipot, Embrater e EBTCI."
·· ··
·•
Casa uma empresa, avalíada em 1 bilhão e
~.-nários públícos. V. Qr sábe que tsso também
fiâóCorresponde a uma verdade, porque se
750 milhões de dólares ser Vendida po"t 200
V. ~ viram que quando o· Congresso', o __ o E:xe.<::utiyq_ _quiser fazer as demissões, tem milhões. Ê pre<:iSo termos muito cuidado nisSenado, no uso de s~. ~tribuição, cassou o
que apOntar em quais 6rgãos necessita fazê- _ so. Nós temos que reapa_relhá-las. Aliás, essas
decreto do Senhor _Presidente da República
empresas prestaram ao_ País e à _çlemocracía
las,'(iuais ós funcionários ociosos, porque não
que extinguia esses órgãos, V. EJcl'l' virãm que - nos cabe dizer quais são esses. Ao Executivo . __ urn grande serviço. Se a Nação não se exerci~
não foi_yma alegria, mas lágrimas de furicio·
é (tue Cabe essa_ questão. Então, o que ele - tas_se __ ~trâvés de algUns'õrgãos, como Volta
nários. Mais de 6 mil funcionários estavam
está. querendo é apenas esconder os seus erRedonda, Banço do Brasil, Cáixa &:oOOmica
nesta CàSa, conven:cicfos de Que aqueles órros. jogando a culpa pai-a o Congres$0, como
etc., lá teríamos tido até um estouro social
gãos não podiam ser e:xtintóS~ plorque· um País
eJe_quer dizer agora, com essas medidas que
aqui, porque perante uma ~mpresa pública,
com este tamartho e estas necessidades, caretemos tomado, como esta 'qUe tomamos hoje,
todos se cprnportam em igualdade de _condice de órgãos técnicoS-daquela riatureza Para
que Somos _reSponsáveis 'pelo déficit público.
ções, têm a sensáçãa 9-e qUe elas lhes Pertenprojetá-lo. Pararat:n o País._e, na medida em
Ele m~smo não é capai nem de apontar quancem. E para vender essas; empresas, por que
que O param, eles vão extinguindo 0 C{Ue ~
tO" isto representa em relação ao déficit públivender a grupos falidos do Pais_? V. Ex.:.s já
necessário. E_ o pior: o GovEfrDO está em fmal - co, mas a Nação toda aponta os erros deste
atentaram para a oportunidade de nós mande mandato- como é_que o próprio Mallson ." Gov_erno~ para quahto está representando de
darmos fazer unl cadastro para ver que emprepod~ dizer que esses 6rgãos São tão desnecessárioS nacionais podem comprar empreiSas?
aumento do déficit público, de 5%, como está
sários, se ele servil,!_ ao Governo anterior, servilTodaS falidas, vivendo de mutretas, de engoh9jé <:Omprovádo, devido exclusivamente aos
mente, sem que jamais tivesse, à époCa, uma
~tgs juros _que eStãõ existindo aí. Está aumendos. Eu conheço essa gente, em grande maiopalavra contra esses órgãos?
- ria. Então, se vendê-las, já que o Brasil apenas
tando o déficit~ a dívida -pública, os 5% do
51:". Presidente, o Senado- foi ultrajado por
quer se livrar delas e não receber vantagem,
PIB." por caUsa âe quê? De má ~çlministração
um funciOnário deSqualificado, que n"unca _..do. Executivo. A responsabilidade não é do
por que não fazer a venda aos empregados?
venceu naqa pelo voto e sim pelã subserviênCongresSo. O CongreSSo teõí a autoridade e
O própOó Reagan, distante, - e nessa parte
cia. Então, sinto-me env~i9'oiThado três vezes: _ irá r:nanifestá-la sempre e pode, àS vezes, errar
ele não está Cd,inprometido como credor, dispelo fa.to de ele ser da Parilíba, pelo fato de
também. Mas, i)ós temos autoridade para mo- -se: ''Por que o Brasil não \'ende suas empresas
ele ser do Banço do Brasil, a que também
para os emp-regados"'? Citei- aquí o caso de
dificarmos aquilo que vem para exame do
pertenço e pelo fatO de sef im1Süeko. Repito
is aquela obrigação de concordarmos e apeAcesita. Aços Especiais de ltctbird . que é um
que me_ impressionou esta semelhança: antes
nas homologarmos o que vier do Executivo.
modelo deste Pais é fora do Brasil. O _Banco
de fazer o m_eu diSClJJ"SO, rrlaOdei buscar na Temos que discutir e aprovar aquilO_ que jul·
do Brasil a recebeu em dação de pagamento
biblioteca alguM daCfoSà seU respeito e sobre
garmos certo. Agora, quanto a ir aos Estados
há muitos anos. Se~ pisar em ningU~m-. sem

FMr.

É por isso que, pela primeira vez na história

da América Latina, ap.resentou-se uma mora-

a
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privilégio, fez dela uma das grandes empresas
nacionais. Então, por que vender a grupos
que estão interessados, em vantagens indevidas e que podem levá-las à falência? Por que
não vender aos próprios funcionários, através

das caixas de previdência, de assistências coo-

perativas? Por que essa venda a esses supostos empresários, que em razão de sua desonestidade - com algumas excessões - e
de sua incompetência, fiZeram com que oBra-

sil se tomasse o proprietário de um grande
número de empresas?
O Sr. Monso Sancho - Permite V. Ex"
um aparte?
O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente,
esta Casa não pode deixar sem um protesto

tamanha acusação. Não conhece, o Ministro.
sequer o rudimentar dever de respeitar esta
Casa Além do mais, peço a V. Ex• ó seguinte:
que oficie ao Procurador-Geral da Repúblfca
para que promova a responsabilidade criminal
do Ministro. A nova ConstitUição estabelece
em seu art. 129-II que entre os deVeú!s do
Procurador-Geral da República está o de zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos.
Não é mais o Senado que tem o dever de
defender-se de acusações destas. É o próprio
Procwador-Geral da República, de oficio, ou
por provocação do Congresso, que deve fazê·
lo. E um caso de ofensa, de injúria a um dos
Poderes da República. Posso trazer os funcionários do Banco-do Brasil a esta Casa para
dizerem que Maí1son está a serviço da destruição do banco, para servir a banqueiros particulares, que puserem na cabeça que só terão
sucesso se o Banco do Brasil se arruinar. Além
do mais, é uma vinga1,1ça pessoal; incapaz de
exercer cargo por méritos, por qualificação,
procurou destruir o Banco na primeira oportunidade em que esteve num cargo superior,
fora daquele_ órgão. Foi serviçal, carregador
de pasta de Camilo Callazans, homem digno
do Banco do Brasil, funcionário dos mais qualificados, que deu ao Banco uma grande dimensão; pois esse Ministro, no exercício do
seu mister, demitiu Callazans, colocou lá um
seu fac totwn e o Banco do Brasil está em
crise_ profunda. Crise, primeiro, de fuiiCionários, Srs. Senadores! V. Ex"', defensores do
Banco do Brasil, que de resto pertence à Nação,'atentem para o fato_de que o Banco não
consegue fazer concurso. Está havendo necessidade de 35 mil novos funcionários, razão
pela qual os seus serviços estão perdendo em
qualidade. Os Srs. sabem que o banco·é uma
instituição séria - é _o mínimo que -se "pode
exigir- e está perdendo qualidade, por determinação pessoal do Sr. Ministro. O pior, aqui
nos jamais há uma acusação, hoje, feita por
funcionários do Banco, de que milhares de
funcionários estão sendo carreados para o
Banco do Brasil através de empresas de prestação de serviço, pertencentes a pessoas que
têm interesse, inclusive, em que hão haja concurso. Sabem os Srs. que os bancos particu·
lares têm interesses em destruir o Banco do
Brasil; dois grã.ndes bancos particulares do
País há muito tempo vivem nessa luta. Conseguem mandar para o Banco Central difetores,

funcionários se~ ou subalternos para benefi·
ciá-los em detrimento do BéinCo. -E usaffi de
todos os meios. Eu quero dizer aos Srs. que
darei aparte a quem quer que seja. Gostaria
que alguém rebatesse esses argUmentos. Es·
tóliTalando firme, assiin, mas não há exagero
no que estou dizendo. Dou aparte a qualquer
Séhãdor. Farei questão de ouvir e colocar em
que estou dizendo.
O Sr. Monso Sancho - EstQu aguardando o meu aparte, Senador.

O SR. LEI1E CHAVES - Então, como
se Isso não bastasse, impedem que o Banco
tenha, o que é essencial na sua vida organizacional, qualificação, eficiência técnica que decorre, exclusivamente, da capacitação dos
seus funcionários, arrebanhados através de
concursos sérios, rigorosos e sobre os quais,
ou em relação aos quais, desde 1808, ninguém levantou a menor suspeita.

O Sr. Afonso Sancho -

Permite V. EX

um apãrte?
O SR. LEITE CHAVES nobre Senador.

Com prazer,

O Sr. Afonso Sancho- Sr. Senador, Sr.
Presidente, lamento, profundamente, ter lido,
taml;>érri, hoje, nos jornais, aquela declaração
atribuíd~ aº Min_i,stro. Não sei se aquela declaração foi uma conversa entre brasileiros, e
aproveitada para se jogar nas empresas de
informação, como uma declaração perernptóriZl:. Porque se, realmente, o Ministro Maílson
da N6brega fez aquele pronunciamento nos
Estados Unidos com base em entrevista, ele
errou profundamente. Foi um equívoco que
nenhum brasileiro tem o direito de fazer, que
é lavar roupa suja do seu País, lá, fora. Mas,
por outro lado, lamento ainda mais um Sena·
dor do gabarito do Senador Leite Chaves, wn
jurista, considerar um Ministro e até mesmo
um paréllbano que não conhecemos- na história nenhwri traJdor-de traídor da Pátr!a. Considero o fato profundamente lamentável; se
fosse na Câmara dos Deputados eu até aceitaria porque lá tiá alguns Deputados mais jovens, talvez com pouca prática, vivência, e ex·
periência. Mas, o Senador Leite Chaves dizer
que o seu ilustre conterrâneo é traidor] Acredito que o Senador deve ter provas porque
da mesma maneira que o Senador está mandando que o Procurador da República o processe; o Procurador da República também po~
derá processar o Senador, exigindo que apreSente pfuVãS-Sobre a acusação que faz. Não
acredito rtem em sonho que um paraíbano
da estirpe do Sr. Maílson da Nóbrega seja um
traidor do Pais. Ele pode ter sido profundamente infeliz, caso tenha dado essa entrevista
à lmpresa, o que tenho- as minhas dúvidas.
Mas chamá-lo de traidor, acho muito forte.
E fico triste, porque no próximo dia 18 este
Ministro estará aqui e acredito que o Senador
Leite ChaveS hão irá chamá~Io da Tribuna de
traidor, porque provavelmente o Ministro irá
exigir as proyas. De forma, Senador, que a
minha int_enrEmçao foi rápida. Não tenho procuraÇão-pãrã defender o Sr. Mailson d~ N6bre·
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ga. Não freqüento o seu gabinete, não sei nem
de que lado é, se é do lado direito ou esquerdo,
mas, fico co_nstrangldo, quando se faz u~a
ofensa de tamanha ordem a um Ministro de
Estado, sem que haja pelo menos um protesto
de um dos componentes desta Casa. Era a
intervenção que gostaria de fazer no discwso
de V. Ex'.

~

O SR. LEITE CHAVES -V. Ex" diz que
é lamentável que isso tenha ocorrido no Senado, que podia ter sido na Câmara. Mas, nesta
- Casa, Sr. Presidente, há tainbêril lugar- para
a-verdade, e eu nunca disse .outra coisa aqui
a não ser a verdade. A muitos parece uma
exacerbação, uma incontinência, mas eu tenho o dever da verdade. Quero dizer a v._ EX'
que o Procwador não poderá me processar.
O Procurador poderá processar o Ministro. Este, por sua vez, poderá então me processar.
Gostaria, Sr. Presidenle,- e até.wPidiria a Deus
que ele me processasse, potqUe aí eu teria
oportunidade de fazer com que todas essas
verdades fossem conhecidas pelo País. Lamento o fato de que dificilmente sairá uma
frase desse meu discurso num jornal. Se eu
o elogiasse ou a dívida, os jornais o colocariam
em destaque. Então, se ele me processasse,
o Pais teria conhecimento disso, eu teria oportunidade e levantaria toda prova a ess~ respeito.
Sr. Presidente, como se não bastasse a traição-·direta, em razão do servilismo para ser
atendido, ele ainda concorda com a proposta
de redução da dívida do Terceiro Mundo. E
sabem o que vem embutido nesta proposta?
V. ExfS sabem que no Fundo Monetário Internacional, todos os países tem um voto propordanai ao seu capital, às suas ações; pois eu
vou dizer o que ocorre com isso e com a
proposta com que ele concorda:
"Em relação ao possível aumento de:
capital do FMI, o Grupo dos 24 expressou
profunda preocupação com a possibilidade de uma redução relativa nas quotas
e no poder de voto dos p;;áses em desen·
volvimento no Fundo. ~ue _se espera
deste aumento de capital é que o Japão
dobre seu poder de voto (atualmente em
4,5% do total). Esta elevação, como afir·
mou o Grupo dos 24, pode causar uma
redução relativa no poder decisório dos
países em desenvolvimento dentro do
Fundo Monetário lntemadon.:V." - indu·
sive o Brasil." - Isto está aqui no Jornal
do Brasil de hoje, pág. 3.

Vejam V. EX s6 concorda com propostas
antinacionais. Em qualquer parte do mundo,
quem trai os interesses de um país, está traindo o país. Calabar traiu naquele instante em
que recebeu recompensa para ficar ao lado
dos holandeses, dando-lhes informações, e
até mesmo comandando tropas. Não é_ diferente esse comportamento. Estou dizendo isso bem claro para estimular S. ~ a ousar
processar-me.

O Sr. Afonso Sancho - V. EX' dedara
que a imprensa talvez não noticie. Acredito
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que, _amanhã, essa colocação deva ser manchete da imprensa, porque classificar um Mi-

nistro de _Estado de traidor, de Silvério dos
Reis, é matéria; importante para miin, jornalista que_s_ou há _trinta e tanto_s_ anos, é .um.
prato dos mais importantes.
O SR. LEITE CHAVES - Sr. Presidente,
digo com a mesma trarrqüilidade com que
diss_e isso de militares que torturaram Rubem

Paiva. E1es ousaram processar-me, Foram a·o
Supremo Tribunal Federal e eu fui integralmente absolvido. Aliás, através çle acórdão em .

que todos_ os ministros fizeram questão de
assinar.

Sr. Presidente, pagaria para que este homem ousasse processar-me, porque quero

que a Nação conh_eç:a o seu

exd~o

corn-

portamento, o seu posicionamento antinacional. É de tamanha vileza os~~ comportamento
que chega a ofender, inclusive, esta Casa Isso

sim é um crime, porque S. Ex' o fez graciosamente, sabendo que, hoje, o_ ConQresso Naclonai, para se defender não precisa agir, basta
comunicar ao Procurador-Geral da República.
Isso é uma Qfensa, )Jma ignomínia contra esta
Casa S. Ex; Oos acusou perante o fórum internacional de credores, de que o CongreSso Nacional, o Sen_adQ_ Federal, é r_e_sponsável por
tudo isso, que nós somos responsáveis está
em manchete~E nem se _diga que foi urn en9ano, porque diversos foram os jornais que ~li
estiveram, diversos foram os correspondentes,
e as noticias são s-emelhantes; _a não _ser queS. Ex' .desminta, m~s ain_da que çlesminta, continuarei doravante a minha luta, .porque depois
daquele me..u projeto da c;l.ívida, eu di$se _que
há duas classes no Brasil; uma que o_ defende
e outra que o vende. Este homem, Sr. Presi~
dente, está vendendo o País; ele não está recebendo a recompensa imediata, está se:_çredenciando ao semliSmo, a ser Dir_etor de um banco multinacional, internacional. Não é desejo
de todos esses tecnocratas? Aliás, esses burocratas, muitas vezes até de ori9em humilde,
procuram escondê-la, tornando-se de um servilismo total aos economicamente poderosos.
Eu os conheçQ_ bern; funcionários de classe
média, que depois confundem sua identidade
e se passam por'Jiatrões. Aliás, eles se voltam,
às vezes, contra os próprios colegas, pelo crime só de terem origem similar. Já viram esses
serviçais, quandO exercem uma função num
banco, ou de administrção? Em caso de greve
eles são mais tir~nm;_do que os próprios em-·
pregadores.
Sr. Presidente, quero repetir que ·o Senhor
Presidente José .Same_y: está impedido de demitir e_sse MinistrO; -pelo- fnenos oS jornais djs-.
seram uma vez e vou mandar buscar os jo~is
que s_e o Presidente J.osé: Samey Qemitisse_
Ma~1son da Nóbrega seriam suspensas imediatámente as negociaçõ~ _V. Ex' têm conhecimento.
Ulysses_Guimarães, Presidente do meu Par~
tido, homem honrado e moderado, disse: _"Ele
não faz outra Coisa senão se habilitar ao emprego no Fundo f.'\onetári_o_ Internacional" e
não houve contradita. Ele está se exarcebando, com esse procedimento, ultraJando o

Congr.esso, traindo o Brasil, pretende se habiH~r a um emprego maior, como fez o Simonsen~_e t:)ntos outros.
Presidente, ril_eu requerii-riento-é ciste:
pãsSo as mãos de V. Ex•: os jornais para que
sej~ o Proé_ÍJrador-GeraJ da República oficiado
para apurar a resi>Onsabilidàde· criminal do_ Sr.
Maílson da Nóbrega, que u1trajou a honra do
Senado e a do Congresso NacionaL O rquerimento é feito nos termos e nos moldes do.
art 129, Uda Constituição FederaL

_-sr.

· DOCUMENTOS A OOE SE REFERE
LEITE CHAVES EM SEa DISCilR-

~O SR.

SO:

-

MINISTRO CRIT!CAAATUAÇÁO
DO CONGRESSO

[)e_ _Washihgton
O ministro da Fazenda, MaJ1son da Nóbrega,
quetxou~se ontem das restrições que o Congre_~so tem feito à atuação da área económica
do governo: Segundo ele, o Congre_sso tem
criado dificuldades pará-o governo impierrlentar políticas fiscais "adequadas". Mailson reclamou principalmente do fato do Congresso
ter rejeitado a privatização de_ empresas estatais. "t':_um Congresso que nem sempre aCeita
o_ que o governo e a diversos segmentos da
sociedade brasileira é 9 adequado", aftrmou.
"EstamOs assistindo, por exemplo, o Congresso restabelecer instituições públicas que
não só para o governo mas para uma parcela
expressiva da sociedade entenderam que
~ram de_snecessárias'' !_disse.
___ _
Ele_ disse que o piaria de privàtização do
governo era_ ''modesto" em relação ao que
foi feito pelo México. "Tudo i~o__nos leva a
crer que é um erro atribuir somente ao poder
~cutiyo os insucessos da politica_ econômiK
c_o'~ _djsse. .
, _
__'~Nós vivemos um moinento- em que o MíK
nistéiio da Fazenda não dispõe de todos os
instrumentos que julga necessário", afirmou
o ministro. "Esta é_ uma questão que tem de
ser levada em conta", disse. _Maüson afirmou
que a atual constituição "agravou sobremaneira a capacidade do governo exercer uma
política fisCal" - dificultou as possibilidades
_dC?: govem<? de aumentar ou diminuir impostos.
.
__
"É o- tipo de declaração para americano
ver",, reagiu_ o-senador Cg~rlos ChiareIIi _(PFL
- RS) Elo iOmar conhecimento das críticas
de Maílson ao Congresso. A responsabilidade
do déficit público, segundÕ Osenador, é "úntca
e ,exclusivamente do poder Executiv_o", que,
ao.instituir um plano de estabilização econôll)_~ca-e'_de combate ao déficit público, conseguiu apenas elevar os juros da dívida interna
e multiplicar o déficit público. Chiarelli apon~
tau o acordo da dívida externa com os credow
- -resjnternaclonais como outro fato r de pressão
sobre: o __déficit. por causa dos juros elevados
a que submete o País.
_I!J!oz --O arroz representa 11,3% do total
de terras cultivadas do Brasil
- SÕja ....:..: As j)Iar1iaç6e-s de soja respondem
por 18,2% da terras cultivadas no País.
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RosenttJI Ca/mçn Alves
COrrespondente
Washington - O Ministro Ma.Jlson da Nóbrega acusou o Congresso Nacional de_ contrariar não apenas o governo, mas também
''uma exp·ressiva parcela da sociedade", a,o_
se opor a-medidas de austeridade fiscal, com-o
a extinção de empresas e entidades públicas
consideradas desnecessárfas ou o programa
da privatização de estatais. "As pessoas têm
que entender que não-cabe ao Poder Executivo a culpa exclusiva pelos insucessos da política económica", declarou o ministro, numa
entrevista, no intervalo das reuniões em que
está participando na sede do Fundo Monetário
Internacional.
O longo desabafo de Maílson foi em resposta a uma_ pergunta sObre as- dificuldades que
os insucessos do programa_ antiinflac!onário
do Brasil poderiam criar n~ hÕra de o governo
tenta.r_s_e beneficíar do plano Brady, que exige
programas de austeridade dos países intere~
$8dos em_ reduzirem suas dívidas externas. Os
americanos citam o México como o principal
carididato a esses beneficias. justamente pelos
resultados já alcançados por _seu programa
de austeridade fiscal. O ministrO -brasileiro rejeitou qualquer comparação des_se tipo, pois
cada país tem seus próprios desequilíbrios e
sua memória inflaCionária. "O importante é
ver os resu1tados, comparando com a situação
~nterior", disse ele.

"É preciso entender que no Brasil nós operamos dentro de determinadas restris:ões am·
bientais, que envolvem grandes desequilíórios
da economia, uma exacerbação do conflito
distributivo, provocado por um período pro·
longado -de estagnação na economia brasileira, que é um fenômeno que ocorre também
em outros países, e a dificuldade que o governo tem no Brasil de implementar as políticas
fiscais que juJgue necessáriaS para (alcançar)
seus objetivos de estabilização", disse o ministro. Ele passou a insistir na necessidade de
se compreender que o Brasil vive hoje uma
situação 1'bem díferente daquela que vigorou
durante.muitos anos, no perfodo militar".
..-Nós temO_s hoje um outro atar neste c~ná
rio, que se chama Congresso Nacional._ E é

um Cçmgresso Nacional que nem sempre
aceita o que para um segmento da socieda9-e
brasileira e para o governo é o caminho mais
adequado. Es-tamos assístindo, por exemplo,
ao Congl'essp restabelecer_-instituições públi·
cas; entidades qué não_ só o governo, mas
uma parcela expressiva da sociedade entenderam que eram desnecessárias e custosas
aos bolsos dos contribuintes. Então, nós assistimos ao Congresso rejeitar un:i programa de
privatização que foi proposto - certamente
i-neilor do que o do México, mas era aquilo
que nós imaginávamos que fQl?se compatível
com as exigências e as necessidades do País
~ e que foi totalmente rejeitadé> pdo Congresso,"

Abril de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSQNAGONAL (Seção ll)

"Tudo isso nos leva a concluir que é errada

a visão que as pessoas têm de que cabe ao
Poder Executivo a cu1pa exclusiva pelos insu-

cessos da política económica. Nós vivemos
um momento distinto no Brasil, em que, diferentemente do passado, o Ministério da Fazenda não p-ossui todos os instrumentos e todas
as facilidades para exe:cutar as políticas qUe

julgue mais convenientes ao combate à inflação e ao desenvolvimento ou melhoria da ba-

lança de pagamentos. Chegou_ o tempo de_
rever tudo isso!"- disse Maílson.
O desabafo do Ministro da Fazenda, porém,
não se limitou a mencionar as restrições impostas pelo Congresso à execução de uma
política econômica no País. "As pessoas precisam se dar conta de que a nova Constituição
agravou de sobremaneira a capacidade de
executar uma política fiscal no Brasil. Aumentou brutalmente as transferências para os estados e municípios, ampliou os gastos sociais,
consolidou e ampliou as regras de estabilidade
no emprego público. A maioria dessas <:oisas
ninguém discute, são ne<:essáriãs. Mas é preciso entender que elas criam dificuldades adicionais. Temos dito que mais de 80% das
despesas públicas no Brasil são, hoje, incomprim'íveis. Não adianta o governo querer (comprimi-las) . Do restante, que fica como margem de manobra para o governo trabalhar,
uma grande parcela é de receita vinculada",
prosseguiu o mhi.istro.
Maílson recordou, com _ar d_e_espanto e desagrado, que o restabeledmeiiiO das instituições públicas que tinham sido extintas foi feito
pelo Congresso Nadona1 "em clima de civisme e de festa", apesar de Se tratar de um
grupo de entidades consideradas desne_ç_es~
sârias. Entre outras, ele se referia ao Incra,
Ge[pot. Embrater e EBTU.
"E preciso entender", seguiu Maílson, "que
a sociedade brasileira, através de seus representantes no Congresso Nacional, decidiu ampliar os benefícios aos funcionários públicos,
aos estados e aos municípios. Isso tem um
preço. O preço é a redução da margem de
manobra do governo para executar__uma_ política fiscal coerente. Não basta a vontade do
Poder Executivo, nem a disposição da área
econômica do governo para fazer cortes. A
sociedade brasileira tem que entender que do
outro lado da rua tem alguém que também
tem vontade e que, às vezes ou muitas vezes,
é' contrária a isso".

José Serra - O Congresso Nacional não
pode ser acusado de aumentar os gastos públicc s, ao contrário das acusações lançadas
ontem pelo Ministro Maílson da Nóbrega. A
defesa dos parlamentares foi feita pelo Deputado Federal José Serra(PSDB-SP: "O Con~
gresso não esta impUcado de nenhuma forma
com a inflação de março. O fã.to do Congresso
Nacional ter ou não Cooperado com o enxugamento do déficit público está ·completamente desligado dos números de março. É
um evidente adsurdo".
O deputado lembrou que o projeto de privatização enviado pelo Executivo ao Congresso
não obteve bloqueio dos parlamentares e,

além disso, o -governo possui um expressivo
número de empresas estatais que poderiam
ser desestatizadas imediatamente, sem interferência dos deputados, por não terem sido
criadas por lei. "Além do mais, é um absurdo
achar que a privatização seja a solução para
o déficit público a curto prazo", afiiTnou Serra.

Dorne/Jes - o Deputado Fran_cisco
Domelles (PFL-RJ) tambéin não gostou das
declarações de Maílson. ".0 ministro poderia
- fazer essas críticas dentro do país e não fora",
disparou o parlamentar, que é presidente da
Comissão de Finanças da Cârilara dos Deputados. Segundo ele, o governo não tem uma
posição clara em relação a alguns projetes
enviados ao CongresSo, e rnendoriou o caso
de órgãos públicos e_ empresas estatais, como
o Geipot e a EBTU, que foram extintos na
edição do Plano Verão e depois restabelecidos.
através de_uma outra_Medida Provisória. "Parece até que não existe governo", constata.
. MAÍLSON ACUSA CONGRESSO
DE IMPEDIR CORTES

O Ministro_da Fazenda, Mailson da Nóbrega,
culpou o Congresso e a nova ConstitUição
pelo insucesso da atual política econômica.
Em entreViSta com tom de desabafo, na sede
do Fundo Monetário Internacional, em Washington, o MÍnistro disse que o Governo está
consciertte de_que precisa cortar o déficit pú~
blico pãál reduzir a inflação, mas o Legislativo
impede que isso aconteça.
_
-Não basta o Governo querer fazer cortes,
pois do outrO liidO da rua há gente querendo
o contrário- disse o Ministro, citando_como
exemplo o restabelecimento pelo Congresso
de 6rgãps que tinham sido exfu!tos pelo Executivo, como Incra, Emater __ e EBTU.
Além disso, a nova Constituição,- segundo
o ministro da Fazenda, agravou sobremaneira
a dificuldade para executar a Política fiscal no
Brasil, pois aumentou brutalmente as transferências de recursos para os Estados e Municípios e ampliou os gastos sociaiS.
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-Não cabem ao Poder Exec_utivo os insucessos da política económica. A diferença do
que acontecia no passado, o Mlntstério da Fazenda não possui todos os instrumentos e todas as faculdades para executar a-s políticas
que-julgue mais conv-enientes-para corrióater
a inflação - disse_ ele.
~A nova Constituição_ agrã.va sobremaneira a capacfdade de se executar a política fiscal
no Brasil, aumentou bruta1mente as transfer~ncias <le recursos para os estados e munidpl."ls, ampliou os gastos sociais, e consolidoU
as r~"as de estabilidade do emprego público.
EsSas <."'lisas Criam dificuldades adicionais afirmou l>'w1son da Nóbrega.
O minísko disse também que o GõverriOest.á consden~e de que preCisa reduzir o déficit
público para cc....,seguir abater a inflação. Mas
que apesar da dis1- '1Sição do Ministério da Fazenda em tomar tal p. "lvidência, o Poder Legislativo não permite que :sso aconteça~
-Mais de 80% da$ deSpesaS pú6JiCas hoje
são incomprlmíveis. Não adianta o Governo
.querer-cf?rtar~ É preCiso -se entender que a
sociedade brasileira, atraVés de seUs representantes_ no CongresSo Nacional, decidiu ampliar
os benefícios aos fundoilàrlcis públicos. E iSsó ·
tem um preço. Não basta o Go_verti__o querer
fazer -cortes: do outro lado da rua há gente
querendo o contrário - desabafou Maílson
da N6brega.
Ele citou como exemplo o restabelecimento, pelo CongreSso, de órgãos públicos que
o Governo cOnsideroU dEi.Snecessãrtos e tinha
resolvido fed-lar- como
a Effibrater

-o Jm:ra;-

eaEBTU.

- J;ssas empresas era inçperantes; más os
par!amentares_decidiram mantê~las e jsso foi
recebido corri festas, como uma manifeStaçáO
de_ patriotismo. Só que atitudes como essa
não con_!ribuetl!_~IT! nada com nossa políti.ca ...
pelo contrário- disse o ministro.
Segundo ele, ?lO se fazer uma análise da
conjuntura atual é preciso comparar os resultados obtidos com a situação anterior para
se chegar à uma conclusão justa. O ministro
MAÍLSON CULPA CONGRESSOl'ELO
disse que o Go'iemo hoje _opera "sob certas
INSUCESSO-DA POLÍTICA ECONÓMICA
reStrições- ambiéritãis", dD.tã.Ildo como exemJosé Meirelle_s_ Pêl$SOS _ plo o prolongado período de quase estagna. Correspondente
ção que _atravessa o Pafs, e as dificuldades
que o Poder ExeCutivo enfrenta para· implantar·Washington -Quando os jornalista lhe pemedidas adequadas para a estabilização ecodiram ontem de manhã, na sede do Fundo
nômica.
-Monetário Internacional, que justificasse o fato
-Não
vivemos
mais
sob
um
regirl1e
militar.
dO-íridice da inflaÇão brasileira ter tido um
Hoje temos outr_oator no cenário, o Congresso
considerável au"ffiento elT!__ março, apesar de
Nacional, que nem sempre aceita o que para
estar em vigor um congelam_en~o de preços,
o Governo é um caminho adequado. O Con·
o Ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega,
gresso está rejeitando, p_or exemplo_, o prograrespondeu com um_ inesperado desabafo. Ele
ma de privatizaçã_o _que foi proposto. Ele é__
disse que a culpa do fracasso iniCial (que ele
mais modesto do que o do México, mas teria
preferiu" dici:riiãf de "insucesso") da atual políefeitos bastante eficazes -comentou Maílson.
tica económica não-·deve s_er atnbuída ao GoAntes_de participar de reuniões do chã.mado
verno-~ mas Sim-ao-éongi-esSo Nacional- e,
Grupo dos 24, que reúl)e os pafses em desen~
em certa medida, à nova Constituição.
voMmento, o ministro __teve ençpnt(_os com o
O Ministro disse que era preCiso cOnsiderar
Diretor-Ger_etite _do Fundo Monetário Interna~
que o País não vive mais sob um regime miliciooal~ _Mi eh e! Co:tmderssus, e com o Pr~si
tar. E qlle,-por isso, as regras hoje são _outras.
dente do Banco_Mundial, Barber Conable. A
O Governo, em sua opinião, de vez em quando
primeira conversa foi mais longa do que se
tem as suas mãos-atadas pela própria socieesperava. Em vez de durar 2Q,_ela se prolondade brasileira.
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gou por 45 minutos, no gabinete de Camc:fers..

sus. A inflação foi o tema constante.

-Mostrei a ele que cumprimos todas as
. metas do programa acertado entre o Brasil
e o FMI, com exceção da que se refere ao
, défidt nominaJ, porque a inflação ficou acima
do que havaimos calculado. Pensávamos em
1
algo em tomo de .18% no último semestr_e _
do ano passado, e o -índice passou dos 20% - c:Jjsse Maílson, sem- revelar, no entanto, as
reações de Camdessus (que tampouco se dispôs a comen~r o, cQnver:sa COJTl osjoma1!stas).

No encontro com. Barber Conable, na sede
do Bird, foram discutidos os três projetas bra-

sileiros que estão no banco. Falou-se sobre
um ffnanc:iamento de US$ 300 a US$ 5ÕO

milhões para a reforma do setor financeiro
que, segundo o Ministro, está por ser analisado
pela diretoria do Banco Muhdial. Um porta-voz

daquele organismo, porém, disse que o assunto só deverá chegar a esse riível daqui a três

meses.
O segundo programa discutido por Maiison
e Conable foi um empréstimo de US$ 500
milhões para a refonTia do setor de comércio
exterior. Segundo ele, surgiu a possibilidade
desse projeto vir a ser co.rni,anciado pelo governo do Japão. O último assunto entre eles
foi um empréstimo de US$ 300 milhões para
o setor elétrico: trata-se de um programa espe~
clfico para Q'arantir a proteção ambiental e promover uma uti11zação mais eficiente de_ energia
no Brasil. Não se soube, porém, quando tais
propostas seriam aprovadas. Pelas estimativas
de técnicos do Bird, a última delas também
sairia até junho. A que se refere ao comércio
exterior, no entanto, passaria para o próximo
. ano fiscal do Bird- ou seja, a partir do segundo semestre deste ano.

Folha de S. Paulo
MNLSON ACREDITA QUE BRASIL
TAMBÉM SERA BENEFIOADO
PELO PLANO BRADY

Alcides Ferreira
De Washington
O Ministro da Fazenda, Maílson da N6brega,
, esforçou-s~ ontem para convencer os jornalistas brasileiros em Washington de que o País
vai se beneficiar do plano de redução de PNfda
externa proposto pelo Departamento do Tesouro dos EUA. "Não há dúvida nenhuma.
Até hoje eu não compreendi o mal-entendidc>:Em momento algum o T escurO norte-:.afriericano declarou que o Brasil estivesse fora do
programa", diss~ Maílson. Segundo o ministro, sua "equipe"teve cantatas com o Tesouro
que deram a garantia de ~e o Pa1s se benefi·
daria de uma redução consid~rável de sua
dívida.

Maílson afinnou que o T escuro inclusive
"estimulou" o ·governo brasileiro a procurar
os "diversos interlocutores com vistas à montagem de um programa l-ápide que pudesse
· ser implementado já para a redução de sua
, dívida". Segundo Maílson, o que o Sub-se: cretário designado do Tesouro (espera confirmação do CongreSso), Davi4 Mulford, teria
. afirmado em coletiva ajomalistas estrangeiros

é que o Brasil já se beneficiou de mecanismos
de redução em_seu acordo com o comitê as-sessor dos bancos credores. 'Realmente não
conseguimos compreender de onde partiu este mal-entendido", disse. "Do que eu estou
infonnado, o próprio Tesouro esclareceu de~
poislsto", afrrmou.

O ministro da Fazenda afumou que já dispõe de "uns números" para iniciar as negOciações com os bancos e com as ãgências multilaterais de crédito para reduzir a dívida brasileira. "EstamoS selldo inclusive procurados
pelos bancos"-;-afirmou. Segundo ele, a abertura_ de novas negociações com os bancos
pode acontecer inclusive dentro do comitê assessor. Mailson não quis divulgar seus ''núme~
ros", mas afumou que o País vai agir "rapidamente" para se aproveitar dei Plano Brady.
Hoje, às 13h30~in. (horário de Brasílía),
Mailson terá wn encontro com o secretário
çlo TesOUro dos EUA, Nicholas Brady. Ontem,
à tarde, o Grupo dos Oito, que s6 tem sete
países latinos,. reuniu-se também para acertar
uma posição comum e novos encontros em
relação ao Plano Brady. No sábado à tarde,
Mailson teve encontros com o diretor-gerente
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Michel Camdessus, e com o presidente do Bim~
co Mundial, Barder Conable. Segundo o ministro, o encontro com Camdessus serviu para
mOstrai ao organismo que o Brasil "cumpriu
todas as suas metas com o Fundo". Segundo
ele, a única exceção foi o déficit público pelo
conceito nominal, que não foi atingido porque
o Pãís Prometeu ao FundO uma inflação mensa1_Qe G_erca de 18% que não conseguiu cumprir. O déficit público pelo conceito nominal
usa a correção monetária nos cálculos. Pelo
conç:eito operacional, a inflação não entra nas
contas. Mailson afirmou que não há "nenht,~m
problema" entre o Pais e a instituição. ontem
à noite, chegou ao Rio de Janeiro outra missão
dei Fundo, liderada pelo chileno Thomas
Re:iç::bmar:m, que _n_ão quis falar à imprensa.
Hoje a equipe segue para Brasília.
No encontro com Conable, afirmou Mailsan, houve uma discussão sobre o Plano Brady. Segundo o ministro, o que existe até agora
de inforrrlação sobre as propostas do tesouro
norte-americano podem ser resumidas em
duas f6nnulas para redução da dívida. Na primeira, recursos do Banco Mundial e do FMI
Seríain ut!l@dQs para trocar a divida velha dos
paises_do Terceiro Mundo por títulos. Nesta
trócá, haveria um desconto. Pela segunda, o
Banco Mundiãf e- õ FMI garantiriam a recompra da dívida do Terceiro Mundo no mercado
secundário também com desconto. No encontrO Com Conable, também foram discutidos novoS créditOs do banco com o Pars.
JY\ailson afumou que a redução de 20% da
díVida dos patses do Terceiro Mundo não seria
suficiente para o Brasil O País deve cerca de
US$ sessenta bilhões para bancos privados
e US$ 115 bilhões no toWI, o que inclui crédi~ de governos e do FMI,_ por exemplo. O
ministro disse que mesmo um corte maior
da dívida brasileira não resolverá a crise econômica no País. "A dívida externa é um dos
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problemas e não é o pior para o Brasil", afirmou. O ministro disse que a divida tem sido
responsável pela "estagnação económica" no
Terceiro Mundo, o que, na sua opinião, criou
um "caldeirão que pode explodir a qualquer
momento".
Quanto aOs piores problemas do Brasil,
Mailson reagiu com nervosismo a perguntas
sobre o índice inflacionário de 6,09% para
março. ~·o senhor acha que é um bom resultádo?", perguntou a Folha, referindo-se a uma
possível comparação por parte do governo
dos EUA em relação ao comportamento eco-_
nômico do México. "O que você acha que
é um bom re!:!ultado?", respondeu Mailson,
"Para um congelamento eu Imagino que seria
zero", disse a Folha. "Ah é, você tem certeza
disso? af~rmou Mailson. Após mais uma série
de perguntas para a Folha, Mailson disse:
"acho que você está tota1mente enganado".

INDUSTRIALIZADOS ENDOSSAM
PROPÇ?ST,A; DE REDUÇÁO DA DMDA DO 3' MUNDO
De Washington

0$ ministros das_ Finanças do Grupo dos
Sete endossaram ontem as propostas de redução de dívida contidas no Plano Brady. Em
um comun_icado de três páginas divulgado às
20h30min (horário de Brasília), Japão, França,
Alemanha Ocidental, Itália, Canadá e Inglaterra
apoiaram as idéias do secretário do Tesouro
dos EUA,_ Nicholas Brady. O texto do comu·
nicado repetiu alguns dos princípios do dicursode Brady do dia 1Ode março, quando foram
lançadas as principais idéias para a redução
da dívida.
Os sete países defendem a exclusão de urna
parcela dos recursos do Banco Mundial (Bird)
e do Fundo Monetário Internacional (FMI) para
transações de redução da dívida. Mas, afinnou
o comunicado, as negociações devem ocorrer
entre os paíSes devedores e os bancos. O C9municado defendeu uma redução no déficit
orçamentário dos EUA para_ evitar uma elevação nas taxas de juros internacionais, posição
também do grupo dos 24 países em desenvolvimento do FMI.
O Grupo dos 24 também divulgou, ontem,
um comu(licado 2m que pede aos países industrializados mudanças fiscais e na regulamentação dos bancos para facilitar a redução
da dívida externa.
O ministro das finanças da Alemanha Ocidental, Gerhard Stoltenberg, afirmou que _os.
cortes da dívida sugeridos pelo Plano Brady
tinham de_ se_ restringir a um monítoramento
do Bird e do FMI.
Em relação ao_ possível aumento do capital
do FMI, o Grupo dos 24 "expresso_u profunda
preocupação com a possibilidade de uma redução relativa nas quotas e no poder de voto
dos países em desenvolvimento no fundo".
O que se espera deste aumento de capital
é que o Japão dobre seu poder de voto (atualmente em 4,5% do toW). Esta elevação, como
afinnou o Grupo dos 24, p·ode causar uma
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redução relativa no poder dedsório dos países
em desenvolvimento dentro do fundo. (AFt
PROPOST!\C NÃO
BENEFICIA PAIS
AINDA EM 1989
De Washington

No mês passado, o então secretário-aSsistente para assuntos internacionais do Departamento do T escuro dos EUA, David Mulford,

disse em entrevista a jornalistas estrangeiros
que o Brasil não estaria entre os primeiros
candidatos ao Plano Brady. Mulford citou o
México e a Venezuela como primeiros candidatos e argumentou que não faria sentido para

o Brasil reabrir seu acordo com os bancos
para se aproveitar do plano, porque o País
já tinha conseguido alguns mecanismos de
redução de sua divida.

Ontem, o mínlstro da Fazenda, Mailson da
Nóbrega, tentou apagar a entrevista gravada
de Mulford, explicando o que o secretário teria

dito. Disse que houve problemas de compreensão "talvez do inglês" Por parte dos cinco
correspondentes brasileiros presentes à coletiva.

O que houve de fato foi um problema diplomático. Logo após a coletiva, o embaixador
brasileiro nos EUA, Marc:ílio Marques Moreira,
procurou Mulford para saber se ele realmente
teria dito_o qjle tinha dito. Mulford, um técnico
e não um ideológico corno definem economistas que o conhecem, teve de se explicar
melhor para não-criar um problema no relacionamento entre os dois país_es. O Departamento do Tesouro, que não costuma passar informações aos jornalistas brasileiros em Washington, ligou para um dos correspondentes
para dizer que o Brasil estaria entre os países
beneficiados com o Plano Brady. Em nenhum
momento houve desmentido de Mulford a o

que Mailson chamou de "mal-entendido",
Mulford só reiterou que o Brasil partlciparia
do plano, mas não que o País estaria entre
os primeiros candidatos.
Na entrevista de ontem, Mai1son fugiu de
todas as questões sobre como o Brasil, com
seus indicadores econômicos e com eleições
pela frente, vai se beneficiar de um planO que
exige como contrapartida estabilidade econõ-.
mica.
Longe dos gravadores, mesmo do lado brasileiro da negociação da dívida externa, não
se acredita que o Brasil vá se beneficiar no
Plano Brady este ano. Mas nunca s_e afirmou
que o Brasil vá ficar de fora do plano, sob
pena de desmoralizar a administração_Bush,
já que é o principal devedor do Terceiro Mundo. O problema para o governo dos EUA, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial
é negociar com um governo que _está no final
de um tumultuado mandato.o-diretor da área
externa do Banco Central, Ainlm Lere. disse
que "modificações técnicas" nO acordo_ com
os bancos não dependeriam desta variável polltica. (AF)
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- APÓIAM PlANO BRADY
Washington - O Grupo dos Sete (países
industrializados) deu, ontem, um sólido apoio
ao plano Brady, mas frisou que "as negociações concretas sobre a redUção da dívida e
do serviço da dívida devem ser feitas pelos
países devedores com os bancos comerciais",
sem mediação ou interferência externas. Os
ministros de Finanças dos países ricos decidiram que o financiamento das operações de
redução_ será feito através de empréstimos
cond.iclonados, do Banco Mundial e do FML
Numa aparente divemência com as intenções
do governo amerfcano, o G-7 defendeu__ a necessidade de os países ricos mudarem suas
legislações bancárias, para facilitar as operações de redução da dívida.

Ci c.:oróu_riicàd0~fol divulgáÇtOao fihªl de dois
dias de negociações dos ministros da"s Finanças dos Estados Unidos, Japão, Alemanha FederaJ, Canadá, França,. Itália e _Inglaterra, numa
mansão histórica perto de Washington. Havia
claras divergências entre os sete" SObre os detalhes do plano, mas o documento final resultou
num consistente apoio ao plano americano.
"Deve ser dada maior ênfase à redução voluntária da dívida e do serviço da dívida nos acordos com os bancos comerciais, Coffio um
complemento a h ovos empréstimos", diz o
documento.
O Grupo dos Sete destaca qUe o FMI e
o Banco Mundial devem ajudar nesses esquemas d_e redução somente nos países que estiverem aplicando programas de substancial reforma económica. Diz _que esse apoio dever
ser dado através de uma parte dos empréstimos de ajustes de política setoriaís e ecõnô-micas, que se destinariam à redução das_ dívidas. Não há nenhuma menção aos fundos
paralelos para o mesmo fim, que foram previstos pelo Plano Brady e que seriam constituídos
príncipalmente com a colaboração do Japão.
Mas prevê a concessão de um apoio limitado
ao pagamento de juros nas operações de redução da dívida ou dos serviços.

O comunicado dá muita ênfase ao caráter
voluntário dos mecanismos e prevê que os
bancos comer!=iais d~ve_m d~s~mpenhar um
paPel-chave neste esquema. (RO\)
O Brasil recebeu do governo americano

urna rec.omendação de procurar diretamente
os banqueiros para começar a negociar já novos esquemas de redução da dívida, baseados
nos princípios consagrados pelo plano Brady.
O .Ministro M.aílson da Nóbrega deu essa informação ontem, ao reiterar que foi um ''mal-entendido" o comentário do subsecretário do
Tesouro, David Mulford, sobre _a exclusão do
Brasil da lista dos primeiros países a se beneficiarem com o plano· americanO ae redução
da dívida. Segundo Maílson- que-se encontrará hoje com o secretário do Tescuro, Nicho-_
las Brady, na sede do FMI -os países europeus têm sérias restrições ao plano americano.

f:?
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OlSClJRSOPROFER/00 PELO SR.
AUREO MELLO NA SESSÃO OE 3-4-89

E QUE, ENTREGUE A REVTSAO DO.
ORNXJR; St::RIA Pt!BIJCAOO POSTERIORMENTE.
.

O SR. AUREO MELLO (PMDB - AM.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi~
dente, Srs. Senadores, vai ser bastante curta
a minha intervenção que apenas tem a finalidade de fazer o Senado Federal tomar conhecimento do artigo do escritor e jornalista Barbosa Uma Sobrinho- intitulado "A Falácia do
PuJinão do MUndo", inSerto no órgão Opinião
de domingo, 2 de abril do ano corrente.
Esse documento refere-se ao artigo e ao
estudo do Professor Saffiuei-Benchimol que,
casualmente, foi meu contemporâneo no Colégio- Dom Bosco de Manaus tendo cursado
nos Estados Unidos a sua fase de doutorado,
realizada em plano internacional.
Samuel Benchirilol, além de morar a vida
inteira no Amazonas, é professor catedrático
da nossa Faculdade de Direito e pessoa requestada por todas aquelas que se interessam
em conhecer assuntos da Amazônia.
Samuel Benchimol é realmente uma revelação. Em seu tempo de colégio, inclusiVe, ele
er.a sempre õ -inellfor aluno da sua turma e
me lembro bem da asseveração do Padre Direter do Colégio Dom Basco dizendo que era
ele como se fosse uma pessoa que corresse
à frente dezenas de metros em relação a seus
outros colegas.

Mas esse artigo de Barbosa Uma Sobrinho,
com a sua autoridade moral, intelectual, é um
artigo _esclarecedor e muito útil para acrescen-.
larmos ao grande acervo, que já se vai formando, de palavras proferidas no plenário desta
CaSa a respeito da moineritosa:.questãO anlazônica e, sobretudo das incursões -hoje em
dia até perdendo a_su.;~ autoridade, a sua veracidade e caindo de moda - em relação a
nossa soberania tão bem defendida pelos brasileiros, verbalmente, e que saberá ser também defendida física e materialmente se isso
for imprescindível e for convocado o espírito
de brasilid<ide de todos aqueles que moram
naquelas regiões distantes, como já deram
provas em outras ocasiões, principalmente
quando se tentou amincar, · como se arrancasse um pulmão, um órgão do próprio corpo
humano, a região do Acre, ao Brasil, e que
foi restaurada, mantida como coisa nossa por
aqueles cearenses nordestinos, principalmente, que habitavam a região e Unham a
posse há mais de trinta anos daqueles terrenos, cujo domínio estava sendo disputado por
forças interessadas em incorporar o Acre aos
grupos económicos sempre. ávidos de aproveitar a riqueza da Amãzônia, infelizmente deg..
cura<:la desde aquele temp9, desprezada e não
assistida ou vista pelo Sul do Brasil, a começar
pelo próprio Ministério- das Relações _Exteriores, que, naquela ocasião, acarretou até a independência do Acre, movimento gerado pela
revolta, tão desassistidos e abandonados se
viram os acreanos pela Federação.
·No currículo escolar, inclusive,.quase não
se faz referência á essa página de epopéia
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com as forf;as regulares bolivianas na chamada Volta da Empresa, porque o primeiro ~n
contro havia sido a seis de agosto em Xapuri
quando ele depusera as forças bolivianas,
coincidentemente no dia da independência da
Bolívia a 6 de agosto. Mas, nesse encontro
guerreiro com os bolivianos na Volta da Empr~, ~ forças brasileiras, o exército levantado por Plácido d~ Castro, constituído por
seringueiros, não tinha àquela época a composiÇão homogênea de um exército, inclusive
as veslini'entas eram inlpraitisadas; eram as
mesmas roupas usadas de cada um, e neste
Então, Plácido de Castro, numa das suas encontro em que Plácido de Castro fora sur- .
páginas mais interessantes, numa das suas preenaido, porque não estava esperando, e
iniciativas mais o.rigiriãTs, sugeriu que oS ofi- parece que as forÇas bolivianas que estavam
ciais do exército de seringueiros que ele havia em Abunã foram avisadas com antecedência,
organizado usassem como caracteristicas d.os · antes que Plácido de Castro se coloCasst; .es- _
postos que ocupavam no ofidalato apenas bo- trategi.camente naquele local, ele foi surpreentões pretos, pequeninos, invisíveis.à distância, dido pelos bolivianos e sofreu uma fragorosa
e que faziam com qu_e os oficiais do exército deri'ota. Quaitdo os brasileiros viram que estaacreano não fossem distinguidos dos solda- vam sendo dizimados colocaram-se em retirados que faziam parte naqueles contingentes. da e Plácido de Castro dizia: "Afastem-se semE, assim, as forças boliviarías atiraram, naque- pre de trente para o fõgo, para, ao morrerem,
le tipo de guerra que se fa2:ia naquela época, não dizere.rrt que estavam fugindo", para que
indistintamente, sem saber· se estavam apon- a bala não os alcançassem pelas costas. Oetando para oficiaiS ou para soldados. Enquan- pois desse episódio Plácido de Castro conceto isso, os brasileiros dizimaram a oficialidade beu essa estratégia da farda, de os soldados
boliviana e acabaram prendendo o Vice-pre- usarem, daí por diante, uma farda uniforme,
sidente da República porque, através dos ala- a chamada ·mescla inglesa, de cor azul-esvermares, das dragonas, dos botões dourad.os deadO, que se confundia com a floresta. !=:
vistosos do seu fardamento, eles. s~;~biam per- dai por diãnte as incursões que Plácido de
feitamente quais eram os oficiais e assim ca- Castro fazia .com· as guerras de guem1ha foprichavam na pontaria justamente para acertar darido baiXa a seus adversários, até que, em
aqueles que eram mais valoriza'dos e mais im- 24 de janeiro, os bolivianos foram obrigados
portantes para a tropa, e no fim, já os boliVia- a depor suas armas. Mas o episódio complenos só tinham solda_dos, quase, porque os ofi- mentar ao meu aparte, para que este não seja
ciais tinham sido dizimados pelas balas e mais outro aparte, porque temos, aqui, fama d~ serde perto pela imensa faca dos cearenses, que mos amazónicos em nossas intervenções, é
até hoje ainda assusta os fronteiriços. Porque para chamar a atenção. para o fato de que,
lá nas margens do Gua:poré, onde fui criado, esse lew;~:ntamento todo, da chamada Revoluos nossos queridos irmãos bolivianos dizem ção Acreana, foi um levantamento de brasique, à medida que o brasileiro vai ç_rescendo, leiros contra o imperialismo intemadonal, pora faca vai crescendo com ele. E O garoto tem quanto, àquela época, é sábido, pela História,
um pequeno qu!cé e à medida que ele vai que uma empresa internacional anglo-amese tornando adulto aquele quicé se transforma ricana, que tinha por vice-presidente o filho
num punhal, num "cutillo" dos mais temíveis, do Presidente dos Estados Unidos, Theodoro
o que não deixa de ser_ ridic.ulamE:nte líson- Roosevelt, o chamado Bo/ivian Syndicate. estava rendendo aquelas paragens do Acre à
geiro tentar a nossa bravata e a nossa vaidade
Bolívia, que declarara ser sua uma terra devode "brasilenos"
luta que ainda estava sub judice para demarcação. Então, nos contratos com a Bolívia,
O Sr. Mário Maia - Permite V. EX'" um
entre o Bo/ivian Syndic;a~e e a Bolívia, havia
aparte?
urna cláusula até de os americanos poderem
__ w;ar yaso de guerra naquele rio, como V. EX'"
O. SR- AOREO MELLO - Com multo
sabe. Então, houve a revolução. Nós vence·
prazer.
mOS ·pelas armas e, depois, pela diplomacia
com o Barão do Rio Branco. Mas, de qualquer
forma, um imperialismo se concretizou, porO Sr. Mário Maia - Se refere V. Ex" a
episódios de bravura que estão inseridos na
que tivemos de indenizar a Bolívia, àquela épo·
História Pátria cometidos pelos cearenses sob
ca, pelo território, que era rico em borracha.
o comando de Plácido de Castro, um gaúcho.
e valeu a pena, em três milhões de libras e~ter
Char'rió- a a.tençªo_do episódio da estratégia
linas, e pagamos ao BoHvian Syndicate, como
que Plácido de CaStr.o, a partir de determinado
indemizaçáo de resdsão d~_ contrato que ·ele
momento passou a adotar na guerra de guerexigiu à Bolívia para se retirar do feito, 11 O
rilha com a qual enfrentou os bolivianos namil libras esterlinas. Gostaria de inserir esses
queles adentrados de nossas paragens ocifatos, de modo a atualizar a idéia da cobis:a
dentais. Quero contrO:mir com o esclarecimeninternacional neste momento em que a Amato de leituras que fora exatamente no segundo
zônia é objeto de cQm~ntârios os mais eloepisódio que Plácido de Ca.stro se encontrou. .. qüentes e díspares possíveis.
~
liderada por um gaúcho sJngular e independente, que foi Plác;:ido de Castro, CFJe, naquele
ensejo, perdido nas áreas do Pará, foi chamado pelo Coronel Ramalho Júnior para coordenar um exército de paisanos, não militares,
e o fe:z: com tanta proficiência que teve rasgos
napoleônicos de genialidade, como o caso,
por exemplo, do fardamento de mescla dos
seringueiros acreaoos, na sua grande maioria
cearenses, embora houvesse um maranhense
que aos 16 anos era estafeta montado desse
exército, que era o .meu querido genitor.
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O SR. AOREO MELLO- Muito obriga~
do, Senador Mário Maia V. EX' contribui com
um importante elemento, um dado lnuito valioso, um adminículo muito destacado para
as palavras que quero aduzir aqUi.
O que quero dizer arltes de. tudo. e· destacar
neste artigo do jornalista Barbosa Lima Sobri·
nho, é o seguinte: S. s~ comentando o Professor Samuel Benchimol, diz que essa lenda
da Amazônia ser o pulmão do mundo nasceu
de um pronunciamento do ilustre limnologista
Professor Harold Sioli quando, em resposta
a uma pergunta sobre a contribuição da flo 7
resta amazónica para o balanço oxigênio-gás
carbônico, afi_rmou que

Cerca de 25% do carbono existente. na
atmosfera terrestre estavam armazenadas na biomassa dessa floresta amazõ. nica:. ·os 25% do teor do carbono foram
interpretados como 25% de oxigênio,
produrindo assim, o clamor universal
contra uma possível devastação da mata
Amazôhica. Acrescenta o professor Benchimol que "a tese apócrifa ganhou foro
. de verdade._nos_c.írç:r,!IQS ligados à ecologia populista, a despeito do conhecimento cientifico de que a composição química da atmosfera terrestre é constituída
basicamente, de 78,11% de nitrogênio
(N2), de 20,85% de o.xigêDiO livre (0),

perfazendo estes dois elementos 99,05%
dos gases permanentes, e o saldo cons-·titui pequenas percentagens de gases variáveis, como gás carbônico. dióxido de
enxofre, etano e vapor d'água, conforme
quadro demonstrativo publicado pelo climatologista Luís Molion.
Outro aspecto interessante deste artigo diz
o seguinte:
Acrescenta o autor da monografia que
estamos acompanhando, que a tese do
pulmão do mundo e da fábrica de oxigênio foi logo repudiada pelo conhecido
cientista agrícola Paulo de Tarso Alvim,
no seu.livro, publiCado em 1972, Os mitÓS
da Amaz-ômã, com argumentos decisivos.
Baseado numa idéia fa1sa, construía_sé, cOntia- O Brasil,· um verdadeii-o libelo,
o de que estaria acabando -com o ar _com
_que re-?pirava o pulmão do mundo, Era,
etambém, acusado de estar concorrendo
para o efeito estufcÇquejá era responsáVel
por tantos males de que sofria a humanídade. Eram-deixa.das de lad,o as explosões nucleares, que encontravam· absolvição fácil, por partirem de nações poderosas. Aqui já não ·se faJava no pulmão
do universo. Mas, insistia-se nas queima~
das, que conc:orreriam para destruir o
ozônio, com que o planeta
defende,
""'ou se· protege, e levariam a hl,liTlimidade
a uma hecatombe inarredável, ·se não fossem tomadas medidas suficientes para
afugentar os maleS que se iam acumulando, de ano para ano.
. ~ Neste pontO, a argUmentação do prof~ssor Benchim61 e.dos-dentistas em que
se apOiã ·é irrespóndível. Não é o Brasil

se
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o maior responsável pelo dióxido de car-

bono com que se polui a atmosfera. comprometendo a camada_ de oz6n_io com
que o planeta se protege, Desde a revolu·

Benchimol, que sabe participar, com entusiasmo, dos estudos e bataJhas de seu irmão.

O qUe Uripressiona, na monografia do professor Samuel Benchimol. não é apenas a exção industrial, que vem dos fins do século
tensão e segurança de suas informações. Es~
XVIII, com o aproveitamento do carvão
cieve bem, com urri estilO preciso, a que não
de pedra, e, mais tarde, com a utilização falta a mestria de uma dialética apurada. Emdo petróleo, o delito, se era delito, estava
bora trata de diversos aspectos dos problemas
em função do progresso industrial dos
da Amazônia, elucida, de maneira irrefutável,
países industrializados. Não se podia dei- a falácia do pulmão do mundo, com que se
xar de levar em consideração o número
dissimulavam apetites imperialistas, valendode veículos, que uSam carburantes, diz
se de pretexto, como sempre aconteceu, deso professor Luís Carlos Mollon, do Instide as fábulas de Ia Fontaine, ou muito antes
tuto de Ciências Espaciais de São José delas, com as ambições dos poderosos.
dos Campos. Como resultado, temos o
A tese tem a intenção de fazer da Amazônia
quadro geral de Emissão de Carbono de
uma fábrica de oxigênlo a serviço do planeta,
Combustíveis Fósseis, inçluindo automóexplica o professor Samuel Benchimol. Mas
veis, fábricas e usinas terrnoelétricas.
surgia de urna "falsa, espúria e calUniosa interEsse, como todos os artigos do escritor Bar- pretação da imprensa internacional e nacional
bosa Uma Sobrinho, é um artigo lúcido, claro de um pronunciamento do ilustre lirnnologig..
e objetivo e ele pode e deve ser inserido nos ta, professor Harold Sioli, quando, em resposta
Anais do_ S_enado, para qUe, futuramente, te- a uma pergunta sobre a '"contribuição da flonhamos a soma de tudo que foi dito aqui resta amazônlca para o balanço oxigênio-gás
em relação à Amazônia. Por isso, Sr. Presi- carbónico, afirmou que cerca de 25% do cardente, peço a V. Ex" que se digne determinar bono existente na atmosfera terrestre estavam
a inserção do mesmo nos Anais da Casa. Mui- armazenados na biomassa dessa floresta
amazônica. Os 25% do teor de carbono foram
to obrigado.
interpretados como 25% de oxigênio, produDOCGMEi'ITO A OOE SE REFERE O zindo, assim, o clamor universal contra uma
SR. AUREO MELO EM SEU DfSCUkSO passivei devastação da mata amazônica.
Acrescenta o professor Benchimol que "a tese
A FALÁCIA DO PUI.ft\ÃO DO MUNDO
apócrifa ganhou foro de verdade nos círculos
Barbosa Lima Sobrinho ligados à ecologia populista, a despeito do
conhecimento científico de que a composição
No início da década de 20, divulgava-se, química da atmosfera terrestre é constituída,
nos meios científicos, políticos e jornalísticos,
basicamente, de 78,11% de nltrogênio (Nz),
que a "floresta amazónica era responsável pela
de 20,85% de oxigênio livre (0), perfazendo
maior parte da produção e emissão de oxigê- estes dois elementos 99,05% dos gases pernio para a atmosfera terrestre. Em conseqüên- manentes, e o saldo constitui pequenas percia, o desmatamento dessa bíomassa iria cau- centagens de gases variáveis, como gás carsar a morte, por asfixia, de toda a biosfera". bônico, dióxido de enxofre, etano e vapor d'áE, a partir daí, surgia a idéia de que não se
gua, cbnforme quadro demonstrativo publipodia abandonar a Amazônia à sua própria cado pelo climatologista Luís Molion.
sorte, ou ao seu próprio- governo, se havia,
Acrescenta o autor da monografia que estana conservação de suas florestas, interesse
universal. Estava em causa a própria humani- mos acompanhando que a tese do pulmão
dade. Era o infdo da tese da planetcirização do mundo e da fábrica de oxigênio foi logo
da Amazônia, isto é, subordinar a região a repudiada pelo conhecido cientista agrícola
um comando internacional, com poderes sufi- Paulo de Tarso Alvim, no seu livro, publtcado
cientes para manter a sua função de pulmão em 1972, Os m11os da Amazónia, com argudo universo. Para isto, como condição inicial, mentos decisivos.
havia que anular a soberania do Brasil, substiBaseado numa idéia falsa, construía-se,
tuindo-a por um condomínio, em que estives- contra o Brasil, um verdadeiro libelo, o de que
sem presentes as grandes nações do universo. estaria acabando com o ar com que respirava
Substituída a soberania nacional por uma so- o pulmão do mundo. Era, também, acusado
berania planetária.
de estar concorrendo para o efeito estufa,-que
Este é um-dos temas expostos e estudados já era responsável por tantos males de que
pelo Sr. Samuel Benchimol, numa publicação sofria a humanidade. Eram deixadas de lado
em xerox, intitulada Amazónia: Planetarizaçáo as explosões nucleares, qUe encontravam abe moratória ecológica, edição do Instituto de
solvição fácil, por partirem de nações poderoEstudos da Amazônia, lsea, que tem, como Sas. Aqui já não se falava no pu1mão do unisede, a cidade de Manaus. Seu autor é um verso: Mas, insistia~se nas queimadas, que
empresário, que conhece, com verdadeira concorreriam para destruir o ozônio, com que
proficiência, os assuntos e os problemas da- o planeta se defende, ou se protege, e levariam
quela região. Creio mesmo que o cientista su- a humanidade a uma hecatombe inarredável,
pera o empresário, não só na extensão das . se não fossem tomadas medidas suficientes
informações reunidas, como na maneira pre- para afugentar os males que se iam acumucisa e segura com que as expõe numa admilando, de ano para ano.
rável monografia, cuja leitura me foi proporNeste POnto, a argumentação do professor
cionada pelo clínico no Rio de Janeiro Samuel Benchimol e dos cientistas em que se apóia
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é irrespondível. Não é o Brasil o maior responsável pelo dióxido de carbono com que .se
polui a atmosfera, comprometendo a camada
de ozónio com que o planeta se protege. Des~
de a revolução industrial, que vem dos fins
do século XVID, com o aproveitamento do carvão de pedra, e, mais tarde, com a utilização
do petróleo, o delito, se era delito, estava em
funçãa·da progresso industrial dos países industrializados. Não se podia deixar de levar
em consjderaçáo o número de veículos, que
usam carburantes, diz o professor Luís Carlos
Molion, do Instituto de Ciências Espaciais de
S. José dos Campos. Como resultado, temos
o quadro geral de Emissão de Carbono de
Combustiveis Fósseis, Incluindo automóveis,
fábricas e usinas termoelétricas, em milhões
de toneladas métricas, conforme pesquisa publicada pela revista americana Time, em janei~
rode 1988. E por ela se verifica que, em 1987,
o Brasil figura apenas com .50,2, enquanto
os Estados Unidos surgem com 1224,7 e a
União Soviética com 1.013,6 e a Europa OcidentaJ com 791,6. Nada mais do que' um reflexo do progresso industrial destes países. Compare-se o índice deles com os 50,2 do Brasil,
para ve_rificar corno é péquena a participação
do nosso país na emissão de carbono. Com
a chancela da insuspeita revista Time.
Há, pois, necessidade de divulgar estes números para arredar do Brasil a acusação de
vilão, com que nos procura condenar a imprensa estrangeira. E. se se interessam tanto
pela conservação da mata amazônica, por que
não se queixam do trabalho desesperado das
serrarias, que exportam madeiras para o resto
do mundo e especialmente para os Estados
Unidos? A começar pelo mogno, que dá preferência ao mercado americano. De certo, não
há, como nas queimadas, a poluição d,a atmosfera, mas náo se sabe ainda qual o maior
responsável pelo desmatamento da Amazô~
nia, no paralelo entre o fogo e a serra.
Não quer isto dizer que não haja erros, na
política brasileira, em face do vale amazônico.
Mas erros que cabe ao Brasil encarar e resolver, corrigindo-os de acordo com os interesses
nacionais. A ecologia impõe deveres, que o
Brasil não ignora e sabe muito bem o que
significam. Pior seria que este vocábulo viesse
a seiVir de máscara a reivindicações imperialistas, corno instrumento da cobiça estrangeira, tão magistralmente recordada no excelente
livro de Artur César Ferreira Reis. Pulmão do
m,undo, ou efeito estufa não chegam a ser
novidade, mesmo quando se revestem de um
cunho de modernidade. Basta fazer, em tomo
deles, um pequeno exercício de memória.
DfSCURSO PRON(Jf'{CfADO PELO SR.
JOÃO MENEZES NA SESSÃO DE
4-4-89 E Q(.JE, El'ITREGUE A REV!SÃO
DO ORADOR, SER!A PUBUCADO POSTERf~E.

OSR.JYÃOMENEZES(PFL-PAPara

encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, esse
projeto foi bastante estudado e, realmente, se
aprovarmos como está, vamos causar um pre"
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juízo aos técnicos de futebol. Sei que com-

as emendas vai demorar mais um pouquinho,
pois o' projeto irá à Câmara dos Deputados.
Entretanto, ê melhor que ele demore mais
um ou dois meses, mas resulte num projeto
que realmente traga proteção para os técnicos
de futebol, sobretudo nos pequenos estados.

É melhor proceder assim do que fazer um
projeto que não vai atender à classe, não vai

atender aos técnicos de futebol. Esta é a nossa
preocupação.
De maneira que lastimamos muito não po-

der atender ao pedido do eminente Relator
Jamil Haddad.

Ficamos também com o parecer que S.
deu, favoravelmente à nossas emendas
porque S. Ex', corno bom desportista, sabe
que emendas foram apresentadas - e estão
~
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incluídas aqui - com o sentido de dar uma
soluçáo justa e razoável à profissão de técnico
· de futebol, principalmente dos técnicos dos
clubes dos pequenos estados e dos pequenos
municípios.
De maneira, Sr. Presidente. que peço a V.
~ que faça votar o projeto e, conseqüentemente, as emendas.
Muito Obrigado a V. ~.
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1.1 -ABERTURA
12- EXPEDIENTE
1.2.1- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado no_ 58/89,
de autoria do Sr. Senador Carlos Alberto,

que dispõe sobre a criação de cooperativas
de microempresas, inclusive de crédito ou

cessão de crédito.
1.2.3- Comunicaçáo

-Do Sr. Senador Jarbas Passarinho,
Uder do PDS, solicitando a designação do
Sr. Senador Affonso Camargo, como
Coordenador dos pequenos partidos.
t.2A -Requerimento
- N9 62/89, de autoria do Sr. Senador

João Menezes e outros Srs. Senadores solicitando que o tempo destinado aos orado-

res do Expediente da sessão do dia 2 de
maio próximo seja dedicado a comemorar
o Dia Nacional da Mulher.

1.2.5 cia

Comunicação da Presidên-

-Recebimento do Oficio GP-0-9"G3/89,
do Presidente da Câmara dos Deputãdos,
encaminhando requerimento_ de autoria
do Deputado Carlos AJbertõ Ca6, solicitando realização de sessão solene do Congresso Nacional, no dia 27 do corrente,
destinada a comemorar o dia universal da
classe trabalhadora. Aprovado.
1.3-0RDEMDO DIA

-Projeto de Resolução n9 3/89, de autoria da Comissão Diretora, que adapta o

Regimento lntemo do Senado Federal às
disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil, e dá outras providências. Discusstio encerrada, após complementação do parecer proferido na sessão
anterior em nome da Comissão de Constituição e Justiça pelo Sr. Senador Fernando
~e1_1rique Cardoso, tendo usado da palavra
na sua discussão oS Srs. Senadores Mário
Maia e Itamar France, ficando a votação
adiada para a sessão ordinária de hoje.
1.3.1 ~Questão de Ordem
-· Levantada pelo Sr. Itamar Franco e respondida pela Presidência a respeito de reunião de. c.omissão permanente e $essão
do Senado Federal simultaneamente.
1.3.2 -Discursos após a Ordem do
Dia
SENADOR JN41LHADDAD, pela ordem
-Aparte dada pelo Senador Nelson Car·
neiro ao pronunciamento do Senador Mário Maia de que na presente sessão sobre
o exercício de liderança partidária.
SEJYADORCARLOSALBERTO-Aesquerda e a crise.
SENADOR JAMIL HADDAD- Pólo Pe·
troquím.ico do Estado do Rio de Janeiro.
1.3.3- Designação da Ordem do
·Dia da próxima sessáo.

1.4- ENCERRAMENTO.
2 - ATA DA 32• SESSAO, EM 6 DE
PiBRIL DE 1989
2.1-ABERTURA

22- EXPEDIENTE

2.2.1-Mensagens do Senhor Presidente da RepúbUca
-No 75/89 (n9 142/89, na origem), referente à escolha do Desembargador
ATHOS GUSMAO CARNEIRO. do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do

Sul, a fim de ser nomeado para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal.
de Justiça.
-N9 76/89 (n9 143/89, na origem), refe·
rente à escolha do Desembargador FRAtiCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS,

do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
a fim de ser nomeado para exercer o cargo
de Ministro do SupertOr Tribunal de Ju.stiça.
- N• 77/89 (n• 144/89, na origem), refe·

rente à escolha do. Desembargador LUIZ
CARLOS FONTES DE. ALENCAR, do Tri·

bunal de Justiça do Estado de Sergipe,
à fim de ser nomeado para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal de Jus-

tiça.
- Nc 78/89 (n9 145/89, na origem), referente à escolha do Desembargador LUlZ
VICENTE CERNICCHIARO, do Tribunal de

Justiça do Distrito Federal, a fim. de" s"er
nomeado para exercer o cargo de Ministro
do Superior. Tríbunal de Justiça.
- N9 79/89 (n" 146/89, na origem), referente à escolha do Desembargador RAPHAEL DE BARROS MONTEIRO FiLHO,

do Tribuna! de Justiça do Estado de São
a fim de ser nomeado para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribúnal
de Justiça.
- N9 80/89 (nc 147/89, na origem), referente à escolha do Desembargador SÁLP~u.ilo,

VlO DE FfGUEIREDO TEIXEIRA, do Tribu·

na! de Justiça do Estado de Minas Gerais,
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EXPEDIENTE
CENTRO GA,of..FICO
PASSOS P0RTP. . _
.
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Dlretor Executivo . ___ .
CESAR AUGUSTO JOSCOó SO_UZA
Di reter Administrativo
LUIZ CARL,OS OE BASTOS
Diretor Industrial
FLO_RtAN AUGUSTO CQLálNHO MA.D~YGA
Oiretor Adjunto

a fim de ser nomeado PC!-ra exercer o cargo
de Ministro do_ Superior Trlburia1 de Jus~__
tiça.
-N• 8!/89 (n' 1_48/89, na origem), refeC
rente à escolha dq O.es~nibargador WAL-

DEMAR ZVEITER; do Tiibuna\ de Justiça
do Estado do Rio de· JaneJro, a fi !TI -o;:l~

sei nomeado para exercer o cargo de 0i·
nistro do SuJ)eriOt Tnbunal de Justiça.
2.2.2 - Projetos recebidos da CâM

mara dos Deputados
-Projeto de Lei d~ Oimara no 4/89 (n"
1.5.!5/89,-na Cãsa 4e origem), de inidatiya
do Senhor Pre~idélite da República, que
introduz altera_ções nos é!lrts. 3~ e 5~1- do_
Código de Processo P~nãl, _ _
.. . .
-Projeto de _D_ecreto legislativo nç 5/89
(n" 125/86, na origeÕ).), que aprova o texto
da Convenção Internacional de Telecomunica:çõe_s, assinado em Nairobi, Quêní~;
em 1982.
·

2.2.3 -Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n? 59/89,
de autoria d9 Senador Carlos Alberto, que
dispõe sobre as_ Sociedades de Interesse
ECo'nômico e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 60/89,
de autoria do Senador Maurício Corrêa,
que dispõe sob r~ o venciménto das _c.ontas
de serviços públicos.
-- Proj etc de Decreto Legislativo n 9
6/89, de autoria dos Senadores Ronan Tito,
Jarbas Passarinho e Fernando HenriqUe
Cardoso, que revoga o art 69_ do Decreto
Legislativo n9 72, de 1988.
2..2.4 - Comunicações
-Dos Se_na:dores Luiz M~ya e João Menezes, de que se ausentarão dos trabalhos
da Casa, para participarem das solenidades de inauguração da Ferrovia Norte-Sul,
no Estado do ~canhão
·

2.2.5 - Comunicação da Presidência
-Referente ao tempo destinado (!;os
oradores do EXpediente da presente sessão, que será dedicado a homenagear o
ex-Governador Roberto Simonsen.
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Oradores
SENADOR AL/3ANOFRANCO
sg:J'/ADOR SEYERO GOMES .
SE!'/ADOR ROBER_TO CAMPQS
FALA DA PRESIDENOA- Associativa
em nome da Mesq...
22.6 -Discurso do Expediente (em
prorrogação)
SENADOR DIVALDO SURUAGYAçúcar.
SENADOR JUTAHYMAGALHÃES- Oexercício da atividade pública.
SENADOR JAMIL HADDAD- lmplan·
tação de Pólo PetrOquímica· na região de
ítaguaí~RJ. ·
·
· SENADOR ALFREDO CAMPOS- As·
- -sistência rural.
SENADOR MÁRIO MAM - Ferrovia
Norte-Sul.
2.2.7_- Requerimentos
- N~"' 63 a 65/89, de autoria do Senador
Severo Gomes, solicitando a retirada em
caráter definitivo, dos Projetas de Lei do
"Seriado n""' -12, 15 e 16/89, de sua autoria.
- N~ 66/89, de .autOria do Senador LouriV.al BaptiSta, solicitando autorização do
SenàaO Federal, para ausentar-se dos trabalhos da Casa, nos próximos dias 6 e
7, a fim de acompanhar o Senhor Presidente ela República em viagem ao Maranhão e no período de 11 a 15 do corrente,
para comparecer a reunião do_ Conselho
de Cur<)dores da Fundação Hilton Rocha
_e -ao Congresso sobre Integração do Defi-ciente Visual, a serem realizados em Belo
Hoi'izonte, Minas Gerais. Aprovado.
N~ 67/89, de autoriã do Senador Nelson
Wedekin, solicitando ao Poder Executivo
intOrmaçóes que menciona.
2.2.8 -Apreciação de Matéria
,;_Requerimento no 62/89, lido em_ sessão anterior. Aprovado.
-

2.3- ORDEM DO DIA
~ .Projeto de Resolução n~ 3, de 1989, de
autoria. da Comissão Diretora, que ãdapta
o Regimento Interno do Senado Federal
às Disposições cta Constituição da Repú-

blica Federativa do Brasil e dâ outras providência. Aprovado o projeto com emendas
e subemendas, após usarem da palavra
- Os Srs:Ronan Tito, Itamar Franco, Jarbas
Passarinho, Mário Maia e Jamil Haddad.
Veto parcial apostO ao Projeto de Lei
do DF n~ 5, de 1988, qu_e_ dispõe sobre
os vencimentos dos Conselheiros, audito·
res e membros do ministério público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal. Vo-o
tação sobrestada em virtude da inexistência de_ quorum para prosseguimento da
sessão.
Projeto de Lei do Senado n'" 19, de 1989,
de auto.da do_Senador João Menezf!s, que
proíbe emissão de m9eda pelo prazo de
sessenta dias e dá outras providênd.as. Discussão sobrestada em virtude da inexistência de quorum para prossegúimento da
sessão.
Projeto de Lei da Câmara n'" 78, de 1986
(n~ 1.945/83, na Casa de qçigem), que in·
dui o fotógrafo autônomo no quadro de
atividades e profissõ~s 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. Discussão sobresfada em virtude da inexistência de quorum
para prosseguimento da sessão.
1.3.1 -Designação da Ordem do

Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2 - DISCURSOS PROFERIDOS
EM SE5SÓES ANTERIORES

-Do Senador Jarriil Haddad, pronunciados nas sessões de 4 e 5-4--89
3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

-N• 72 a 80/89
4-ATADECOMISSÃO

5 - MESA DffiETORA

6 -LiDERES E VICE·LIDERES DE
PARTIDOS
7 -COMPOSIÇÃO DE COMIS·

SÓES PERMANENTES
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Atá da 31" Sessão, em 6 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, M.endes Cana/e e Pompeu de Sousa
ÀS 10 HORAS. ACHAM-SE Pl<ESENTES

OS SRS. SEf'W)ORES:

.

- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor
Júnior - Leop·odo Peres - Aureo Mello -

Odacir Soares- Ronaldo Aragão --Oiavo
Pires -

João Menezes -

Almir Gabriel -

Jarbas Passarinho -Moisés Abrão - Carlos
Patrocínio -Antonio Luiz Maya- João Castelo -

Alexandre Costa -

João Lobo -

Edison Lobão -

Chagas Rodrigues- Hugo Na-

poleão - Afonso Sancho - Cid Sabóia de
Carvalho- Mauro Benevides- Carlos Alberto -José Agripino - Lavoisier Maia -Mar-

condes Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura- Marco Maciel- Ney Maranhão
- Mansueto de Lavor- Divaldo SwuagyTeotônio Filela Filho - Albano Franco Francisco Rollemberg - Lourival Baptista -

Luiz Viana -Jutahy Magalhães -Ruy Bacelar
-José lgnácio Ferreira - Gerson Camata
-João CalrTion -Jamil Haddad-- Nelson
Came[ro- Itamar Franco---Alfredo Campos
- Ronan Trto- Severo GomeS -Fernando
Henrique Cardoso- Mauro ~orges._-:-::- lran
Saraiva - lrapuam Costa Júnior- Pom~eu
de Sousa - Maurício CoiTêa - Meira Filho
- Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha - Márcio Lacerda - Mendes Canale
- Rachid Saldanha Der.Zi - Wilson Martins
- Leite Chaves - Affonso Camargo -José
Richa - Jorge Bomhausen - Dirceu Carneiro - Nelson Wedekin - Carlos _Chiarelli
-José Paulo Biso\- José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- A lista de presença acusa o comparecimenta de 71 Srs. Senadores. Havendo núme"ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
. ___ _ __ _ _ __ _
O Sr. 19 Secretário proceder[!_ à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 58, DE 1989
Dispõe sobre a criação de cooperativas de mlcroempresas, Inclusive
de crédito ou seção de crédito.
O COngresso Nacional-decreta:
O Presidente da República faz saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1 Fica ass_egurado às microempresas, assim classificadas aquelas definidas na
Lei n~ 7.256, de 27 de novembro de 1984,
o direito de associar-se em sociedades coopeQ

ratiVas e5pedficas, inclusive do cfêdiio oU com

ApÔio à Pequ~~~-e~Média Empresa- Cebrae,

Seção :de cfedito.

na parte relativa às microempresas:
a) 72,9% das empresas não dispõem de.
ma deste artigo serão obrigatoriamente deno~
capital de giro em nível suficiente;
_ _
b) 44,4% delas não utilizam fontes exter-.
minadas cooperativas de microempresas ou
cooperativas àe créd!to de microempresas.
nãs p-ara a obtenção ·de recursos financeiros;
§ 29 A participação de microempresas
. c) 39% têm -difiCuldade para a obtenção
nas cooperativas de que trata este artigo nã_o _ de crédito pririci_p"almente em função de ga~.
as exclui do regime de que trata a Lei n? 7 .256, · -_raritias reais excessivàS, êXigêndaS CàdaStfais
de_ 27 de novembro de 1984.
rigidas, reciprocidade alta, seguros ou reapli- Art. 2ç As cooperativas de microempre- caç:ão de parte dos empréstimos;
sas e_ as cooperativas de crédito de microemd) 59,7% não utilizam linhas especiais de
presas obrigam~sea_cumprir, no que couber, crédito e 4,9% nem as conhecem (Resolução
os dispositivos da Lein~ 5.764, de~ 16 de de~ 695, Promicro, Finame, POC-Pamicro, etc.);
zembro de 1971. _ _
__
e) 91,7% delas nãO utilizam formas alter~
Art. 39 Esta lei entrará e_m v\gor na data nativas para obtençã-o-de-recursos (capita] de
de sua publicação, revogadas as disposições riscO, "joint~ventures",-"fáctoring" e Cooperaem contrário.
_
tívãs de crédito);
Brasília,
de
de 1989; 167~ da
f) 43,3% não tinham planos de inVestirhenfndependência e 1ao~ da República.
tos para o ano seguinte à pesquisa;
.
g) 81,5% anseiam pelo tabelamento de juros e 67,4% pela criação de um seguro de
Justificação
qédjt.Q governamental_.
Os dados apurados no CensO de 1900 de-..
O _çooperativismo de microempresas assemonstram que, em um universO de 1,9 milhão ffielha-se, diante dos números apresentados
de micro, pequenas e_ médias empresas, o e_da_urgente necessidade de proteção aos pesegilie"nto das microempresas representava quenos empreendimentos, caminho dos rrtals
93% daquele total, empregava 40% do pesviáveis. Além de poçl:er contar com recursos _
soal ocupado, pagava 13% do volume de salá~ a um custo mais reduzido, as demandas de
dos e gerava 21% da receita.
crédito serão feitas em bloco, passando igualOs números acima comprovam, de forma mente a ter acesso a outras fontes de recursos
cristalina e insofismável, Ograu de importância oficiais, a par da assistência técnica: e assessodessas empresas para a economia nacional, ramento empresarial.
especialmente no que se refere à absorção
Por terem as cooperativas sido criadas pride mão~de-obra. Esses números, no censo
mordialmente para -atender ao· setor de produde 1990 que se aj)i-oxima, seguramente gação rural (secundariamente, a empregados de
_ nharão contornos ainda mais expressivos.
uma mesma empresa ou integrantes de _uma
No que se refere ao apoio creditício, o dire- mesma classe de atividade ou profissão), em
que a figura do produtor costuma confundir- ·
doilamento preferencial de recursos às emse ç:om a da pessoa ftSica, a Lei nq 5_. 764,
Presas de_ menor porte sempre fez parte do
ideário da política governamental, em qual- de 16 de dezembro de 1971, que "define a
quer nível. Porém, a exigüidade e insuficiência Política Nacional de Cooperativismo, institui
de recursos dfsporúVeiS têm limitado severao regime jurídiCo das soçiedades cooperativas
mente _o apoio preconizado.
e dá outras providências", determina:
Especialmente _no que toca às instituições
privadas, o fato incontestável é que as normas
"Art 3~ Celebram contrato de socieregulamentares vigentes para o financiamento
dade cooperativa as pessoas que reciprodas empresas de pequeno porte se contracamente(... )
põem às leis naturais vigentes no mercado,
porquanto estas empresas apresentam um
Art. 6q As sociedades cooperativas
grau maior de risco na contratação de empréssão consideradas:
timos, tendo em vista que a estabilidade de
I- singulares, as constituídas pelo núsuas operações é fOrtemente afetada por fatomero de 20 (vinte) pessoas tisicas, sendo
res econômtcõs de diversa ordem. Isso redunexcepdonalmente permitida a admissão
- da em taxas de juros maiores, próximas às
de pessoas jurídicas que tenham por obdo crédito pessoal, exigências excessivas de
jetivo as mesmas ou correlatas atividades
garantias e outras práticas que dificultam a
econômiças das pessoas frsicas ou, ainobten~o de crédito.
--~ __
da, aquelas sem fins lucrativos;
CorrOborando todas essas assertivas, destacªrnos, a seguir, algumas das principais conclusões constantes de trabalho de pesquisa
Art. 29. -····-···-·----··----~
_____ ................
-.
reãlizado no âmbito do Centro Brasileiro de
§ 1~ As cooperativas constituídas na for-

--.--·-----·__...
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§ ~ Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas par produtores rurais ou extrati~ta~ as pessoa.s
jurídicas que pratiquem as mesmas atiVidades das pessoas físicas associadas..

§··4;·~ã;!;;~;~~

É lid~ o seguinte

no qua-

dro das cooperativas os agentes de comércio e empresários que operem no
mesmo campo econôrnico da sociedade."
Ora, a sltuação de identidade entre o produtor_e:_a pessoa física se: verifica para a maior
parte dos mic:roempresádos, com a diferensa
de que, no caso_ deste_,s, há sempre a figura
da pessoa física, justamente a condição que
os artigos citados procuram, de um modo geral, evitar ou minimizar, à exc;eção das cooperativas de pesca, de produção rural ou extraüvistas (art. 29, §"29), cQ01o também nas de
eletrificação, irrigação e_ telecomunicações
(arl 29, § 39), em que a entrada de empresas
é expressamente permitida.
[nexiste {im(tação_lega! quanto ao porte do
associado, podendo- grandes produtores e até
mesmo empresas _rurais de expressão participar de cooperativas.
A presente proposta objetiva assegurar às
microempresas suporte, para que sua congregação em cooperativas permita tomá-las aptas a ultrapassar períodos de oscilação da atividade económica.
Sala das Sessões_,_Q Çle_ "abril ~e 1989. Carlos Alberto.
·
·
(Às Comissões d_e Constit!:Jição de Jus·
tiça e de Economia.)
-- -O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
O Expediente lido vai à pu~licação.
Sobre a mesa, comunicação que será lidêi
pelo Sr. 19 Secretá!_io.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson C:ameiro)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido
_pelo Sr. 19 Secretário.

REQUERIMENTO N' 62, de 1989

Nos termos do art. 185 do Regimento [nterno, requeremos que em 02 de maio de 1989,
seja dedicado para comemorar o Dia Nacional
da Mulher, instituídO -pela Lei n~ 6.791, de
09-6-80
Sala das_Sessô"eS-,' 6 de àDril-de 1989. -~
João Menezes - Oá Saboia de Carvalho Hugo Napoleão - Ronaldo Aragão - -Roium
Tito- Frandsco Rol!emberg -Loun"vaf BaptJSW

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta: consideração. - Deputado Paes de Andrade, Presidente_dél Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Esse requerimento já foi aprovado pela Câ·
mara dos Deputados e está sujeito apenas
à aprovação~ do Senado Fed:ral.

Não havendo objeção do Plenário, aPeSar
das restriç:õe& que acabo de for!i}ular e que
Deus permita não sejam procedentes, a Presidênciã tomara as providências necessárias pa·
ra que, no dia 27 do c_orrente, haja, umã sessão
solene destinada a comemorar o Dia Universal
da Oasse Trabalhadora, com a Câmara dos
Deputados e o Senado Fedefãf reunidoS: (P8usa.)

Está aprovado.

-O requerimento que acaba de ser lido será
objeto de deliberação, após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson C:ameiro)
- Esta Presidênéiã apela aos Srs. Senadores
para que, sempre que possível, destinem as
homenagens para a hora do Expediente, como, a1ías, faz o presente requerimento, porque
as comemorações durante todo um dia acabam constituindo um constrangimento para
quem comparece, porque poucos são as que
participam, e evita que o Congresso Nacional,
seja a Câmara dos Deputados, seja o Senado
Fedei-ai, realize sessões ordinárias.
Esta consideração_ é fei~ em conseqüência
de uma observação do saudoso- Senadoi"
Amaral Peixoto_ que, antes de morrer, _pediu
, que nâõSf!flieSse cOmemoração ·no Congre-sso Nacional, porque ~Je havia sofrido o cc:ii15trangimento de ver que em homenagens prestadas a ilustres parlamentares compareciam
apenas qúãtro ou cinco parlamentares.
A Mesa destinou o Expediente do dia 11
para se homenagear--a nlemórici do ex-Senador Amaral Peixoto. Por isso, pede a todos
os Srs. Seriãdores que estejam presentes por- -que a família de Amaral Peixoto estará presente e sefa:t,n'n?l desconsideração à memória
de quem tanto serviu a este Pctts e a esta Casa
se· ã(J:üi não houVer número sequer para enclleYãSnossas bancadas.
De modo que ao ensejo deste requerimento, que será votado na Ordem do Dia, faço
estas observações pela experiência e pelo
· êõtiStran§iffiento que têm causado as sessóes
espeCtais, Seja nesta Casa; seja no Congresso
Nacional.
,,--ó_sà~ P.RESJDENTI:: (Nelson Carneiro)
- APresider:t<:la recebeu o seguinte oficio:

É lida a seguinte
OF.29/89
- s·r~Siifã~ Sde-aonráe i989Senhor Presidente;
Tendo em vista a redUÇ~o da bancada do
PDS que lidero, tomo a liberdade de su_gerir
a Vossa Excelência que designe, em substituição ao meu nome, o Senador Affonso Camargo, líder do {';;3.rtido Trabalhista Brasileiro
- PTB, como COordenador dos Pequenos
Partidos no Senado Federal.
Na oportunidade, apresento a Vossa Ex.celência protetos de elevada estima e distinta
consideração. --Jarbas Passarinho, líder do
PDS.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
GP-Q-90~
BraSÍlia, ·4" de ãbril de i 989
-A Mesa ainda não recebeu qualquer comunicação da Administração da Bancada do
.Senhor Presidente,
PDS, a não ser, agora, pela palavra de seu
Encaminho a Vossa Êx.celência o requeriilustre Uder. Por isso mesmo; acolhendo a
mento de autoria do Deputado Carlos Alberto
informação de S. Ex".- .e s6- por isso- e
Ca6;-n6-<iúal solicita a realização de uma sesatendendo à solicitação do nobre Uder Sena· - são solene do Congresso Nacional, a realidor Jarbas Passarinho, a Presidênda designa zar-se no dia 27 do corrente, aestinada a coo Senador Affonso Camargo para a coordememorar o Dia Universal da C1asse Trabalhanação dos Pequenos Partidos rio Senado Fe- dora, a ser celebr~do no dia J9 de maio próderal.
ximo.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson C:ameiro)
Passa~se à Ordem do Dia.
Item único.
Continuação da discussão, em turno único,
do Projeto d.e Resolução n"' 3, .de 1989, de
auto"riá dã- Comissão Diretora, que_ éldapta o
Regimento Interno do Senado fed€ral às -disposiÇões da Constituição da República Federativa do Brasil e dá outras providências.
Pareceres, proferidos em plenário, pela Comissão de Constituição e Justiç_~, Senadores
FéinandO Helirique Cardoso e Jutah_y MamtlhãeS.
-- ComisSão Diretora, Senador AntôJ:"tiO Luiz

-

Maya.
- Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, Redator de Constituição e Justiça.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO (PSDB - SP. Para emitir parecer.
Sem re'11fsão do orador.) --:::Sr. Presidente, Srs.
senadores: depois da sessão de mitém, nós
nos reunimos çoril o Relator-Revisor, Senador
Jutahy Magalhães e com o Líder do fiMDB,"
Senador Ronan Tito. Depois de várias discussões e tendo sido consultados v4rl.os outros
Senadores, a proposta que trazemos a V.~
ê a seguinte: no que diz fespeito à questão
da abenura da sessão do Senado, propomos
que a seSSão ordinária tenha início de segunda
a quinta-feira às 14 horas e 30 minutos, e
às sextas-feíras, às 9 horas, pelo relógio do
plenário, preSentes no recinto pelo menos uns
vinte-avos da_ composição do Senado. Ou seja,
diminuiu-se a quantidade de Senadores re~
queridos para a presença na ses_ão. E mais
ainda: consideramos que às 15 horas e 30
minutos, impreterjvelmerite, ccilneçar-se-á a
Ordem do Dia. Esta é a sugestão trazida ao
Plenário.
Com relação à questão das comissões, o
Senador Jutahy Magalhães propôs que, ao invés de se a.d.otar o sisteina fiXO de Subco~
missões, como inktalmente eu havia apresentado a este Plenário, mantivéssemos o mesmo
esquema d~ ComfSSões proposto por mim
e pela Mesa Diretora, e, ao invês de designarmos- de antemão quais seriam essas Sub-
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comissões. deixássemos _que cada_ Comissão
com flexibilidade designasse até o máximo
de quatro Subcomissõe.s..._ ..... _ _

Com relação à questão da assessoria das
Comissões, a minha proposta inicial é de que
houvesse assessoria às Comissões, e que essa
assessoria às Comissões fosse eStendida às

subcomissões também. Chegamos ao entendimento para reduzir aO ináximo a três o número de assessores das grandes reuniões.
Portanto, três assessores para cada uma das

seis comissões, que naturalmente seriam indicados pelo Presidente da Comissão, mas designados pelo chefe da Assessoria. Não have-

ria a discricionalidade na_ escolha dos assessores.
Finalmente, com relação à questão da liderança dos pequenos partidos, chegamos a um
relativo entendimento. Peço aos Senadores
Jutahy Magalhães que o exponha, porque foi
S. Ex" quem discutiu o assunto com os vários
Partidos. Mas, a matéria continua sendo objeto
de acérrima controvérsia.
Com relação à presença nas sessões, aceitar-se-ia o parecer do Senador Jutahy Magalhães, que diz o seguinte:

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

meu modo de entender, essa sugestão é viável, aliás, e fi é a: minha proposta:. Tendo votado
uma vez, era considerado presente._ Muitas ve·
-zes, -re8Imente não há necessidade d~ _estar
pre~ente na votação_. Está-se acompanhando
no _gabinete, e~·se presente, e não é necessá_rio a presença dele aqui. Uma vez er~ o
suficiente:. ·- -

O SR. JARBAS PASSARINHO- ORe-

lator está de parabéns pelo esforço extraordinário e lúcido para que possamos votar o
nosso Regimento. Hoje! penso que esse acor-_
do que surgiu, Sr. PreSid_ente, patece-rne ~e
é aquele tipo de acordo que fica no metotermo e muitas v:ezes o meio-te_rrno não é a
0

~:~:d;d~::;:~~e ~"c,~~(~t!s~:~!~
por Comissão ftxa, estamos tirando da coordenação geral dezoito pessoas; de certo, é pouco; são cento e cinqüenta, mas estamos tirando, na verdade~ uma parcela de uma massa
crítica que a Assessoria pode ter, em outras
condições maior facilidade de atender. Por
exemplo, se ela não ficar.obrigada desde logo
a flxar três em cada uma, fica com o seu contingente próprio, e, a partir do momento em
que cada comissão precisar de uma a~ses
soria, poderá ter mais de três- quatro, ctr:co,
quantas seja!T1 -_inclusive nas Comisso~s
mistas, nas CPls, e _deixar-se-ia com a direçao
da Assessoria o trabalho de, mediante solicitação de cada Comissão, -apresentar o número
de candidatos, que _especializados fossem, para trabalhar junto a essa área. Esta:, a primeira
colocação que eu faria, ainda na tentativa de
ver se consigo baJançar e comover os corações que não são empedernidos dq PMDB
e do PSDB, já que do PFL ainda aqui não
ouvi a expressão, que são os três Partidos mais
fortes.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO -
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··considera-se ausente o senador "cujo
nome não consta das listas de comparecimento ou que, estando prese(lte na Casa, não compareça às votações, salvo
obstrução dedarada por üder partidário".
Parágrafo único. Não se computará
como falta a ausência do Senador a serviço da Casa, em licença autorizada, em
O S~. Jutahy Magalhães - O meu já
desempenho de representação externa, balançou há muito tempo! (Risos)
em comissão especial, integrando dele0 SR. FERNANDO HENRIQUE CARgação a conferência interparlamentar ou DOSO _-Ele que~ balançar é o meu!
por razões de saúde, comprovadas me-O Sr. Jarbas Passarinho- O outro p-ondiante atestado médico.
Art. 14. O Sehador que estiver au- --tO-Seria apenas uma dúvida dentro da colocasente por mais de drlco dias úteis, no ção, como sempre muito judiciosa, do Senaperfodo de um mês terá desconta~o de dor Jutahy Magalhães, a quem também sua remuneração a razão de 1/30 por dia, se possí1lel- faço um elogio, um louvor, pelo
esforço que tem dedicado sistematicamente
todos os dias de ausência."
aos trabalhos da Casa. Eu perguntaria, primeiForam estes, se não me falha a memória, ro, quanto à questão de ser considerado auos pontos de entendimento havidos ontem. sente _aliás, apresentei emenda nesse sentido, que o Relator havia aceito, através de subeO Sr. Jarbas Passarinho - Permite Y.
menda; a colo_cação do Senador Jutahy MagaEX' uin aparte?
- -lhães me parece muito boa, exceto por esta:
dúvida: quando é que se considera ausente
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
um Senador? Quantas votações ele vai perder
DOSO- Ouço V. Ex"
para poder ser considerado ausente? Todas
O Sr. Jarbas Passarinho - Relativamenas votações? Porque, depois, s~ com cinco
te ao problema de Comissões _- ainda há
dias - e aí me parece o adenda do Senador
pouco eu falava com V. Ex", na presença do Juta:hy Magalhães muito bom- só com cinco
Senador Jutahy Magalhães, e sei que vou exerdias, e a p_artir do quinto dia, pelo que acabou
cer apenas o meu direito de minoria, poi~
de ler, com sua dicção de nãO-locutor, mas
quando o PMDB e__o PSDB estão juntos prect·
perfeita, o Sé:nador Fé:rnando ~_eruique Cardosamente há maioria na Casa - inicialmente,
So (RiSos); Sã:o cinCO dias-pal-a levar em consieu havia concordado com a colocaçao do paderação. Pergunto se seria possível ainda alrecer de V. ~ na atnbui~ão imediata de que
gum tipo de adenda, de maneira a considerar
a assessoria ficasse fiXada para casa Comiscorno perda efetiva àquele que não tivesse
são. D_epois revi esse ponto de vista; ~liás, per- votado em todas as votações ou que tivesse _
mito-me fazer um parêntese aqui e espero
comparecido a algumas votações, mostrava
a presença e,_ desde que tivesse votado, seria
que seja breve para louvar muito o trabaJho
de V. Ex'
considerado" como presente.
DOSO -Muito obrigado.
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Senador Jarbas Passarinho, no

o

O Sr. Jarbas Passarinho --Se V._ Ex'
me permite a irnpolidez da interrupção, os senadores governistas e alguns que não o são,
mas que estão no mesmo caminho, vão aos
ministérios que, de modo geral, só marcam
audiências as tardes. Quando fui ministro, piocurava não fazer isso. Às vezes, há audiêndas
pela manhã ou -á nOite, mas muitos vão à
tarde. Então, votam aqui e correm lá para falar.
Como ontem deu-se, j:>or exemplo, urri fato,
que não é igual: foi a posse do Ministro Paulo
Brossard. Muitos aqui saíram. Eu fiquei com
medo, depois daquela advertência do Senador
Nelson Carneiro, vivo s6 deste salário e fiquei
-com medo de perdê-lo; fiquei aqui e preferi...
(Risos)

O SR. FERNAI'Ó>O HENRIQUE CAR·

DOSO - V. EJ('. qUe Culpasse o ex-Senador
Brossardl (Risos.)
_. O Sr. Jarbas Passarinho_ -Às vezes, perd~r-~e uma votação em quatro ou cinco é
considerado faltoso?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO- ConCordO- com V. Ex~. A sugestão
do Senador Jutahy Magalhães é muito boa,
no que diz respeito a cinco faltas consecutivas
ou alternadas durante um- mês e, na sexta
falta, perder-se~á_tudo.
O Sr. Jarbas Passarinho - Quanto a
isso, não haveria dúvida.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO - Mas acho razoável a sugestão de
v. Ex'.
~
Depois, voltamos ao tema das Comissões.
Corno hoje está calmo, vamos discutir mais
informaJmente.
O Sr. Jutahy Maga1hães --Permite V.

Ex" um aparte, nobre Senador?
O SR.

I"ERNAA''~DO

HENRIQUE CAR·

DOSO - Com prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Jar~
bas Passarinho, o Senador Fernando Henrique
Cardoso havia re-almente estabelecido, em sua
proposta, que comparecer a urna votação signiflcaria presença para o dia inteiro. Na minha
sugestão, modifiquei isso. A minha preocupação com a nossa realidade é de que alguns
não se preocupam em estar presentes nas
votações. Na Constituinte foi estabelecido que
--a presença _em uma votaçOO representaria a
presença em todo o dia. Na minha opinião,
isso não foi benéfico para o fundoriãrÍlentô
da Constituinte, porque muitos votavam uma
vez, iam embora e não se preocupavam em
votar mais. Quando os trabalhos, principalmente, demoravam mais e que entravam um
pouco pela noite, eu via vários Companheiros
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dizendo: -Vou embora, porque já obtive pre-

sença hoje, posso ir embora. Entendo que
a Idéia, pelo menos a idéia que tenho dessa
questão da presença é de forçar um pouco
a presença média constant~_._ Porque, eu por
exemplo, me bato para n6s não estabelecermos essa questão de segunda e sexta-feira
não haver sessão.Acho isso um absurdo! Agora, o que nós nãq podemos exigir é a presença
diária de todos aqui. Mas nós temos que tentar

obter essa média, para que os trabalhos se
desenvolvam normalmente. E daí alguns criti-

carem: "Ahl Já estão dando anistia de cinco
dias". Não é_anistia de cinco dias. Nós estamos
dando o direito de o sen_ador também exercer
o s_eu mandato- de outra forma que não apenas

muito solicitado por isto, como outros compa~
nheiros aqui. Enquanto eu ia lá e voltava, o
Sr. Deputado Ulysses Guimarães já falava:
''Voto, voto'' ou "Cód~o, código" e, em seguida, eu perdia duas votações. Ora, se o critério
foSse esse, eu tinha votado 1O ou 12, mas
havia perdido 3 ou 4 e teria o dia perdido.
Não é justol Então, eu aqitaria ao humijde
apart\:- que dei ainda há pouco, uma outra
idéia: por que não se fala, por exemplo, que
perde o dia aquele que não pode votar pelo
menos a metade das votações? Porque é logicamente-uma, que é uma só, entre todas, que
é aquela que pretende o Sr, Senador Jutahy
Magalhães. Talvez a idéia fosse ficar- S. Ex"
falou - na média, e me inspirou.

a presença em plenário.
O Sr. Jarbas Passarinho -

Está dando

OSr.Jutahy Magalhães-Agora, os que
faltarem mais de cinco são descontado_1i a partir do primeiro dia de _aus_~ncia, e não a patir
do sexto dia. A idéia, pelo menos a que está
em minha cabeça, é esta: forçar um pouco
a presença média. Por isso que não estabelecemos aquele crítério de uma presença constar para o dia inteiro. Mas isso é .•.

O Sr. Jarbas Passarinho- Permite-me
V. Ex" um aparte?

O Sr. Jutahy Magalhães- Como V. Ex"
já me convenceu n_a causa_ da
(Risos.)

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·

DOSO- Veja, nobre Senador Jarbas Passa-

carência.

Asse~ria

_...

O Sr. Jarbas.Passarinho- Se o Senador
Fernando Henrique Cardoso ainda me permitisse um aparte, eu acrescentaria alguma coi-

sa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO - Com o inaior prazer, Senador Jarbas Passarinho.

rinho, o que V. Ex-- dísse a respeito da COnstituinte. Eu creio _que votei cerca de 65 a 70%
apenas. Por quê? Poré[ue estaVa na_ liderança
e passava os dias negociando e muitas vezes,
acompanhando a votação pelo alto-falante,
sabemos que a presença não é importante ...

O Sr. Jarbas Passarinho- Exatamente!

o·sa: FERNAr!DO HENRIQUE CAR-

DOSO-"~· fica-se fazendo algo mais iinportante_ e não se_ vai ao plenário, porque já está
resolvido. Então; é UrO- pouco Injusto. Não é
este o critério de saber se ·o parlamentar está
trabalhando efetivamente. Acho que o meio
termo... .Eu tenho essa terrível tendência, porque acho que virtus media est, não é por
outra razão. É preciso, especialmente num sis. tema parlamentar, nós encontrarmos um
equilíbrio....

O Sr. Jarbas Passarinho - Veja como
V. EX' forçou contra a tendência. Devi~ s.er
do Centrão. (Risos.)

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
O Sr. Jarbas Passarinho- Por exemplo,
essa ilustração que fez o Senador Jutahy Ma- DOSO - O Centrão foi para a direita ._eu
galhães no cas_o da Constituinte: eu, nos vinte fiquei no central
meses de trabalho, faltei 1,1ma tarde, e a cuJpa
O Sr. Jarbas Passarinho - A tendência
disso foi aqui do Senador Afonso Sancho, por- _era do Centro.
que, em janeiro -ou fevereiro, S. Ex' convidou-_
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR.
me a fazer uma conferência sobre Caxias, e
DOSO -Quanto à sugestão de V. ~. eu,
eu, que já estou fora do Exército, precisava
pessoalmente, acho razoável.
rever isto. Então, comPinamos: Caxi~s. em_ 25
o-Sr. Mario Mãia- Permite V. Br--Um
de agosto. Estava absolutamente certÕ, pelas
·
declarações do DePUtado Ulysses Guimarães, aparte?
de que, naquela altura, nós já estaríamos com
- O Sr. Nelson Carneiro- Permite V. Ex'
a Constituição pi'orilUlgada há muito tempo.
um aparte?
Lembrem que foi abn1, era para ser com TiraO Sr. Dln:eu Carneiro - Permite V. EX'
dentes...
um aparte?
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite
DOSO Foi o ceritrãõ--que impediu.
V. Ex" um aparte?
OSR. JARBAS PASSARINHO-Exato.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAREntão, foi istO; o Céntrãõ lem virtudes e defeitos como todo con_glomerado humano. Acon- DOSO - Ouço, pela ordem, o aparte do
tece que faltei_ um dia. Pois bem, a minha hõbre Senador Mário Maia. Em seguida, conK
presença está mafc_ada_ ~m apenas i!_l% das cederei o aparte aos nobres Senadores Nelson
Carneiro, Dirc_eti Carneiro e Cid Sabóia de Carvotações. Por quê? Porque, muitas vezes, eu
valho, com o maior prazer.
estava lá, votava, e a imprensa me chamava,
sobretudo a televisão lá fora. O Sr. Seflador
Fernando Henrique- CardOsõ, também, foi

-o

Sr. Mário Mala- Nobre Senador, eu
queria apresentar úrria sugestão aqui, baseada

na extensão territorial do Brasil- e aqui estou
tambéin, o ineu."..

defendendo~

O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR·
DOSO - O seu conterrâneo...

o- SR. MÁRIO MAIA - '" ... conterrâneo,
o Seriador Jarbas Passarinho..:....__ porqUe o deslocamento dos parlamentares para os vários
pontos do País varia de_ acordo com as distâncias. A faCilidade de: nos deslocarmos para
os estadoS do setentrião não é a mesma daqui
para o Rlo de Janeiro ou São Paulo. Com
referênda a este particular, concordo com esta
colocação de votar no dia, porque, quando
se está em Biasíl[a nã_p há por que não vir
votar. Nosso comportamento, pelo menos,
tem sido este: quando estamos em Brasília,
- estamos aqui no plenário. E muitos Companheiros da bancada do Norte asseguram são veteranos aqui- o quórum para o funcioK
namento diário do Senado. Então, que fosse
dada, não por justificativa de atestado médico,
uma declaração do parlamentar, que ele não
iria fazer abusivamente,. porque não vou ao
Acre toda semana, nem todo mês. As vezes
passo dols a quatro meses sem ir. Mas, quando vou, tenho que demorar. Quando o Senador Jarbas Passarinho vai a Belém, se for uma
visita rápida, estã bem, mas quando S. Exvai para um missão política, para visitar as
bases, S. Ex!' tem que visitar o interior do Estado do Pará, e a condução é muito morosa,
lenta, por rios, estradas_ e aviãozioho teco~_tec:o.
No Estado do Acre. de Rio Branco até Cruzeiro
do Sul, de município para município Jeva~se
um dia em um aviãozinho teco-teco, monomotor. Então, nesses períodos, que o parlamentar Comunicasse à Mesa que se ausentaria
por lantos dias para percorrer o s_eu estado,
dentro do critério da Mesª~ para que ele, quando se trasladasse para o seu estado com essa
finalidade - não para ir a uma i_na_uguração
na· capftal - tivesse essa elasticidade, pelo
menos uma, duas, três vezes ao ano. Quando
fosse fazer uma visita mais demorada ao estaM
do, que justificasse, através de uma comuni~ç~o. _à Mesa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Senador Mário Maia, aqui o Sena-

dor Jutahy Magalhães recorda que 5 faltas,
na realidade, são 9 dias. Até urna ausênci:a
de 9 dias consecutivós,-por-mês; nãó há problema. Já existe isto. Se for no fim do mês,
não são 9; com -certa habilidade, são 15 dias,
no_ mês. Existe aqui uma expressão "com li~
cença autorizada".
O Sr. Mário Maia - Porque existam os
incidentes. As vezes, tomamos o avião ...Viajo
pouco ao meu estado, quatro ve:z,es ao a_no,.
mas nessas poucas vezeS, ãOSãit de Rio Branco para Brasília, vou pernoitar e'!l São Paulo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É sempre uma alegria para nós,
de São Paulo, recebê-lo Já.
O Sr. Mário Maia - É necessário haver
.esse direito_ de justificativa em face dos imprevistos decorrentes da nossa extensão terrttorial.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- C6rripreendo e acho r-azoável, mas
acredito que, pela formulação feita, como o
prazo se esgota em uni. mês, na verdade, com
uma viagem bem planejada, são 15 dias, é
razoável. Acho que não é muito fechado.
O Sr. Mário Maia - Só que hão fique,
assim, enclausurado, quer' dizer, 15 dias; se
houver algum acidente de percurso, que a justificativa seja aceita.

O SR. NELSON CARNEIRO te-me V. Ex" um aparte?

Permi-

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Aqui tem licença autorizada.
Concedo o aparte ao Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Esse é
um caso de necessidade, e todos compreendem, é uma hipótese ocasional; quer dizer,
ninguém pode prever isso. se-houver uma
greve, e o Senador ~tiver retido riO seu Estado, e não houver avião para vir, evidentemente
que isso será wn motivo Interveniente inesperado, e não há nenhuma dificuldade em ser
compreendido. Agora, se V. Ex" me permite,
eu queria fazer algumas considerações porque
hoje eu sou Presidente, mas amanhã eu ~erei
apenas um Senador nesta Casã e,- pcirtanto,
vou viver os dias da Casa e, daí, quero fazer
algumas considerações sobre o que V. Ex!'
está dizendo. Primeiro~ por'maiores- que sejam
os partidários, acho que o Senado perde um
pouco ·da sua autoridade se se repetir aqui
o cenário que se vê na Câmara dos Deputados,
em que há um Presidente, um orador e um
ou dois deputados esperando que aquele acabe, para fazer o seu pronunciamento no pingafogo e, depois, outro sobre a Nação. Não estamos na mesma dificuldade em que se encontra a Câmara dos Deputados, para que os oradores ocupem a tribuna. Aqui, temos todas
as facilidades para que os Senadores ocupem
a tribuna, aqui somos 75, lá são quase _500.
De modo que a diferença é muito grande.
Se reduzirmos a quatro, reduzimos demais.
Acho que a sugestão - agora volto para o
meio-termo do Senador Jutahy Magalhãesseriam os 10% do Seriaào, oito Senadores.
Amanhã, se fonnos oitenta e poucos, serão
nove Senadores. Mas não é_ possível que a
sessão se instale com quatro senadores: o
Presidente, o Secretário, o orador e um Senador que está esperando para falar depois dele.
Não é um espetáculo que se deva dar e que
não se justifica. De modo que, quanto a isto,
faço um apelo para que o Senador Jutahy
Magalhães reconsidere, vamos ficar no meiotermo. Ao invés de 11, vamos ficar nos 10%
dos membros da Casa. O segurfdo ponto é
quanto à verificação. O Senador Jutahy Magalhães esclareceu, em aparte, que certamente
não foi poHtico, que esSes cinco dias são alternados. Compreende-se que sejam alternados,
mas podem ser contínuos se interessar ao
Senador. Mas a. falta ocorre não quando se
vota urna vez; ela ocorre quando há um pedido
de verificaçãO ou uma votação nominal e não
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mero. Pode ser a quinta votação, pode ser
trução, nao se vota Ordem do Dia nenhuma.
a quarta, pode ser a primeira. O .que a Mesa Acho que a obstrução é um instrumento da
pgderá fazer, e deve fazer, é colocar essas maminoria e, quando nós instituímos maioria e
_tériClS, quê exigem presença, no princípio d~
minoria, temos que ressalvar que só a minoria
sessão; para que _todos possam votá-Ias. E
p-qde lançar mão dele. Porque se dois Partidos
um assunto que caberá à_ Mesa, com a colabomajoritários nesta casa declararem obstrução,
ração das Uderanças: selecionar as matérias
passaremos um mês sem votar coisa alguma.
que podem despertar divergências e aquelas Antigamente, não votávamos por causa do Seoutras que são simples votações nominaís,
nador Dirceu Cardoso, hoje, não votaríamos
ou votações de Bancada. Não há, portanto,
pelo instrumento da obstrução, determinada
necessíêiade de apuração. O que não podepelos maiores Partidos. Embora,_ eu integre
m-os dizer é que as votaçõ_es _s_erão duas ou -um desses maiores Partidos e tenha votado
três, porque poderá, fll.lma mesma sessão,
sistematicamente com ele, s_eja no plenário
não existir nenhuma e, na outra, existirem três _do Senado, seja no do Congresso, acho que
que exigam a presença de um quorum espe- a obstrução é um instrumento legítimo, de
cial na Casa. E quanto_ à assessoria perma- que se valem as minorias. Não podemos dar
nente, o interesse seria especializar -o assessor a mesma amplitude- as obstruções da maio~
para que acompanhasse os trabalhos de cada
ria.
Comissão_ Técnica. O Senador em vez de s_e
-Eu gostaria que o nobre Relator meditasse
dirigir à Assessoria, para discutir um parecer, neste ponto, sob pena de se tomar impossível,
teria acesso a três, quatro assessores da Coem determinados momentos, o funcionamen__ missão de Constituição e Justiça, da Comis- to do Senado Federal.
- - $âo _de Educação, especializados, e que podeO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
riam ajudá-lo no desempenho do _seu man- ·
dato. Se mantivermos_ o atual sistema - e - Esta eventual Presidência sente-se na obri- me perdoe o nÓbre Seftado.r Jarbas Passa~ gação de daf Uma explicação, pelo menos
__ rinho! - ficaremos na seguinte situação: pe- para os Anais. I:: que esta sessão extraordinária
dindo pareceres à Assesoria, e nem sempre está sendo tão extraordinária, extraordinarísos aceitamos. Acho que são poucas as Com~ sirna, que eu eStou na Presidênda, e o Presi_ sões, temos 150 assessores, fora -os 20 asse- dente está lá apaiteando ou contra-apartean- sares especiais, assessores por tradição e pela do.
benevolência dos Srs. Senadores. Acho que
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARa fixação c;le, no mínimo, tr~s. assessores em DOSO- E-o orador sem voz.
cada Comissão, sem prejuízo de se recorrer
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
·a outros da AssesSOria Geral, seria útil, porque
esses assessores acompanhariam o trabalho -:.._ E o oradoi' Sem Voz, de pé, conlo ORegide_cada Comissão, os projetas de cada Comis- mento determfna,- mas _sem voz. Como nós
são, estudariam a Ordem do Dia daquela Co- estamos em um trabalho de criação do prómissão, e levariam as suas contribuições para prio Regimento~ esta Presidênda evenll.ialíso debate no plenário das Comissões. Acho sima acha que se pode permitir o trabalho
que os assessores ftXos seriam melhores do da criaçãq, ~ g_ênese do trabé!_lho coletiyo, que
que os assessores instáveiS; acolhido hoje um, é muito mais difícil do que a gênese do :trabaamanhã outro, sem acompanhar o curso e lho individua_!, porque o trabalho individual de
a orientação da própria Comíssão. A Comis- Javé foi em sete dias, mas o nosso trabalho
são vai criando uma jurisprudênda, e essa múltiplo não se pode desenvolver tão rapidajurisprudência tem que ser formulada em har- mente. De forma que o Regimento atual não
monia com essa assessoria que vai ser perma- deve ser aplicado com rigor e esta sessão deve
nente, e não desfalcaríamos muito, porque, ser considerada quase como uma sessão de
nas 6 Comissões, desfalcaremos de 150 ape- negociação, embora dela se extraiam as con_
nas 18. _N_esse ponto, com o maior respeito seqüências regimentais.
Caso todos os Srs. Senadores estejam de
ao nobre Senador Jarbas Passarinho, faço, pa-rei L!sar ã palavra da mcida~- esta reflexão, por- acordo, está aprovada a sugestão da Presi·
dência eventual.
que agora todos estamos fazendo reflexões.
Sr. Presidente, quero tamb~m fazer uma reO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Senaflexão sobre_ a obstrução parlamentar. Esta· dor Fernando Hitl.l-ique tá.i'doso: preciso
mos criando maioria e minoria. Que_ são, em apartear V. Ex" Por isso peço- que fique· sem
todo o Parlamento do mundo, a maioria e voz mais alguns minutos.
a minoria? Os Partidos se a__glutinam pelas_suas
tendênçias. Então, os p_a_rtidos que apóiam o
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARGoverno são a maioria; os partidos que não DOSO - Antes de V. EX', vou dar o direito
apóiam são a minoria. E ocorre em todos os de aparte ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
Parlamento,s do mundo, .,_indª roesmo·naque- De modo que a minha voz vai ficar poupada
les Parlamentos da América Latina, onde esses porque depois vou ter que ir à réplica.
traços não são muitos delineados, muito vivos.
O Sr. Dirceu Carneiro - Nobre Senador
De modo que, já que criamos maioria e minoriª, temos que fazer o que há em todos os Fernando Henrique Cardoso, tínhamos ontem
Parlamentos do mundo: quem faz a obstrução discutido essa questão das comissões. Eu
é a minoria, não há de ser a maioria, sob quero encampar, também, a proposta que espena de _o Senado nunca funcionar, pOrque - tá sendo apresentaâa de estabelecer a denose os Partidos fri.ajoritáliOs -entrarem em obs- minação principal da comissão e de~ar intei-
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ramente livre a constituição das subç_omisM
sões. Agora, gostaria de indagar, para que puM
déssemos encontrar mec:anísmos que fossem
bastante _apropriados para essa situação, sobre a questão dos temas que cada comlssãç
vai abordar, porque sabemos que há temas
que se estendem por mais de uma área, aqui

resumidas em seis. De modo que é

~sível

que duas comissões possam querer tra~_r do
mesmo tema. A questão do meio ambiente
é uma delas, tem trânsito em várias áreas.
Por isso, eu gostaria de levanW esta questão,
indagando de V. Ex- qual o encaminhamento
que deu nesse sentido? Outra- questão é se
essa expressão usada esgota, isto é, Comissão
Permanente, ou pode também ter a flexibilidade de estabelecer ComissQes temporárias,
permanentes e temporárias? Quanto à questão de assessoramento, nós tivemos a oportunidade de discutir exaustivamente o tema com
o nosso Diretor da Assessoria, o Edgar. Ele
fez chegar, inclusive, aos Senadores, um documento onde expõe as razões. Portanto, achamos que é preciso se levar ern__conta ~sta_
realidade: que os cento e cinqüenta Assessores são apenas uma expressão nominal,
mas que, na realidade, isso não se constata.
Existem questões que não estão bem claras.
A Assessoria não é tão_ numero_~ assim. Por
outro lado, é preciso que t~~harOos um processo, principalmente, de natureza de fluxo
de informação basta_nt~ aperfeiçoado. O que,
aliás, o nosso Senado e a Câmara dos Deputados deixam muito a desejar. Particularmente, a Câmara. O Senado ainda tem condições
um pouco melhor. E que em-cada comissão
tivéssemos uma estrutura permanente cte assessoria que, também, pudesse estar integrada na questão da infon:nática, isto é, que cada
assunto tratado- informações geradas numa
determinada comissão~_ depois de um certo
número de horas_ - já pudesse estar disponivel na memória do Prodasen para ser acessado por qualquer Senador que, não podendo
estar presente, tivesse interesse no tema e com
a urgência requerida, como é _a natureza do
Parlamento em algumas questões que são tratadas. São as dl!~ questões que eu queria
levantar para ouvir de V. Ex' as definições.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CAR-

DOSO- Pois não, .Senador Dirceu Cameiro,
em parte a mudança do relatório proposta
pelo Senador Jutahy Magalhães, que aceitei,
tinha em mente a observação de V. Ex", ontem,
a respeito de uma das subcomissões que não
estavam aqui mencionadas, que seria a de
política urbana - emQora _tivesse verifkado
na Constituição que a política urbana, tal como
a Constituição a define, basicamente s_e_ desloca para os municípios- as questões_ urbanas
eventualmente serão dlscuffdas peJQ Congresso e precisaria haver um local apropriado para
esse debate.
Por isso aceitei, acho que é mais razoável
deixar mais flexibilidade a essas comissões.
EJas podem ser, pela proposta do Senador
Jutahy Magalhães, permanentes ou temporárias; algumas poderão ser temporárias.

_Q.l.;mto ao fato de que certos ternas tréU1S·
cendem a u_rna só comissão, é verdade. Naturalmente. na hora do encaminhamento de
projetas, a Presidência designará a comissão
mais @àequada, nada impedindo que a outra
comiss_ão possa avocar a si o debate.
Qúã.nto ao debate, não se trata de um projeto.. O d~bate, obviamente, é livre nas várias
comissões. Mas, corno se tratam de seis delimitações bastante precisas: assuntos económicos, sociais, da ·educação, problemas de
infra-estrutura, acho que não haverá tanto
choque concreto.
...COncOrdo, _f-ªrnb~m. -oom V._ Ôl' qUanto à
questão da assessoria e_ concordo com o se_nador Nelson Carneiro. Obviamente, não se
trata de desorganizar a Assessoria do Senado
-não é isso. Trata-se de, para que a coinissão
_possa funcionar com mais eficácia, que haja
ou exista. parece-me, ~m corpo permanente
de assessores em cada comissão.
O_ númerd de 3 a_s_se!;!s_ores. é o máxüTIO,
no sentido do quanto o PreSidente pode requisitar, mas não é o número máximo no sentido
de que a assessoriª, _independentemente das
comissões permanentes, pode designar outros assessores para cumprirem as funções
naquelas comissões ou quando, eventualmente, Pela relevância do tema em pauta isso
for necessário.
Acho que aqui estamos c_ornpatibilizando
as duas coisas: o funcionamento da assessoria
do Senado, em geral, e a presença de um
mínimo de corpo técnico especializado. A meu
ver, assim funcionará. Evidentemente, o asses-sor-chefe design_ará outros assessores,
quando necessário.
Novamente, vou apelar para que a virtude
esteja no meio. Chegamos aqui, e não é o
meio-termo no sentfdo de que nem cá nem
. Já._ Delineiam uma tendênda no sentido de
que o Senado terá comiSS;ões nas quais haverá
assessores especializados. E, ao mesmo tempo, sabemos que isso não pode significar todo
o trabalho do Senado, porque a assessoria
aos Senadores é muito mais ampla e, eventualmente, ela terá que mobilizar recursos extras para as próprias comissões. Acredito que,
-funclçmalmente, isso será correto.
O Senador Dirceu Carneiro pergurita-me
sobre a informatização. Sou totalmente partidári6- dessa informatização. Razão adicional
para que tenhamos assessores especializados.
isso facilitará o trabalho, até mesmo de infor·
mação à Assessoria CentraJ sobre o que está
o-correndo. Simplesmente, não coloquei no
Regimento, porque acredito que isso deva ser
do regulamento administrativo - a informa~
, tizaçãO. Isso é absolutamente necessário no
Senado.

O Sr. Cld Sabóia de Carvalho a V. Ex• uin aparte.

Peço

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSQ- Ouço V. Ex"

O Sr. Cid. Sabóia de Carvalho- Eu
gostaria, Senador Fernando Henrique, de intervir na sua fala por absoluta necessidade.
Não_ queria fazê-lo para que V. Ex!' ficasse mais
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à vontade no seu trabalho, como sempre muito brilhante. Mas, eu ·gostaria de chamar a
ateÓção Para alguns pontos, muito rapidamente. Por exemplo, sobre freqUência, lembro
a V. Ex" que as comissões vão funcionar rQ.uito
mais do que anteriormente, pelo Regimento
que aind~ está em vigor. Então_, pode oCorrer
que um senador esteja horas e horas ria sua
comissi10 ou até na subcomissão e que, de
repente, não esteja em plenário e seja dado
e.omo faltoso, corno_ aconteceu muitas vezes
na Constituinte. _Pessoas malévolas mandavam fotografar a Constituinte vazia, no mOmento em que fundon~avam ~_s 28_ subcC?mis~
sões da Assembléia Nacional Constituinte. Co_mo as pessoas poderiam estar em dois cantos
num só tempo?
o plenário ficava para aCruelas breves comuni<:ações e as subçomissões estavam {uncionando de manhã, à tar<te, __e_ à_noite. A minha
.subcomissão, a qual presidi, ouviu cerca de
-!6. pessoas .....:... fOi a Súbcomissão_ de Sistema
Financeiro. Oaro que ós membros da minha
subcomissão e eu não poderíamos estar no
pleitário e êramoS dados, tOdos O$ ConStitUintes 9u quase todos, como faltosos. Então, é
preciso que o Senado não ceda a essa pressão
que hoje é Jeita __ dentro de uma campanha
fasCista, -que se alastra dentro do País contra
o Poder Legislativo; amanhã será contra q Poder Judiciário e depois será contra o Poder
Exec;l,Jtivo. Devemos ter uma reação muito_ séria para não irmos cedendo, e entregando o
_ Parlamentar a uma imagem má que, na maioria das vezes, é ab5oJUtamente injusta. Lembro
a V. Ex- o problema das· comunicaçõeS e ct.;,s
subcomissões. Mas também qu_ero lembrar
a V. ~ a parte relativa aos partidos políticos,
lendo a Constituição no seu art. 17, que d~
as$im:

Dos Partidos Políticos
Art. I 7.
§ 1~ t assegurada aos partidos políticos _autonomia para definir sua estrutura inter~
na, organização e funcionamento, devendo
seus estatutos estabelecer nonnas de fideli. dade e di~ciplina partidárias.

Preste bem atenção V. Ex~ Antes a Constituição fala em mandado de segurança requerido p·ar partido político; mais adiaÕte" a referência ao partido político que tem parlamentar,
quer dízer, qi.te logrou êxito elegendo parlamenta-res, o que dá uma diferença muito grande: _partido político que tem parlamentar, Partido polltico que não logrou eleger ª-'guém.
Estou lembrando Isso a V. EX"' só porque não
concordo com_ restrições, aos partidos políticos. Essas r_estrições com as quais não concordo, por exemplq, _dizem respeito a essa
douta obseiVação do nosso Presidente Nelson
Carneiro. S~ Ex" fala que a obstrução deve ser
reseNada_às_rnlnQf[_ÇtS, Ora, mas isso não ~ria
íntervir no funcionamento do_ partido e se o
partido ê maioria e delibera obstruir? Não estaria o_~egimento do-Senado se intermeando,
interferindo no funcionamento partidário, no
funcionamento de um grêmio político? Então,

Abril de 1989

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

é preciso muito cuidado para respeitarmos
aquilo que nós mesmos escrevemos. Criamos
o partido político como um ente que já é referido no art5 9 da ConsbtuiÇão, onde_os direitos

as sua:; emoções, observações regimentais,
some a tudo isso às observações que faço.

fundamentais estão delineados. Logo, os parti-

-Agradeço-o aparte do Senador Cid Sabóia
de Carvalho que, como sempre, faz observações muito bem fundamentadas. Quero dizer
a V. EX', Senador Cid Sabóia de Carvalho, que
ontem o Se!ladOr José lgnácio Ferreira me
chamou a atenção para um aspecto semelhante, no que diz respeito à questão das Uderanças dos pequenos Partidos. -S. Ex" me mostrou um texto da Constituição que faz uma
referência aos Uderes partidários. Eu, de minha parte, a partir daquele momento, evoluí
no sentido de buscar o entendimento que permitisse contemplar essa exigência.
Quefó- repetir O que disse ontem. Náo se
trata Senador Gd Séibóia de Carvalho, entretanto, de direitos de Senadores, talvez a minha
noção de democracia seja um pouco diferente
da democracia vista apenas como um estado
de direito. Acho que existem algumas coisas
mãls substanciais em jogo e creio que a demo:
cracia tenha horror a idéia de privilégio. De
modo que não é pelo ângulo do privilégio,
pelo ângulo que alguém já dispõe de alguma
regalia, que essa regalia, mesmo Injusta por
ter sido concedida anteriormente, demtro da
lei, deva ser perpetuada. Mas acho que o argumento jurídico de V. Ex", sob a ótiva da Constituição, me comove. Eu não quero entrar mais
nessa discussão, porque o Presidente da Senado, Senador Nelson Carneiro, manifestou
a sua .profunda convicção de que o Senado
ficará imanejável se não tornarmos algumas
medidas relativas à limitação das Uderanças.
Então, eu qUeria esperar a presença do Senador Nelson Carneiro para esse debate.
Quanto à questão que V. Ex~ mendoila, relativa ao direito de obstrução, pode ficar tranqUilo porque esta foi uma opinião emitida pelo
Senador Nelson Carneiro, porém é mais uma
reflexão - como S. -Ex~ mesmo disse - do
que uma referência Ou uma alusão a qualquer
dispositivo regimental. Não existe no Regimento- -discrüninaçào ali;Jurna entre Partidos
para assegurar a uns ou a _outros, minoria ou
maioria, o direito de obstrução, até porque,
· quando a maioria faz obstrução é porque o
regime vai muito mal. [nfelizmente é o aiso
presente.
Ainda ontem assistimos, na votação do veto,
apesar de eu não ter uma longa experiência
parlamentar -agorã.já tenho o suficiente para
saber que um dos temas mais difícies no Brasil
é a derrubada de veto presidencial - que se
manter um veto. do. Presidente é hoje uma
ginástica quase· iiilpossível de ser alcançada.
Por quê? J:: Ulna questão regimental? Não.
t: uma questão política, e não podemos.entrar
no Regimento, na discriminação sobre se o
Partido Majoritá~_() .P()4e ou nã"o fazer obstrução. EJe fará o que bem entender de acordo
com a decisão das suas Lideranças e de suas
bases. Então, apesar da observação do Senador Nelson CaJneiro, o Regimento não faz restrição alguma ao Partido MajoritáriO para impedíMlo de exercer o direito, porque se ele não
exerce oomo Partido, exer.cerá através de seus

dos são pessoas jurídicas que vivem também
o apogeu dos direitos fundamentais. As restri-

ções que poSSamos fazer ao Regimenta e que
possam interferir no fundorialneritci dos parti-

dos, isso será inegavelmente inconstitucional.
Não p-odemos delimitar; s6 quem pode fazer
isso é partido de maioria ou partido minori-

tário? Não, porque ar eu não poSSo nem negar
o direito de um partido ser contraditório. Se
o partido resolver ser contraditório, ele tem
o dir~ito constltudona1mente garantido de ser
contraditório, porque assim está na Constituição. No que concerne às Uderanças, tenho

outro raciocínio. Sabe V. EX que conCordo,
com toda a pressa possível, com esse Regimento. Estou com o parecer de V. Ex!', mesmo
que eu não concorde com alguns detalhes,
para esperar uma futura modificação. Partidpei da reunião com V. Ex" e o Senador Fernando Henrique Cardoso sabe do meu posicionamento patriótico em defesa da nossa instituição. Não podemos demorar mais sem termos um Regimento. Mas, já que estamos discutindo, quero lembrar o negócio jurídico perfeito, a coisa julgada, o direito adquirtdo, que
também escrevemos na Constituição. Não podemos negar os direitos adquiridos dos partidos já existentes. O padarite-ntar que tem mandato já, enquanto esse mandato não terminar,
tem todos os_ seus direitos assegurados pela
Constituição. Não podemos reduzir nenhum
direito deste, para não ferirmos o princípio
isonômico, que é a essência da própria Coilstituição. Quando começarmos a encontrar diferenças entre os partidos, de acordo com os
tamanhos, estaremos a enxergar os partidos
no âmbito do Poder Legislativo, quando os
partidos têm a s_ua grandeza preservada para
uma existência exterior. Quando elegem um
parlamentar, essa existência também se transmucta Para o íntimo do Poder Legislativo, com
as mesmas garantias lá de fora. Então, o problema é serissimo, Senador Fernando Henrique Cardoso, no que concerne a essas lideranças. falo isto aqui s_ó para discutir com V.
Ex' Vou concordar com o seu parecer, vou
votar com ele, porque faço parte daqueles parlamentares que obedecem a liderança do seu
partido. O meu partido quer isso, eu, particularmente, quero também. Quero um Regimento urgente mesmo que depois eu passe
imediatamente, no minuto seguinte, a trabalhar para a sua reforma. Mas eu queria aditar
essas observações de um jurista, porque essas
coisas que estou falando até parecem maníacas, até parecem fJXações, até parecem neuro·
ses jurídicas, mas não podemos ter aqui jurisfobia - o horror ao Direito. Não é permitido
jurisfobia no Senado Federai.- Então, V. Ex'
discute dentro de um aspecto pragmátlco
muito grande com seus largos conheciinentos. Nós, juristas, nos apegamos a um.; -séde
de pequenos detalhes, que são necessários
e tenham esse apego; e vamos adiante para
conseguir o melhor. Quero que V. EX' some.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
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Senadoi-es o direito de representante do povo,
quando estes acharem que é injusto o fato
de obstruir uma medida~
O Sr. Jutahy Ma6alháes -

Permite-me

V. Ex-' um aparte?

o SR- FERr!ANoo HENRIO:;IUE CAR-.
DOSO- De modo que são esses os esclarecimentos que dou ao nobre Senador Qd_Sabóia de CarValho.
-

Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, eu queria
apenas abordar, dentro do espirita de reflexões
do Senador Nelson Carneiro, aquilo que S.
EX _defendeu com muita ênfase a respeito do
infdo das sessões. Por: que reduzo, dra-sticaM
mente, a necessidade de presença, de comparecimento de senadores para que a sessão
se inicie? É dentro de um principio. Para mim,
um dos pontos importantes da nova reforma
do Regimento é estabelecer que a Ordem do
Dia deverá ter início, impreterivelmente, às 15
horas e 30_ minutos para que todos os Srs.
Senadores saibam, dentro dos seus compromissos, dentro dos princípios de suas _obrigações, que deverão estar presentes às 15 horas
e 30 minutos no plenário do Senado, para
votarem. Se não iniciarmos a sessão no horáM
rio certo, determinado pelo Regimento, de 14
horas e 30 minutOs, ·não chegaremos_à obrigatoriedade de tempo, porque também ·precisa~
mos ter uma hora entre o início da sessão
e o início da Ordem do Dia. Se tivermos que
ficar esperando completar o número para o
início da sessão, será corno hoje, ou seja: a
sessão estav:a marcada para às 1O horas e
só pudemos iniciar às 11 horas, portanto, não
poderíamos nunca iniciãr, a Ordem do Dia às
11 horas. da manhã. Esta é a razão por que
é diminuída, e também de uma experiência
de dez anos de Casa. E na hora que _a sessão
tem inicio, vem Senador para o plenário, porque, inidados os discursos, inicia~se o-debate.
Então, haverá sen1pre alguém interessado
comparecer para acOmpanhar os trabalhos da
Casa. Acho que não seria nada demais, não
seria vergonha abrir a sessão com quatro
componentes na Casa, porque ar poderíamos
iniciar a sessão às 14 horas. E mais, Outro
argumento: se _tiver~cis a· obrigação de um
determinado número - e a diferença de oito
para onze não é tão grande~. se hoje temos
dificuldade. de, às vezes, abrir sessões com
os onze necessários, e algumas vezes,__teremos
a obstrUção não declarada para evitar o debate
da sessão, acho que devemos ter a tribuna
~~!Jpre aberta para qualquer discussão, a fm
de darmos condição de início de sessão a
qualquer momento, com nÇlmero menor de
Senadores. Por isso, _defendo, com certa intransigência, a questão do início das sessões
com 1/20. Agora, há, também, o problema
do assessoramento. V. Ex!' sabe que eu defendia a tese de que deveria caber à Assessotia
Legislativa a indicação dos assessores que dariam o apoio especializado a cada comis~o.
IssO dentro do trabalho que a Assessoria vem

em
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alizando, há mais-ae um anó, de organização
interna, onde estão estabelecendo uma organização em tomo de cinco núdeos de; traba-

lho, com assessores especializados em cada
área, Portanto, teriam condições de dar o as-_
sessoramento especializado, porque, quando
se retira deles o número determinado de as-

sessores, não podemos fazer o -cálculo de
quantos são esses assessores em relação ao
número total deles, uma vez que, para cada
Comissão de Inquérito, a assessoria terá que
designar o número necessário para o andamento dos trabalhos da Comissão de lnquérito.
A Presidência tem assessores designados
pela Assessoria, a Primeira Secretaria tem as-

sessOres designados pela Assessoria, Então,
aquele meio termo nós encontramos, embora
eu defendendo a primeira tese e V, ~ defendendo a outra tes_e, mas fiquei um pouco· em dúvida porque, no meu ponto de vista, dentro
daquilo que foi entendido, estabelecíamos o Senador Ronan Tito está aqui presente que o limite serã de até três -assessores, designados pela chefia da AssessQri_a. Logicamente,
caberá um entendimento. Mas, no Regimento,
nós não estabelecemos que o Presidente iria
requisitar os assessor(":S. Estes seriam designados pela Chefia da Asses_soria dentro da
especialização da Assessoria, porque esta possui um conhecimento mais global. Cito um
caso de ontem, por exemplo, em que fui solicitado pelo Senador Ruy Bacelar para indicar
um assessor capacitado a dar um atendimento a uma necessidade do IPC. momentânea,
e eu indiquei um assessor que é especializado
aqui na Casa. Mas a Asse_ssQria viu que esse
assessor estava prestando serviços em uma
outra área. Então, eles acharam mais conveniente fazer a indicação de um outro assessor,
também especializado na á_r_ea. Por isso, é preciso dar à Assessor:ia_o direito de fazer o remanejamento do seu pessoal dentro dos interesses da Assessoria, mas também, logicamente
e principalmente, dentro dos interesses do assessoramento especializado das comissões.
Por Isso é que quando V. Ex' disse: requisitado
pelo Presidente, achei que não tinha sido bem
aquilo...
O SR. FERNANDO HENRJQ()E CARDOSO - Já esclarecerei a V. Ex• Senador
Jutahy_Magalhães, d~ minha parte, com relação à questão do número rriín-imo necessário
para a abertura dos trabalhos, pessoa1mente
acredito que o argumento de V. Ex~ é correto.
Quer dizer, assim que se Inidã a: sessão, outros
Senadores se juntam à ela. Acho que ci esforço
de V. Ex~ para que a Ordem do Dia comece,
impreterivelmente, às 15 horas e 30 minutos
é muito importante, porque ordena os trabalhos da Casa, permitindo, inclusive, evitar faltas
em momentos importantes. De modo de que
eu não teria dúVidas em manter e~se ponto
de vista, e creio que esse ponto de _vista é
sustentado, também, pelo üder do PMDB, Senador Ronan Tlto.

Ro"ª"

O Sr.
Tito- Senador e Líder Ferrlando Henrique Cardoso, ontem estivemos
até mais tarde tentando fazer os acordos, ou-

vindo todas as partes e tentando inclusive
atender a todas elas. No entanto. nobre üder,
por mais que tentemos a vida toda, a unanimidade não será possível conseguir. A caracte.ristica desta Casa é a diversidade, é o contraditório, e·felismente que assim o_ é, porque
a partir daí toda a sociedade está representada,
mas temos que estabelecer regras. Essa ditadura da lnformalidade não pode continuar. A
democracia que muitos_ pensam ser badema,
bagunÇa, ou desrespeito, não é. Ao contrário,
democracia é disciplinamento, é _respeito às
leis; leis feitas para a instituição, faltas para
o País. Por isso m-esmo, acho que já estudamos muito, já debatemos o s_uficiente,já tentamos o passivei e quase_ o impossível para contentar a todas as partes. No entanto, há wn
momento, nobre Líder, em que devemos bater
o martelo e fechar. Não é possível mais o
Senado Federal continuar sem um Regimento
Interno que seja consentâneo com a nova
Constituição. Lá em Minas Gerais,.onde o priviJê9i0- de náscer- e viver, tem uma historinha
que gosto muito. Aconteceu no Vale do Jequitirihonha: chegou um freguês no balcão e pediu: - "Dê-me uma garrafa de cachaça'". O
balconista -respondeu: - "Pois não". Pegou
uma garrafa de cachaça e p6s no balcão. O
primeiro falou: - "Dê-me um coco tambérn".
Ele respodeu: - "Não. - "Não por quê"?
Ele falou:- Não dá embrulho", Existe muita
caisa que não dá realmente para coordenar,
mas as que ouvimos à sociedade nós tetamos
- e __sou testemunha de que_ V. EX' tentou,
que o Senador Juntahy Magalhães tentou, que
o Senador Mansueto de Lavor esteve lá e nos
deu a sua contribuiÇão - mas riós tentamos,
principalmente, de atender os ausentes e a
minoria, porque, claro,_ a democracia é um
regime que atende os reclamos da maioria,
mas há de proteger a minoria, e não pode,
também, ser ditadura da minoria. Assim é que,
após ouvir todas as partes, discutir e, principalmente, ler esse verdadeiro Sul:istitutivo que
V. Ex' apresenta com muito tirocínio, ouvindo
as partes e ouvindo, principalmente, a Assessoria, e com a contribuição extraordinária dos
Senadores Juntahy Mag_alhães, lram Saraiva,
Dirceu Carneiro, que é o autor do projeto, tentando coordenar isso tudo, pudemos chegar
e encerrar as discussões, começando a votação. Ao final da sessão, pedírei o encerramentO-Oas discussões e peço ao Pres[dente que
convoque uma sessão para hoje à tarde, convocando todos os companheiros não só do
PMDB, mas de todos. se Partidos com assento
nesta Casa, para que os Senadores acorram
ao Planário, a essa sessão, para aprovarem
o nosso Regimento. O nosso Regimento não
é perfeito, é obra de homens, poderá ser
emendado. Até proponho, como sou autor de
tuna _emenda à Constituição, para que seja
revista em cinco anos, mas eu proponho 90
dias, na vivência do dia-a-dia do Regiemnto
Interno, para que possamos ver as suas imperfeições mais gritantes e superá~las. Noventa
_- dias não é um número cabalístico, podemos
ã:cõrda:r em 9_Q, 100, quali:}uei" data que as
LídeianÇaS julgarem convenientes. Mas o im-
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portante, neste instante, é aprovarmos o RegiR
mento. Por isso, então, volto a convocar minha
Bancada, e convidar todos os Srs. Senadores,
sem distinção,_ para compareCerem à sessão
da tarde, para que todos voterrlos, para que
esta Casa- possa ter um novo Regimento e
constituir as Comissões, que vão apreciar a
legislação ordinária, ap_reciar as _leis COJ!Iplementares, tudo isso que a sociedade brasileira
está a clamar~ Parabenizo V. EX' _que se esforçou, trab~hou e deu a sua contribuição. Também estendo os parabénS ao Senador Juntahy
Magalhães, ao Senador lram SaraíVã, ao Seriãbut not Ieast, o último, mas não o menos
importante, aliás o mais importante, porque
S. Ex" é o autor do projeto...

O Sr. Dirceu Carneiro- A autoria foi
da Mesa, Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Mas V. fr, por um
gesto de sabedoria da Mesa, foi escolhido Relator da matéria e o fez com proficiência. Por
jsso, quero cumprimentá-lo. Mas, que todos
estejamos aqui à tarde para dotar esta Casa
desse Regimento, para que possamos continuar e intenSificar os nossos trabalhos, atendendo aos reclamos, principa1mente, da democracia. Agradeço a V. Ex~ e peço desculpa!Oi
pelo alongamento do aparte.
O SR. FERNANDO HENRIQ()E CARDOSO - Quem tem que agradecer a V. Ex"
sou -eu, nobre Senador Ronan Tito,_ não _s_ó
pelo que concedeu, como também pela colaboração que prestou em todos os momentos.
Sr. Presidente, para finalizar, queria fazer referência apenas ao seguinte: o Senador Jutahy
Magalhães voltou à questão da Assessoria. Essa questão vai e vem. E:: até de indagar-se
por que tanto empenho? Não é uma questão
controversa, não é uma questão tão complexa
para ser resolvida. Creio que o Sena:do, _pela
sua maioria, deseja ter comissõeS- nas QUais
haja especialização de _assessores, por uma
razão muito simples, Para que o Seriado Possa, através das suas comissões, acompanhar
o Executivo. Não_ é só_a .função de legislar,
mas é a função de estar o tempo todo acompanhando o processo de governo no Brasil.
Essas são as novas funções que teri1os.e_ isso
não pode ser feito através da designação somente de assessores ad hoc.
É preciso que haja um corpo permanente.
Eu quero deixar claro que o objetivo aqui não
é, nem pode ser o de desestruturar a Assessoii_a_do_Senacj.o. É obvio. E não creio"-que
haja possibil~dade de conflito entre a Assessoria e um Senador. Aliás, se houvesse, com
a suma vênía;prevalece a vontade do Senador,
porque nós representamos o povo; os outros,
por mais competentes., lhes falta a caracteristica essencial nwn parlamento, que é a representatividade. Então, em caso de eve_ntu_al
choque, que não existirá, na minha -cabeça
não paira dúvida, permanece a vontade do
Senador, não ao arbítrio, rrias a vontade discutida numa comissão. Não vejo razão para choque nessa matéria. Qual o Senador que designªrá alguém sem pedir ao chefe da Assessoria
que indique? Qual o SenadOr que fará uma

designação sem·uma
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conversá franca e ame~

na? Não há sentido, alí8:5, nunca houve. Não
há esse choque. I:: predso evitar que haja dis~

cricionalidade também dos Srs. Senadores.
Se se disser que a designação é a_designaçáo,

ponto final, essa designação poâe levar ao
arbítrio e a exageros, que é o temor do Senador Jutahy Magalhães. Creio que a desfgnação
há de ser feita como deve ser evidentemente,
em cooperação entre o presidente da comissão e o assessor que- dirá "este é o melhor
aquele é o pior". Porém, não há também, a
discridonaJidade do assessor chefe: designa
e depois retira. Não, deve haver bom senso,
deve haver equilíbrio.
Proponho que se diga simplesmente no Regimento que haverá até o máximo de três as-

sessores. Ponto. O prócesso de indicação há
de ser o processo habitual. ·Qual é o processo
habituaJ? Nós não podemos desorganizar a
burocracia e designar passando por cima dela.
Temos de fazer a solicitação e, burocraticamente, a designação é feita por quem tem
competência para isso. Acredito que assim,
Senador Jutahy Magalhães, evita-se qualquer
mal entendido que não deve haver nessa matéria. O objetivo aqui é marcharmos para uma
assessoria especializada, sem prejuízo da /4.!3sessoria do Senado Federal. E mai~ ainda,
esses assessores especializados serào _o elo
entre a comlssào e a Assessoria. Poderão pedir
mais ajuda etc. Creio que esse é o espírito
da proposta.
Sr. Presidente, de todas as matérias aqui
debatidas, creio que há wna, e somente uma,
que continua sendo, a meu ver, uma matéria
que, como diz o nobre Senador Ronan Tito,
é coco e cachaça, é difldl de dar embrulho,
que diz respeito ao ponto levantado ontem,
sobre os pequenos partidos. As demais, creio
que encaminhamos de maneira satisfatória
para a Maioria. Vejo que o_nobre-SenadorJarbas Passarinho concordou com esse meio termo que no Início S. Ex• achOUUin pouco forçado. Estou disposto a sustentar, contra a opi ..
nião do Presidente do Senado Federal; a proposta do Senador Jutahy Magalhães, a respeito do infcio da sessão~ Acredito que com
relação às faltas, chegamos também a um
entendimento razoável. Não sei se o nobre
Senador Jutahy Magalhães estaria disposto a
aceitar a sugestão do nobre Senador Nelson
Cameíro. Havendo falta nas verificações de
presença haverá falta naquele dia. Não é um
fato habitual aqui. Ocorre uma ou duas vezes
por semana:. 1\s vezes até o azar da roleta.
Paciência.

O Sr. Jarbas Passarinho Ex' um aparte, nobre Senador?

Permite V.

O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CAR·
DOSO - Pois não, nobre Senador, com o
maior prazer.

O Sr. Jarbas Passarinho- Já que esta~
mos fazendo um andamento da sessão•..
O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CAR·
DOSO- ... informal, de criatividade, segundo
o Senador Pompeu de Sousa.

ó Si-. Jarbas Passarinho -.,. porque o
Regimento permite que o Presidel)te da Casa
saia da Presidência e faça discurso na_ tribuna.
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O SR. FERNANDO. HENRIQ(JE CAR·
DÓSO - São várias, é verdade.

· · O Sr. Jarbas Passarinho- Não. Na comM
HENRIQUE CAR~-- posiÇão: rheio ·ambiente e populaçôes indíM
genas.

DOSO- Não quebrou o Regim~!lto.
_Ó Sr. Jarbas Passarinho - Só que S.
Ex", ao invés de fazer discurso, vem debater

-(> SR. FERNANDO HENRJQ(JE CAR·
DOSO - É. Na outra é seguridade: -

a matéria. Portanto, o nosso ilustre Presidente
O Sr. Jarbas Passarinho- Possivelmenno momento tem sua razão em acreditar que
esta sessão _é um pouco excepcional. Duas te, essa comissão vai precisar de mais d~ três
coisas_apenas, uma já vencida. Eu apenas pessoas especializadas, porque uma ficarâ
com o problema indígena, outra, com o prolembraria que três podem ser pouco e podem
blema do meio ambiente e outra, com seguriM
ser demais. Por isso que eu dizia ainda há
pouco ·na linguagem militar a V. Ex~ que uma dade, que já implica saúde e previdência sodefesa móvel não hipoteca parte da sua tropa cial. Então. na idéia original, concordei com
cinco pessoas. Depois, quando revi minha podesnecessariamente. Ao contrário do que disM
se o nosso eminente Senador Nelson Car- -sição, eu preferiria que a assessoria pudesse_
neiro, quando citou o meu nOme delicamente ser solicitada, conforme as circunstâncias e
pediu escusas por divergir de mim, nós não não desde logo imobilizar determinados asM
sessores nesse tipo de atividade apenas. Mas
ficaríamos pedindo pareceres à Assessoria e
estou vendo que aqui prego no deserto.
dependendo de aceitar ou não os pareceres.
Ao contrário, as comissões pediriam desde
O SR. FERNAriÍlO HENRIQ(JE CARlOgo três, quatro, cinco- ou seis, conforme a
conjuntura que estivesse analisando. Por isso, . DOSO- V. Ex' sabe que sua opinião sempre
salientei aquele ponto. A mim me parece que Pesa muito em meu espírito. Por isso, até evolui nessa matéria para a solução d-e três porao lado disso, como disse V. Ex~ muito bem,
o Senador é a razão de ser da Casa. TOdo que, primeiro, é até três, para não-se ter recurM
SOS ociOSOS; segundo, não SãO SÓ OS três. N_âo.
o resto é corolário desse teorema. Então, o
se trata df: uma assessoria índependente ou
Senador pode se dirigir a Assessoria. Eu me
em oposição ao restQ da assessoria, senão
dirijo com freqüência.
cria um canal.
O SR. FERNANDO HENRJQ(JE CAR·
Então, o exemplo -de V. Ex~ é muito útil.
DOSO - Somos dois, nobre Senador.
Numa comissão cbmo essa, de assuntos sociais, três PessOas--é- p-ouco", é verdade. Esses
O Sr. Jarbas Passarinho- Estou impetrês estarão solicitando, em contato permadido de ver V. Ex~. porque e·srou vendo a figura
do Senador Le_ite Chaves, gue realmente é _ nente com a assessOria; rriaiS elemê-ritos. Apenas queremos i~~ uni rr]ÍnimO de organicidade
muito simpática~ mas eu no momento nào
nas comissões.
posso ver V. Ex" Se S. Ex" fosse...
O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CAR·

Doso - T ranslúçido. Q_Senador leite Chaves é translúcido.
O Sr. Jarbas Passarinho - Agora há
pouco d Seriador NelsOn Carneiro falou em
reflexão. Eu já tinha até uma opção menor:
eu quero retração; só.
·
·

O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CAR·
DOSO _:_ O Senador Leite Chaves é mais
que lúcido, é translúcido, pode ficar, que a
gente percebe através de S. Ex" o que está
ocorrendo.

O Sr. Jarbas Passarinho- Não, S. Ex-tem a solidez da opaddade mas não da imobilidade. Esse é o problema. Agora, insistindo
na questão, eu preferiria um sistema em que
a assessoria fosse solicitada e engajada conforme as circunstâncias. Por exemplo, temos
aqui na última proposta do Senador Jutahy
Magalhães a quem V. Ex'? chamou de revisor,
·--não fcii?
0 SR.

~DO

DOSO- Revisor.

HENRIQ(JE CAR·
-

O Sr. Jarbas Passarinho - Tínhamos,
por exemplo, uma comissào que na proposta
orfginal de Y;~Ex' era melO ambiente, indígenas, saúde... Estou meio perdido.

As comissões do Senado, nós sabemos,
têm tido um funcionamento muito precário.
Devemos agora aproveitar a oportunidade para reforçar e todos sabem o meu empenho
para isso e a minha gratidão à assessoria desta
Casa, que nunca me faltou, em nenhum momento. Realmente, é uma: Assessoria extraordinária. Fui Relator do Regimento da Consti·
tiiihte, é se nãO fosSe a assessoria aquilo não
funcionaria. Quem garantiu os elementos técnicos da nova Constituição, foi, basicamente,
a assessoria do Senado. Tenho o maior respeito por essa assessoria, não tenha dúvidas
quanto a isso.
O Sr. Jarbas Pãssarlnbo- Quando falo
em conjuntura, Senador Femando Henrique
Cardoso... Por exemplo, agOra sOu Relator dá
CP! sobre. aAmazônia. Estou altamente iriteM
ressado em ter wna assessoria própria. De
maneira que ao falar na reserva móvel, ela
oferece os meios de acordo com as conjuntUras.
O SR. FERI'ÍÀNDO HENRIQ(JE CAR·
DOSO- - V. fr me Permitirá, infelizrriente
não segui a carreira do meu pai. Infelizmente.

O Sr. Jarba.s Passarinho- Também

di~

go infelizmente porque, a julgar pel~ tradição

da Casa, V.

Ex~

seria general. Eu não.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Gostaria muito de_ ter sido mas,
enfim, como não fui, não sei nada disso. Acredito ser possível combinar astáticas. Podemos
ter alguns pontos avançados ou até fortjfica-_,

dos e ao mesmo tempo uma reserva tátlca
móvel.
Não estou propon-dO aq-ui urii.a Linha-Maginot, nem batalha de Verdum imobilizada ...
O Sr. Jarbas Passarinho -

Ainda bem.

Mas também V. Ex- dizendo-se ~_igo é "experto" na matéria, pois esperto com "s" s3.o_ alguns que se deram mal. Mas "experto" com
"x", V. Ex" é de perito.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Mas não quero fazer também a
estratégia de Hochiminh, de me limitar às re-

servas móveis, porque em dado momento é
necessário ter a1guns pontos de apoio. Estou
propondo, portanto, uma guerra moderna,
combinando a rtserva móvel com a reserva
imobilizada em pontos fortificados. O pontO
fortificado é a comissão.

O Sr. Jarbas Passarinho.- V. Ex!' tem
mais talento que Napoleão teve a seu tempo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Isso realmente me desvanece, mas
eu nunca faria guerra à Rússia. (Risos.)
Sr. Presídente, Srs.. Senadores, creio que o
que se pode dizer sobre essa matéria foi dito.
Há um ponto que tarobér:n no meu espírito
permanece obscyro,. que é como resolver a
questão das Lideranças. J4 diss_e que fui.sensí~
vel ao argumento expedido ontem pelo Senador José Ignácio Ferreira e hoje pelo Senador
Od Sabóia de Caw>lho.
Acredito que o nobre Senaclor Ronan Titp
vai ter que ver se .é possível ou não quebrar
esse coco e _faz~ r caipirinha com a cachaça
que S. Ex" diz que não dá para, junto, ser
embrulhada no coco:- De minha parte, como
sou quase abstêrnfo·, não sei fazer caipirinha,
de modo que não fazendo caipirinha, encerro
o meu relatório ne_sta a1tura. Muito obrigado.
(Palmas.)
·

e votarmos~ instrução da m?~-téria, fo?Se ten~
dora, esta Pre:sidênçi~ ~ente-s.e ~a obrigaçãp
de -prorrogar" a sessão. Inclu,sive por estar ela
tão interessante, tão rrca ··cte reflexão e inteligência, esre eventual Presidente até-emendaria
Wna seSS"ãa-cQm a outra, mas creto que o
Regimento não me permftiria

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- COnCedo a Palavra ao nobre Senador Itamar fr~mc6, ·para·uma questão de ordem.
O Sr. Itamar Franco (
- MG. Para
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, queria levantar uma
questão de ordem a V. EX'i'
Sr. Presidente Nelson Carneiro, como as
coisas estão um pouco inusitadas no Senado,
consulto V. ~ sobre o seguinte: havendo a ·
reunião de uma Comissão permanente, poderia ser instalaQa a sessão do Plenário do Senado?
·
Às 10 horas e 15 minutos, foi instalada a
reunião da Comissão do Distrito Federal. MUitos dos Srs. Senadores lá estavam presentes.
V. Ex!' convocou, ontem, uma sessão para hoje
às 1O horas, e algumas ponderações foram
feitas no sentido de que haveria uma reunião
da Comissão do. Distrito Federal na mesma
hora.
· _Não sei se o Regimento já foj alterado também neste. ponto, as alterações est&.o. senà.o.
feitas assim. Mas cr~io que, neste aspecto, não.
.Havendo uma comissão permanente reunida,
o Plenário não poderia estar reunido.
_. _ Consultava V. Ex' se isto jâ foi alterado. Ao
mesmo tempo, aproveitando a oportunidade,
pergunto a V. Ex• até que horas esta sessão
dita extraordinária estâ convocada.
O Sr. Senador Pompeu de Sousa, Terceiro Secretário deixa a cadeira di pl-esidêncía, que é ocupada pelo Sr. Senador
NelsOn Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
_,..... Esclareço a V. Ex'~ n9bre Senador: V. Ex"
está invertendo os dados; quando o Plenário
está convo-cado, quem não se deve reunir é
a Comissão; lião é o Plenário, por estar convocada a. Comissão, qUe não se deve reunir.
Quando foi iilstalada ésta sessão~ iniciada
às 1O hora-s .exatamerite pela Mesa, ficou-se
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de SOusa)
~sperando a chegada dos Srs. Senadores, até
-Esta Presidência eventual, sente-se tentada que houvesse. o número respectivo. Sabendo
a adotar a sugestão do nobre Senador Ronarl que· a ·comissão do Distrito Fede[al iria se
Tito com a sua grande autoridade que é im~ reunir... ?t Mesa teve o cUidado de mandar avisar
nente a S. Ex' próprio e imanente da liderança
aos Membros dessa Comissão que viesserri
que possui. Além do mais, vem revestida do
ao plenário dar número para a abertura da
sentido apologal que muito seduz esta Presi- sessão.
dência e o apol6go da cachaça e do coco~ .
ln(eilzmente, não vieram. À exceção do noPor outro lado, há que manter um mínimo
bre Senador Ronaldo Arafjão, os outros Memde formalidade na informalidade, o mínimo
bros da Comtssão não vieram, apesar do apelo
de regimentalidade nc, arr~glmentalidade_ des- da Presidência. A Comfssão reuniu-se enquanta sessão e há dois Srs. Senadores inscritos to hilvia a sessão do S.enado e deliberou como
para discutir. Então, embora proposta para
entendeU, já que a Presidência não pode nem
que encer:râcemos a sessão, convocando outem o poder de influir sob~e o voto dos Srs.
tra para hoje à tarde a fim de completarmos Seriador~
Durante o discurso do Si'. Senador Fernando Henrique CafdósQ o Sr. Senador
Nelson Carneiro, Presidente, deixa a cadeira da Presidência que é Ocupada pelo
Sr. Senador Pompeu de Sousa, .Jv Secretário.

Abril de 1989

Esta sessão, Sr. Senador, iniciou~se às 10
horas €: 45 minutos -quatrO horas, só terminaria às 12 horas e 17 minutos! De modo
que estamos no pleno período da sessão. Pouco importa que invada o outrO perfodo. Mas
esse período pode e terá que se prolongar
ordinariamente durante quatro horas, sa1vo se
houver falta de número em plenário ou se
houver wn pedido de encerramento da discussão, já que s.ó essa matéria é que figura
na Ordem do Dia desta manhã. Esta é a e]eplicação que devo a V. J::x"
O Sr. Itamar Franc::o - Sr. Presidente,
já fiZ de propósito com V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V.~então ...

O Sr. Itamar Franco -Vou dizer a V.
O porquê. V. Ex.' me permita. SinceramenSr .. Presidente, Nelson Carneiro, V. Ex"
quando era da planície tinha uma tranqüilidade que estou percebendo que não está ten~

te.

do.

Exatamente, Senador, eu fiZ a inversão proposital da interpretação regimental para dizer,
então; que a Comissão do Distrito federal estava irregularmente reunida. t: isso que quero
levantar a V. 5r' Aquela Comissão do .Distrito
Federal não poderia estar reunida naquele ins.tante com o Plenário convocado.
Portanto, se qualquer Senador quiser _recorrer quanto a decisão da Comtssão d9 Distrito
Federal que teve uma Importante reunlão para
a escolha do seu Presidente, pOde recorrer
porque aquela reunião foi irregular:-Exatamente, o meu raciocínio foi inverso para que V.
~ considerass~ que é o Plenário e eu
conheço muito bem a Reginl.erlta nesse aspecto- !f1ais importante do que a Comissão
Permanente. Se o Plenário estava convocado,
a ComissãO- do Distiito Federal não poderia
estar convocada. Se havia reunião da Comissão do Distrito Federal e havia Plerl.ário convo~do, aquela reunião se tomou irregular.Portanto, cabe a qualquer Senador, se o d~ejar,,
considerar aquela votação irregular na Comissão-do Distrito Federal.
Era essa a interpretação ql!e g6S1:8ria de
ouvir de V. Ex!', e ouvi..Caberá, evidentemente,
não a mim, que já fiz parte da Comissão_ dQ
Distríto Federal, nclo faço mais, _apenas estive
lá assistindo a reunião, mas a qualquer Sena~
dor tomar a decisão de recorre~: até a V. Eif
quanto ~ reunião da Comissão do Distrito Federal.
Eu.só quero saber, então, se V. EX-vai continuar...

O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
_,_Vou continuar porque ...
O Sr.ltamar Franco- Estamos de acordo com o Senador Fernando Henrique Cardo·
so~ com todoS os Senadores. Nós devemos
levar à exaustão a di·s.cuSsão do Regimento.
E vamos levá-la. Se ficarmos aqui, se vamos
demorar, se nãó vamos demorar, se a maioria
eventual vai fcifçar, Isso seria outro problema
~ o J<?So parlã:mentar que vai nos obrigar a
isso.. E a minoria que aqui estâ representada
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por um, por três ou quatro Senadores, ela
usará a sua inteligência, os seus artificias até
quando for possível. Quando não for possível,

ela se rende aos fatos, como- sempre tem
acontecido nesta Casa, às maiorias eventuais.
Eu já quis assistir a urilà maioria eventua1
que, hoje, pouco representa, já assisti a uma

outra minoria que, hoje, tem uma

representa~

tividade não sei até quando:
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Muito obrigado a V. Ex• V,_ Ex• não está

levantando outra questão de ordem?
O Sr. Itamar Franco - Não estou levantado, Sr. Presidente. Só quero que conste em
Ata o que disse a V. Ex" - que a Comíssão
não poderia estar reunida com o Plenário convocado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Nobre Senador, se V.~ pensou em jogar,
como se diz na gíria, uma casca de banana
para que a Presidência "eSê6rregasse, não tinha
razão de ser porque a Presidência manteria
sempre a sua posição. Quando há uma sessão
maior, que é a sessão do Senado, não há
razão para que se reúnam as Cotnissões Técnicas, quaisquer que sejam. Se se reuniram,
sem protesto, qualquer Senador pode levantar
a questão de ·ordem e será examinada pela
Comissão de Constituição e-Justiça, oportunamente.
Ainda, antes de conceder a palavra ao nobre
Senador Mário Maia, a Presidência _esclarece
ao nobre Senador Itamar Franco que o Regimento diz o seguinte no seu art. 124 - e
S. EX" é um mestre do Regimento.
Diz o seguinte:
"Art. 124. As reuniões das Comissões Permanentes realizar-se-ão:
a) se ordinárias, nos diã.s e horas estabelecidos no início da sessão legislativa
ordinária, salvo de1iberação em contrário,
não podendo o seu horário coincidir com
o período fixado no art. 180 para a seSsão
ordinária do Senado."
Portanto, se extraordinária, mediante convocação especial, para dia, hora e fins indicados
observando-se o que for aplicado o disposto
neste Regimento, sob a convo-cação de sessões extraordinárias do Senado. Tem, portanto, S. Ex!', no Regimento, a resposta à questão
de ordem que suscitou.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PDT- AC Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --,--Sr. Presidente, Srs. Senadores, naturalmente, nós estamos preocupados com o
andamento dos trabalhos. A preocupação de
todos é que se regularize as regras para o
bom andamento dos trabalhos do Senado e
que a regularização, no momento seja proposta através de um Regimento Interno, adaptando os nossos trabalhos às novas normas
constitucionais estabelecidas. Aqui, o relator,
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso,
ontem, fez um relatório circunstanciado da
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matéria que, hoje, novamente se manifestou que está. estabelecido na Constituição e na
sobre a m~sma,já_apresentando algumas mo- -Lei OrgânTca- dOs Partidos Políticos, que está.
dificações, objeto de acordo de lideranças, pa- em plena vigência.
ra que _se acelerasse então o s~u andamento:
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no Capítulo
a discussão, a votação e, finalmente, a aprova· dos. Partidos Políticos, o seu art. 17 estabelece
ção da matéria, tão ansiosamente esperada o seguinte:
pela maioria e exortada pela liderança do
Ê livre a criação, fusão, incorporação
PMDB. O nobre Senador, Ronan Tito, nos
e extinção_ de partidos políticos, resguar·
exorta 13: todos para que a apressemos, alegandados a soberania naciona1, o régime dedo que o País está parado, que o Congresso
mocrático, o pluripartidarisrno, os-direitoS
e.stá p_arado, que_o Senado e.stá parado à falta
fundamentais da pessoa humana e obde u_m instrument{ll ac:i~quado e_ que o povo
servados os seguintes preceitos:
está nos cobrando. M.t,~i\a...bem, todos estamos
I - caráter nacional;
com este propósito. Agora, em virtude desta
II- proibição de recebimento de renecessidade urgente de aprovarmos a matécursos financeiiros de entidade ou goverria, é que não podemos fazê-la como costuno estrangeirbs o.u de subordinação a esmamos fazer aqui, em algumas épocas de
tes;
.~
final de ano, a toque de caixã, açodadamente,
m- prestação de contas à Justiça Eleisem analisar os pontos conflitantes, porque,
tor_al;
" __ __
nos pontos gerais, todos estamos de acordo.
IV- funcionamento parlamentar de
Agora, há alguns pontos _conflitantes. Quero
acordo com a lei.
abordar aqui sobre o conflito maior que parece
não chegamos a uma conclusão. Diz respeito
Qual é a lei qi..Ie rege a existência dos "Parti·
às prerrogativas das Uderanças dos Partidos, dos políticos presentemente, Sr. Presideinte e
aq~i repre~~ntados no Senado da República.
Srs. s-enãâores? É a 1eQi:Slãção eleitoral e partiâãrlâ que é a Lei OrQânica dos PartidoS Políti·
O Sr. Ronan Tito - Permite V. Ex~ um
cos, em plena vigência.
aparte?
O que diz, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
o art. 54 da Lei Orgânica dos Partidos PolíO SR. MÁRIO MAIA - Pois não. Ex'
ticos?
O Sr. Ronan Tito - Exortei aos meus
Art. 54. "Os líderes dos partidos polí·
companheiros e aos outros que viessem na
ticos nas câmaras municipais, nas asparte da tarde;- rriãS hão quero, em nenhum
sembléias legislativas, na Câmara dos Demomento, negar a V._ Ex•, que-já discutiu basputados e no Senado Federai ... "
tante este Regimento, que volte a discuti-lo
e também o Senador Itamar France. Apenas
Vejam bem, são 9s líderes nestas Casas,
ao final é que vou pedir o encerramento da
quero repetir para enfatizar:
discUssão para votar à tarde, porque ~stamos
"Os líderes dos partidos políticos nas
· discutindo este Regimento, a bem da verdade,
câmaras municipais, nas Assembléias Lehá três meses,_ no plenário ou_ particularmente.
gislativas, na Câmara dos Deputados e
Ontem, noS-reunimos, nObre Senador, indu·
no Senado Federal integ-rarão,- como
sive-, -discutindo as ponderações de V. Ex', éra·
membros natos, com voz e voto, nas suas
mos cinco Senadores. Não queremos nada
deliberações, respectivamente, os diretó·
aç6dado. V. ~tem todo direito de discutir.
rios municipaiS, regionais e nacio!lZiis."
Vamos ouvi~lo e, naquilo que V. Ex1' tiver razão,

o-

vamos tentar antedê-lo.
O SR. MÁRIO MAlA - Agradeço a V.
Ex" pelo aparte.
·
Sr. Presidente, quefo fazer algumas considerações de ordem constitucional e legal para
que fique a Casa bem informada das nossas
preocupações e das nossas intenções de resguardar a Constítuição e a lei, ambas juradas
por nós.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos
de aprovar uma Constituição que, exatamente
ontem, dia 5, completou seis meses de existência. E, até de passagem, quero dizer que,
estranf-. amente, saiu uma matéria envolvendo
o nom de V. EX", o que estranhamos muito,
no sentido de que V. EX" estaria, em 48 horas,
apresentando uma emenda parlamentarista.
Cteio que aquilo foi um entendimento da imprensa, que dá notícias, que não acreditamos.
Bem, como a matéria está morta, não vamos
conversar sobre isto. Mas, queremos mostrar
a nossa pr~cupa:ç:ão e a sustentação da legitimidade da existência, da permanência das lideranças partidárias no Senado, através do

Veja bem, Sr. Presidente, não é pelo fato
de ser representante aqui no Senado, ser do
Diretório Nacional, que ele é Líder aqui. Ele
é Líder do Partido, e por ser Líder de partido
na_ Senado Federal é que tem o direito de
votar nos processos_ eleitorais de escoJha do
Diretórlo Nacional na Comissão Executiva. Ele
tem o voto como membro do Diretório porque
é membro nato, e tem o voto corno líder do
Partido numa das Casas. .
.
Por outro lado, a Constituição, Sr. Presidente
e Srs. SenadoreS, diz que_ é-assegurado como lembrado pelo nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho - aos partidos políticos a
autonomia para definir sua estrutura interna,
organização e funcionamento, deVendo seus
estatutos estabelecer normas de fidelidade e
disciplina partidária.
Ora, Sr. Pr-esidente, se o meu Partido_deter·
mina em sua autonomia e soberania que há
de ter um representante, líder nas Casas Legislativas, em qualquer instância, nem as Mesas
do Senado Federal e da Câmara dos Q_eputa·
dos, sequer o Plenário desta Casa, poderá in·
terferir no Partido político, a não ser que faça

930 Sexta-feira 7

DIARIO DO CONGRESSO NACION.A.L (Seção 11)

uma emenda à COrlStituTçãoetire a autonomia
que lhe foi da-da.

terra parece que doze ou quatorze também,
eles existem, mas só aparecem os partidos
POrtanto, Sr. Presidente, será uma inte[Venmaiore~; mas os menores existem, porque é
ção -indeVida desta Qisá.,- atrã.vés de um Regi-- o processo democrático. Agora, a-preOcupamento, tirar a autonomi~. tira( as liderançâs
ção de ter um, dois, três, doze, quinze, vinte
dos Partidos ·e, conseqüentemente, su_btrair·
ou trinta, porque dará muito trabalho-à_ Mesa,
lhe as prerrogativas ·a "qué ele tem direito. Está" pois ficará aSsoberbada para atender as interaqui na ConStituiç-ão, êstá aqui na legíslação
ferências das várias lideranças, eu acho que
complementar em vigor, Iio que diz respesito
não é argumento válido. T elíios que nOs preà lei eleitoral.
par?3r para dar instrumentalidade aOs partidos
Por isso, Sr. Presidente_ e Srs. Senadores. políticos, para que a democracia flua no seu
achamos que essa preocupação de modifileito natural através da representatividade, cação das representações, está existindo, porQuahdo o partido não alcança represenque o Partido é pequeno- e tem a Liderança
tação nas Casas· Legislativas, não- está-repreconstituída de um sQ_ elern.ento, e a Mesa quer sentado, naturalmente, porque o processo
conCeituar que esse elemento é Líder de si
nonnal, as nonnas, as regras estabelecidas,
próprio V. Ex" mesmo ext:rcéü, por várias ve- · que são as regras eleitorais para se representar
zes, o exercício ele S~nador singular e da lide- não alcançaram número suficiente para -levar
à Casa Legislativa os seus representantes. Mas,
rança de seu Partido, por delegação de seu
uma ve~ que atinja uma pessoa que seja, essa
Partido, e nunc:a V. EX' se rebelou contra essa
atitude de seu Partidq, Àquela época era muito
pessoa vem aüreolada, essa prissoa vem !:om
boa para V. Ex• Porque, nobre Senador, a
a força do seu. eleitorado, Ço partido político.s
moral é perene, a ética é perene; se era bom
O Sr. Fernando Henrique Cardoso àquela época, deve ser bom permanentemen- Permite V. ~ um aparte?
te; e não em d~t.erroinad~ época é_ bom, porque estamos usufruindo, e e_m outra época,
O SR NELSON CARNEIRO - Eu já
não é bom, porque não estamos w:;ufruindo.
pedi um aparte e o nobre Senador Mário Maia
De modo que não podemos colocar dois peainda não_ me deu.
sos e duas medidas para o mesmo julgamenO SR. MÁRIO MAlA - Vou conceder

to.

Ora, Si. Presidente e Srs. SE:nadçres, esta
situação de Uderança, no momento histórico
que estamos atravessandq, é çle consolidação
dos partidos políticos, que têm a súa estrutura,
as suas malhas frouxas; as suas malhas estão
esgarçadas pelo próprio- pro-cesso histórico,
de 1964 para cá. Costumamos dizer que o ·
maior erro politico do processo revolucionário
ou do golpe de 64, como queiram dizer...
O SR- NELSON CARNEIRO- Permite
V. Ex' um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA- Já permito. Deixeconcluir o meu raciocínio.

Repito; o seu maior erro politico foi a dlssolução dos partidos políticos, colocando todas
as idéias, a heterogeneidade das idéias e das
filosofias partidárias dentro de dois contexto_$_, .
dentro de dois partidos, a Arena e o MDB.
Agora não, nós estamos vivendo 9 pluripartidarismo; os partidos estão nessa efervesC:ênda para se formar. Aparece um partido hoje,
outro amanhã. Quando foram extintos os par~
tidos políticos, à época, nós tínhamos 14 parti·
dos, se não me _engano 13 ou 14 partidos
políticos; agora, nós já temos dez ou doze na
Câmara e aqui temos se[s. É o processo democrático-de formação dos partidos politlcos.
Coni o passar do tempo, as tendências irão
se aglutinando e formarão os grandes parttdos
políticos, como têm as democraci~s européias; na Inglaterra há o Partido Conservador
e Trabalhista; nos Estados Unidos há os Partidos Republicano e o Democrata. Mas não quer
dizer que nesses paises não haja outros partidos. Quando foram extintos os partidos políti~
cos aqui no Brasil, que eram quatorze, na épo·
calemos uma estatística que nos Estados Unidos havia dezoito part[dos políticos e na lngla-

o aparte. É porque V. Ex' tem muitas prerro~
gativas.

Abril de 1989

O SR. NELSON CARNEIRO - Mas eu
nãO fii o ReQifnefttO. QUando eu chegUei ao
Si!nado, o· Regimento jtt existia, não fui eu
quem Ofti. Mas quero dizer a V. & o segUinte:
V. ~disse que o representante de um partido
deve ter os mesinos direitos qUe colidem c6n1
a leQislaçã6 e.Jeitofal. V. Ex" conhece o que
acontece na C"ainâia: 1O tíd"eres, um líd~r cOm
16 votos; 6 Uder do PT; so.ziriho,- rião pode
pedir Verificação de vOtação. No entanto,_ e] e
é um· Líder. Mas não pode, com 16 votos,
p"edír ·verificàÇão _de vot<i,ç:ão. É preciso_· Que
haja 20'voto5 pára Que elii: possa peâir Verificação. Ele tem que ter o apoio de outros partidos.
O fato- de ele ser Líder do seu Partido não
lhe dá as mesmas prerrogativas daqueles partidos mais numerosos. E;sSa é a reg'râ em to-·
dos os Parlamentos. Não penso no Parlamento de hoje, estou com olhos voltados para
o Parlamento que virá depois das eteíções de
1990. V. E>:,~ vai ver e_ V. EX estará aql!i, pára
gaudio noss~ ...
O SR. MÁRIO MAIA-:- Se Deus quiser.

O SR. NELsON CARNEIRO - Estará
aqui novamente, se não estiver exercendo, como merece, o governo do s.eu .t;sW.çlp ..
-· O SR. MÁRIO MAIA- Obrigado.

O SR. NELSON CARNEIRO- ... V. Ex',
então, constatará o seguinte: ao invés. de. 4 .
O SR. NElSON CARNEIRO - V. Ex' . ou 5 líderes, vamos U;:r_ n.ess.a. Ca_sa 1O ou 12
líderes, se não tiver mais. A Cãmar.a hoje tem
rez-referênCi<~s' peSSoais,'e é o' meU devêr "esda-17 ou 18. Se_ V. EJC' der_ a 17 .ou. 18_ líderes
recerV. ~: · · · ·
· ·
'
as mesmas prerrogativas que se dá a um líder
O SR. MÁRIO MAIA - Vou conceder
que tem 20, 30_o.u40 Senad.ore;s, V. Ex' podeo ciParte ·a V.~ para q-Ue faÇa as suas considerá. com um único líder, com um único partido
rações, porque, realmente, fiz referências pesdesses 17 ou 18 tumultuar, indefinidamente,
scais.s
o trabalho do Senado._ Quando,_ na Câmara,
que tem numerosos líderes, líderes .até_ de 16
O SR NELSON CARI'IEIRO - Referênintegrantes, mesmo esses líderes não podem,
cias não amáveis. As referências que V. Ex'
sozinhos, sequer peCiír ve-rificaÇão: EstamOs
fez não foram apenas cordiais...
-assegurando às atuais Lideranças todos os
O SR. MÁRIO MAIA - Não forain corseus di[eitos_ ª_té a próxima eleição, até o dia
diais, foram apenas reais. Não tive a intenção
lo de fevereiro de 1991. V. Ex" está com os
de cordialidade nem de grosseria, não tive a olhos no presente, tenho os olhos no futuro
intenção de ser grosseiro com V. Ex~ nem de
da ins_tituição parlamentar desta Casa. Agora,
ser amável. Tive a intenção de ser reaL
peço a V. Ex• que, quando se referir ao Senador
Nelson Carneiro no· exercido da Liderança do
O SR. NELSON CARNEIRO - ... Por
PTB, lembre~se de que, excepcionalmente
j~so mesmo eu me senti no dever de dar a
ocupei a tribuna desta Casa por mais de 5
V. ~ Os esclarecimentos. PortG!nto, deyeria
minutos, exatamente porque tinha a consdên·
ter-me concedido o aparte para que eu possa
cia de que sendo representante de_eu._ só, eu_
esclarecer imediatamente as afirmações de V.
não poderia ocupar o tempo na Casa, índefmiEx'.
damente. A não ser em momentos excepcioO SR. MÁRIO MAIA - E tem V. Ex' o
nais, quando me inscrevia no Expediente.
aparte.
Quero dizer que V, ~ e eu falamos no Regimento que_ existe~ mas estamos agora escreO SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex'
vendo ou aprovand.o o Regimento para vigorar
lembrou o tempo em que eu fui representante,
daqui para o futuro.
nesta Casa, do Partido Trabalhista, quando eu
era o- único- representante. O Regimento per~
O SR. MÁRIO MAIA - Obrigado, Insiro
nas minhas considera_ções o aparte de V. Ex!,
mitia e o Regimento permite hoje. Por isso
_é que V. Ex• está falando, por isso que os
rriãs digo que o argumento de V. Ex1 cria uma
Sis. Senadores que só têm uma representação
sitüãÇ:ão discriminatória, porque, se nós vamos considerar as prerrogarivas de lideres até
falam, c:omo todos os oUtros Srs. Senadores
o final do mandato, estamos discrimi_na;ndo
têm os mesmos direitos.
esSas lideranças ainda por 2, por 4 _ou por
6 anos em relação às lideranças c:Jue serão
O SR. MÁRIO MAIA - É por isso que
nomeadas pelos partidos que hão de vir.
estou defendendo o Regimento antigo.
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De modo que te.mqs que estab_ejecer _r~gras

realmente, ÇQmÇ> V. ~ quer, Para o futu~o.
e para as instituições e nãQ para as peSsoas.

O que se está. fazen9-o ~ ~sta~ieCer _regras
para pessoas._Querdizei;eu-;Como Uder, as
prerrogativas _Que estão jnseridas nã.s ·regras
burocráticas esta]?elecidas pelo Regimento
antigo, que dão direitos, algumas delas eu não
as uso. Ca~;ro,_gabinete, franquia postal nunca
me interessaram. SemPre USei aS franquias
normais do meu gabinete, inclusive, sempre·
usei meu carro particular. Na Legis)at~ra de.
José Fragelli houve uma proposta da Mesa .
para saber quais os que queriam ter a mordo~

mia do carro do Senado. Eu optei em usar
o meu carro. Só estou u~ndo agora o carro
do gabinete, porque me determinaram que
eu deveria usá-lo. Até então usava o meu carro
particular. Não s~o ~ssàS ~olsa~, ~sSas chamadas mordomias materiais que estamos_ defendendo para o Partido. É a mãjest.ade, é o cargo,
é a representatividade da lldêrança de um partido que, por pequeno que seja, conseguiu
trazer um elemento seu para se (~er representar aqui. A Coristituição assegura isso.
Pode ser que um partido se dispenSe. O
partido X não terá liderança nenhUma na Casa,
mas a Constituição assegura que, se ele quiser
ter, o terá. Então, não podemo-s, num regimento cercear esse direitQ; tem qu~ ficar aberto aqui na Co!\Stitllição, é a autoilOtilia: absoluta dos partidos.
--Lembro-me que na Co_nstituinte apreseritei
uma emenda obrigando os partidos pOlíticOs a fazerem consulta prévia não foi aceito,
pois eles disseram: "Não, vamos dar toda a
auto no mi;:,~ todas as prerrogativas aos 'partidos
políticos". Ficou, ~tão, assegurada aos partidos poüticos a autonoínia para defirtir súa estrutura interna, organizaçãO e funcionamento,
devendo os seus estatutos es~eleCerem normas de fidelidade e disciplina-partidária.

e

O Sr. Itamar Franco- Peço um aparte,
Sr. Senador.
O SR. MARIO MAIA -Antes de c;onceder
a palavra a V. Ex', gostaria de conceder o aparte ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso GOstaria de pedir que não me interrqmpesse.

O Sr. Itamar Franco ao Presidente, pela ordem.

Pedi a palavra

O Sr. Fernando Henrique CardosoPela ordem, no melo ê desordem e não ordem.
O Sr. Itamar Franco -Não há número
para continuar a sessão. Tenho que ser i_ndeli-

cado com o orador, pois não há número para
continuar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem· orador na tribuna ...

O Sr. Itamar Franco - Infelizmente, tenho que ser indelicado com o S_enador Mârlo
Maía ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Quando o orador acabar, V. EX' pode Jev~n
tar a questão de ordem.

O Sr.ltamar Franco- V. Ex' está sendo
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O Sr. Fernando Henrique CardoSo·-

Sabé V. Ex• que é verdadeiro o que 9int? po~ .
V, Ex• V, Ex" nut;tca pe~sounem USO\J. n~I)hu
O SR. PRESIDENTE (Nelsoh Carneiro)
ma prerrogativa dessas chaJTladas n)orçlôf!1-i-Não estou sendo arbitrário.
cas e real~ente não C::ab!e _djscuti-l~s. Q que
O Sr. Itamar Franco - Está sendo. Não
cabe discutir é c-Omo funciona o plenário, mais
nada A. objeçãà do Presidente Nelson· Car:
há número para conm:uar a sessão_,._
neiro, quando faz_ refe~nCià ·a· iSSo, retere-Se
ao fundonamerito dO "Plenário: quáiS são as
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
possibilidades dÊ: funcionar o Ph~nário ineihor
-Temos_ 1 L_
ou pior nessa matéria? Há certos requisitos
o SR. MÁRio MAIA - Sr. PreSidente, para o exercido da Lid_emaça que são diferen-.
a palavra me está assegurada?
tes quando um Partido tem um tamanho e
ó SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) quando ele é dez. vezes_mafor do que a·outro.·
Dou-lhe o exemPlo da ConstitUinte. O Líder
- N~O há razão para O requerimento de V.
da· Constituinte, no caso do PMDB;_ qu'e ·não·
Ei', .Senador ltall)ar)='ranco._
é m_~is o meu PaítidO; tem um trabalho· e-nof-O SR. MÀRIO MAIA - Continuo com
me para poder· faier trariSmitir seu perito O.e a palavra?
vista aos seus próprios liderados e para ouviO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
los- o tempo de tnbuna é função disso tam- Cont_ifiua V. ~ com a palavra.
bém- enquanto que outros já estão convenO Sr.ltamar Franco --O Senador João
cidos - ora, então, sob uma tal incoerência
Menezes terá que estar aqui às 13 horas.
- de que têm que fazer um _discurso .para
O sR.: lo'lÁRIO MAiA.~ ê:ontedo um si próprio, o que não acredito ser razoável num
ser humano: ·quando ele fala, supõe-se que
aparte-aº nobre Senador Fernando Henrique
acredite no que está falando. E1e terá que dar
Cardoso.
-- apenas um _sinal à sociedade de qual é.o seuO Sr. Fernando Henrique Cardoso pensamento. Esse slilal é razoável que o dê,
Não vou repetir argumentos até porque já dismas o Regimento assegura. O Regimento aqUi
se aqui que deverlamos dís<:utir esta matéria
não tolhe em nada o desempenho de qualquer
a partir de um dos ângulos que V. Ex' levantou.
Senador, não por sef Líder, mas por ser SenaMas peço a V. Ex- que não aduza muitos argudor. O princípio democrático exige Isso. Ao
mentos mais, _p_o~que eles poderri prejudicar
contrário, no an() passado, atê por iniciativa
o raciocínio de V. Exl' Voy.lhe d<;l:rul'T). exemplo:
não sei de qual Senador, reduzimos o tempo
V. Ex' se referiu ao fato de que nos Estados , que o U:der ocupa a tribuna. Normalmente,
Unidos há representante de um só partido.
os Líderes dos Partidos_ maiores são os que
Ê verdade, no Senado dos E.StàdOs Unidos,
menos oCupam, são os qUe menoS falam pela
uma vez. houve um representante de um parLiderança. Cedem, às vezes, e é natural que
tido chamado Independente, era Senador. E
o façam, a seus liderados. E os Partidq~ menoSenador sozinho já repi'eSentã o seu j:.stado,
res - entendo isto também - falam quase·
já tem toda a majes~de, o pedestal que V.
que diariamente aqui, e é normal qUe _o façam.
EX requer como característica importante ...
-Isto está assegur!~-do num tempo apropriado.
Tenho a impressão de que V. Ex• .só te_ll).- um
argumento; sob-te Q __gual pediria que insistisse,
O SR- MÁRIO MAIA - Não é pedestal,
porque é o único capaz de fazer, s,uponho
acho que é importante para tQdos, para a lnsti~
eu, com lógica, com que alguns de nós s~a
tui&;?lo,pão_é para a pessoa
mos sensíveis à Sl.\a proposição: é o arguO_ Sr. Fernando Henrique Cardoso mento constitudon~l.E;ste é que tem que ser
Não estou contrariando V. EX', simplesmente
e_~inado se vale ou n~o vale. Se ere Valer,
estou dizendo que essa possição majestática
tollitur questio, porque então é imperativo
se dá pelo simples fato de ter sido eleito pelo da Constitu(ção. Se ~le não valer, os outros
povo, é o diploma maior que alguém pode
argumentos são de porte muito menor e o
aJmejar. Só que nos Estados Unidos esse seexemplo americano...
nador nâq _era llder, não tinha esse título! Não
O SR. MÁRlO MAIA- Sáo de porte me~
ê o titulo, ele não titiOa as prerrogativas de
nor, mas não deixam de ter a sua importância.
liderança-...
-Vou lhe dar um exemplo se me permitir apar0 SR. MÁRIO MAIA - Os Estados Uniteá-lo.
dos são outro país!
arbitrárlo.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Como é -em outro pais, peço a V. Ex"- que
não_ se renra a outros países, mormente quando o exemplo é contráriO ã sua tese. O exemplo americano é o oposto do que diz V. Ex"
Então, ê melhor, perdoe-me V. Ex", V. EX'-acabou de dizer, coin a:queJa franqueza, com
-acpiela simplicidade, com aquela simpatLa de

v. Ex'.

O SR. MÁRIO MAIA - M~ito obrigado.
é recíproca;

Á -COOsideração

_ O Sr. Fernando Henrique CardosoE o exemplo americano ê flagrante~e~te .. .O SR-MÁRIO MAIA- V. Ex•, como Rela·
tor, já falou muito, e peço que me dê oportuw
riidade e tempo para argumentar.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso V. EX' terá todo tempo. Pensei que estivesse
ajudando na sua argumentação- pedindo que
escoime do seu argumento o exerriplo americano, porque ele é COmpletamente contrãrto
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aos interesses de_ V.

Ex~; s~~do

DiÁRIO
que não é con~

trário à prática da democracia.

O SR. MÁRIO MAIA - (Só que V. Ex
captou pela metade o argumento, o exemplo
que apresentei dos Estados Unidos e da lnglaw
terra. Eu não falei Sobre as lideranças. Falei
que o maior erro político e histórico que tinha
praticado o golpe de 64 tinha sido a dissolução
dos Partidos politicas, transformando o:> 14

Partidos políticos que haviam na época, no
Brasil, em dois. Eu dei o exemplo que nos
Estados Unidos e na Inglaterra, à época, havia
18 e 14 partidos, respectivamente, havia pluralidade partidária.

O SR. PRESIDENTÉ (Nelson Carneko)
-Peço licença para interromper V. ~.mas

é. que o tempo de V. Ex' terminou às 12 horas
e 45 minutos. Porque o Presidente interferiu
e atrasou o discurso de V. Ex~, foram conce·
didos 8 minutos a mais.

Peço a V. Ex" que conclua o seu discurso.
O SR. MÁRÍÓ MAIA·....:... Vou concluir, Sr.

Presidente.~

Nobre Senador Fernando ·Henrique Cardo-

so, no meu conceito, o argumento de V. f r
está ligeirani.ente equivocado. V. Ex~ esta res·
tringindo a ação da Uderança aqui neste plenário quando temos um conceito de Liderança muito mais amplo. Estamos presentes aqui
no Senado falando a voz do Partido que está
lá fora e V. Ex' está querendo restringir o nosso
comportamento funcionaL
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Minha voz não ê_ pOtente para chegar lá fora.
a de V. Ex- é, a dlfefença e só esta.
O SR. MÁRIO MAIA - A ironia de V.
Ex' nãO cabe bem hos nossos argumentos.
V. Ex' é um grande Uder nacional e internadona!, de modo que nã'o vai comparar a gran·
deza e o conhecimento de seu nome com
um pobre mêdico provinciano dos rios e barrancos do Acre. Entretanto , quando faJamos
aqui não é só pelos eleitores que ·nOs elegeram
lá no Acre, mas pelo Partido polítiéo. E tanto
é verdade isso que estou lhe dizendo que como Uder passamos a ser muito mais interpelados, solicitados partidariamente do que
quando era um Senador singular. De modo
que em nosso gabinete somos procurados
e de todos os recantos...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Peço a V. Ex" que conclua o seu pronun·
ciamento.
O SR. MARIO MAIA - Vou COJ].cluir, Sr.
Presidente.
De todos os recantos do País recebemos
correspondências e sugestôes pedindo para
nos manifestar no Congresso-Nacional acerca
de vários problemas _de interesse nacional do
Partido. Por isso que há necessidade de haver
a Uderança do Partido aqui, não para pedir
votação ou falar na hor~ que quer, para ter
essas prerrogativas, mas para repercutir aqui
no recinto do Senado, do Congresso Nacional
as preocupações, as próposfções, a mosofia,
o programa, as ansiedades do povo brasileiro,
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através do Partido·político. Por isto, Sr. Presidente, nos exortamos os nossos companheiros, os nossos Pares, os Srs. Senadores, para
que aceitem, para nós encerrarmos a discussão e chegarmos a um bom acordo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campanhla.) -Nobre Senador, peço a V. Ex" que conclua para encerrarmos a discussão porque o tempo de V.
& já ultrapassou em 11 minutos.
O SR. MÁRIO MAIA- Nobre Presidente,
Sr, Senador Nelson Carneiro, tenha paciência
com as limitações da minha inteligência, porque o meu graU de psiqujsmo me leva a raciocinar devagar.

O SR. ~PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-Eu espero que V. Ex• raciocine, agora, um
pouco mais depressa.
OSR. MÁRIO MAIA-Mas a minha fisiologia não- permrte.

O -SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se_ V. Ex" me permite, o Senado não pode
estar esperando a fisiologia de V. Ex!'
O SR. MÁRIO MAIA - Eu lamento a
intolerància da Mesa interferindo, inclusive, na
fisiologia do pensamento humano.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A jntolerãncia ê de V. EX', porque V. EX'
já está com 12 minutos além do tempo per~
mitido.
- O SR. MÁRIO MAIA- Eu vou concluir,
porque a Mesa, às vezes, tem tolerância...

O SR; PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......::::A Mesa não tem sido tolerante com nin·
guém.

O SR. MÁRIO MAIA -

É. Sr. Presidente

~é Sím Si.::_ tem tolerância. As vezes, fica-se

falando meia hora e a Mesa espera. Agora,
V. ~ fica impédindo. V. Ex~ está muito intoJerante. Predsa de um pouquinho mais de democrácia, nobre Senador.
Eu proponho, então, que os nossos Pares
aceitem a redação proposta pelo nobre Sena~
dor Jutahy Magalhães, que é a seguinte: todos
temos 90 dias para discutirmos, como propõe
o nobre Senador Ronan Tito. Nesses noventa
dias, vamos tert-:!mpo para discutir outras formas mais suaves ou mais perfeitas do Regimento Interno, mas acho que essa satisfaz
aos pequenos partidos, e a redaç:ão apresentada aqui no relatório, ontem, pelo nobre Senador__.}~tahy Magalhães, ao art. 64, rezai
-"A maioria, a minoria e a representação
dos Partidos políticos e de próprios Parlamentares terão líderes e vice-Jíderes."
E vêm os parágrafos também que estão
de acordo com o nosso pensamentO. Aceita~
ríamos então esta redação como urna fóJTl'lula
de aprovarmos o Regimento hoje à tarde e,
dentro de 90 dias, nós o aperfeiçoaríamos,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. EX'

Abril de 1989
Durante o dJ'scurso do Sr. Senador MánO Maia o Sr. Senador Nelson Carneiro,
Presidente deixa a cadeira da Presidéncia
que é ocupada pelo Sr. Mendes Cana/e,
Primeiro Secretário.
Durtmte o discurso do Sr. Senador MánO Maia o Sr. Senador Mendes Crpale.
Primeiro Secretário deixa a cadeira da
Presidência que é ocupada pelo Sr. Senador Nelson Camiiiro, Presidenté.
-

O SR. PRESIDENTE (NelS<>n Corneiro)
- Com a palavra o nobre Senador Ita:mar
Franco;
O SR. ITAMAR FRANCO - Antes de
mais nada, pergunto a V. Ex~, se há número
para votar,

O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Comeiro)
-Passarei à verificação de quortun. Senador
Mauro Benevides, 1; Senador Mansueto de Lavor, 2; Senador Fernando Henrique Cardóso,
3; SenadorJutahy Magalhães, 4; Senador Teó·
tônio Vilela Fllho, 5; Senador Nelson Wedekin,
6; SenadOr Ronan Tito,_-7; Senador Roberto
Carilpos, 8; Senador Itamar Franco, 9; Senador Nelson Carneiro, 11.
Há número regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco, para discutir a matéria
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pr~
dente, quer dizer que são 11 e não 12 Sena~
dores?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneko)
-São 11! Agora são 12 Senadores, com a
presença do Senador Jamil Haddad.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu gostaria
de saber se são 11 ou 12 Senadores, apenas
isso. V. Ex' está nervoso!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-São 13, com o Senador Mário Maia.

o sr

--~

........ enaN.-.n tMG- Para

discutir. Sem revisão do oraaor.J- ,:,1. r•~~: ...dente, Srs. Senadores,_ depois de alguns anos
nesta Casa, não -estranhamos toda essa movimentação que se faz, quando as maiorias
eventuais comandam o processo parlamentar.
Quando cheguei aqui, em 1975, eleito pelo
J\108, eu assistia a maioria eventual do maior
Partido do Ocidente e, de repente o povo brasi·
leiro mostrou que esse não era o maior Partido
do Ocidente, fazendo com que o nosso PMDB,
em que tive a honra de ser repito sempre,
para que conste nos Anais- o 6~ Parlamentar
a assinar sua ficha de inscrição a nível nacional, se tomasse o maior Partido do Brasil, hoje.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sei se
em 1989 ou 1990- em 1990--na.O estarei
mais aqui - o PMDB _continuará sendo o
maior Partido aqui nesta Casa; tanto o PFL
quanto o PMDB. Espero que sim, com a graça
de Deus! O povo dirá O povo vai saber escolher e vai saber determinar.
Faço essa digressão inicial para dizer que
assisti a tantas mutações, aqui, no Senado
que nada mais me estranha. Até de V. EX',
Sr. Presidente, a quem continuo respeitando
e com quem aprendi e aprendereL nesta Casa,
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Abril de 1989

~O SR.Il'AMAR FRANCO:_ Sei que V.

até deixar o Senado da Repúblíca_. não só a

paciência, mas a inteligência, o Saber, a cultura, mas até V. Ex', ao assumira posto de Presi-

dente do Senado, começa a ter um -Comportamento diferente daquele Nelson Carneiro

Ei<'...
:..0 Sr. Fernando Henrique Cardoso V. Ex.' fala sempre em democracia... _
O SR._ITAMAR FRANCO- ... quanto

que nós tanto aprendemos a admirar e que
gostaríamos de continua:r a admirar ao longo

dos anos, guardando em noSsas mentes o
combatível Nelson Carneiro.- O homem que,
às vezes. sozinho aqui, lutando contra tudo
e contra todos, em momentos difíceis, impôs
os seus projetas, que possuía a palavra fluente,
a palavra fácil e se revoltava também _çontra
o que se pretendia faZer no Senado da República.
Sr. Presidente, não temos-a-veleidade, nem
queremos isso, de tentar impedir a aprovação
deste Regimenta. Ele vai ser aprovado. Mas
lamento dizer que este Regimento é pior do
que o anterior, na minha oPinião e assumo
toda a responsabilidade. Pior, não, porque retiM
ra dos peqUenos Partidos prerrogativas Que
eles já têm; agora eles não terão ao menos
uma.
Ao longo dos meus anos, aqui, V. Ex' pOde
verificar quanto utilizei de gráfica, o quanto
usei de tarifa telefônica, o quanto usei de tarifa
postal, até mesmo como Uder eventual do
PMDB nesta Casa, que o Jui ·durante algum
tempo - saudoso PMDB, _digaMse de passagem.
Mas o que vejo aqui, Sr. Presidente uma
tolice muito grande e a prática vai demonstrar
que as comissões, que não seLquem as ínventou, de onde tiraram isso, que as CómlsSões
e subcomissões vão demonstrar na prática
que isso é de uma irrealidade totaL
Sr. Presidente, pretende-se- isso eu nunca
vi - misturar Comissão de Relações _Exteriores com Defesa Nacional. Não sei o que
se passou na cabeça de quem examinou esse
aspecto. É possível até que seja um individuo
crue faça parte hoje da quarta cultura universal,
mas misturar Relações Exteriores com Defesa
Nacional, a mim não rne convence. Nunca
vi isso ao longo dos anos que e_stou no Senado
da República. É possível, realmente, que quem
fez isso tenha outro conceito ao misturar Rela·
ções ExterioreS com Defesa Nacional.

e

O Sr. Fernando_ Henrique Cardoso Permite-me V. Ex- um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -Eu pediria

apenas a V. Ex" que me permitisse continuar.

O Sr. Fernando Henrique CardosoPergunto se me perrnite o aparte.
O SR. ITAMAR FRANCO - V. Ex' é
homem inteligente- mas eU sou pouco inteligente e posso me pei'der...

O Sr. Fernando Henrique Cardoso V. Ex' tem dado shows da sua pouca inteli·
gência aqui que deixa todos nós...
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu sei que

v. Ex'..•

O Sr. Fernando Henrique CardosO fnsisto, se V. Ex' me perrr1ite um aparte:

~

sl!a in~ligêoçia.. ,
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Não, não quanto à qu~__s_Uio de inteligência,
a questão é regimental. V. Ex"' me permlte um
aparte? I:. para colaborar com o discurso de

v. Ex'.

O SR. ITAMAR FRANCO- Daqui a um
_minuto darei o aparte a V. Ex~...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Dará? Vai dar aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO- É evidente.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Pensei que V. Ex" fosse recusar o aparte.

OSR. ITAMARFRANCO-Jamaisrecu·
sei um aparte de V. Ex!'...
O Sr._ Fem~ando _Henrique Cardoso -

Estava até estranhando. __ _
O SR. ITAMAR FRANCO- Por que re-

cusaria?

~

-

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Estava estranhando. V. Ex', em geral, é tão
gentil no aparte, é muitas vezes ansioso para
que haja aparte... Estava estranhand9. Espero,
embevecido com as palavras de V. ~...
~-OSR.ITAMÃRFRANCO- Tenho sem-

pi-e o maior prazer em dar o aparte ao representante da so"dal democrada..
O Sr. Fernando Henrique -CardosoEsperO c:jue no· futuro V. Ex~ seja O Líder da
Social Democracia aqui.

O SR. ITAMAR FRANCO -Mas, Sr. Pre-

sidente, a questão é tão grave. rm.iito_ grave!
Quero Ver: permita Deus que esteja vivo para
assitír isso, as comissões todas se reunirem
de repente; onde elas vão se reuriii'? i(ual o
local? Mas o que é mais contristador é que
se dividem em subcomissões.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador, isso
já saiu da prop<?Sta.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso O Senador não prestou atenÇão no que foi
decidido hofe aqui.
O Sr. Itamar Franco - Mas o que diz
ã:qUI; Sr". "Presidente, a_ não ser que eu esteja
lendo errado ou haja 9utra interpretação: as
sUbComissões vão se reunir, mas o parecer
final caberá à comissão. Ela vai se reunir para
quê? Vai discutir, debater, mas não vai poder
dar a sua opinião final. O que está escrito
aqui, salvo melhor interçretação, é o seguinte.
Sr. Presidente:
"As comissões permanentes, para a
instrução da matéria, contarão com subcomissões, também de _caráter perma--riente, sendci presidente destas o vfcepregjdente nato da comJssão.
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Ern qualquer hipótese, entretanto, o
parecer final será sempre da responsabilidade da comissão."
-O Sr. Fernando Henrique Cardoso Dá-me-á o aparte agora? Já passou wn minuto, Excelência.

0: Sr. Itamar Franco- Vejo que a ansiedade de V. Ex" é incontida e não há como
negar.
O Sr. Fernando Henrique CardosoSe todas às vezes que minha ansiedade for
incontida e nada me for negado, ficarei felicíssimo.
·
---- -O SR. ITAMAR FRA.NCO- E uma questão que só Freud, talvez, possa explicar, Excelência r

O Sr. Fernando Henrique CardosoNem ele. Mas, quero dizt:!r-lhe Senador Itamar
Franco. pela consideração que tenho por V.
Ex", que nunca ví neste Senado ninguém mais
hâbil do que V. Ex•, quando deseja expender
um ponto de vista ou quando deseja, com
os floreios que é capaz de fazer, ganhar tempo
numa discussão, e sempre o faz com muita
propriedade, com muita educação. Nós
aprendemos com V. ~. Não sabe o quanto
eu aprendo com V. Ex~. No caso em pauta,
"' eu só queria apresentar dois esclarecimentos:
primeiro, a matéria que V. ~ está discutindo
agora foi objeto de uma modificaçao esta manhã. V. Ex!' não pôde estar presente à sessão
e, por lsso, estâ voltando a um terna quando
ele já não é mais oportuno. Não haverá mais
subcomissões pela proposta conjunta do Senador Jutahy Magalhães e minha. Em segundo lugar, se houvesse não haveria nada de
extraordinário o funcionamento de câmaras
dentro de um conselho maior. A razão é simples, e V. ~. como democrata que é e dos
mais conhecidos, sabe que convém, primeiro,
respeitar a Constituição. E a Constituição dá
às Comissões,_ agora, a facuJdade de decidirem sobre projetes de lei. Não qu~:ríamos ter
comissões com decisão sobre projetas de lei
nas subcomissões, pofque correriamos o ris~
co de um projeto de Jei_ser aprovado por ttês
ou qUatro Senadores. Esta ê a razão pela qual
- a discussão far-seMia nas subcomissões, que
informariam a matéria e, em seguida, na Comissão mats ampla haveria a decisão. Portanto, não -há nada de tâo extraordinário nem
de tão paradoxal assím, é simplesmente uma
maneira pela qual o Senado atenderá a Constituição e, ao mesrho tempo, garantirá não s6
um nVmero suficiente de Senadores como
aquilo que é exatamente o tema fundamental
da luta. de V. Ex' hoje, e que é minha também;
ali, onde é legítimo, que haja representação
dos pequenos Partidos. Aí., sim, é uma questão
de democracia; aí, sim, é uma questão importante. Havendo mais subcomissões há a possibilidade da existênda de representantes des·
ses Partidos nessas subcomissões. Este_ é a
primeiro esclarecimento que humildemente
mas apenas para
estou prestando a
dizer que isso já foi superado, porque o Senador Jutahy Magalhães ofereceu uma sugestão

v. ex·.
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muito melhor do que a minha. Então, nós
acatamos a sugestão do Senador J_utahy MagaJhães. Quanto ao outro ponto, ele é tão caro

a v. Ex' quanto a mim, eu eSpero;· que e a
questão da defesa nacional. Sabe V. "EX que
nos tempos da ditadura- e nós _dois combaternos aqui essa ditadura toda questão relativa
às Forças Armadas era encarada,_ do_ ângulo
da segurança interna e o conceito de defesa
nacional era excluído. Tudo era no ângu1o da
segurança interna._Agora, na democracia, nós
temos um problema do relacionamento: co-

rno é que nós vamos analisar as questões
que afetam o País e cuja origem - projeto
de lei, medidas etc. - é a á_r_e~u:nUit:ar? Qual
é o âmbito adequado para isso? Nós estamos
simplesmente no Se:nado tomando a decisão
de que essas são questões que dizem respeito
as suas relações com exterior. Estamos tirando as Forças Armadas da doutrina da seguw
rança nacional. O que parece _a V. Ex• um
disparate é uma reivincidação democrática,
e das mais sérias. Nós estamos colocando
a questão das Forças Artn"ãdas no seu lugàr
adequado, no rela<:lonamento externo do País,
na defesa externa do País. Se nós a puséssemos na Comissão de Constituição e Jus~ça,
como alguns Senadores queriam, nós estariamos endossando a possibilidade de concew
ber-se as Forças Arm.adCJ.S como parte fundamenta] da segurança interna. Mas nós só as
aceitamos na segurança interna nos termos
da Constituição: se algum Poder requisitar a
presença delas; q_so çontrárlo, não. De modo
que estou tentando dizer a V. Ex' que esse
ponto sobre o qual, com o brilho de sempre,
V. Ex' ironiza, não é matéria para ser Ironizada,
porque diz respeito à concepção democrática,
e o modo pelo qual o Senado Federal encara
as Forças Armadas. De modo que eu apro·
veitei, embora sabendo que V. Ex! gostaria
de ganhar tempo, colaborando com V. Ex'
nesse ganhar tempo, para dizer que há maté·
rias cuja relevância não deve ser desme_reçida,
mesmo quando estamos empenhados em fazer obstrução, instrumento legítimo, ela deve
ser feita através_ de argumentos que não po·
nham em risco as concepções maiores e a
democracía especialmente o relacionamento
das Forças Armadas num_ sistema d_emocrático que fazem parte da ternática maior, Peço
a V. Ex" que seja i"nais um, como sempre foi,
ardoroso defenso~: de limitar de uma marieira
adequada o relacionamento do Congresso
Nacional com as FQ_I'Ças Armadas.

V. EJc!' e, evidentemente, se tom_arla dífícil que
n6s em::w:njnhássemos uma discussão quanto
à doutrina militar.
É claro, Senador Fernando Henrique Cardoso, que continuo estranhando que_ seja da lavra
de V. Ext, se é que foi da lavra_ de V. ~ Não
sei também, as coisas me chegam ... Eu, pelo
menos, Sr. Presidente, tive conhecimento dessas modificações ontem, aqui no plenário do
Senado. Realmente, _póuco pude estudar, porque saí daqui tarde, fui ao Congresso Nacional,
e hoje fui à; Comissão do Distrito Federal. A
mim me estranhava que V. EX', pelo conceito
que tem, pelos conhecimentos que tem, pela
pregação que escuto, não apenas aqui mas
nas praças públicas, fosse responsável por essa _mistura de doutrina de segurança_ com .o
problema das relações exteriores.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso É o oposto, Excelência. _
O SR- ITAMAR FRANCO - V. EX' deu
as explicações, estão aí constando dos AnaiS.
Mas, Sr. Presiden~e. veja V. Ex' que e aqu(
vohamos a dizer-nos queremos debater, queremos discutir. A minoria tem. L!m úniço direito, o de expôr o seu ponto de vista. para que
wn dia conste dos Anais. Quem sabe,-daqui
a duzentos, trezentos anos alguéri-t vai eXaminar o que foi dito aqui às 13 horas e 15 minutos, nesta sessão morna do Senado da República ... Alguém vai ler e alguém vai entender.
Até no meu Estado, alguém vai saber que
eu estive aqtrl defendendo os pontos de vista,
de acordo com a representaçãç que dois milhões e meio .de _mineiros me deram. Talvez
nem possa corresponder mais ao que os mineiros pensam em _relação a minha pessoa.
Mas, de qualquer forma, tenhá que cumprir,
porque esta é a minha obrigação.
O Senador Fernando Henrique Cardoso falou da habilidade de obstruir. Não, Sr. Presidente, eu não faço obstrução por fazê-la; façoa coni dados no Regimento e naquilo que
a minha inteligên.:=ia me pennite fazer.
É claro que ·eU, isoladamente no processo,
tenho que usar os argumentos possíVeis, denw
tro do Regimento, que s~o poucos para quem
trabalha sem uma base parlamentar.

Eu dizia, noutro dia, Sr. Presidente, a um
repórter - abrindo um pequeno parêntese
- que a coiSa mais triste é não ter partido.
Abandonei a grei que ajudei a fundar com
amãior dificuldade, em Minas Gerais, lutando
contra- o Dr. Magalhães Pinto e contra o Dr.
O SR- ITAMAR FRANCO - Agradeço Tancredo Neves. Éramos apenas sete, dentro
a IDtervenção de V. Ex" Evidentemente, se V. de um ônibus velho, com o Deputado Ulysses
Ext se refere que o nobre Senador Jutahy Ma- Guimarães, percorrendo algumas cidade_s_de
Minas Gerais , para fmcar as bases do PMDB
galhães tem modificações, eu as não conheço.
Estou baseado no rel;:~.tório qu~ é fruto da inte- mtneiro. Candidato ao Governo pelo PMDB
em 1972, retirei a minha candidatura quando
ligência de V. Ex'
_
houve a inCorporação do PP pelo PMDB.
No que diz respeito às Forças Armadas, V.
Sr. Presidente, sei como é difícil não pertenEx' tem uma conc_epção das Forças Arma-das,
cer a uina grei. Sei até- cOmo foi dificil Para
a Constituição bra!iil~i(a tem outra concepção.
Eu não sei até o que V. EX' votou, em relação mim, de repente, rompe_r os laços ou retirar
às Forças Armadas quando se discutia, no as raízes, que as veZes não consigo, do Partido
art. 142, a ação delas. Se V. Ex' fazia a a_bran- que ajudei a fundar. Não s6 do MDB, que
gência para que elas atuassem internamente .. fui o primeiro prefeito após a Revolução, na
ou externamente. Não sei qual foi o voto de cidade de onde partiu a Revolução. Sei o quan·
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to foi difíciÍ ser'prefeito naquela ocasião] Se:i
como sofri, porque Juiz de Fora era a sede
do comando da região. Sei também como
foi difícil depois fund_ar o PMDEfmin.eiro contra
essas duas grandes lideranças.
Não cumpro aqui o papel de obstrução.
Cumpro o papel de querer analizar, de ~uerer
aprender e de querer saber, para dizer a V.
EX' que este Regimento que a_í está não me
convence.
Em relação, por exemplo, a essas comissões, Sr. Presidente, o Regimento que temos
hoje já pennite até a formação d_e subcomissões. Não obrigatoriamente, mas quando ne·
cessárias, sim. O Regimento dá essa flexibili_d@e. _essa elasticidade.
Vejo V. ~ que vamos ter aqui um-· caso
interessante e tenho que fazer uma digressão
geral porque é tão dificil ordenar o pensamento em vinte minutos, sobretudo quando
se tem aparte lúcido como o do Senador Fernando Henrique Cardoso quando diz que s6
- vamos ·pedir verificação com o apoiamento
de três Senadores. Tudo bem! O Senador já
isoladO não vai poder mais Pedir -verificação.
-E, hoje, até vou me despedir pOrque vOu pedir
124 verificações, com despedida, Já que não
me vai mais ser permitido, vou pedir, hoje
à tarde, 124 verificações.
·

O mats__grave, Sr. Presidente, é que quiseimitar o Regimento Cortnun do Congres_so Nadonal - talvez até_ com_ boa inteno:;&:>
:-':" quando se diz:
r~m

"Os votos dos Uderes representará os
dos seus lider~dos." ··
Tudo bem! Agora, vou provar o que vai
acontecer. Vai ser o senta-levanta do Líder,
novamente, que V. Ex' tanto combateu, que
nós do MDB e do PMDB combatíamos. Mas
ele vai voltar. Vou mostrar a V.~. na prática,
çoino E=!e vai voltar. Aqui embaixo, diz o seguinte.
"O requerimento de verilicação só será
admissível se_ apoiado por três Senadores."
Eu já falei sobre isso, e só @pois de uma
hora poderá _ser feita a verificação. Vou dar
um exemplo prático a V. Ex" e basta ter um
Líder de mediana inteligêrlcia, não um Uder
da inteligência do Senador Fernando Henrique Cardoso, para proceder, como vou _diz__er.
Sr. Presidente, V. Ex.~ coloca a primeira matéria da Ordem do Dia, a de n9 1. Peço eu
a verificação, se a Bancada -do PMDB,~ que
é maior, não se interessar, ela se retira· da
votação, como fez outro dia aqui. Em detenninada matéria o Líder do PMDB, Senador Ro· _
nan Tito, falou que não iria vOtá-la. Então veja: o PMDB se retira do 'primeiro item porque ~
não tem interesse e V. Ex~ tocará a campanhia _
·por 1O minutos.
No segundo item, Sr. Presidente, se houver -=
interesse, a Bancada retoma e aí a matéria -__::
entrará em votação. Entrando em votação, ela, _evidentemente, será aprovada pelo senta-levanta _do üder, porque nessa altura ..
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seçâo II)

O Sr. Jutahy Magalhães - Senador !ta~
mar F rance, acho que há um equívoco no
argumento de V. Ex'
O SR. ITAMAR FRANCO - V. EX' vai
dizer que não tendo havido quorum, ~a pri~
meira votação, ficarão suspensas todas as ma~
térias. Não, porque o RegifT'Jento diz que ha~
vendo matéria importante, o Presidente pode
suspender a matéria por uma hora, até que

nenhum. Querem cercear, neste plenário do
Senado, a üderança de um Partido como o
nosso, que está _crescendo através das _wnas.
Esta- é, Seiiador Itamar Franco, uma maneira
O Sr. Mário Maia- Um g_()lpet

O SR. ITAMAR FRANCO -V. EX', que
é um defensor deste Regimento, e tem alguns
anos a mais no Senado, s-e não for eleito Govemador da Bahia, um dia Wi Verificar que
não se melhorou organicamente este Regimento.
Sr. Presidente, quero dizer,_ aqui, o que disse
ontem nos dois minutos que V. Ex' me permi-

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex' tem
razão.

tar do mesmo assunto da primeira sessão.
Tem que ser ·votado novamente. t apenas
uma questão técnica.

tiu, com a sua bondade. EstoU: aqui discutindo
se as pequenas Uderanças devem ter um car~
ro, se devem ter franquia, se dev_em ter sala.
Isso é uma coisa merior ho processo, Porque
a Constituição -"'- já Se diz aqui'" através_ dO
futuro Presidente da ComissãO de Constituição e Justiça, o ilustre senador- Cid Sabóia
deCarvalho-diz,noseu art.l7, que ninguém
vai poder impedir, constltucionalemente, a
existência de uma Uderança partidária, seja
ela representada por um, dois, trêS, ou vinte
Senadores.
Vejo, hoje,_ o Senador Fernando Henrique
Cardoso estufar o peito, encher de vento, mas
o PSDB, Sr. Presidente, que surgiu de uma
costela do PMDB, no início teve difilcuJdade.
Mas hoje, como o PMDB- permita·IT)e, Senador Ronan Tito -, irifelizmente está implo·
dindo, espero até que não ímploda mais, o

PSDB est21_engordando com· es-sas explosões
em cadeia, que parecem até uma reação nuclear. Então, S. Ex", o Senadoffemando fjen·
rique Cardoso, enche aqui _o peito, mas eJes
eram pouquinhos, disputaram agora uma eleição, nem Sei quantos Prefeitos flzeÍ'am. ·sei
que o Partido do S_enador Jamil Haddad fez
40 Prefeitos, Inclusive e"? _!r.ê.~ capit~_is. Não
sei nem se o PSDB fez. O Senador Ney Maranhão, que está ali com a sua inteligência brilhante, terá cerceado o seu direito? Não sei
nem o que S. EX' representa.
O Sr. Ney Maranhão - Permite~me V.
&?{Assentimento do Orador) O PMB, neSsas
eleições conseguiu eleger 200 Prefeitos, 26
Deputados estaduais e um Senador. No Estado de Pernambuco, somos ã terceira força.
A primeira é o PMDB, a segunda é o PFL
e a terceira força é o PMB, com oito Deputados
estaduais na Assembléia Legislativa. Então,
Senador Itamar Franco. um Partido, como o
nosso, que anteriormene tinha, em todo oBrasil, cinco prefeitos, passou a ter hoje quase
duzentos prefeitos. Na Sabia, Estado do Senador Jutahy Magalhães, temos, se não me engano, de 19 a 21 prefeitos e Ílão tínhamos

Poderia até argumentar, na teoria, que represento aqui o povo braSileiro. porque não
tem partido. Porque não tenho partido, então,
sou maioria nesta Casa. O povo não tem partido, então eu sou a maioria aqui. FIZ uma pesquisa e verifiquei que o- povo brasileiro não
tem partido, são poucos aqueles adeptos do
PMDB, do PFL ..

O Sr. Ney Maranhão -

Não digo que
seja golpe, Senador Mário Maia, mas é uma
maneira de _cercear o Crescimento de partidos,
como o PMB, o PSDB e o PSB. Começamos
pequenos. Amanhã poâeremos ser grandes
ou diminuir, c:omo ocorreu com o PDS, que
era o maior Partido do Ocidente e está diminuindo. Assim, considero antidemocrático o
que se está quer_endo fazer no Plenário desta
Casa, com ·esta _modificação do Regimento.
Mais ainda, esta modificação vai contra a lei
eleitoral. A Constituição dá direito líquido e
certo ao partido de ter sua representação e
sua liderahçá nacional. -

haja quorum.
O Sr. Jutahy Magalhães -Mas para tra·
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O Sr. Jutahy Magalhães- Senador

mar, permite-me V.

Ex~

lta~

um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Peço a V.~ que não conceda mais apar~
tes, porque o seu tempo já ultrapassou 6 minutos. V. Ex~ pode concluir.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obri-

gado, pela bondade de V. Ex"

O Sr. Jutahy Magalhães- Vou me recolher...

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
Fazendo soar a campainha.)- Peço a V. Ex"
que inclua seu pronunciamento.
O SR. ITAMAR FR.AN:CO -Quantos mi~

nutos tenho, Sr. -Presidente?

O SR. PRESIDENTE .(l')elson Carneiro)
- V. Ex~ não tem mais nenhum minuto. O
prazo de V. EX" terminOu àS-13 -horas e 19
minutos. Agora, são 13 horas e 27 minutos.
Veja, V. Ex• está falando em atenção ao seu
alto prestígio nesta Casa e à tolerância de to~
dos os Srs. Senadores, não só da Mesa. V,
Ex", apesar de dizer que não tem partido, tem
todo tempo que necessitar para 00Jpar a tribu~
na, ..
O SR. ITAMAR FRANCO- PelO_ amor_
de Deus, Sr. Presidei1ter Como Senador, tenho
díreito de falar, não tenho o direito de ter mordomias, mas o direito de falar .., Pelo amor
de Deus! _
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Não estou cerceando a palavra de V. Ex",
ao contrário, estou dizendo a V. Ex" que nunca
foi cerceada a palavra nem de V. EX' nem
de algum-Senador, qualquer que seja o número de representantes que algum partido tenha.

· O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Peço desculpas em interromper o nobre
Senador_~l:lta~y Magalhães, mas a hora é fatal.

O SR. ITAMAR FRANCO foi um nesta Casa.

O SR. ITAMAR FRANCO- O Senador
Ney Maranhão_ lembrou há pouco o art. 17
da Constituição. Mas, Senador, é o que eu
estava dizendo. v_~ Ex• vai '.'~~~~e ~pent~ nesta
ea~.,. vai assistir _as transfigurações na alma,
n_o coração e nos rostos erit.tnuitos dos seus
colegas ou de alguns de seus colegas.

- É por isto que V. Ex~ está falando_ Se- V.
EX' não fosse Senador...

Quando o Partido PopÚlar -foi fun-dado,
quando o PDS precisou de sala, quando o
PMDB - meu partido à época -7- precisou
de sala e funcionários, foram utilizados funcionários do SenadO, às expensas do Senado,
nas dependências do Congresso Nacional. O
Seria-dor, hOje, Presídélte da República, sabe
onde fuOdonava a Secretaria Geral do PDS,
quase que ein frente ao gabinete do Senador
José Sárõey. Ma:; hÕje, Sr. Presidente, querem...

-

-

V. EX' já

o SR. PRESIDENTE (Nelson-:carneiro)

O SR. ITAMAR FRANCO -Mas eu tenho Óireito, coinO SenadOr, de falar. O que
é isso?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Não estou negando isso._

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu posso
até não falar mais porque meu horário acabou,
mas falar eu vou.
.

.

o--0 SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
-Não, o direito é de V. Ex•, não foi c_erceado,
col"'i1"o-nunca foi cerceado o direito de alguém
falar nesta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou encerrar, mas sempre lamentando
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro.
com muita tristeza, pode ser que V. Ex" esteja
certo e n6s errados. Não sei se as pessoas
Fazendo soar as campainhas.) -_Peço a colamudam depois que a_ssumem o poder mais
boração de V. EX'
alto, -e n6s, que ficamos na planície, não sei.
O SR. ITAMAR FRANCO - ... tartufa.
-At~ espero· que V. EX' não mude, porque pela
mente... É Urna pena, Senador Ney Marãnhâo,
amizade que tenho por V. & de muitos afio_~,
que não se coloque ali somente a Bíblia, mas
tomara que não, sr. Pi-esidente. Já que não
o livro de moliére, o Tartufo. Muita gente aqui _posso
continuar falando, vou encerrar.
precisava reler _o Tartufo. Acho que q povo
O SR. PRESIDENTE {Nelson Carneiro)
já o está lendo ~vai dar resposta a todos nós,
- É.o Regimento, Senador Itamar Franco.
inclusive, a mim, possivelmente.
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O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex' não
teve a mesma condescendênc:ia~ que teve p_ara

com o nobre Senador Fernando Henrique

Cardoso. co_m_çtuetn tive a educação e a gentileza de não interromper, S. Ex~ nó ãpã.rte- que
me deu, atê contei, fQi de 4 minutos e 27
segundos. Eu fiquei eduçadamente ouviQdq;
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
V. Ex-" já está com 1O minutos além dQ

seu tempo.

O SR. ITAMAR FRANCO - Pensei até
que V. ~ fosse -'descontar esses 4 minutos
e 27 s_egundos...

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Mas, descontando, V. Ex- estará_Jalando,

ainda, mais 6 minutos.
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DIÁRJ<:)I)O CONGRESSO NACIONAL (Seção ll)

-

O SR. ITAMAR FRANCO- Eu, na próxi·

ma vez. nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, vou lhe dar 12 segundos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-V. Ex" está _falando há 31 minutos.-

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Pr_esidente, muito obrigado a V. Ex~, o e}(emplo
está a_i. _Quem s~bel o nobr~ -~~~~or Ney Maranhão vote em 1990 como maioría nesta Ca~
sal Quem sabe!
Era só, Sr. Presidente. (Muito bem1)

Durante o di~curso do Sr. Sen. Itamar
Franco o Sr. $en. Pompeu d_e SoUS8L 3 9
Secretário deixa a cadeira da PreSidência
que é ocupa_Qa pelo Sr. Sen. Nelson Car-

neiro, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Agradeço a V. Ex".
Está encerrada a.A_is_çuss~o da matéria, lá_
que cinco oraQ.Qrt;:s ocupara~!~ a-hibuiia.
O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, pe-

ço a palavra pela ordem.
O SR. PRESlDENTE (Nelson C~meíro)
-Tem a palavra o nobre Senador Jamn Haddad, pela ordem.

dar o Regimento para mudar aquele esquema,
permitindo que apenas determinadas agreffiia:ções-polfticas, com vários números de representantes, viesse a ter, na realidade, o direito à üderança,
Sei que V. Ex• é um democrata, sempre
o_ foi até agora, e será para mim, riobre SenadOi__ Nelson Cameir9, a maior frustraçao da
minha vida política se V. ~deixar de s~lo.
Digo isso com todas as letras, neste Plenário,
porque V. Ex". para mim, é um símbolo político. Votei em V. Ex" e votaria novamente pelo
que V. Ex foi politicamente neste País. Espero
que V. Ex\ como um autêntica democrata,
entenda que não somos líderes de nós mesmos. Eu sou Uder do Partido Socialista Brasi~
leiro, se conseguirmos a registro provisório,
-· definitivo, e ·o fizemOs, porque tínhamos um
Qãbinete de apoio nesta Casa, mas não temos
poder económico atrás. E qual o critério admitido aqui?
O PSDB merece nosso respeito se organi~
zasse, fora da Lei 9rgâníca dos Partidos, para
participar das eleições de l988.
Hoje, teni_ ele nove senadores. Alguns se
elegeu na sua legenda? Qual o critério que
se adota? Porque o PSDB tem nove?
~Senador Mauro Borges er51 üder do PDC,
estav.a _sozinho naquela Liderança. Se não
houvesse a eleição de Tocantins, S. EX perderia o direito de ser Uder nesta Casa.
O PTB tinha s6 o Senador Carlos Alberto.
1\s_dissensões internas do PMDB fizeram· com
.que 4 ingressassem no PTB. E.nt.ii.o, ãgora,
-D-.PTB tetn qireito.
--- Nobre Senador e Pr~sidente Nelson Carneiro, em respeito ao seu passado políth::o,
e a certeza de que V. Ex' c_ontinu~rffi.- serido
Lirtl grande democrata - que respeito - es~
pero ·que entenda o repto· que lhe lanço! V.
"-EX' é do meu Estal;io, não uso o carro do
Senado _F eder;;tl no_ Estado da Rio de Janeiro,
nunca usei. Corro meu Estado todo no rrieu
carro particular. NÕnca pedi mordomia peSsoal, mas~ para o _meu partido, quero mordomia porque não ienhO poder económico atrás

para oiganizá~lo.

E quero dizer mais uma coisa a V. Ex": não
O SR. JAMIL HADDAD (PSDB - RJ. ví nada, na reforma, acabando com gabinetes
Pela ordem. sem revisão do orador.) -:- Sr.
hercúleas, ai, de partidos polítiCos.
President~, esta é uma sessão eXtraordinária.
Esta ca_sã têffi flabinentes de partidos polítiSendo um~ sessão
· ··, a pessoa .cos qUe têm sala de líderanç·a e sala do partido.
que falou na sessâq__9r _
e ençami- - No entanto, não vejo nada aqui. Meia moralinhou - não pode ser
na sendade é imoralidade!
tido de desejar discutir a matéria, Esta é Õl,Ltra
- E o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho
sessão, é uma sessão extraordinária. - colocou claramente um problema que tem
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
que ser respeitado. Existe uma coisa chamada
- Para discussão apenas, e V. Ex" já discutiu
Lei Orgãnica dos Partidos. Isso eu já coloquei
a matéria. A discussão estâ encerrada. ·
qntem aqui. A Let Orgânica de<:l~_ra:
O SR. JAMIL HADDAD- Quem apenas
"São membros natos dos partidos, das
dizer a V. Ex", nobre _Presidente. com todo o.
Comissões Executivas Nacionais os Líderespeito e a admiração que V. Ex" sabe que
res no Senado e na Câmara."
lhe tenho, que me causou espéCie o apãite --E o art. 17 c;la Constituição é taxativo, dizenque V. Ex" deu ao nobre S~nador Mário Maia.
V. Ex- disse que RegimentO de 1983/19134 pei~ ' do que a re-preSentação parlamentar será gerimitia que um senador, se rido único no partidO, da pela lei.
Espero, nobre Senador, Presidente Nelson
pudesse, na realidade, exercer a liderança. t
o que ocorre no momento. E V. EX-, naquele Carneiro - eu qUe tive muitas decepções na
momento, não fez qualquer tentativa de_einen- rilinha vida poiític:a, mas que tive também mui·

tas alegrias- em relação a V. Ex-, continuar
tendo alegrias, não vir a ter decepções.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameltõ)
_,Agradeço a V. Ex" _Sinta-m~ no dever de
lhe dar umas explicações.
Primeiro, interferi, como senador, no discurso do Senador Mário Maia, porque- S. & fez
considerações que me pareceram desairosas.

-o-sr. Mário Maia- Não apoiado!

-

O SR. PRESIDENTE (Nelso~ Carneiro)
-A mim parecer_~- Por isso ocupei a tnbuna, ocupei a bancada para apartear S. Ex" e
dar esclarecimentos.
Em 1984/85, o Re,gimento €:ra uffi. Agora
estamos fazendo a lei para oJuturo, que pode~
rá modificar a lei atuaL O que não se pede,
porque se fez_ na lei de 1984 _um dispositivo,
é manter u_m __dispositivo indefinid<Jmente, se
O-contráriQfor decidido pelo Plenãrio do Senado. Estamos fazendo um Regimento novo,
com novas normas, que serão boas ou más,
mas que serão novas. Se há partidos que têm
salas, nesta Casa, não h~ de figurar isto no
Regimento. Em breve votaremos o· Regula~
mente Administrativo da Casa, e aí V. Ex- fará
as emendas para excluir essas salas, gue já
encontrei e_stabeledda:S. A nossa inten~o. ao
contrário do que V. Ex.' pensa, em colaboração
com o seu partido e com todos 9S partidos,
é criar aqui salas especiais para que todos
os partidos as tenham no rádio do_ Senado
Federal. N_ão só um partido.
Já estamos em estudos. Neste momento,
a Mesa já autodzou à Engenharia examinar
a possib!lidade de destacar uma sala-num determinaOo trecho do edifício~- para que -todoS
os partidos com assento no Senado -tenham
a sua representação nela.
De modo que não há_ privilégio para nenhum partido. O que estamos fazendo aqui
ê discutindo o Regimento Interno, que não
elaborei, mas apenas como Presidente da <:omissão Diretora presidi os -trabalhos.
Se o Plenário decidir o contrário, Cl,.lmprirei
o que for decidido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Càrneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.

O SR. CARLOS ALBERTO (PTB- RN.
Pronuncia o seguinte discursO.}- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o centenário da _RepÇIblica, que se comemora ~te ano, encontra
O- Brasil em conjuntura política-dellcada--:--I;:m
m"eio à maioferlse·econômico-social da História, está o Pais às véspe:rás- de sua ·primeira
eleição presidencial direta em três décadas.
Não é clifícil avaliar o caldo de cultura que
tal situação ofei'ece. ·
Mas não é só. Vive a chamada class'e politica
(Congresso, partidos) aguda crise de ci-edibi~
!idade pública, deteriOra-se aoS olhos da sOciedade a fé nas instituições, fragiliza-se crescentemente o conceJto do Brasil junto à opinião
pública internacional.
como pano de fundo desse trágico retrato,
a ascensão fulminante dos partidos e entidad~s associativas
sinc;l.icatos etc.) da es~..~

cear.

Abril de !989
querda radical, que, pela primeira vez, exibem

condições concretas de chegar ao poder máximo do país pelo voto direto. O deta!he: tal
favoritismo não decorre dos méritos da pregação doubinária daqueles grupos, mas dos su-

postos deméritos de seus adversários.
A idéia ho}e em circulação na sociedade
é de que a crise brasileira de_correria de algo
muito simples: a falência do atual modelo eco':'

nôrnico, que teria sido concebido pela direita
(sic), terminologia pejorativa que se usa para

designar coisas tão distintas quanto os que
defendem a livre iniciativa e os fascistas.
Há, aí, uma verdade e urna mentira. A verdade: o modelo efetivamente não seiVe. Mas a

razão é bem diversa da apresentada. O que
temos, hoje, em voga não ê exatamente Um
modelo. Ao contrário, é justamente um não~
modelo, uma ausência de definição político~fi~
losófica. Constrangidas pe"!o dfscurs_o dema~
gógico da esquerda, as forças democráticas
buscaram construir um país _que, sem abrir
mão dos fundamentos doutrinários da livre
iniciativa, abraçasse e consagrasse teses cole~
tivas.
A nova Constituição é fruto dessa anomalia.
E aí chegamos à mentira: a falência da eco~
nomia nacional nada tem a ver com os fundamentos da economia de mercado. Ou por outra: não é por falta de soluções capitalistas
que o País está à deriva. A nau desgovernou-se
justamente por não buscar aquelas soluções.
E não o fez por temer o discurso difamador
da esquerda - virtuose na arte de construir
e demolir reputações.
Se hoje tem livre curso e desfruta de fé
pública a tese de que o capitalismo faliu o
Brasil e que a saída está no socíalismo, a explicação é muito simples. A classe empresarial
brasileira jamais se interessou por usar seria~
mente o canal politico-partidárfOP_afa difundir
suas teses. Engole a catilinária_ coletivista_ e
freqüentem-ente a ela faz concessões. Não_ há,
hoje. um só partido, com expressão nacional,
que· vocalize ou difunda o- ideário do liberalismo - o único, aliás, em condições de conviver com um regime efetivamene democrático.
Resultado: nada mais fácil que confundir
uma sociedade pouco politizada e descontente, misturando num mesmo balaio e sob o
mesmo falso rótulo de direita, liberais conservadores e reacion~rios. Do outro lado, óbvio,
estariam os progresSistas =-iSto e, a esquerda
radical -, muito embora, em todo o mundo,
inclusive na União Soviética, constate-_s_e que
os dois conceitos são antípodas.
O certo é que, em face de tudo isso, estamos
a nove meses da eleição presidencial e não
há um só candidato,_ até aqui, que, sustentando o ideârio liberal-democrático, tenha
conseguido empolgar a opinião pública. O
que se ouve, junto aos liberais, é o comentário:
"Não é hora, ainda, de falar em nomes". _Não?
E quando seria? DePois das eleições? Na esquerda radical, percebe-se justamente
o contrário. Sua principal liderança, Lula, é
velho candidato, mais precisamente desde a
fundação do PT. Tal circunstância permite a
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essa esquerda uma mais eficaz ocupação dos
eSpaços junto à opinião pública, e, conseqüen~
temente, a repetição exaustiva dos conceitos
distorcidos já mendonad_os.
Há outros. Diz~ se, por exemplo, que é inevitável o triunfo de Lula. Invoca~se, nesse sentido, o resultado d~ e)eição municipal. Sugere-se que aquela foi uma prévia da eleição
deste ano.
NãO é. verdade. O eleitor paulistano, ao eleger a candidata do PT, não estava conscientemente c-Onsagrando um ideário coletivista,
que pOStula- a -estatização da economia e a
luta armada (isto é, o·avesso da democracia)
como método natural e aceitável para a conquista do poder.
Sabe-se- e pesquisas de -opinião, nesse
sentido, já foram publicadas exaustivamente
pela imprensa- que, ao votar no PT, o eleitor
buscou dizer um sonoro "não" a isso que está
aí. Ou seja, a crise en1 Seus múltiplos aspectos:
econômico, soda! e, principalmente, moral.
A esquerda pareceu-lhe, por desinformação
-e ingenuidade, o grande veiculo desse "não".
Estará, entretarifo, a esquerda inocente na
CriSe? -- --Certamente, não. A crise brasileira decorre
justamente da desastrada aplicação de conceitos estatizantes numa economia vocacionada para o mercado. Que foi o Plano Cruzado
(o I e o ll) senão a entronlzação de princípios
cultuados pela esquerda brasileira, que durante quase duas décadas abrigou-se no
PMDB? Examine-se o perfil político--doutrinário dos economistas que conceberam o Plano
Cruzado, para que não haja dúvidas. O Plano
faliu, ocãsiõilando os resultados conhecidos.

A esquerda rettrou-se silenciosamente e
passou a acusar publicamente a direita de autora do desastre. Os liberais e democratas,
inexplicavelmente acuados, silenciaram, permitindo a d,ifusão da tese. Diz o velho adágio
que-umcE-tleritífa, por força de fepetição, vira
verdade. Eis.aí corno, apesar de todos os pesares, a esquerda conseguiu convencer parcela
gigantesca da opinião pública de duas mentiras: de que nada teni a ver com a crise e
ele .que tem o remédio para superá-la.
O padrão de incompetência administrativa
da esquerda brasileira pode ser aferido pelo
exame de suas _administrações. Fortaleza, por
exemplo. Não é, muito pelo contrário, um aca~
so isorado. Além 9a falta de idéias e de mão~
de-obra qualificada, constatou-se, em abundância, tudo aquilo que o discurso esquerdista
condena: nepotismo, corrupçao _etc: E isso dito pelos próprios integrantes _do partido, conforme a imprensa noticiou copiosamente.
Aqui mesmo, na América do Sul, temos um
exemplo prático do resultado administrativo
do ideário esquerdista: o governo Alan Garcia,
no Peru. Em pouquíssimo tempo, causou
mais prejuízos à econoniia pEiruana_ que todos
os seus ante«::essores somadOs. O Peru corre
o risco, hoje, de chegar ao século 21 sem
sequer ter entrado concretamente no sécuJo
20.
O TnQdelo de perfeiçáo da esquerda, Cuba,
é uma ficção.-Trata-se de um pensionfsta da
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União Soviética, que lhe cobre os déficits de
caixa justamente para manter vivo o mito so~
cialista no continente.
É hora de as força.iliberais e democrâticas
porem um fim a essa farsa. Não pelo golpe,
mas pelo convencimento democrático da opinião pública. Basta de ouvir calado o discurso
mentiroso dessa esquerda, permitindo que a
sociedade seja iludida mais uma vez em sua
boa fé. A escolha de um candidato que con~
gregue as forças efetivamente democráticas
e comprometidas com a livre iniciativa, é o
primeiro passo para restabelecer a verdade
na conjuntura política nacional, Pelo voto direto, Secreto e unlversaJ.
Não haverá meJhor homenagem ao centenário da República e a seus heróis. (Muito
bem!) I
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs.. Senadores, O- exercício da função se.na:
torial impõe cuidadosa atenção com os interesses da unidade federativa ~epresentada. Os
aspectos partidários são sempre suplantados
peJa magnitude das necessidades estaduais,
N. precisamente reside a feição peculiar desta Casa, onde a Federação está presente em
toda a sua plenitl.•de, igualados os seus diversos membros. É o verdadeiro amálgama nacional.
Venho ventilar da tribuna, nesta sessão, assunto que, bem de perto, diz respeito ao Esta~
do do Rio de Janeiro, mas que, no seu fundo,
corresponde a um ideal de progresso para
o País.
Quero referir-me ão pólo petroquírilico, tema que tem sido bastante alardeado. Foram
grandes as discussô~ - grandes pelo tom
e grandes pela duração- em tomo da localização da nova frente industrial. Os estudos
técnicos, levados a cabo por especialistas, acabaram elegendo a região de ltaguaí, no solo
fluminense, como a mais propícia para o empreendimento.
A escolha do sítio se deveu, na verdade,
a critérios de ordem económica, mas também
irrecusáveis do ponto de vista da lógica.
A luta pela implantação do pólo petroqufmico se liga, Sr. Presidente, à esplêndida atuação petrolífera da bacia de Campos. A pouco
e pouco, ali se firmou a mais intensa extração
de petróleo no BraSJl Era natural que essa
drcunst~cia iflcentiVaSse os fluminenses a
sonhar com o desenvolvimento na área petro·
química.
S~o várias as companhias que, M muitos
anos, investem, no Estado do Rio de Janeiro,
no setor químico. No populoso distrito de Bel·
ford ROxo, munlc1pio de Nova lguaçu, a Bayer
mantém um enorme complexo. Em Arraial
do Cabo, está a Companhia NacionaJ de Álcalis. Em Niterói, recordo-me, no_momento, da
Cibràn, responsâVeJ pela fabricé!Ção de antibióticos.
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No município de Duque de Caxias, a

Pet,rp~

flex. e a Nltrif\ex, entre outras, atestam a nossa
presença no campo petroquímica. E ressalto
ao Senado que me lirnjto invocar as empr~
sas de maior porte. Ainda em Duque de Caxias, é do conhecimento geral a existência de
refinaria que processe cercade duas centenas
e meia de barris de petróleo por dia.
Todos esses fatores que venho enumerando hão de ter inspirado a edição do Decreto
n9 94.745, que é de agosto de 1987, pelo qual
o Chefe da Na_ç_ã_Q criou o Pólo Petroquímica

ª

do Rio de Janeil:_o_.

Sr. Presidente,_ uma

situJ~ção

singular ocor-_

ria e nessa singularidade como que Se apre-

sentava um desequilíbrio que precisava ser
sanado. Vejam os nobres Senadores! Enquan-

to no campo da produção de defensivos agrícolas a província fluminense ocupava o primeiro lugar; enquanto na produção de faarmacos, defens.ivus e _adesivos químicos a sua
posição era a segunda no contexto nacional;
enquanto só era sobrepujada por São Paulo
no relativo ao número de laboratórios farmacêuti_cos em se(l têrrif6fio; era realmente acanhada a sua produção de petroquímicos básicos.
É claro que as excelentes situações_ que ressaltei primeiramente impunham que as condições para o incremento Ua produção petroquímica fossem criadas. Afina.l de contas, "esse
funcionamento harmonioso do conjunto só
poderia traze_r b~nesses para o concerto nacionaL Mais fácil investir onde já existia toda uma
infra-estr_utura.
Sr. Presidente, o local escolhido, a cidade
de ltaguaí, nos limites com a cidade do Rio
de Janeiro, oferece inúmeras vantagens. Sua
posição ê privilegiada, bem próxima do Porto
de Sepetiba, por onde se fará, com fadlidaçie,
o cscoame-nt9 da produção.
Mais ainda, pelo transporte ferroviário ou
pelo rodoviário, o pólo petroquímica instalado
nesse ponto ficará vizinho de São Paulo ~ Qe
Minas Gerais. F""Ii.éle o que acontecerá? Duas
coisas da maior importância: o processamento da matéria-prima da região e o Seu tranSporte racionalizado.
As empresas particulares serão atraídas e
do mesmo passo em que estiverem buscando

Ata da

o seu desenvolvimento estarão concorrendo
para a solidificação do pólo.
_ Sr. Presidente, confesso que; .Se de um lado,
vejo esse quadro cheio de esperanças no
_<l.~ço industrial fluminense num setor mode!JlO _e essencial, de outro preocupo-me seriamente com o comportamento do Governo
Federal.
É certo que foi ele que estabeleceu o pólo
na região, é exato que ontem o Senhor Presidente da RepUblica esteve· no local e lançando
a pedra fundamental, mas não menos vexdade
é que até agora os recursos necessários para
efetiva implantã.ção do empreendimento ainda não foram liberados,
Estou falando a homens experimentados
e vividos, no trato da coisa pública e no dia
a dia da vida coletiva. Entre o projeto e a realidade, entre o planejamento e a execução, entre o .sonho e o fato, há sempre um longo
caminho a ser percorrido. É aí que entram
os recursos necessários.
Quem conhece a_ região do Vale do_ Paraíba
sabe que ali existe intensa industriali~ção,
mas localizada na parte mais para São Paulo.
o-que se-pretende, agora, assegurando o equiltbrio regional, é a mesma intensa indUstrialização na parte mais para o Rio.
Os frutos da operação _serão recolhidos por
to_do o Pais, pois com a aproximação e a intercomunicação permanente das partes sairá ganhando o consumiçiQ(.
-Se o Governo deixar de hesitações, se os
dirigentés olhare_m para o alto e esquecerem
as _rivalidades políticas ou regionais, se todos
Obedecerem, convictos, ao Programa Nacional de Petroquímica, tal como o aprovaram,
Õ País só terá a lucrar no fatui"amehto- Que
_terá 'lugàr: na formaÇáo" de pessOal especia1iZaâo, nos impostos gerados,·nos invéStiiTú!-ntos f~tos. .
_
. _
Essas pala_vr_as, ~~-- Presiàent~.- eu as tra9o
ao Senado como uin alerta, Õo iiltuito de, agitando o tema, reclamar a efetivação do Pólo
. Petroquími~o do Rio de Janeiro. (Mui~ !:>effi!)
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O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a preséil1ê_"sessão, desiQ-nando para_a.sêsSâo
otdlnária de hoje, a realizar-se às 14 horas
e 30 minUtos; a seguinte
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ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do veto_ pa~cial
aposto ao Projeto de Lei dQ DF n" -~·-~e 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do ministério
público_do Tnbuna! de Contas do Distrito Federal.
Parte Vetada: Art. ,4o

-2Discussão, em primeirõ turno, do _Projeto
de Lei do Senado n~ 1_ 9, de 1989, de autoria
do Senador João Menez:es. que proíbe emis·
são de moed~ pelo prazo de sessenta diã.s
e dá outras providências. {Dependendo de parecer.)

-3-Votação, em turno único, do ProjetO de Resolução n~ 3, de 1989, de autoria da Comissão
Diretora, que adapta o Regimento Interno do
Senado Federal às disposições da Constituição da República Federativa do Brasil e dá
outras providências, tendo
PARECERES, profeildos ém PienãiiO, peJa
Comissão de Constituição e Justiça, Senadores Fernando Henrique Cardoso e Jutahy
Magalhães.
Comissão Dfretora, Senador Antônio Luiz
Maya.

-4Discussão, erri turno únkó, do Projeto de
Lei da Câmara n? 78, de 1986 (n" 1.945/83,
na Casa de origem), que inclui o fotógrafo
autónomo -no quadro de atividades e profis~
-sões a que se refere o art. 577 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de }9 de maio de 1943, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.022, de
1986, da· Corriissão
-

. :-:-I?-~ LegiSJ.a_ç~o SocilJJ.

O

SR. PimsiDEI'ÚE (Neison Carneiro)·
-Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e_ 40
-·-minutos.)

Sessão, em 6 de abril de 1989

3ê Sessão Legislativa Ordinária, da 48ê Legislatura
Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva e Pompeu de Sousa
ÀS 14 HORAS E 30 Mltf(JTOS, ACHAM-SE Lobão - João Lobo - Chagas Rodrigues
-:- Hugo Napoleao - Afonso Sancho - Cid
PRESENTES OSSRS. SEIYADORES,
Mário Maia- Aluízio Bezerra- Nclbo"r Jú- sabóia de Carvalho -:- Mauro Benevides nior - Aureo Mello ~ Odacir
Ro- -Catlos Alberto·- José Agripino - Lavoisier
naldo Aragão - João M.enez~ -:- AJmir --Ga- Maia- MaréOildes dadelha-- Humberto Lubriel - Jarbas Passarinho ---:_ Moisés___ Abrão Cenã - Raímundo Lira - Ney Maranhão -:-Carlos Pau-o.çínlo- Antonio Luiz May_a~ Mansueto d_e Lavor - Divaldo Suru.igy João Castelo - Alexandre Costa - Eqi~on _Te_Qlgnio Vilela'_Filho ..:...._Albano Frarico -

$_oares ___:

Francisco Roll_emberg - Louriv~ Baptista Luiz Viana -Jutahy Magalhães- RuY Bacelar
.......... José lgnácio_ Ferreira - Gerson Camata
-João Calmon - Jamil Haddad - Nelson
Carneiro -ltamar Fril.ii.Co _:Alfredo Campos
- ROiléin Tito -Severo Gomes -Fernando
Henrique C:ardoso - Mauro Borges - Iram
Saraiva - lrapuan Costa JúiliOr - Pompeu
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de Sousa - Maurício Corrêa - Me!ra Filho
- Roberto Campos - Louremberg Nunes
Rocha- Mendes Canale - Rachid Saldanha
Derzi - Wilson Martins - Leite Chilves Affonso Camargo -Josê Richa -.Jorge Bor-

nhausen- Dirceu C~meiio .=..Nelson Wedekin - Carlos Chiarelli -José Paulo Bisai José FogaÇa.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1~ Secretário irá proceder à leitura
do Expediente.
·

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DAREPÚBUCA

SUBMETENDO A DELIBERAÇÃO Do
SENADO A ESCOLHA DE NOMESINDI0\DOS PAIM CARGOs CWO PROVIMENTO DEPENDE DE SUA PRÉVIA
AQ(f[ESCÉNCIA:
MENSAGEM N• 75, DE 1989
(N• 142/89, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tendo em vista o disposto no item n do
parágrafo único do art. 104 ela ConStituição
Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o rlorrie- do Desembargador Athos Gusmão Carrieiró, do TribUi-tai
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
a fim de ser nomeado para exercer cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, de
acordo com o item II do § -29 .do art. 27 do
ato das Disposições CorlStituciOnaiS Transi-

Promovido para o Tnbuna.l de Justiça (merecimento), em março de 1977, presidiu a 1~
Câmara Ovei até fevereiro de 1988, quando
assumiu a 2~ Vice-Presidência do Tribunal.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio Grande dq_$ul, de junho de_1983 a março
de 1986.

Atualmerite ]9 Vlce--Presidente do Tribunal
de Justiça 'do Rio Grande do Sul.
2) EiT Professor de Direito Processual Civil
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 1967, cadeira de Direito Processual Civil.
b) Professor de Direito Processual Civil na
Escola Superior da Magistratura, mantida pela
Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul
(Ajuiis).
c) Professor de Direito Processual Civil na
Pontifícia Universidade Católica de Porto Ale·
gre durante 7 anos.
d) Foi Coordenador do Curso de Prepa·
ração à_ judicatura da Associação dos Juizes
do Rio Grande do Sul (Ajuris).
3) "Orgãfllzou o·re,Pert6rio "O Nov_o Código
de Processo Civil nos Tribunais do Rio Grande
do Sul e Santa Catarina", em 3 -voluri1es, integrantes--da "Coleção Ajuris".
Autor da Obra "Audiência da Instrução e
Julgamento", Editora Forense, em 39 edição
noprelo. _ _
_
Autor da obra "Intervenção de Terceiros'~
Editora Saraiva, em 4~ edição.
Autor da obra 'Vurisdição e Competência",
Editora SaraiVa, em 3' e<lição, no prelo.
4) Autor de nuffierosos estudos e ensaios.
principalmente sobre temas de Direito Processual Civil, publicados na Revista dos TnDunais.

Revista Forense, Revista Ajuris, ReVista Jurfdíca, Revista da Procuradoria Geral do Estado
(RS), Revista de PrOcesso, Revista Brasileira
de Direito Processual
5) Proferiu numerosas palestras e confe-

rências em cursos de extensão e pós-graduatórias.
ção, inclusive nas Faculdades de Direito da
Brasília, 5 de abril de 1989• ....:...-José Sar- Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
ney.
do Sul, Universidade Federal do Rio Grande
- âo Sul, de Bagé, de Santa Maria, de CuritJ.ba,
ATHOS GUSMÃO CARNEIRO
do Rio Grande, de Pelotas, de Blumenau, Uni1) Nascimento: 11-12-25, em São Leopolversidade do Vale. do Rio_ dos Sinos, e em
do, RS.
Simpósios e· CursoS de Atualização em proCurso Superior: Faculdade de Direito da cesso_ civil, promovidos, inclusive, por diversas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Subseções da Ordem d()S Advog~dos do Braformatura em 1949. Orador da Turma.
,
sil --:-_RS, pela Corregedoria-Geral da Justiça
Advocacia no Rio de Janeiro, -em do Tribunal de Justiça do Rio'Grande do Sul,
1950/1951.
.
.
pe1a- Associação--dos ·Magistrados-BrãSlléli'OS,ÃproVãdÕ- ein Colicurso- Pára o cargo-de pela Procuradoria Geral do Estado do Rio
Juiz de Direito no Rio Grande do Sul, em 1952, Grande_do Sul, pela Es_cola Superior da Magisobtendo o 19 lugar.
tratura NaciOnal, pelo Instituto dos Advogados
Juiz nas Comarcas de São Francisco de do Rio Grande do_ Sul, do Paraná, de Brasília.
Assis. ljuí e Uruguaiana.
6) Recebeu as seguintes comendas:
Promovido para a Comarca de Porto Alegre
"Cruz do Mérito Judiciário", outorgada pela
(merecimento), em 1965, Servindo então em
Associação dos M~gistrados Braslleiros;
varas cíveis e fazendárias. Posteriormente, de"Medalha de Serviços Distintos", outorgada
signado Juiz Assessor da Presidência do Tripelo Governo do RíO'Grande do Sul.
bunal de Justiça.
"Medalha
Osvaldo Vergara", outorgada pelo
Eleito em 1971 Juiz SubstitutO de DesemInstituto dos Advogados do Rio Grande do
bargador.
Sul.
Promovido em 1975 para o TribunaJ de Al7) Membro titular do lnstituto Ibero-Ameçada, passando a integrar a 2~ Câmara: Cível,
ricano de Direito Processual; do lnstiMo de
da qual foi Presidente.
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Direito Comparãdo Luso-Brasüelro, dO Tnsti~
tuto Brasi1eiro de Direito ProcessuaL
8) Coléiboraélor da EnciClOpédia Saraiva de
Direito.
Colaborador do Digesto de Processo, da
Editora Forense.
Membro do Conselho Edüorial da Revista
de Processo.
9) Ex-Diretor da Revista Ajuris, editada pela
Ass_ociação dos Juízes do Rio Grande do Sul.
1O) Cidadão Honorário dos Municípios de
São Francisco de Assis, Santo AuQusto e Uruguaiana, onde exerceu jurisdição.

MENSAGEM No 76, DE 1989
(1'1• 143/89, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Tendo em vista o disposto no item II do
parágrafo único_ do art. I 04 da Constituição
Feder.:t], tenho ho_nra de submeter à aprova-çãc:>de Vossas Excelências o nome do Desembargador FraJlcisco Gáudio de Almeida San_tos, do Tribunal deJustiç:a do Estado do Ceará, a fim de ser nomeado para exercer cargo
de Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
_de_ acordo com· o item ri do parágrafo 29 do
art. 27 do Ato das Disposições Çonstitucionais

ª

Tran~itórias.

Brasília, 5 de abril ~-e 1989:- JOSé Samey

CORRJC{JLQM VITAE

1. Dados pessoais
Nome: Francisco CLÁUDIO áe "f\Iffieida
SANTOS

Nascimento: Pamruba (PI), em 6 âe outubro
de 1935

Filiação: Raul dos Santos e Maria do Rosário
Morais de Almeida Santos
Estado civil: casado com a Df\t Aldísia A
P. Bonfun de Araújo
2._c Vida Escolar
Curso ginasial: Ginásio São Luit Gonzaga
(Pamalba, PI) (1952/1955)

Curso científico! Colégio Arnaldo (Belo Horizonte, MG) (1956/1958)

CUrso superior: Faculdade de Direito da
Universidade do Ceará, onde obteve o grau
de Bacharel em Ciências JurídiCas e S6dais,
em 1959
3. :\tivi.dtld~ p;cfissiona}s--Advogado inscrito na Ordem dos Advogados do BrasílL Seçâodo Ceará, sob n1 910,
em 1960.

-~~-

~

~-

Advogado espedallzado em Direito Tributário e Direito Comercial (1966/1982)-Promotor de Justiça titular da Comarca de
Beberibe--CE, carreira na qual ingressou mediante aprovação em 19 lugar, em_ concurso
público (1962/1966). ~

·

Promotor requisitado pela Procuradoria Regional da República no Ceará (1963/1964).
Magistrado, carreira na qual ingressou, como desembargador, pelo ··quinto constitucio·
nal'', em I 982, no Tribunal de Justiça. do Estado do Ceará.
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Presidente do Tnbunal Regional Eleitoral do
Ceará, de junho de 1987 a maio c:le 1988:

Vice-Presidente. e Corregedor Regional do
mesmo Tribunal, de junho de 198Ef:a·maio
de 1987.
Presidente da_2' Câmara ave! do T. J. do
Ceará, a partir de 1986. 4. Atividades decorr~_ntes da profissão -

Conselheiro da OAB~CE, em 1968.
Presidente do Conselho de Ética da OÁBCE, em 1967.

Presidente da Associação

Ce_~ense

de M_a-

gistrados, para o biénio 1988/1989.
Presidente da Comlssã_o_ dg Jurisprudência

do T. J. do Ceará (1988!1989).
Diretor da Revista do Tnbuna/ de Justiça
do Cearó (1989)
5. Atividades de Magfstérío

Professor Titular da cadeira de Legislação
Tnbutária da antiga Escola_ de A_dmínís.J;ração
do Cea_m., hoje ~ntro de Estudos Sociais Aplicados, da Universidade do Estado_ do Ceará,

desde 1964.

ciário e competência dos Tribunais Superfores
-(áções Originárias e_ recursos).
tA Con?issio de .Constftuiçaó e_ jUsti-

ça.)
MENSAGEM N• 77, DE 1989
(N' 144189, na origem)

Excelentíssimos S_enhores Membros do Senado Federal:
-- TenCIO --em-Vista o disposto no item 11 do
parágrafo único do art. 104 da Constitu!ção
Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Desembargador Luiz Carlos Fontes de Alencar. do
Tribunal de Justiça- do Estado de Sergipe, a
fim de ser nomeado para exercer cargo- de
Ministro do Superlor"Tnbi..fnal de JuStiça, de
acordo com o--rte·m-n do § 2? do art. 27 do
Ato das Disposições Cófistitudõnais T ransitórias. --BrasÍ!ia,5 de abril de i989.-JoséSamey
CURRIC<ILUM VITAE

LUIZ CARLOS FONTES DE ALENCAR
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-Juiz de Direito da Comarca de Maruim·
SE, de_ primeira entrânda - 1968.
-Juiz. de Direito da Comarca de Itabaianinha-SE, de segunda entrâncfa, promovido Por
merecimento - 1969.
_
-Juiz de Direito da 49 Vara Ovil da Co-·
marca de Aracaju-SE - 1979.
Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe, promovido por merecimento- 1979.
-Foi membro, por dois biênios (1972n4
- 1974/76), do Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe.
- -'--Integrou a COni.issãq. de elaboração do
projeto de regimento interno do T ribun_al Re~
gional Eleitoral -:-- 1972. _
--'Foi, por duas vezes, Corregedor Regional
Eleitorol (11-7,1972/8-4-1974 e
30-1 0-1975/5-4-1976).
-Integrou a comissão encarregada da elaboração do projeto de organização judiciária
do Estado de Sergipe- 1975.
- Diretor do Fórum da Coma_rc;a de Aracaju-SE- 1979.
.....,Membro da Comíssão de Organização
Judiciária- 1979.
- ....,. Con_egedor Geral da Justiça do _Tribunal
de Justiça do Estado de Sergip~_-1981/S2.
-_presidente do Tribunal de Justíça doEstado de ~rQ1pe - biêriio ~ 985/87.
.4. Atividades no Magistério Sup~ríor

Professor convidado pa~a ministrar cursos
Desembargador do Tfibunal de Justiça
de extensão e de especialização promovidos
do ~tado de Sergipe.
pelos Departamentos dé Direito Público e Di~
reito Processual ® Faculdade de DireitÓ -dà - 1. Dados Pessoais
Nome: Luiz. Carlos Fontes de Alencar
UFC e no 19 c_u_r_s_o de treioamento de agentes
Filiação: Oodoaldo de Alencar e Eurydice
fiscais promovido pela Cetrenfa (Centro 'de
Fontes de Alencar
Treinamento do Ministério da Fazenda), no
Data e local de nascimento: 31-12-33, EsCeará (1964/1 ~9).
.
-Professo~ AdjUni~ do Oepãrtaffiento de
tãncia -SE
6. Cargos outros ocupados
·
Dlreito, do Centro de Ciências Sociais e AplicaEstado civil: Casado com lima Santos de
Advogado-chefe do O~partamento Jutídico
das da UniverSidade Federal de Sergipe, resAlencar; o casal tem os seguintes filhos: LUIZ
do Banco do Estado do Ceara S/A (BEC)
Cáries, Gisela, Moema e Daniela Santos de .E~~~vel p~las discfpiínas Processo Penal e
(1966/1972). Teoria Gel'al do Processo e Orgartiz.ação Judi~
Alencar.
_
Secretário para Assuntos da Ças~ ÇiviJ do
ciária.
Carteira de Jd~ntidade: nç 64.134, emissão
Estado do Ceará Governo VirgíHo Távora
de 19-6-69, do Instituto de lderitíiicáçãq_ "_Cat~ __ -Já -lecionou aS disciplinas DireitO Penal
(1979/1982).
.
los MeneseS", _da Secr~taria de Segurança Pú- U, Processo Penal Militar e ProCesso Pena1 Es7, Entidades a _que perteÍlce!pertenceu _
pecial, no Curso de Direito do mericíonãdo
blica do Estado de Sergipe.
Academia Cearense de Letras Jurídicas
Departamento da Universidade Federal de
Titulo de ~leitor: n? 31828921-43 - Zona:
Associação Brasileira d~ Direito Financeiro
--Sergipe.
002 - S.ção, 0183
Intemational Fiscal Association
-lritegrou a Comissão Examinàdora do
Aracajú-SE.
__
8. Trabalhos jurídicos
Exame de Sele_s:ão para AUXIliar de -Ensino
2. CuiSos
Imunidade e isenção, artiQo de doutrina
·d9 Departamento de Direito Privado da refepub. na Rev. da Faculdade de Direito, vol. XVII!,ç~rso unt~ersitárlO: ·S"acharel' em oireitO, pe- rida faculdade, em 1974. -1964,págs.2211230.
lntegrou a Comissão Examinadora do Conla- FaCUldade de Direito de Recife, da Universidade-Federal de Pernambuco, turma 1958.
cursq de professor Ass!stente do DepartamenDistribuição disfarçada de lucros, parecer.
CufSo de Dm.•!.:lrado ~m Direito,_-_ha mesma to de Direito Público da referida faculdade,
Mandado de segurança em matéria tribuem 1977.
faculâade, ein-1959/60.
~
tária, artígo de doutrina _pub. na Rev. de Direito
Outros CurSos: História, prdnioVido pela - -lnteQ-rou o Conselho Universitário da Unida Procuradoria Geral do EstadO, no 1, maiO
Campanna de Aperfeiçoamento e Difusão d13 versid~de F edera1 de Sergipe, como represende 1979, págs. 17/33 e na Rev. Forense,
tante da_ Faculdade de Direito, em 1972.
~ino Secundárto -~ Aracaju, em _1957.
267/421-428.
-Integrou o Conselho do Ensirio e da' Pes-- Direito AgráriO, sob a orientação d"ã: FaculExtrafiscalidade e parafiscalidade, palestra.
--clade de Direito da Universidade Federal de quisa, da mesm<t unrversiaaae, por três -man·
Printfpios tiibutáríos, palestra.
dotos- 1974/75/76.
·
Sergipe, em 1970.
Do protesto de título de _çrédito, palestra.
Direito Penal, sob a orientação do Departa- Vic:e-Reitor da Univer~idade Federal de
Do mandado de segurança e da ação catite·
mento de Ciências Penais da Faculdade de S.rgipe, 1977/211979.
lar, artigo de do1,1trina pub. na_ Rev Jutídk::a
Direito da UniverSidade Federal de Sergipe, 5. ParticipaÇão em CongressoS, Sétninários
voJ. 102.
em 1971.
·
e SimPósios
Autonomia do procedimento _(Çt_yt~lar,_aJi.igo
O ciO-de Estudos sobre Segurança Nacional
- I Encontro de Magistrados e Membros
de doutrina pub. na Rev._da Fac. de.Di.reito,
e Desenvolvimento, reaJlzado em Aracaju pela
do Ministério Público do Estado de Sergipe
vol. )O(JV/2 de 1983, págs. 75/90, e na rev.
Associação dos Diplo1J1ados da EscoJa Supe- - Arac:aju -SE, em 1958.
- Jurisprudência e Doutrln!J, 129, págs. 9!21.
rior de Guerra, em 1972.
- l Seminário do Ministério Público, proIndependência do Judiciário, palestra.
Curso Superior de Guerra - Escola Supemovido pela AssoCiação S"ergipana do MinisSistemas el~itorais e vid<l: partidária, pales- rior _da Guerra - Rio de Janeiro - 1980.
tério Público - Aracaju - SE, 1969. .
" 3. Atividades na Magistratura
tra.
-IV Congresso Nacional de Direito Penal AtMdades Jurisdicional - Normas Gexais
-Juiz de Direito da Comarca de Tobias
e Ciê_ncias Afins, como rep-resentante áO EstaAplicáveis- artigo de dqutrina do Poder Judí- Barreto~SE, de primeira entrância ~-!9~1.
do de Sergipe - Recife - PE. em 1970.
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-II Seminário Sergipano do Ministério Público, promovido pela Associação Sergipana
do Ministério Público -

Aracaju -

SE, 1971.

-IV Simpósio de Estudos Jurídicos, promovido pelo ConseJho do Desenvolvimento
Econôrnfco do Estado de Sergipe - Aracaju

-Encontro Brasileiro de l-acuidades de Direito, como repres_entante da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de SergipeRecife - PE, 1981.
6. Outras-AtiVidades
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Direito Autoral e Processo Penal, J 979, em
Curso de Espedalização, promovido pelo CN~
DA, Brasília - [)f.
O Advogado GumercínDo Bessa, 197.9, na
Seffiana do Advogado, promovida pela OAB
-SE.
Conferencfsta ·na Ciclo de Estudos sobre _
a Reforma do Código de Piocesso Pena_],_
1981, promovido pela Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Distrito Fed~ral_(Brasilia).
Princípios Fundamentais do Processo Penal, 1985, promovida pelas Faculdades Inte:-_
gradas Tiradentes, Aracaju - SE.
_
Tobias Barreto e o Direito, 1985, promovida
pela Justiça Federal,_Aracaju- SE.
Poder Judiciário, 1986, promovida pela
OAB-SE, Aracaju.
Constituinte e Educação, 1986, promovida
pelo Colégio Agricola Benjamin Constant, São
Critóvão - SE.
Administração do Poder Judiciário, 1986,
Teresina- PI.
Estudo Comparativo dos Recursos nos Cêdigas de Processo Penal Comum e de Processo Penal Militar, 1986, mEncontro d~ Direito Penal e Processual f.t\ilitar _- Fortaleza ~
CE.
O Advogado e sua Atividade, 1987, promovida pela OAB-SE, Aracaju.

TrabalhO-s PlióliCadoS: Habeas Corpus,
1950.
.
·Da Cómpetéhcia Originária do Tribunal de_
Justiça em habeas corpus, 1968.
Embargos nó Processo Penal, 1970. (SepaPontificia Universidade Católica de Campinas
rata da _ReYista da Faculdade de Direito da
-SP, 1973.
-iii Seminário Sergipano do Ministério Pú- UFS, n• 13.)
Discurso aos Bacharéis de Hoje, 1974.
blico, promovido pela Associação Sergipana
Estudo Sobre a Situação dos Auxiliares de
do Ministério Público - Aracaju -SE, 1973.
Ensino da UFS, 1~79.
-IV Encontro Brasileiro de Faculdades de
Prlncfpío da Independência e Harmonia enDireito, comO representante da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Sergipe- tre os Poderes esuasRealidades e Tendências
- (Monografia apresentada ao final do CSGUniversjdade Federal do Pará - Belém ESG), Rio de Janeiro, 1980.
PA, 1974.
Conferências, Palestras ·e Exposições Profe-V Simpósio de Estudos Jurídicos, pro- ridas:
-movido pelo Conselho do Desenvolvimento
A Independência e o Poder Judiciário, 1972,
Económico do Estado de Sergipe - Aracaju
como parte do programa comemorativo do
-SE, 1974.
.
-Simpósio sobre ResultadoS Práticos da Sesquicentenário da Independência- do Brasil,
Aplicação do Novo Código de Processo Civil, levado a efeito pelo Tribunal de Justiça do·
promovido pela Associação dos Magistrados Estado de Sergipe.
Direito AUtOral, l973, no FestiVal de Arte
Brasileiros e pela Universidade do Estado da
de São Crlst6vão - SE, promovido pela UniGuanabara- Rio de Janeiro, em 1974.
versidade Federal de Sergipe.
-V Encontro Brasileiro _de faculdades de
Estrutura Constitucional do Direito Proces- 7. Condecorações
Direito, como representante da Faculdade de sual Penal, 1973, no I Seminário do COnheciCOmenda Cônego T eófanes_ de Barros, da
Direito da Universidade Federal de Sergipe- mento Diversificado, promovido pela AssociaFundaçªo Educacional do B.aixo São f.taJJ~
Universidade f_ederal do Espírito Santo ção A. Acadêmica da Faculdade de Direito cisco, Penedo - AL
Guarapari - ES, 1975.
daUFS.
Medalha da Ordem do Mérito Serigy, no
-VI EncontrO Brasileiro de Faculdades de
Dos Recursos, 1974, no I Ciclo de Estudos
Direito, cOmei representante dã Faculdade de sobre o Código de ProCeSSO CIVir promovido grau de Grã-Oficial, Município de Aracaju SE.
Direito da Universidade Federai de" Sergipe- pela Associação dos Magistrados de Sergipe.
Medalha Mello Matos, da Associação BrasiBlumenau - SC, 1976.
A Fazehda Públk_a no novo Código de Pro-VII Encontro Brasileiro de Faculdades de cesso Pena], 1974, na Semana do Advogado, leira de Juízes e Curadores de MenoreS", 1985.
Orã-Cruz da Ordem do Mérito Aperipe, EstaDireito, como representante da Faculdade de promovida pela OAB - SE.
do de Sergipe, 1986.
Direito da Universidade Federal de SergipeDo Julgamento Antecipado da Lide, 1975,
Medalha Sócio Honorário Ministro Antonio
Universidade Federal do Maranhão - São na Semana do_ Advogado, promovido pela
de Souza /"1\artins, Associação dos Magistrados
Luís- filA, 1977.
OAB-SE..
Piauienses, 1986.
- I Jornada Brasileira de Direito Processual
Padronização, tenia_ do Simpósio "CurricuMedalha do Mérito dos ex-Combatentes do
-São Luís -MA, 1977.
los no Ensino_ do Direito", realizado durante Brasil, conferida pelo Conselho Nacional dos
-Seminário Nacional sobre Empresas Es- o_ V Encontro Brasileiro .de Faculdades de Di- ex-Combatentes, _1986.
tatais, como representante da Universidade reito, Guarapari - ES, 1975.
Medalha Francisco Xavier dos Reis Lisboa,
Federal de Sergipe - Universidade Católica
Observações sobre o _novo Código de Pro- do T nbunal de Justiça do Estado do Marade Minas Gerafs/Fundãção João Pinheiro cesso Oyil, 1975, no I Sembi.ârio de _Estudos
nhão, 1987.
Belo Horizonte - MG, I 978.
Jurídic~ (SEN~J) - Fac~daçle de Direito
Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de
. .
-X Seminário de Assuntos Universitários, daUFS.
Justiça do Acre, 1988.
como representante da Universidade Federal
Çonsid{!f,açõe::; sobre o -Projeto de Códtgo
8. OUtroS Títulos
de Sergipe- Conselho Federai_de Educação de Processo Penal, 1976, Faculdade de Direito
- Brasília -DF, 1978A
daUFS.
_Sócio Efetivo do Instituto Histórico e Geo-:.
-VIII Encontro Brasileiro de Faculdades de
Alguns Te mas- COntrOvertidos em Direito gráfico de Sergipe.
Direito, promovido pela Universidade de Tau- Processual Penal, 1977, na !Jornada Brasileira
Sódo Efetivo do Jnstitu1o SerQipano de Dibatê -_Campos do Jordão- SP, 1979.
de Direito_Processual- São Luís__: MA
reito do Trabalho.
- I Encontro de Corregedores da Justiça
Visão Panorâmica da Justiça Brasileira,
Sócio Honorário da Sociedade Brasileira de
-SãoLuís-MA,1981.
1977, no IV Cf<:to de EStudos Promovido pela
Direito Criminal- SP.
-n Encontro de Corregedores da Justiça AssociaÇãO dos Diplomados da Escola SupePatrono da Turma 1973 de Bacharéis em
rior de .Guerra, Delegacia de Sergipe.
-São Paulo- SP, 1982.
Direito da Faculdade- de Direito da UniversiProblemas_da Ação Penal, 1978, nzi Semana
-II Encontro de Presidentes de Tribunais
dade Federal de Sergipe.
do Advogado, promovida OAB - Secção de
de Justiça -Vitória - ES, 1985.
Paraninfo da Turma 1974 de Bacharéis em
- 01 Encontro de Presidentes de Tribunais Sergipe.
Direito da Faculdade de Direito-da UniversiEvolução do Direito Processual Penal, 1978,
de Justiça- Teresina- PI, 1986.
dade Fe::Jeral de Sergipe.
-IV Encontro de Presidentes de Tribunais
no Ciclo de Estudos em comemoração ao
Integrou, por unanimidade de votos do T ri_-_
de Justiça - Aracaju - SE, 1987.
centenário da ciiação dos Cursos Juridico no
bunal de Justiça do Estado de Sergipe, lista
Brasil, promO\iiâo pela Faculdcide de Direito triplice para acesso por merecimento ao mes-V Encontro de Presidentes de Tribunais
da Universidade Federal de Sergipe.
de Justiça- Brasília- DF, 1987.
mo Tribunal, 1975.

-SE, 1973.

-III Encontro Brasileiro de Faculdades de
Direito, corno representante da Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Sergipe-
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1975~(primeiro

semes-

tre) de Bac::haréis em Direito da Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Sergipe.
Membro da Academia Sergipana de Letras.

Diploma do Patrono da I Jornada Odontológica de sergfÇfe; 1978.
Paraninfó dã Turma 1978 (primeiro semestre) de Bacharéis em Direito do Centro de

Ciências Sedais e Aplicadas da UFS.
Paraninfo da Turma 1978 (primeiro semestre-Estância) do curso Licenciatura de Primei-

ro Grau em Ciências, -do Centro de Ciências
Biológicas e da Saúde da UFS.

Cidadão Aracajuano, Câmara Municipal de
Aracaju, 1984.-

della Iegge penale": Obteve o grau máximo,
s_endo relator. o Professor Tullio Delogu, catedrático de Direito Penal, na Universidade de
Roma.
2- Curso de Criminologia- Curso ministrado pelo "Centro per la Cooperazione ltlterncfrlona1e~· (PrOf. Benigno Di Tullio, catedrático
de Antropologia, na Universidade de Roma).
Certificado de "Esperto in prevenzione e trattamento dei comportamenti antisociali e crimi-

nosi ::- (l977).
3 -~-Curso· de Doutorado~ Certificado expedido pela Faculdade de Direito da- Univei-si_ºªº~ de São Paulo_ (5 de agasto de 1969).

Defendeu teses de Díreíto Civil Comparado,
Criminologia, Direito Público, História do Diréíto Nacional, Economia Política e Legislação
SOcial, Direito Internacional Público e FUosofia
do Direito.
MENSAGEM N• 78, DE 1989
4 - Curso de Direito Penal - Ministrado
(1'1•145189, na origem)
pelo Professor Roberto Lyra Filho, da Universidade de Brasília. Apresentou o trabalho "Ü
Excelentíssimos Senho~:~s Membros do Secnme de extorsão mediante- seqUestro comenado Federal:
tldo por quadr'llha ou bando - Um caso de
Tendo em vista o dispostq no item II_ do
conflito aparente de normas". Obteve grau
parágrafo único do art 104 da Constituição
rilâxfmo.
Federal. tenho a honra de submeter à aprovaw
5 - Curso de Direito Constitucional - Mição de Vos_s~.fx~lências o nome do DesemnT$trado pelo Professor A1iomar Baleeiro, da
bargador luiz Vicente Cemicchiaro, do TribuUniversidade-de Brasíli"ã: "O Supremo TribUnal de Justiça do Distrito Federal, a fim de
nal Federal".
ser nomeado para exercer caJgo de Ministro
E:cursOS -"--do Superior Tribunal de Justiça, de acordo
1 - Direito Penar- Certificado de freqüêncom o item II do § 29 do arl 27 do Ato d<)_s
Disposições CohSUtucionais Transitórias.__ _ · ci.2! ·ao ·curso de Direito ministrado pelo ProfesBrasilia, 5 de abril de 1989.- José.sar:· scift.uii-Jimenez de Asúa, das Universid_ades.
dfi-Ma:drid e La Plata.
ney,
Idem ao Curso de Direito Penai, mirdstrado_
pelo Professor Noé Azevedo, da Universidade
CaRRICw..aM VITAE
de São Pau1o e pelo Ministro Nelson Hungria,
A- Dados Pessoais
_iio Supremo Tribunal Federal.
Luiz Vicente CemiC:<;hiaro - Brasileiro, na2 - Política e Criminologia -Idem ao Curtural do Estado de São_Paul_o (Quatá), nascido
so de Politica e Criminologia, expedido pela
aos 2 de novembro de 1929. Casado com
Ohlversidade de São Paulo.
a Dr' ~ria da Conceição Ayres· Cemicchiaro,
3- Medicina Legal - Idem aà "CUiSO de
Bacharela em Dir_ei_to, I?rofessora Universitária
5ex.ologia Forense, expedido pela Reitoria da
(Ceub) e"Pró<:üradora do Distrito Federal. ResiUOiv~rsidade de São Paulo.
dente na SQS 316, Bloco D, Ap. 603, fone:4 - Legislação Social - Certificado -de
245-1557, em Brasília- Distrito Federal.
aprovação Seminário de LegisJação Social (25
Filha - Anna Maria Ayres Cemicchiaro,
de janeiro de 1954), da Faculdade de Direito
nascida aos 3 de janeiro de 1978.
da Universidade de São Paulo.
B-Estudos
5-JI Seminário d.e Estudos JurídicOs do
1 -Primário - Grupo Escolar de O.uãtá,
Ministério Público de São Paulo - Certificado
Estado de São Paulo.
em fevereiro de 1957.
_
-Grupo Escolar Vicente de São Leopoldo,
6- Curso ltaliã.hó ("XI De AgOsto"- .São
em Santos, Estado de São Paulo.
PauJo e Instituto ftalo - Bras'lleiro - Brasília
2 - Secundário - 19 Ciclo - Uceu COra-. CertificadoS exj)edidos nos anos de -1953
ção de Jesus (São Pauloj._
_
e 1974, -respectivamente.
-Instituto de Educação Caetano de Cam7 - Curso de Língua Italiana- Certificado
pos (São Paulo).
expedido pela "Societá Dante A1ighieri", de
-29 CiClO - Colégio Estadual Presidente
Roma, Curso Superior" (1976/1977).
Roosevelt (São Paulo).
F -Ativid.ades intele_ctJJais c;omo estudante
C- Estudos em nível de graduação
_universitário
Faculdade de Direito - Bacharel em Ciên1 -Representante da Faculdade de Direito
cias Jurídicas Sociais pela Faculdade dê Direida Universidade de São Paulo na 3• Semana
to da Universidade de São Paulo (1951/1955).
de Estudos Jurídicos, reaJfzada em SCJ]vador
D- Estudos em nível de pós-graduação
(Bahia), em 1953. Defendeu a tese em Direito
1 -Curso de Doutorado - Diploma de
Constitucional.
Doutor em Direito Penal e Cr_imír::lolOQia, -pelo
2 -Idem na 4• Semana de Estudos Jurfdi"Instituto Di Diritto Penale e Criminologia", da
cos, r~alizados em Belo Horizonte (Minas GeCküversità Deglistudi Di Roma" (Curso Bienal
rais), em 1954. Deferideu tese em Direito
1975/1 977). Defendeu a Tese ''L'irretroattività
Constit_vcional.
{À Comissão de- Constituição e Justiça.)

.:::.:...·outras
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3 -Idem na 5~ Semana de Estudos Juridi~
cos, realizada em Cu.ribba (Paraná), em 1955.
Defende_u tese em DireLto Constitudonal.
G- Atividade ligada- ao magistério
1 -Auxiliar do Curso de Direito Penal da
Universidade de Brasilia.
·
2- Assistente de Direito Penal na Univer~
sidade de Brasilla.
3 - Professor Assistente de Diieito Penal
na Universidade de Brasília.
4 - Professor de Direito Administrativo na
Universidade de Brasília (Departamento de
Administração).
5 - Professor de Direito ?_enal Aplicado na
Academia Nacional de Pqlícia, ern Brasília.
6 - Professor de Direito_ Penal do 19 CurSo
Superior de Polícia, ministrada pela Academia
l'lacianal de Polícia.
7 -Secretário Executivo do Setor de Direi~
to e Política, do Instituto Central de Ciência
Humanas da Universidade de Brasilia.
8....:.... Chefe do Departamento de Direito daFa~::ulciade de OênciasJurídicas -~ Socicti_s, da
Universidade de Brasília.
9 - CoOrdenador-Substituto da ·Faculdade
de Ciências Jurídicas. e Sociais da Universidade de Brasília.
1O- Coordenador da F"ãCulciade de _Ciêricfas Jurídicas e SociaJs da Universidade de
Brasília.
11 - Diretor da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Universidade <;te Brasília.
12- Professor de Direito Penal da Faculdade de- Dir_eitc? do Centro _Clniyersitário de ~ra:
silia (CEUB),
.
13 --Chefe do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito do Centro Universitârio de Brasflia-(c:EUB).
14- Coordenador dO C'urso·ae- Mestrado
em Direito da Universidade de Brasília.
15-0rientador de di~s~rtação-de mestiado.
--16- Meinbro de banca$ examinado t-as de
dtssertações do CurSo de Mestr:ado em Direito,
na Universtdade de Brasília.
H- Concurso público de provas e b'tulos
!"-Aprovado no Concurso para ingresso
na carreira do Ministério Público do Distrito

Federal (1983).
2-:- Api'ovado para ingresso na carreira de
magistratura do Tribuna! de Justiça do Di,Strlto
FederãJ.- -- - -- ___,, '
1- Ãtividádes no ministério públfco.

1 -Defensor Público (196311 964 ).
J - Atividade na magistratura
1 -Juiz de Direito SubSt.itutó (1966/1 967).
2 -Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pú~
blica (Promovido por merecimento} (1967_até

1977).
3 -Juiz Eleitoral do Distrito Federal
(1967),
- 4 -Juiz Eleitoral do Distrito Federal
(1970).
5-Diretor do Forum (1969, 1970, 1971,
1972, 1973. 1974 e 1975).
6-Juiz ao Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal (1971, I 972, 1973, 1974 e
1975). Convocado para substituir na Tribunal
de Justiça do .Distrito Federal (1974, 1975 e
1977).
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7 - Desembargador do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal (Promovido por mereci·
menta) (1979 até hoje).
-- - ·
8 - Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
(198011981).
9-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrlto Federal (1981/1984).
10- Vice-Presidente do Tribunal de Jus-

tiça do Distrito Federal e Territórios
(1984/1986).
11- Presidente do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territódos (1986/1988).
L - TrabaJhos publicados
1 - Postilas de Direito Penal (em colaboração com o professor Roberto l,.yra Filho).
2 - "Usura e lnflação",Revista do Co.l}_:;_;_elho

Penitenciário dó Distrito Federãl.
-3 - "O crime de extorsão mediante seqüestro cometido por quadrilha ou bando ......=...
Um conflito aparente de normas", Idem. --

"Pluralidade Subjetiva'; idem.
"Imposto de Indústria de ProftSsões. Comércio de Combustível Gasoso", Revista Jurídica,
da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, vol.
2!75.
"Cobrança de diferença do Imposto _de
Transmissão ·~ntervivos", idem/80.
"O Direito Penal na ConstitUiÇão do Brasil
de 1967"./dem. Vais. 3115.
Idem, Revista _de Informação Legislativa vol. 21/31 seguintes.
4- "O Conceito de Cônjuge no bireito Penal Brasileiro" (tese de doutoramento, ed.
1969).
5 - "Compêdio do Direito Penal'' (em colaboração com o Professor Roberto Lyra Filho).
6- "Estrutura do Direito Penal" - vol. J,
Editora José Bushatsky.
7 - "Dicionái"io de Direito Penal", Ed. José
Bushatsky.
8- "Cônjuge- Circunstâ-ncia AgrãviDÚe".
in Ciência Penal, vol. 2, 1974, págs. 61 a 76.
9 - "Furto de Us_o - Algumas Considerações", ln Revista de Informação Legislativa,
1974, vol. 40, págs. 15/26. ·
·
1O- "O Direito Penal e os Direitos Individuais de Garantia"- "Noticia do Direito Brasileiro", 1970.
11 -"O Código Penal Brasileiro, de 1969"
-"Notícia do Direito Brasileiro", 1973/1974.
12- "Responsabilidade Penal"- "Noticia
do Direito Brasileiro", 1975/1976.

13- Comunicações à Sessão Preparatória
ao Congresso Nacional de Direito Penal e Processo Penal, realizada em Porto Alegre (1978):
a) "Extingue.:.se a punibilfdade quando as
conseqüêndas da infração atingirem o próprio
agente e, normativamente, corresponderem à
censura moral e restrições pessoais da sançáo
penal".
b) "A extinção da punibilidade pode ser
concedida ao reincidente".
c) "O Juiz indMdualizará a pena, todavia,
deixará de aplicá-la, compensando-a com as
conseqüências da infração que atinQirem o
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária".

d) "O agente beneficiado com a extinção
punibilidade, se posteriormente cometer
um crime, não será reincidente".
14- Enciclopédia Mirador Internacional
a) Verbete: Homicídio
b) Verbete: Toxicomania
15- "Penas Acessórias, in Ciência Penal
nQ2n9.
16- "lrretroatividade dã Lei Penal" (Prelo).
17- "Código PeOai de 1984 - Antecedentes. Ideologia. Principio, OrientaçãO. Finalidade", ln Revista de Informação Legislativa,
n'86.
·:·
.
.·
18-- "Código Penal- Parte Geral" -108,
1986:M -Atividades Jurídico-Forenses
1 :-Inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil- SecçãO de São Paulo sob o n9 9232.
2-ldem, na Secção do Dlstriiõ Federal,
so_b o_n?)S7:
3 - Desligado dos quadros da Ordem dos
Advogados, quando tomou posse no cargo
de Juiz Substituto do Distrito Federal.
4 - Exerceu a advocacia em São Paulo e
no Distrito Federal.
N-Atividades na Ordem dos Advogados do
Brasil
1 -Conselheiro da Ordem dos Advogados
do Brasil, Seção do Distrito Federal
(1965/1966).. .
2 -Secretário da O i-dem dos Advogados
do Brasil, Sec-ção _do Distrito Federal
(1965/1966).
O- Bancas de Concursos Públicos
1 -Presidente da Banca Examinadora do
Direito Penal, Direito Judiciário Penal e Direito
Aplicado, no concurso Público para o ingresso
na carreira de Cornissáiio, da Polícia do Distrito Federal (1967). Designação do Excelentíssimo- Desembargador dQ Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
_
:2......:: Membro da BanCa- EXarTiinadora,de Direito Peila1, do Concurso Pú!;>lico para -o car9o
de Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Designação do Excelentíssimo
Conselh_eiro Presidente_ dessa_ Corte (1969).
3..:.:...Pfesidente-dã Bãrica Examinadora do
ConCurso Público para o cargo ~e __Oficial do
}9 Oficio do Distrito Federal (1969). Designa-ção dO- EXC:dentissíiTlo- Vic_e-Presidente e
Corregedor do Tribuna] de Justiça do Distrito
FederaL
4- Membro da Banca Examinadora do
Concurso PúbliCo para_cargos de Serventuário
da Justiça do Distrito Federal ( 1971 ). Designação do- Excelentíssimo Vice-Presidente e
Çprrege"dor do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
5 - Membro da Banca Examinadora para
Livre Docência de Direito Penal da Faculdade
de Direito, da Universidade Federal de Goíás
d~

(1972).
6 - Membro da Banca Examinadora para
Uvre Docência de Direito Pena1 da Faculdade
Nacional de Direito, da Univers.ld-ade Federal
do Rio de Janeiro (1974).
___ _
7 - Membro da Ba_nca Excqninadora para
Serventuário da Justiça do Distrito Federal
(1975).
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a=- Membro da Banca Examinadora para
Inspetor Policial e Escrivão de Policia da Polícia
Federal.
9 - Membro da B~nca Examinadora para
Advogado da Eletronorte (1977).
_10- Membro da Banca Examinadora para
o cargo de Juiz de Direito Substituto do Distrito
Federal (1981).
·
11 -Membro da Banca Examinadora para
o ·cargo de Juiz de Direito dos Territórios
(1981).
12- Membro da Banca Examinadora para
o cargo de Juiz de Direito Substituto do Distrito
federal (1983fPreSfdente.
- 13- Membro da Banca Examinadora para
o cargo de Procurador do Tribunal de Contas
do Distrito Federal ( 1987).
14 -Membro da Banca Examinadora Julgadora do concurso à livre Docência de Direito Penal, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1 9_86 e 19_8_8)~
15- Membro da Banca Julgadora do concurso de Professor Titular de Direito Penal,
na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná ( 1986).
1_6 _-:-Membro da Banca Examinadora do
coricui-So de ProfesSOr Titular de Direito Penal,
na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (1985 a 1989).
-17- Membro da Bancada EXaminadora
do concurso _de= Professor Titular de Direito
Piõcessual Penal, na Faculdade de Direito da
Universidade Federal de GOiás (1 986).
P- CõngreSsos
1 - II Congresso de Direito Penal e CiênciãS -Afins (Distrito Federal- 1976) -Apresentou
a tese "O Direito Penal na Constituição dó
Brasil".
2 -VI ConQresSo Internacional de Direito
Penal (1969). Apreseil.tOu a tese "Estado de
Necessidade". Realizado em Pescara (Itália).
3..:.... I Encontro Brasüeirõ de Faculdades de
Djreito (Juiz de Fora -:- 1971 ). Apresentou,
como representante da Universidade de Brasília, a comunicação "Currículo do Curso Oe
Direito da Universidade de BrasiJia''.
4-Sirnpõsio de Direito Penal- Goiãrua
-1973.
5--U Jornadas Latino-Americanas de Defensor Social- Venezuela, 1975.
6 - V Congresso de Direito Penal e Gências Afins (São Paulo- 1975). Comunicáção.
........ "Perdão Judicial".
7 - 1• Sessão Preparatória do Congresso
Nadonal de Direito PenaJ e Processo Penal
a ser realizado em Brasília (novernbro-1978),
promovido pelo Instituto Brasileiro de Ciências
Penais (Porto Alegre, 1978).
8 - 19 Congresso Brasileiro de Direito Econômlco (Brasília-1978).
9 -Semana de Estudos Jurídicos- Direito Penal e Direito Processual Penal - promovida pelo CEUB (Brasilia-1978).
1O- Seminário sobre Violência e Criminalidade, pro~~do pela Ordem dosAdvogados
do Brasil, Conselho Federal (Rio- 1980).
11 -Seminário Sobre Refoima Penal, pro~
movido pela Faculdade de Direito, da Universidade Federal de Goiás (Goiâni~- 1981).
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12- t Congresso Nacional de Po\jtica Ç_ri·
minal e Penitenciária, promovido pelo Ministério da Justiça (Brasília - __1 981) - Coordenador.

13 -Semana Nacional Sobre a Reforma

Penal, promovid;J)ela Faculdade de Direito
da Universidade Federal de _Direito (Belo Horizonte, 1981 ).

14- I Jornadas _Maranhenses de Direito

Peiã

Penal, promovidas
Ordem dos Advogados do_ Brasil, Seçção .do Maranhão (São
Luís,I982}.

15 -1 Congresso Brasileiro de política Criminal e Penitenciária, em Brasma (1981 )._ _

16-1 Congresso Argentino-Brasileiro de
Direito_ Penal, em Cruz Alta, Rio Grande do
Sul (!983).
__ _
17-:- VI Congresso Nacional de Direito_Penal e Qências Afins, em Belo Horizonte, Minas,

Gerais (1984).

18-Congres-so Internacional da Federação Latino-AmeJicana de Magistrados, Buenos Aires (1988}.
Q - Bolsa de Estudo _
1 - Contemplado com bolsa de estudo, em
1970 e l971, pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros, de Portugal, para realizar, na Universidade de Coimbra, pesqUisa a respeito da
Teõrla "Gerãlâo Delito, na literatura Portuguesa.
2 - Contemplado com bolsa de estudo, em
1975, pelo Go~rilo Italiano, para realizar curso de pós-graduação na Universidade de_ Roma, prorrogada em 1976 para a conclusão
do curso no .. (stituto di Diritto Penale e Criminologia" (Universidade de ROma).
R - Estudos EstrangeiroS
Em 1971 realizou estudos especializados
de inglês na Berlitz School em Londr~s (Inglaterra).
S -Revista Jurídica
Criador da Revista "Notícia dÕ Direito Brasileiro"~ Volum§_s publicados em 1971 e 1972.
Colaborador da Enciclopédia Mirador lnter·
na<:ionaf.
T- Outras Atividades _ __
_
1 -Membro da Comissão Diretora da ''Revista de Doutrina_eJurisprudência do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal"- do Tnbunal
de Justiça do Distrito Federal.
2- Coorden__a__dQ_(____@ "Revista de Política
Criminal e EXecução Penal", do Ministério da
Justiça.
U -Conferência
Proferidas conferências em Sâo Pau/q, Porto Alegre, Cruz Alta, Belo Horizonte, Bras_ília,
Goiânia, Anápolis, Salvador, São Luís, Campo
Grande, Curitlba, Rio de Janeiro, Aracaju, Manaus, Macapá, Cuiabá, Porto Velho, Vitória,
Florianópolis, Teresfna, Fortaleza, Londrina,
Umuararna.
V- Entidades cultur.:Iis
I -Membro honorário da Sociedade de
Direito Penal e Medicina Legal de Goiás.
2- Membro do Instituto de EstuQos Svperlores do Brasil (IESB) - Cqo_rdef!ador _Çultwal.
3 - Membro do Instituto Brasileiro de Ciências Penals.

4.,...,..,. Menbro do fnstituto de Direlto Comparado Luso-Brasileiro.
5 - Membro do Instituto Brasileiro de Magistrados.
X-Associação d_e_ Classe
1 -Presidente da Associação dos Magistra_dos no Distrito Federal e Territórios
(1980/1981 ).

2 - Presidente da Associação dos Magistrados no Distrito Federal e Territórios
(19_81/1984).

.---x· Dir~tOLExecutívo àa Associ_a~ão dos
Magistrados brasileiros (1981/1984).
4 ~_Representante da Sub-sede da AssociaÇãO dõs Magistrados Brasileiros, em- Bra"1ia (1982183 e I 984/85 ).
5 - Vice-Presidente da Associação dos Ma.:gfstrados 6rasileiros (1986/87 e 198~ até hoje:)

-6 -

Diretor para Assuntos Internacionais
da Federação Latino-Americana de MagistradoS-

Y- Comis_S:õ_es_
1 - Membro da Comissão de reforma da
Parte Especial do Código Penal e da Lei das
Contravenções penais (Portaria n9 518, de 6
de setembro de 1983, do Excelentíssimo Ministro de Estado da justiça.)
.2-- COCirdehador da Comissão designada
pela Portaria n~ 518, de 6 de setembro de
1983 (Portaria n'? f94, de 10 de abril de 1984,
do Excelenti'Ssimo Ministro de Estado da_Justiça.)

Z- Condecora·ção
1 -Medalha "X Aniversário do Ceub"
(1978.)

2 .........-Medalha do Clube dos Advogados de
Brasilia (1978.)

3 - Medalha "Mérito Alvorada"- Governo
do_Distrito Federal (1981.)
·
· 4 - MedaJha "Mérito de Brasília"- "Grande Ofici<il" - Governo do Distrito Federal
(1983.)

5- Meda1ha Mérito Judiciário Militar, ..Alta
Distinção" -SUperior Tnbunal Mmtar ( 1984.)
6'--MedalhadeOuro- TribunaldeJustiç:a
de Mato Grosso (1985.)
7 -Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho- Grau de Grande Oficial-:- Tribunal Supertor do Trabalho (1986.)
-a- Medalha "Mérito Santos Dumont" Ministério da Aeronáutica (1986.)
9 -Medalha do Mérito Judiciário -Associação dos Magistrados Brasileiros_ (1_986.)
---10 - Medalha Ministro Antonio de Souza
Martins - Associação dos Magistrados
Piauienses (1986.)
11 -Medalha de Honra ao Mérito - Oube
dos Pioneiros de Bras ma ( 1987 .)
12 - Medalha Francisco Xavier dos Reis
Usboa -Tribunal
JustiÇa do Maranhão
(1987.) .

de

-

.

13 -Medalha de Ouro- Governo doAmapá (1988.)

14- Colar do Mérito Judiciário --Tribunal
de Justiç~_do_Estado do Acre (1989.)
_-Placa de Prata

z.r, _
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1 - Universidade de Brasília (1984,)
2 - Casa de Minas Gerais (1985.)
.
3 - 1?-Batalhão da Polída Mllitar- Distrito
Federal- (1987.)
· - ·
4- Centro Acadêmko de Direito da Universidade Federal de Rondônia (1988.)
!i :- Ordeff! dos Advogados d_o Brasil Seccional de Taguatinga--(1988.)
_6 Ordem dos Advogados do Brasil Secção dó Amapô (!98fl.)
Brasília~ 1:3_ de fe~ereiro de 1989. Luiz
~çente Çerniccf:liit.ro-

(À Comissão de Constituição e Justiça.)

-MENsAGI!M N• 79, DE 1989
- "- (N• 146/89, na origem)

Excelentisslmos Senhores M.~mbros do Senado Federal:
Tendo em vista o disposto no item n dQ
parágrafo único do art 104 da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Des.em_bargador Raphae\ de Barros Monteiro Fjlho,
do Tribunal de Justiça do Estado de São Pau·
lo, a fim de ~er nomeado para exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal de..Justiça,
de acordo com o item II do § 2° do art. 27
do Ato das Disposições_ Constitucionais Trcmsitórias.
·
Brasília, 5 de abnl de 1989.-- José Sar~

ney.
197 4- Passou a atender às convocaÇões
da Egrégia Presidência do Tnbun<).] de. Justiça
para .substitu_ir em 2~ instância, havendo inte-grado nessa condição o C. TribtJn_al de Justiça
e os Primeiro e Segundo Tribuna_l_de_Aiçada
Civil do Estado.
.
_1979- N.qrneado Juiz Substituto da 2• instância e, erTI dezembro do mesmo ano, Juiz
do Tribunal de Alçada Criminal.
Nesta Corte participou das seguintes comisc
sõ.es:
-Comissão do Regimento Interno.
-Comissão de Estudos para Distribuição
de SerViços.
.
Foi ali designado em duas oportunidades
para saudar novos Juízes chegados ao Tribunal.

1983- tomou posSe no c.:trgO de Desemdo Tribunal de Justiça, onde passou
ater assento na Colenda 1Ç& Câmara Civil, da
Segunda Seção Civil, cargo que ocupa até
a_ presente data.
Integra por designação da Egrégia Presidência as seguintes comissões:
--:-Comissão encarregada de Coordenar a
presença do Poder JudLc:iário na Constituinte
Estadual.
.
-· .
- Comlssão de· Estudos para criaçáo do
Museu e Memorial do Tribunal de Justiça.
-Comissão de .Estu~os sobre a incorporação da Gratificação de Representação.
1988-:- até o presente, atua como Membro
Suplente do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais de Pequenas causas.
-Votos, Acórdãos e Sentenças de sua lavra
têrO sido publicados em rep'ertórios de Ji.irlS-~
~_rgador
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prudência, taís corria: "Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de
São PauJo"; ..Julgados do Tribunal de Alçada
Crimtnal"; "Julgados dos Tribunais de Alçada
Ovil de_ São Paulo"; "Revista dos TiiDUriãis"
e "Jurtsprudência Brasileira" ".

ESCOLARIDADE
Primário: Estemato Assis Pacheco ( 1946 e
1949)
Ginásio: Colégfo São Luiz {1950 a 1953}-

CiássfcO: Colégio São Luiz (1954 ã 1956)
Superior: Fac. de Direito da Universidade
São Paulo (1958 a 1962)

PARTICIPAÇÕES

-Participação no CongreSsO fnleriiacional
de Magistrado de Berlim 1969

DADOS COMPLEMENTARES
Naturalidade: São Paulo - SP
Ffliação: Pai Raphael de Barros Monteiro,
Ministro do Egrégio Supremo Tribunal Federa) (falecido); Mãe Marina V. de Moraes de Bar-

ros Monteiro

Cônjuge: Maria A. C. Luz de Barros MO-nteiro
Cart. Identidade: n~ 2.314.501 ~
·
C!C: n' 396.757.188-20
Cart Profissional: no 625 -Desembargador
Tit Eleitor: no 19872301~24
Cert. ReseiVista: n" 219293 -Série "B"
(À Comissão de ConstituiÇão e Justiça.)
MENSAGEM N• 80, DE 1989
(N' 147/89, na origem)

Excelentíssimo Senhores Membros do Se~
nado Federal:
Tendo em vista o disposto no item II do
parágrafo único do art 104 da Constituiçáo
Federal, tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências o nome do Desembargador Sálvio de Figueiredo Teixeira, d6Trlbunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
a fim de ser nomeado para exercer cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, de
acordo com o item )[ do § 2~ do art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Brasília, 5 de abril de 1989. - José Sarney.
CCIRRICULUM VITAE
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA
1- Dados Pessoais:
Sá1vio de Figueiredo Teixeira, Desembargador, nascido em cinco de maio de 1939,
em Pedra Azul, MG, fi1ho de Albino Muniz T eixeira e Edith Veloso de Figueiredo-Teixeira.
Casado com Simone Ribeiro de Figueiredo
Teixeira, são seus filhos Cristina, Vinfcius e
Úrsula.

D-Atividades Profissionais: 1. !ngresso na magistratura em outubro
de 1966, ap6s aprovação em concúrso público.
--- 2. Exercício da judicatura,_ no Estado de
Minas Gerais, como titular, nas Comarcas de
Passa Tempo, Sacramento, Congonhas do
Campo, Betím e Belo Horizonte (nesta. noJuizado de Menores e na 13• Vara Ovei).
-
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3. Juiz do Tribunal de Alçada de Minas
2. Fundador e primeiro Diretor da "Revista
Gerais, de junho de 1979 a dezembro de 1984,
da Amagis".
4. Desembargador do Tribunal de Justiça,
3. Diretor da ''Revista de Julgados", do Trido Estado de Minas Gerais, desde 12 de de- bunal de Alçada de Minas Gerais (1980/1 984)._
zembro de 1984, promovido pelo critério me4. Co-diretor de ''Scientia lvridica",_r_evista
recimento, com assento na Terceira Câmara - de Direito c;pmparado luso-brasileiro.
Civil.
5. Coordenador cultural do "VI Encontro
5:_ Coordenador Geral do Juizado de Pe-_ Nacional dos Tribunais de Alçada", 1983.
querlaS -Causas no- Estado de Mina~ Gerais,
6_ Representante brasileiro no "Congresso
desde a sua im_j)(;;mtaçâo em 1987.
Extraordinário de La- Federatiórl Latinoame·
6. Integrante da Escola Judicial do Tribu- ric:a~a de Ma_gistrados"1 Buenos Aire_s,
nal de Justiça desde a sua criação, em 1976.
21-23/09/88.
7. M_embro de diversas comissões (inclu7. Relator e presidente da Comissão que
sive de "aferiÇão da qualidade das sentenças
dos jufzes iniciail.tes, de reforma da lei de orga- elaborou o anteprojeto do "Estatuto da Magisnização jUdiciária do Estado e de regimento tratura.. , encaminhado pela Associação dos
interno, de adaptação da Constituição do Esta- Magistrados Brasileiros ao SUPremo Tribunal
Federal, 1988.
do à Constituição da República).
8. Participação em congressos, seminá_8. Integrante de bancas examinadoras de
concurso (inclusive para provimento de cargo rios, ~simpósios, painêis, encontros e curSOs,
c_omõ asSistente, debatedor; coordenador ou
de Juiz de Direito).
9. Exercício da ACivocacia nos Estados de expOSitor, no País e no exterior, com destaque
para-o "Cornparative Law Seminaf", a convite
Minas Gerais e da Bahia (1963/1965).
governo dos Estados Unidos (maioljunho,
10. Ex-Promotol de Justiça em Minas Ge- do
1978).
·~
rais, por concurso-público (Comarca de São
-VI- Registros:
Roque de~Minas, 1965/1966).
1. Cc-fundador e sócio dii"etor do-Instituto
11. Estagiário, por concurso, no· Departamento de Assistência Judiciária da UFMG '!_e Di~e:ito Proce~ual (MG)~
(196:3).
__ 2~ M_embro do Instituto de Direito Compa-12. Es@.giárlo, pár- concurso, no Departa- rado Luso-brasileiro.
mento Juridico do EStado de Minas Gerais
3. MerTtbro do Instituto dos Advogados de
(1963).
Minas Gerais.
4. Membro da Academia Mineira de DireiDl-Atividades no Magistério:
--1. PrOfeSsor -adjunto IV- de Direito to (Çadeira n" 10).
Processual Civil na Faculdade de Direito da
.5. Conferencista da Escola Judicial do TriUFMG, desde 1970, onde ingressou por con- bunal de Justiça_ de Minas Gerais e _de) Escola
cursO público, obtendo o 1o lugar nas disci- Superior da Magistratura Nacional.
plinas Direito Processual Civil e Direito Proces6. Diploma de Participação Universitária
(DCEIMG -19ê3).
sual Penal.
2. Ex-cOordenador; ·na FaCUldade de Di7 ~ Presidente dos diretórios acadêmicos reito dél UFMG, do "Estâgio ProfissiOnal" e "Pedro Lessa" (Faculdade de Direito da disciplina "Estudos de Problemas Brasi- UFMG) e "Dias-Machado" (Faculdade de
leiros".
Ciências Econômicas,Itabuna, Bahia, 1964).
3~ __ Professor titular (licenciado) de Direito
8. Cidadania honorária de Betim, Con9oProces_s_ual Civil e Introdução ao Direito Pro- nhas do Campo, ConQuista, Sacramento e Sacessual na Faclildad_e de Direito Milton Cam~ linas, MO.
·pos, de Belo Horizonte, da qual é um dos ftm~
9.
Vice-Presidente
da
Assoc:iaçllo
dos
Madadores.
gistrados Mineiros e da Associação dos Magis4. Ex-professor tituJar de Direito Procestrados Brasileiros.
sual na Faculdade de Direito de Conselheiro
1O. Medalhas da Inconfidência, Santos
Lafaiete, MG.
Duinont (prata e ouro), J.R. Betim, do MéritO
5. Ex-professor secundário.
Judidáfío (do Tribunal de Justiça de Minas
N -Forrrii:iÇ!iOVhiversitária:
Gerais, da ~sociação dos Magistrados Brasi1. Graduação em Direito pela UFMG, leiros e do Tribunal de JUstiça- do EstadO do
!963.
Acre).
2. Pós-graduação em Direito, área de Di- Vil- Livros:
reito Públíco, pela UFMG.
1. "Inovações e· Estudos do Código de
3. Estagiário-bolsista, por _concurso, em Processo_ Civt1", Saraiva, São Paulo, 1976.
Direito ProceSsual Penal, na dFMG. · 2. "CÓdigo de ProCessõ Civil", Forense.
4. Estágio na Universidade de Lisboa, Por- Rio, 1979/80 (com anotações de rodapé).
tugal, em 1972, a nível de pós-graduação, a
3. "Notas Interpretativas ao Código de Meconvite _do Instituto de Alta Cultura, com apre- nores", Forense, Rio, 1980 (em cc-autoria).
sentação de três estudos. 4. "Curso de Direito Processual Civil", ed.
5_ Participação em diversos cursos de ex- Rio Grande, MO, 19"80 (em co-autorià).
tensão universitária, nas áreas.de Direito, Filo5. "Manual Elementar de Direito Processofia, SOciologia e Ciência Política.
sual Civil", Forense, Rio1 3~ ediÇão, 1982 (revi:..
sã_o e atualização).
V -Atividades Culturais:
6. "Código· de Processo Civil Anotado",
1. Jornalista re".gistrado nó Minis,têrlo do
Forense, Rio (com ediçõeS a partir de 1984).
Trabalho (Reg. DR-051776/81). ~
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7. "Compromisso com o Direito e aJustiça", Belo Horizonte; 1985.
8. "Prazos e Nulidades no Processo CMl
Brasileiro", Forense, Rio, 1987.

·11. -"Procedimento sumarissimo: necessidade de_ sua reformulação" - PJ:JV, COAD,
Xl/1 983; Revista Forense 277/17.
12. "O direito e a justiça do menor"-VJll-Revfsta~
Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados 51/39; Adcoas, Wl 988.
EStudos publícados, dentre outras, nas se13. "Prazos"- Utis 11'37.
guintes revlstas: "Scientia Ivridlca.. (Portugal),
- 14. "Fraude de execução"-- Revista Fo''Revista de Ia facultad de Derechode Mexico"
ren-se-2~3/3; Revista dos Tribunais 609n.
(México), "Revista de Estudios Procesales"
15. "Mandado de segurança: apontamen(Argentina), "Revista Uruguaya de Derecho
tos" - Revista Forense 301/23; Revista dos
Procesal" (Uruguai), "Comparative JuridicaJ
Review" (EE. UU.), "Revista Forense" (RJl,_ __ Tribunais 624111.
16. "Ação rescisória: _apontamentos" ·:Revista dos Tribunais" (SP), "Revista de DireiJurisprud€nda-- Mineira 102-103/1; Jurispruto Público" (SP), "Revista de Processo" (SP),
dênda Brasileira vol. 139/1 1.
''Revista Brasileira de Direjtp Processual Civil~
17. "O processo civil na nova Constitui(MG), "Ajuris" (RS), "Jurídica" (RS). "Judsdvel
ção" -AJuris 44/86; RevistaJwidica 13215.
do Supremo Tribunal Federal" (SP), "Revista
de Informação Legislativa do Senado" (DF)~
CERTIDÃO
"'Utis" (RJ), "Revista da OAB" (DF), "Revista
O Bacharel Luiz Tadeu Moreira Diniz, Secreda Amagis" (MG), "Revista de Julgados"
tário "ad hoc" do Conselho da Magistratura,
(TAMG), "Jurisprudêncía -Mirieirá"'+ CTJMQ), no uso de suas atnbulções, certifica que, em
''Revista da EscolaJudlcial" (MG), "Revista da
todo o ano de 1988 o Desembargador Sálvío
Faculdade de Direito", GFMG (MG), "Revista
de Figueiredo T eixelra esteve com o serviço
da Faculdade de Direito de Caruaru" (PE),
em dia,_nâo figurando uma s6 vez nas publica"Revista do Curso de Direito da Universidade
ções- oficiais referentes a processo em atraso.
de
Uberlândia''
(MG),
"Lemi"
(MG},
Federal
Certifica mais que o referido desembargador,
"Revista Jurídica Mineira" (MG), "Gênda Jurineste ano, está com o serviço rigorosamente
dica" (BA), ''Revista da Faculdade de Direito em dia. O reTerido é verdade. Belo Horizonte,
da Universidade Federal do Paraná" (PR), "Vi15 deJever_eiro de 1989.
-Seda Forense" (MG), "Revista da Procuradoria cretário.
Fiscal" (MG)~ "ADV-Seleções Jurídicas" (RJ),
"Revista da AMB" (RJ), "Revista Trimestral de
(A Comisslío de Constituição e Justiça.)
Jurisprudência dos Estados" (SP}, "Jurlspru. MENSAGEM N• 81, DE 1989
dênda Brasileira" (PR), ''Revista da Faculdade
(N• 148/89, na origem)
de D~eito", GF (Mar. "Plural" (MG).
IX-PrincipaiS Estudos Publicados:
Excélétttíssinios senhores. Membros do Senado Federal:
L "A formação e o aperfeiçoamento dos
Tendo em vista o disposto no item II do
magistrados"- Revista Forens_e 257 /372; Re·
pa~ágrafo único do art._ 104 da Coristituição
vista Brasileira de Direito Processual 13/123..
Federai, tenho ã hoilr8 de submeter à aprova2. _-"0 juiz em face do Código de Proces_so
ção de Vossas Ex,celências o nome do DesemCivil" - Revista Forense 261/81; Revista de
bargador Waldemar Zveiter, do Tribunal de
Processo 101223.
Justiça do Estado do Rio de JaneirQ, a fim
3. "A jurisprudência como fonte do Direito
de ser nomeado para exercer cargo de minise o aprimoramento da magistratura" - Retro do Superior Tribunal de Justiça, de acordo
vista Forense 279/1; Revista dos Tribunais
com o Item I1 do § 29 do art. 27 do Ato das
553/18.
Disposições Constitucionais Transitórias.
4. "Mensagem aos novos juízes"- Scíen- - Brasüia, 5 _9e abril de 1989. - José Sarney.
tia lvridica 144-145127; Revista da Escola Judicial, TJMG, 1/35, 1981.

5. ~·o controle da constitucionalidade no
Brasil e em Portugal'' - Revista Brasileira de
Direito Público 28/18; Scient.i_a lvridica
124-125/5.

6. "O sistema eleitoral português" - Revista de Informação Legislativa do Senado

-- - -cCIRRICCILUM VITAE

WALDEMAR ZVEITER
1- Dados Pessoais
ProfissãO: Magistrado

39/171.

ld.entidade: n• 623 -

7. "Organizaçà.o judiciária portugueSa"..:....
Lemi 73/1.
8. "Ofgari.iiaÇões jUdiciárias européias"
{Alemanha, Suíça e Espanha}- Revista Brasileira de Direito Processu~l3/189; 4/159; 6/133;

Tribün~l

Litis IV/137.
9. "As reformas no processo civll, em Por-

tugal e no Brasil" -

Scientia lvridica

175-178/308:---

1O. "Considerações sobre o direito norteamericano"- Revista Forense 264/83; Comparative Juridical Review 19/3.

Matricula 0)/6863 -

de J14stiça do ~1ado do Ria: de Janeiro.
·
_Endereço: Residência- Rua ~edentor, 287
-49 Andar- Cob.
Naturalidade: B~asópolis - Estado de Minas Gerais.
Data de Nascimento: 8 de julho de 1932
Filiação: Moysês Zveiter e Geny Zveiter
Nome da Esposa: Cecma Zveiter
Nome dos Filhos: Luiz Zveiter - nascido
em_25 de janeiro de 1955; Sergio Zveiter - ·
nascido em 18 d~ maio de 1956.

Abril de 1989

II- Cursos

Primário: Grupo Escolar Bezerra de Menezes- Tijuca -_Rio de Janeiro
Ginasial- Colégio JUruena - Praia de Botafogo - Rio de Janeiro - Conclusão em
1949.

Cienb1ko: Colégio Plínio Leite - Rua Rio
Branco - Niterói __:. Estado do Rio (1 o ~no)
- Colégio ltajubá - [tajubá - Minas Gerais;
1952 (2' e 3' anos)
Universitário: BaCharel em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói - Con<:luído
em 1957
De Atualização: Reforma de discriminação
Constitucional de Rendas - FGY- 1966
Novo Código de Processo Qvil - Instituto
dos Advogados Fluminenses- 1973 .Direito Processual Civil-I Simpósio Brasileiro- Nova Friburgo- RJ- 1974
III- Cargos e Funções que Exerce

1 -Desembargador do Tnbunal_de JUstiça
do Estado do _Rio de Janeiro - Nome;ado

em 1983
2 - Presidente da 7~ _Câmara C'.Vei do Tribunal de Justiça do Estado do Rio d~ Janeiro
--

IV- Cargos e Funç6e6 E»t!rcidlls
.

1 -Membro do Conselho da Magistratura
- biénio 87/88
2- Membro suplente da Comissão de
Concurso para ingresso na Magistratura
3 -Membro Jurista do Tribunal Regional
eleitoral do Estado do Rio de.Janeiro nomeado
em 1980, reconduzido em 1982
4 - Membro do Conselho Superior do Instituto dos Advogados Brasileiros
5- Membro efetivo do Instituto dos Advo·
gados Brasileiros
6 - Consultor Jurídico das Ernpresas: TV
Globo Ltda.; Wrobel Contrutora S/A; Bloch
Editores S/A; Guanauto Veí_c_ulos S/A. (Niterói)
e_lV Manchete Ltda.
7 - Procurador-Geral da Prefeitura Municipal de Niterói ano de 1965
8 - Membro efetivo do_ Instituto dos Advogados Fluminenses - antigo Estado do Rio
de Janeiro
_
9- Presidente do Tribun~ de Ética ProflSsiónal da Ordem dos Advogados do Brasil ~
Estado do Rio de Janeiro- Período
1969/1971 - Reeleito para o biênio
1971/1973

.

1O- Membro do Conselho Seccional da
Ordem dos Advogados, extinta seção do Esta·
do do Rio de Jan~íro (69!71-71n3)
11 -Presidente da Ordem dos Advogados
- 8e:Çãb-dq antigo Estado do Rio de Janeiro
- Biénio 1973/1975
12- Presidente da Ord.em dos Advogados
do Brasil - Seção do novo Estado do Rio
de Janeiro - Biênio 1975/1976.
13- Membro do Conselho Federal da
OAB- Biénio 1977/1979. Re_eleito para os
Biênios 1979/1980 e 198111983
14- Presidente da 2~ COmissão da Confe·
rência NacionaldaOAB-Anos 1978-1980
eJ982
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15-Membro da Banca Examinadora Concurso Juridico Gelson Fonseca- OABIRJ
16- Grão-Mestre da Grande Loja Maçonica do extinto Estadq do Rio de Janeiro Periodo 1968/1971
17- Grão-Mestre_ da Grande Loja Maçónica do Estado do Rio de Janeiro-- Triênio

1977/1980
I 8 - Presidente da Confederãção da-Maçonaria Simbólica do Brasi!I979/1981
I 9- Membro da Comissão Examinadora
de TrabalhosJuridicos de Estudantes do Con-

selho Federal da OAB - Prêmio "Visconde
de São Leopoldo"- 1978
20- Membro daS COiTiiss_ões de Publicação e Fmanças da Conferêii.da Nacional da
OAB. Anos 1980/1982

V- Trabalhos Jurídicos e Pãreceres
1 -A não inddência do lmposto de Indústria e Profissão do Município de Niterói na dis-

tribuição de lubrificantes e combustíveis 1965
2- Efeitos de cassação de mandato legislativo e suspensão de Direitos Políticos com
esteio nos editas revolucionários - I965
3 - "A Lei Complementar no 20 - Seus
efeitos para a Fusão das Seccionais da OAB
da Guanabara e do Estado do Rio de Janeiro."
Associação FluminenSe-- dos Jornalistas Concelho Regional de Corretores de Imóveis.
4- ''Estágio Forense"- Reunião diretores Faculdades de Direito - Guarapari
5 -A Unicidade de vencimentos da Magistratura no novo Estado do Rio de Janeiro
6 - Competência do Município de Canta·
gaio para percepção da cota parte do imposto
único sobre minerais
7 - O Direito Autoral. Direitos ConexOs aos
Direitos do Autor. Umites a seu exercido. O
Direito do produtor da "obra coletlva".
8- A unicidade de vencimentos do quadro
único do Ministério Público do novo Estado
do Rio de Janeiro.
9-Direito de acesso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeíro pelo critério
de antigúidade. Interpretação da faculdade de
aproveitamento estab~lecida na Lei Complementar n~ 20.

VI -Participação em Conclaves Jurídicos
I - 2• Reunião de Presidente dos Tribunais
de Justiça - 1985
2 - 3~ Reunião de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil Curibba - Paraná - 1972
3 - Simpósio sobre Exame de Ordem e
Estágio Profissiona1 da OAB- Guanabara 1973
4-XVIll Conferência da Federação lnteramericana de Advogados - Guanabara 1973
5 - V congresso Fluminense do Ministério
Público - Nova friburgo - 1973
6 -IV Conferência Nacional da OAB Guanabara- 1974
7 - IV Congresso de- Advogados do Rio
Grande do Sul-.Porto Alegre -1974
8 - II Conferência dos Institutos de advogados- Porto Alegre -I974

- 9-- I Conferência de Advogados Norte NorFortaleza - 1976
1O-III Conferência nacional das Caixas de
Assistência dos Advogados - Rio - 1976
11 -V Conferência Nacional da OAB Salvãdor-Bãhia - I976
12- VIl Conferência Nacional da OAB Curitiba - Paraná - 1978
13- VIII Conferência Nacional da OAB Manaus -Amazonas- 1980
14- rx Conferência Nacional da OAB Rorionópolis- Santa catarina - 1982
VII- Conferências, Pa/estrCis, A!figos e Disdeste -

cursos

I - ''A Nova Legislação Fiscal" -III Seminário- Clube de Diretores e Legistas- Nitef6í. Conferência - I976
-2 - "A Advocacia e Mercado de Trabalho"
- Uceu Nilo Peçanha - 1~ Seminário de
Informação Ocupacional. Palestra - Setembro de 1971 3 ...:..: "Problemas da juventude no Mundo
Moderno" - Patrocínio Perfeitura Municipal
de V~lença- Estado do Rio de janeiro. Conferêhcla -Agosto - 1971
4 ..:.._"Da Inconstitucionalidade da Contribufção de mais Valia no Código Tributário de
Niterói"- Instituto dos Advogados Fluminenses. Niterói - 1969
5-:-- "Contribuição das Classes Produtoras
para a Independência do Brasil" - SeiViço
Saciá! do Comércio - Teresópolis. Conferência - 1969
6 - "Tlradentes e a Inconfidência Mineira"
- Otlo de Palestras Corifemorativas do Sesquicentenárfo da Independência do Brasil Rio Bonito. Palestra
1- "Alberto Santos Dumont - Benemérito- da Humanidade" - Tribunal de Justiça
do aqtigo Estado do Rio de janeii'o - Niterói.
Palestra
8...:... "RL!Y ãarbp~"- Patrocfnio dp Conselho Estadual de CLiiturã-eFundação da Casa
de Ruy Barbosa. Conferência
9....:...."A DemOcracia e a-Independência do
Bfasil" -Fortaleza.....:.teará-7 de Setembro
de 1981
.
10- "Instalação dos Cursos Jurídicos no
Brasil"- Rotary Gub de Campos- CampoS
- Estado do Rio de Janeiro
I I - "Fundação da Organização das Nações Unidas"- _palestra- Ro_tary OubTeresópolis
12- "Angelo Giuseppí Roncalli - João
XXDI,_ O Papa da Paz"- Conferência Póblica
- Rio BOnito
13- Discurso Inaugura] da IX Conferência
lnteramerlcana de La Masoneria Sfmbolica Buenos Aires -Argentina
14- O Jurista e o Aperfejçoamento das
Instituições Democráticas do Estado - ConferênCia - OAB Petrópolis - 1977
15 -Discurso no TFR representando o
Conselho Federal da OAB na posse dos Minis-tros Carlos Alberto Madeira, Carlos Mário da
Silva Velloso, Evandro Gueiros Leite, Washington Salivar de Brito, Antonio Torreão Braz e
Laura FrancO l:eltão- I 977
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16- O Aperfeiçoamento da Democrad~.
Dever Permanentes do Advogado - palestra
Inaugural da 5~ Reunião de Presidentes das
subseções da OAB-do EStado do Rio de Janeiro-1980
. ·
··
17- A DeciãraçâO dos Direitos Humanos
- Palestra Rotary Club de São Gcinça1o
JB-:- Discurso ern homenagem ao Ministro
Thompson Flores em nome do Cohselho Federal da OAB em sessão especial do STf
,19--Prestaç:ão de Justiça e a Reform.a do
Poder Judiciário - Conferência - fórum de
Teresópolir-- Ciclo Permanente___de Estudos
Jurídicos
zo-:.._ Lei, ordci:m e liberdade-.:..:.. Os postulados do estado de direito -Jornal "O Advogado" nr. 6"fevereiro de 1973
21- "Advocaciã e Desenvolvimento" Art. Rev. OABIRJ Vol. O-1976
22 ...:..:.. O Reordenamento lnstituciOnãl do
Estado. - Faculdade de Direito- Campos
-1985
23- O Parlamentarismo e a Estabilidade
Democrática - OAB·RJ - Bom Jesus de
ltabapOana - 1986
- 24- "O Poder Judiciário e a Coristi'tuinte"
- OAB-RJ - Niterói - 1986

VI11 -Aulas Magnas Proferidas
1 - "A Advocacia"- Faculdade de Direito
de Barra Mansa
2 - "O Advo_gado e Sua Significação Pessoa]" -Aula Magna e Inaugural da faculdade
de Direito de Campos
4- "Estágio Profrssional"- Faculdade de
Direito de Niterói - Conclusão de estágio alunos do 59 ano

IX- Condecorações, 7TtUJos e Medalhas
1 -Colar do Mérito Juidiciário- Conferido
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do antigo
Estado do Rio de Janeiro, quando advogado
-·1975
2- COlar dO Mérito Judiciário - Coilferido
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro - I 988
3- Ordem do Mérito do Estado do Rio de
Jan~iro- outorgado pelo Governo do extinto
Estado do Rio de Janeiro,
4 - Comenda do Mérito Jurídico- Oswaldo Vergara - Conferida pela Ordem dos Advogados do BraSil - Seção do Rio Grande
do Sul
5 - Medalha 19 Encontro de Presidentes de
Tnbunais Eleitorais - Conferida pela Justiça
Eleitoral do Antigo Estado do Rio de Janeiro
6 - TítUlo de Odadão Honorário de Crun·
{ias • conferidO peJa rriunlcipalidade de Campos ~ Estado do Rio de Janeiro
7 - Diploma e Medalha - Sesqukentenário -da Independência do Brasil --Conferidos
pelo Gemeral de Exército Antoriio Jorge Correa - DD. Pres:idente da Comissão Exec~tiva
Central
8 - Medalha e Diploma Centenário de "AI~
berto Santos Dumont''. Conferidos pelo MinistériO- âa Aeronáutica
_
9 -Título de Cidadão do Estado do Rio
de Janeiro - Concedido pela Asssembléia
Legislativa- do EsfãdO em -17 ~8-78
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1O- Título de Cidadão Niteroiense- Cón· · a elevada deliberação de Vossas Excelências.
at:emPanhaâo de exposição de motivos do
Seubor Ministro de Estado d~ Justiça, o anexo
]?!"_9jeto de lei que "introduz alterações nos arts.
325 e 581 do CQ<;iigo de Processo Penal".
Brasília, 17 de fevereiro. de 1989.- José
12-Titulo de M.embro_Honorârio da Gran·

cedido pela Câmat:ª_Munldpal de Niterói em
28-9-79
11 -Titulo de Membro Honorário da Grande Loja Maçónica da Argentina
de Loja Maçónica do UrugUai.

OFICIOS
Do Sr.l 9 Secretário da Câmara dos De·
putados, encaminhando à revisão do Se·
nado autógrafos dos seguintes projetas:

5antey.

.

EWGM/SM/ N' 25.

Em fevereiro de 1989
Exelentíssimo Senhor Presidente da República:

O valor da fiança, no_ Código de Processo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

Penal, continua ftxado em "cruzeiros" (art.
325 ): no mínimo, quatrocentos cruzeiros e,
no máximo, quarenté) mif cruzeiros. Com as
subSeqUentes alterações ocorridas no sistema
monetário, primeiramente com a instituição
do ''cruzado'~ depois com o advento do "cruzado novo" aqueles valores perderam expressão económica. Para se ter idéia da desatua0 Congresso Nacional decreta:
Art. I" Os arts. 32S e 581 , inciso V, do
lizasão da fiança, entre nós, basW_ considerar
Código de Processo Penal (Decreto-Lei no
que, mesmo aplicando-se o aumento até o
décuplo, exc:epclonalmente permitido pelo pa3.689; de 3 de outubro de 1941 ) passam a
vigorar com a seguinte redação:
·
rágrafo único do art. 325, o valor máximo da
-fl"ãOça, em termos .;rtl,.lais, é de NCz$ 0,40 (qua:
"Art. 325~- O valor da fiança será f.xarenta_centavos).
do pela autoriclade __que a conceder nos
Isso toma ridículo o deferimento de fianç?l,
seguintes limites:
nos casos previstos em lei, sobretudo nO$ delia) de 1 (um) a 5 (cinco) salá_rios míni- tosdenaturezapatrimonialou econôm!ca,nos
mos de referência_.__quc'.lndo-·se tratar de
quais o proveito e<:.onômico auferido pelos
agentes da infração penal pode atingir cifras
infração punida, no grau máximo, com
pena privativa da liberdade, até 2 (dois)__ elevadas.
Se a fianç-a, contUdo quando cabível, é direianos;
b) de 5 (cinco) a 20 (vinte) salários
~ subjetivo, processual, constitucionalmente
assegurado (art. 6°, LX.Vl, da ConstituiÇão vimínimos de referência, ·quandO se tratar
de infração punida com pena privativa
gente), impossível negá-la, em bom número
de casos, o que acrescenta, ante a desatuada líberdade, no grau rnáxlmo, até 4 (quatro) anos;
lização referida mais um fator de enfraquecimento de nossa legislação, na área criminaL
c) de 20 (vinte) a -J(j() (cem) sã1áriÕs
mínimos de referêndª, quando o máJdmo
O projeto, que tenho a honra de levar ao
de pena cominada for superior a 4 (quasuperior julgamento de Vossa Excelência, pre~ê alteração do art. 325 do Código de Processo
tro) anos,
Parágrafo único. Se ªs.s.im o rêco_·
Penal, com a fmalidade de atualizar oS valores
mendar a situação ec:onômica do indicia- da fi_ança tomando-se por base o salário mínído ou acusado, a fiança poderá ser;
t:fi~:de referência, hoje fixado em NCz$ 36,74
I- reduzida até a metade dos valores _(trinta e seis cruzados novos e setenta e quatro
se!ltavos), pelo Decreto n? 97.454, de-15 de
acima previstos;
D-aumentada, pelo juiz, até 20 (ViÕte) janeirO de 1989, de modo a estabelecer critério
!rJenos sujeito a desatualizaçóe$ futuras.
vezes em relação a seu valor máximo.
Rutra alteração proposta será o ttem do
Art. 581. ················-···--··-art. 58! do aludido diploma legal, para nele
···················~.._._
--=--'---~luída como hipótese de recurso em senV- que conceder, negar, arbitrar, cas- tido estrito, a revogação dC prisão preVentiva
sar ou julgar inidônéã a fiànça~ indeferír e c-oncessão de liberdade provisória, para sarequerimento de priSão preventiva ou re- nar evidente lacuna da legislação vigente.
vogá-la, conceder lib~rdade pro~sória ou
Apro_veito a oportunidade para renovar a
Vossa b.celêl1da oS protestos do métt"mafs
relaxar a prisão em flagrante."
Art. Z> Esta_leiJ~ntra ern vigor na data de
p~fundO respeito.- ~Car Dias COJTêaF Misua publJçaç::ão.
mstro de Estado da Justiça.
Art. 3o Revogam-se as disposi~ões _er:n
LEG!Sl.ÃÇÃO OTADA
contrário.
CONSTITWÇÃO DA REPÚBUCA
MENSAGEM N' 75, DE 1989
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
Excelentíssimos Senhores .Membros .do

N•4,de 1989
(N• 1.515189, na Casa de origem)
De iniciativa do Senhor Pr_esidente da _Repóbllca
Introduz alterações nos arts. 325
e 581 do Código de Processo Penal.

............ n _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - - - -

Congresso Nacional:
.
Nos termos do § 1o do art. 64 da Constituição Federal, tenho a honra de submeter

•

v

··················---Tfr""I·-UL-0. ll-····----c
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
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QPÍTU~Ol

Dos Direitos e Deveres
__lnc;l_ividua}s e <;otetivos
Art :t> Todos são iguais perante a lei, sem
distinÇão dEi qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito à vldã, ·à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
-···-·········------·--··--··-~·-'""--·

LXVI- ninguém será levado à prisão ou
nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
pravtsória, com pu sem fian~a;-

•••n•••-•·---·-.._.....-••---·----~;:-••••~__;..
TITULO IV

Da Organização dos Poderes
CAPITULO!

Do Poder Legislativo

SEçAO VIII

Do Processo Legislativo

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

;;;-

SuSSEçAOlll
Das Lei&

Art 64. A discussão e votação dos proje:tos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Fed_eral e dos Tribunais Superiores terão irúcio na Çãmara dos
Deputados.
_ _ ___
§ 1~ O Presidente da República poderá
solicitar urgência para apreciação de projetas
de sua iniciativa.
§ 2"? Se, no caso do parágrafo anterior,
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal_
não se manifestarem cada qua1, sucessivamente, em até quarenta cincQ dias, sobre a
proposição, será está incluída na ordem do
dia, sobrestando-se a delibe~ação quanta _aos
demais assuntos, para que se-ultime a votação.
§ 3 9 A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados farse-á no prazo· de dez dias, observado quanto
ãd mais o disposto no parágrafo anterior.
§ 4~ Os prazos do § 2ç não correm nos
períodos de recesso do Congresso Naciona1,
ne~ se _aplicam aos proJetas de código.

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DECRETO-LEI N• 3.689.
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941

UVROI
Do ProcesSo em -GeraJ

···············-···----TfrULO IX
Da Prisão e da Uberdade Provisória
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CAPÍTULO V
Da Prisão Administrativa

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

,-----~

Art 325. O valor da fiança será fixado pela
autoridade qae a conceder nos limites seguin-

tes: de quatrocentos cruzeiros a dez mil cruzeiros, quando se tratar de infraç:ão punida, no

grau máximo, com detenção ou prfsão simples até um ano; de mil cruzeiros a vinte mil
cruzeiros, quando o máximo da: pena não for
além de dois anos; de mil e quatrocentos cruzeiros a trinta mil cruzeiros, qua:hdo não for

além de três anos; de dois mil cruzeiros a
quarenta mil cruzeiros, ·quando for maior de
três anos.
_
__

Parágrafo único. Se .clSSíffi o recomendar

XVII- que decidir sobre a unificação de penas·
Xvm- que decidir o incidente de falsidade;
XfX-qlie decretar medida de segurança,
depois de transRai a sentença em_julgado;
XX- que impuser medida de segurança
por transgressão de outra;
XXI- que mantiver ou substituir a medida
de segurança, nos casos do art. 774;
XXIl- que revogar a medida de segurança;
XXIII- que deixar de revogar a mediPa de
segurança, nos casos em que a lei admita
a revogação-;
XXIV- que converter a multa em detenção
ou em prisão simples.
·
(Á Comissão Especial que examina o
PLC n• 175/89.)

a situação econômk:a do réu, a fiança poderá

ser:
I - reduzida até o máximo de dois terços;
U- aumentada, pelo juiz, até o _décuplo.

PROJETO DE DECRETO LEGISLA·

······························-----

(N"' 125/86, na Câmara dos Deputa-

··-

___

TÍTULO I!
Dos Recursos em Geral

.............,.............. ,..•,., ..........

CAPÍTULO II
Do Recurso em Sentido Estrito

Art 581. _ Caberá re_curso, no sentido estri·
to, da decisão, despacho ou sentença:
I - que não receber a denúncia ou a queixa;
D- que concluir pela incompetência do juízo;
DI- que julgar procedentes as exceções.

salvo a de suspeição;
IV- que pronunciar o_u impronunciar o réu;V- que conceder, negar, arbitrar, cassar
ou ju1gar inidônea a fia_hÇa, OU indeferir requerimento de prisão ·preventiVa ou relaxar prisão
em flagrante;
~
VI- que absolver o réu, nos casos do art.
411;
VII- que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;
VIU-que decretar a prescrição ou juJgar,
por outro modo, extiuta a punibilidade;
IX- que indeferir o pedido de reconhecimento_da presçriç_ão ou de outra causa extintiva da punibilidade;
X- que conceder ou negar a ordem de

habeas corpus;
XI- que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;
XII- que conced.er, negar ou revogar livramento condicional;
xm- que anular o processo na instrução
criminal, no todo ou em parte;
XIV- que incluir jurado na lista geral ou
desta o excluir;
XY- que denegar a apelação Ou a julgar
deserta;
XVI- que ordenar a suspensão do proce~
so, em virtude_de questão prejudicial;

nvo
dos)

LIVRO DI
Das Nulidades e dos Recursos em Geral

~

.. !'!• 5, DE 1989

Aprova o teXto da Cor.venção lnp
ternacional de Telecomunicações, assf·
---nado em Nairobi, Quiênia, em 1982.

o cOflgl'ess-:1--Nãcionai decreta:Art. 1~ Fic::a aprovado o textó da Conven·
ção Internacional de Telecomunicªções, assinado em Nairobi, Quênia, em 1982.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM N• II, DE I 986
Subiiief:e à consfderação do Congres·
so Nacional~ o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado
em Ndi_!"fJí. QUénia, em 1982.

Excelentíssimos- Senhores_ M~mbros do
Congresso Na.don.al:
Em conformidade com o disposto no artigo
44, incis_o I, da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada consideração
de Vossas Excelências, acompanhado de ex·
Posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto da convenção Internacional de Telecomunicações,
assinadO em Nairobi, Quênia, em 1982.
Brasília, 9 de janeiro de 1986.--:- José Sar·.
ney.
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Ã ConVenção Cõnstitutiva da União lntemadonal de Telecomunicações compõe-se, res·
pectivamente. de disrJosições fundamentais e
do reguJamento geral da União. As disposições fundamentais da Convenção se dividem
em:
a) composição, objetivos e estrutura da
União;
b) disposições gerais relativas às telecomunicações:
c) disposições gerais sobre radiocomuni·
cações:
d) relações com as Nações Unidas e organismos internacionais;
e) aplicação da Convenção e dos Regulamentos;
f) definiÇões gerais.
O Regulamento Geral consiste dos seguintes itens:
a) funcionamento da União;
b) disposições gerais referente às Conferências;
c) disposiçóes gerais relativas aos Comitês
Consultivos Internac:-ionais;
d) Regulamento Interno das Conferências
e outras Reuniões;
e) disposições diversas.
3.- -As atualizações es.tatutári~ d~s Conven·
ções .Internacionais de T eiecomunicações são
promovidas, periodicamente, em virtude da
rápida evolução tecnológica no setor de tele·
comunicações. A Convenção de Naírabi substitui a Convenção lntenia.dorial de_T.~étomu- .
nicaç:ões, celebrada em Terremolinos em
1973, da qual o Brasil é Parte COntratante.
O-textO (epreSerita uma versão revista_ e am:-.
pliada do instrumento de 1973:
4. b BtásiL que dispõe da quinta maior rede
de radiodifusão do mundo e·ae _um plano real
e- ambicios·o na área de telec:-omunicaÇões, .
tem necessidade de preservar seus interesses,
o que pode ser, dentre outros, realizado atnwés
de sua atuação n_o âmbito da urr, organização
de excepcional relevância para a harmonia e
compatibilidade operacional das telecomuni·
caçôes.

-5. OMi~iStédO das CõffiunicaçõeS solicitou
as providências parei ratificação_,_ pelo Governo
brasileiro, da Con~nÇão de NairoJ?i, havendo
es_dar~.cido que o depósito do !nstrumento de
ratificação qeverá ser efetuado~ 1_1_0 pr~O i'nais
curto possível, visto que os Países ·que não
o tiverem feito poderão ficar impedidos de
EXPOSIÇÂO DE MQTJYOS N' DTC:IcAvsRC/ vQtar. em qualquer Conferência da _u}T, ém
178/ETEL UIT, de 11 de janeiro de 1985.
qualquer Sessão do Conselho de Administra- ·
Do Senhor Ministro de Estado das Relações ção, em reuniões dos órgãos pennanentes da
·União ou sobre qualquer matéria submetida
Exteriores.
a voto dos Estados-Membros por correspon·
A Sua Excelência o Senhor_
dência.
Doutor José Samey,

Presidente_:da_República
Senhor Presidente,
Tenho _a_ honra de:_ ,sybmeter a alta consideração de Vossa Excelência o anexo texto da
CoriVenÇã6 lntemacional de Telecomunicações, col_lcluido em Nairobi, Quênia, em _1982,
-por ocasião -clã CÕnferênciâ de I?lenipotenciá- ·
rios da União Internacional de Telecomunicações (UIT).

6. Nessas condições, submeto à etevada
consideração de Vossa Excelência o- anexo
projeto de Mensagem ao Congresso Nacional,
para o encaminhamento do textO do réferido
Ato Internac_ional à apreciação âó Poder_LegtSIativo.
Aproveito a opOrtunidade para renovar a
Vossa Excelência, Senhor Presidente, oS protestos do meu mais profurido res~ito.
·-
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9. a) _cada Membto tem o direito de partidpar das conferências da União, é elegível
· para o Conselho de Ãdministração, e tem direito a apresentar candidatos para os cargos eleDisposições Fundamentais
tivos dos órgãos permanentes da União;
Preâmbulo
10. b) cada Membro, considerando-se as
1. Reconhecendo em toda sua plenitude
rese!Vas prevista nos números 117 e 179, tem
o direito soberano de <::ada país de regula- direito a um voto em todas as conferências
mentar suas telecomunicações e tendo em da União, em todas_ as ~un_iõe:s dos Comitês
conta a importância crescente .das telecomu- Con_s__uJJ;ivos Internacionais e, se fi~r parte do
nicações para a salvaguarda da paz e o desen- Conselho de Administração, em todas as se~
volvimento social e eç_onômico- d~todos os sõ_es do referido Conselho;
países, os plenipotenciários dos governos con- ·- 11. . c} cada Membro, considerando-se as
tratantes, com o objetivo de facilitar as relareservas previstas nos números 117 e _179,
ções pacíficas, a cooperação internacional e
tem igualmente direito a um voto em todas
o desenvolvimento económico e ~i~l entre as consultas efetuadas por c~rrespondências.
CONVENÇÃO INTERNAC\QNAL
DE TELECOMUNICAÇOES
PRIMEIRA PARTE

os povos por meio do bom funcionamento
das telecomunicações, celebram de comwn

acordo a presente ConVenção, qué e-o instrumento fundamental da_(J[tiãQJnternacional de
Telecomunicações.

CAPITULO I
Composição, Objetivos
e Estrutura da União
ARTIGO I

Composição da União

2. 1. A União InteroªciQD_aüle Telecomu~
nicações compõe~se de MembroJS que em
consideração ao princípío de universalidade
e ao inter~_sse de que a participação da União
seja universal, são:
3. a) todos os países enumerád6S no Anexo 1, que assinam ou ratificam a Convens:áo
ou expressam sua ad_~Q_a mesma;
4. b) todos os países não enumerados no
Anexo 1, que se tornam Membros das Nações
Unidas e expressam sua _adesáo à Convenção
segundo as determinações do artigo 46;
5. c) todos os pafses soberanos não enumerados no Anexo 1, que não sào_ Membros
das Nações Unidas e que expressam sua adesão à Convenção; segundo as determinações
do artigo 46, tendo seu pedido de admissão
na qualidade de _Membro da União aceito por
dois terços dos membros d~ Uni~o;
6. 2. De conforrniclade com ~disposições
do número 5, se um pedido de admisSão na
qualidade de Membro for apresentado no intervalo entre dua_s Conferências de _pl~(1ipoten
ciárlos, por via diplomática e por intermédio
do país onde _se encontra a sede da União,
o Secretário-Geral consultará os Membros da
União; será considerado como abstenção o
fato de um Membro não responder, no prazo
de quatro meses, a partir da data em que tenha
sido consUltado.
ARTIG02

Direitos e Obrigações dos Membros
7. 1. Os membros da União terão os direi~
tos e estarão sujeitos as obrigações previstas
na Conve_nção.
a 2~ Os direitos dos Mern_bro_s no_ que-se
refere à sua participação nas Conferências,
re-unl0Ps e consultas da União são os seguinir>~-

ARTIG03
Sede da União

12. A sede da União encontra-se em
bra.
ARTIG04

Objetivo da Onião

Gene~
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22~ e)_ prOmove a cooperação entre seus
membros com vistas ao estabelecimento de
tarifas ao nível mínimo, compatível com um
serviço de boa qualidade e uma gestão financeira das telecomunicações sólida e independente;
23. I) promove a adoção de medidas que
permitam garantir a segurança da vida humana, pela cooperação dos serviços de telecomunicações;
24. g) realiza _estudos, estabelece regula~ __
mentes, adotél_resoluções, formula r~comen
dações e opiniões, coleta e pubUca infonnações concernentes às_ telecomunicações.

ARTIG05
Estrutura da União

25. A União compreende os seguintes órgãos:
26. 1. a_Q:mferência de Plenipotenciários,
órgão sUpreffio da União;
27. 2. as Conferências Administrativas;
28._ 3. o Conselho de Administração;
29. 4. os órgãos permanentes abaixo designados:
3_0. a) secretatia Gera~
31. b) Junta Internacional de Registro de
Frequências (lFRB);
32. c) Comitê Consultivo Internacional de
RadiocomüniÇãçõe"s (COR);
33. d) Coiiiitê Consultivo Internacional de
Telegrafia e Telefonia (CÇITT)_.
-

13. ·1. A Urilâo tem por objetivo:
14. a) manter e ampliar a cooperação internacional entre todos os membros da União,
para o aperfeiçoamento e o uso racional das
teleçomunicações de todos os tipos, bem como promover e oferecer assistência técnica
aos países em desenvolvimento no campo das
telecomunicações;
~ 15. h)__ promOver o desenvolvimento de
ARTIG06
_
r6e1oS_-lê_ciücQS_ e sua operação mais eficaz,
Conferênda de Plenlpotencláilos
co-m vistas a aumentar o rendimento dos servi34. 1. A Conferência de Plenipotendárfos
ços c;le telecomunicações, de incrementar seu
é composta p'ot delegações que representam
LISP e tomar sua utilização pelo público_a mais
os Membros. É normalmente convocada de
geral possível;
16. ç) harmonizar os esforços das nações cinco em_cinc.o anos, e o intervalo entre as
Conferências de Plenipotenciários sucessivas
para esse fim.
17. 2. Com esta finalidade,-em particular, não deve exceder a seis anos.
35. 2. A Conferência de Plenipotenciários:
a União:
36. a) determina os princípios gerais a se18. a) realiza a atribuição de freqüênciãS
do espectro radioelétrico e o registro das con- rem seguidos pela União visando a atingir os
signações de freqüência, de modo a evitar in- objetivos enunciados no artigo 4 da presente
terferências pr~judicia!s entre as estações de Convenção;
37. b) examina o Relatório do Conse1ho'de
radiocornunicaç:ões dos diferentes países;
19._ ,b) coordena esforço_s no sentido de eli- Administração _sobre as atividades de todos
minar interferências prejudid3ls entre as esta- os órgãos da União a partir da última Confeções de radiocomunjcac;:ões dos diferentes rência de Plenipotenciários;
países, e de aperfeiçoar a ublização do espec38. c) estabelece as b~s para o orçatro de frequências radioelétricas;
20. c) promove a cooperação internado- _ mento da União e o teta de suas despesas_
para o período até a próxima Conferência de
nal através do fornecimento de assistência técnica--aos países em desenvolvimento bem co- Plenipotenciários, após ter examinado todos
os aspectos p-ertinentes das atividades da
mo a criação, o desenvolvimento e_ o aperfeiUnião durante esse peóodo, incluindo_ o proçoamento das instalações e das redes de telegrama das conferências e reuniões, e qualquer
c:.omunicações nos pafses em desenvolvimenoutro plano a médio prazo apresentado pelo
to, por todos os meiqs que disponha e, em
particular, por meio de sua_ participação nos Conselho de Administração;
39. d) formula todas as diretriies -gefais
programas adequados das Nações_ Unidas e
empregando seus pr6prioi recursos, quando relacionãdas cOm o efetivo- da União e. ftXa,
se necessário, os salários básicos, as escalas
cabível;
21. d) coordena esfOrços no sentido de salariais e o sistema de pensões e indeniza.
permitir o desenvolvimento harmonioso dos ções de todos os funcionários da União;
40. e) examin1=1 as_ contas da União e as
meios de telecomunicações, notadamente
aprova definitivamente, se apropriado; aqueles que utilizam técnicas espaciais, de
41, f} elege os Membros da União que
maneka a aproveitai ao máximo as possíbiirão constituir o Conselho de Administração;
lldades que oferecem;
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g) elege o Secretário Geral e o Vice-

Secretárlo Geral e fiXa a data em que deverão __
tomar posse em seus cargos;
43. h) elege _os Membros da tFRB e fiXa
a data em que deverão tomar posse em seus
cargos;
44. i) elege os diretores dos Comitês

Consultivos Internacionais e ftXa a data em
que deverão tomar posse em seus cargos;
45. j} revê a Convenção; caso o cohsidere
necessário;
46. k) conclui ou revê, se necessário, os
acordos entre a União e outras organizações
internacionais, examina cada acordo provisório realizado pelo Conselfio de Administração,

em nome da União, com essas organizações,
adotando a esse respeito as medidas que julgar adequadas;
47.

I) ocupa-se de todas as demais ques-

tões sobre telecomunicações que julgar necessário.
ARTIG07
Conferências Adnünlstratlvas

48. 1. As confeiêndas administratiVas
da União compreendem:
49. a) as conferências administrativas
mundiais;
50. b) as conferências administrativas regionais.
51. 2. As conferências administrativas
são normalmente convocadas para tratar de
questões específicas de telecomunicações.
Somente as questões inscritas em sua ordem
do dia poderão ser debatidas. As decisões a dotadas por estas conferências devem obedecer,
sob quaJquer circunstância, às disposições da
Convenção. Ao adotarem resoluções e decisões, as conferências admin1strativas devem
considerar as repercussões financeiras previsíveis e fazer o poss(vel para evitar aquelas
que possam exceder os limites máximos dos
créditos fixados pela COnferência do PlenipotenciáriOs.
52. 3. ( 1) a ordem do dia de urna conferência administrativa mundia1 poderá conter:
53. a) a revisão pareia] dos Regulamentos
Administrativos enumerados em 643;
54. b) excepcionalmente, a revisão completa de _um ou vários desses Regulamentos;
55. c) qualquer outra questão de caráter
mundial da competénda da conferência.
A ordem do dia de uma Confe56.
rência Administrativa Regional s6 poderá conter questões específicas de telecomunicações
de caráter regional, incluindo as diretrizes destinadas a Junta Internacional de Registro de
freqüências no que se refere àS Suas atividades relativas à região_ em pauta, desde que
essas diretrizes não sejam contrárias aos interesses de outras regiões. Além disso, as decisões_ dessa conferênda devem obedecer, em
qualquer circunstânda, às disposições dos Regulamentos Administrativos.

e)

ARTIGOS
Conselho de Adminlsbação

e)

57. I.
O Conselho de Admimlstração
compõem-se de quarenta e um Membros da
União eleitos pela Conferência de Plenipoten-

ciários, considerandowse a necessidade de _
uma_distribuição equitativa de seus postos entre todas as regiões do mundo. Exceto no
caso de vagas ocorridas nas condições especificadas pelo Regulamento Geral, os Membros
d~ União eleitos para o Conselho de Administração desempenharão_ seus mandatos até_ a
data em que a Conferência de PlenipOtenciá.:
rios proceder à eleição de um novo Conselho.
Estes-Me!TibroS--são reeiegíveis.
58. _ f) Cada Membro do Conselho designará Para atuar no COnselho uma pessoa que
poderá ser assistida por um o mais assessores.
59~ 2. O Conselho de Administração estabelece seu próprio regulamento interno.
60. 3. No intervalo entre as Confeiências
de Plenipotenciários, o Conselho de Administração atuará como mandatário da Conferênw
cia de Plenipotenciários, dentro dos limites dos
poderes por ela delegados.
61. 4~ (1) O Cõnselho de Administração
está encarregado de adotar todas as medidas
que faciütarem a execução, pelos Membros,
das disposições da Convenção, dos Regulaw
mel-tto-s Ãdministrativos, das decisões da Con- ferência de Plenipotenciários e, se apropdado,
dãs decisõeS âe OutraS COnferêcias e reuniões
da_ União, bem como de executar, todas as
demais tarefas que lhe são designadas pela
C6nferênciã: de PlenipotenciáriOs.
62. f) Define- a cã.dá ano ã Política de assistência técnica de acordo- com os objetivos
_
da UniãO.
63_~ __ (3} Assegura a CoOfdenação eficaz
das atividades da União e exerce controle fi·
nanceiro efetivo sobre os 6rgãos permanentes.
64. (4 ) Promove a cooperação interTiacionãJ C:õin vistas a assegurar, -através de t~dos
os meios à sua disposição, e particularmente
através da participação da União nos programas apropriados das Nações Unidas, a cooperação fécnica com os países em via de desenVÕivimento, segundo -~y-objetivo da UnJão, cJue
é favorecer, por todos os meios possíveis, do
desenvolvimentO das tele_comunicações.
ARTIGO 9

Secretaria Geral
6S. 1. Ú) A Secre~ria GeraÚ dirigida por
um Secretário Geral _assistido por um Vice-Secretário Geral.
66. f} O Secretárlo Geral e o ViCe-Secretário Geral tomam posse no cargo na data
lixada por ocasião de sua eleição. Permanecem normalmente em suas funções até a data
fixada pela Conferência de Plenipotenciários
durante sua reunião seguinte, e s6 serão reelegíveis uma vez.
67. f) O Se.cretário__Geral adota to_das as
medidas necessárias para que os recursos da
União sejam utilizados com e--corromia, e é responsável perante o Conselho de administração por todos os aspectos administrativos e
financeiros das atividades da União, O ViceSecretário _Geral é responsável perante o Secretário Geral
6& 2. -ct) Caso fique vago o carg'o de Secretário Geral, sucedêRio-á neste o Vice-Se-
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cretário Geral, que o conservará até a deita
fixada pela pr6xima Conferência, podendo ser
eleito para este cargo sob reserva do disposto
no número _66, QUando nestâ.s condições o
Vic_e-Secretário Geral suceder ao secretário
Geral em s_uas funções, considerar-se-á_ que
o cargo de Vr.ce-Segetário Geral tomou-se vago na mesma dati e aplicar-se-ão as dispo-sições _do número 69.
69. f) Se o cilrQO dé Vic_e_-secretário Geral tomar-se vago mais de 180 dias antes da
data fiXada para a convOcação da pr6xiina
Conferência de Plenipotenciários, o Conselho
de Administração nomeará um sucessor para
a duração do mandato restante a cumprir.
70. f} Se os cargos de Secretário Geral
e Vice-Sec!'EitáriO Geral tomaremRse simultaneamente_ vagos, o funcionáriO de cargo eletiw
vo que estiver há mais tempo em serviço exer·
cerá as funções de Secretário Geral durante
um períodO que não exceda a 90 dias. O CoO~
selho de adminfst.ração nomeará um Secretário Geral e, se os cargos tomarem-se vagos
mais de 180 dias antes da data _fiXada para
a cOnVOcação- da próxima Conferência de Plenipoteilciários, ele nomeará igualmente um
Vice-Secretário Geia1.- Os fUnCionários assim
nomeados permanecerão no cargo durante
o restante do mandato de seus predecessores.
Estes funcioriárlos poderão candidatar-se ao
cargo de secretário Geral Ou de _Vice-SecreEário Geral na Conferência de Plenipoteciádos
citada.
71. 3. O Secretário Geral atua na qualidade de representante legal da União.
72. 4. O Vice-Secretário Geral assiste o
Secretário Geral no exercício de suas funções.
e assume as tarefas particulares a ele confiadas pelo Secretário Geral. Exerce- as funçõeS
do Secretário Geral na ausência deste.
ARTIGO !O

Junta lntemadonal de
Reglsb'o- de Freqüêitdas
73.

1. A Junta Internacional de Registro

de Freqüênclas (IFRB) é composta por cinco
membros independentes, eleitos pela Conferência de Plenipotendàrlos. Estes membros
são eleitos entre os candidatos propostos pelos países Membros da União, de maneira a
assegurar uma distribuição equitativa entre as
regiões do mundo. Cada Membr:o do;~ QoiãQ
não poderá propOr mais que um candidato,
originário de seu país.
74, 2. Os Membros da Junta ln~macioR
nal de Registro de Freqüéncias assumem ~eJ.LS
cargos nas datas fiXadas por ocasião de sua
eleição e permanecem nos mesmos até as
datas fixadas pela Conferência de Plenipotenciários seguinte.
75. 3. Os Membros da Junta Internacional de_ Registro de Freqüênc:jas, nO desem·
penha de suas funções, não representarão seu
país ou uma região, mas atuarão como agentes imparciais investidos de um mandato internac;ional.
_
__
_
76. 4. As funções essenciais daJunta_lntemac:::ional de Registro de Freqüências C:Oflsistem em:
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77. a) efetuar a inscrição e o registro me~
tódicos das consignações de freqüência feitas
pelos diferentes países, conforme o procedimento estabelecido no Regulamento de Radiocomunicações e as decisões que poderão

vir a ser adOtadas por conferências competentes da União, a fim de assegurar o reconhecimento intemadonal ofic:::iiD;
78. b) efetuar, nas mesmas condições e

com o mesmo fim, uma inscrição metódica

das posições designadas pelos países aos satélites geoestadonáiios;
79. c) assessoraras Membros com vistas
à operação do maJOr número possível de ca-

municãÇões, que, conforme o número 83,_
competem ao COR.
85. (3") No cumprimento de suas tarefas,
cada Comitê Consutlivo lntemacional deve dar_
a de.vida atenção ao estudo das questões e
à elaboração das recomendações diretamente
ligadas à criação ao desenvolvimento e ao
ãpe-rfeiçoamento das telecomunicações_ nos_
pafses em desenvolvimento, no campo regional e internacional.
86. 2. Os membros dos Comitês COnsultivos Internacionais são:
87. a)_ _de direito, as ad_ministrações de tçdos os Membros da União;
_
88. _b) qualquer empresa privada de operação- l'etbhhecida que cOm a aprovação do
Membr_o que a reconheceu, solicitar a participação nOs trabalhos desses, Comitês.
89. 3. O fun<::ionamento de cada Comitê
Consultivo lnternaciorial é- asseguradO:
90. a) Pela Assembléia Plenária;
91. b) pelas comissões de estudo que
constitui;
·- 92.- c) por um Diretor, eleito pela Conferêiicia de Plenipotenciários e nomeado segUndo o· ftúiliero 323.
-93~-..f -EXistirá uma Comissão Mundial
do -Plano bem como Comissões RegionaiS dO
Plano, conforme as decisões cOnjuntas das
assembléias plenárias dos Comitês ConsulffYos -Internacionais. Estas Cõmlssões elabo·
ra~ um _plano Geral para a rede internaciOnal
de_ telecomunicaçõ~s, a fim de f~cilitar o desê'r:iVólvimento spordenado dos servi_ç:os inter~
nacionais de telecomunicações. S_ubmetem
aos Comitês Consultivos Internacionais ques·
tões cujo estudo representa um interesse parti·
cular_ para os_ países em desenvolvimento e
que estejam na esfera de competêhda desses
Comitês.
94. 5. As Comissões Regionais do Plano
podem: ãssbciar estrcítamente a seus" traba~
lhos as organizações regionais que assim o
·
·
desejarem.
95. 6. OS métodos de trab"!Jho dos Comitês ConSultivos Internacionais_ acham-se defifiidãs no Regulamento Geral.
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9a ~ O Comitê de Coordenação examinei igualmente as demais que-stões que lhe
são confiadas segundo a Convenção, e tod~$
as questões que lhe são submetidas pelo Conselho de Administração. Após estudá:-los, o
cometê apresenta ao Conselho de Administração um relatório por intermédio do Secretário Geràl.
ARTIGO 13

Funcionários Eleitos e Pessoal da União

__99. _1. (l}_No desempenho de suas funções,_os_ ~undonários eleitos, bem como ó peS- soai da União, não devem Solkitar ilem aceitar
instruções de qualquei- governo, nem de qualnais radioelétricos nas regiões do espectro de
quer autoridade_ externa à União. Devem_ @sfreqüéncias onde possam produzir-se interfeter-se de qualquer ato incompatível com sua
rências prejUdiciaiS, e com vi_st11 li utilização
.condiçãQ de funcionários internacionais.
equitativa, eficaz e econômicti da órbftll dos
100. {~) Ca"da Membro deve respeitar o __
satélites geoestacionádos_._co_n:;ldJ:rando-se _as
caráter exclusivamente internacional das fun~
necessidades áos Membros que requerem asções dos funcionários eleitos e do pessoal da
sistência, as necesSjáades eSpecfflcãS dcs_paíUnião, e não tentar influenciá-los na execução
ses em desenvolvimehtO-inJ situat;ão iJepgráde suas tarefas.
lica especial de certos pafses.
1O1. (3) Fora de suas funções, os funcio80. d) exec_u_tar todas as demais funções
nários eleitos, bem como o pessoal da União,
complementares relacionadas com a consig11~ _4ev~m ter participação ou ínteresses finação e utilização de freqüéncias~ bem _comQ_
nanéeiros de qualquer natureza em qualquer
à utJ'lização equitativa da 6rbit~ dos satélites
- empresa que se ocupe de telecomunicações.
geoestacionários, conforme os_ procedimenA expressão "interesses financeiros", no·en~
tos previstos no Regufari7ento de ftadiOcomutanto, não deve ser interpretada como oposinicações, prescritos por uma conferênciação à continuação de_ benêficios âe aposeõ:'
competente da União ou pelo Coriselho de
tadoria provenientes de emprego ou serviço
Administração com o COnsentimento da maioanteriores.
- ·-··- - -·ria dos Membros da Unj~o_. tendo em vista
102. (4) Para garantir o funcionamento
a preparação dessas confe~ci{!fs ou a _exe.cuda União, C_ada país Membro· cUjO cidação de suas decisões;_
dãO fôr eleito SecretáriO-treral, Vice-Secretii81. e) prestar ~ssistência técnica na prerio-Geral, Membro da Junta Intemadonal de
paração e organização das conferências de
Registro _de Freqüências Ou Diretor de um Coradiocomunicações, consultando, se procemitê Consültivo lntemacional deve, n~ rrte_dfd_a
dente, os demais órgãos permanentes da
do p·oss[vel, abster-se de convocá-lo entre
União; considerando as diretrize_s do Conselho
duas ConferênCias de Plenipotenciários.
de Administração relativas à execução desta
103. 2. O Secietário-Gefal, o Vice-Se~
preparação; ·a ·Junta dará igualmente assiscretário-Geral e os Di retores dos Comités Contência aos países em desenvolvimento nos trasultivos {nternacionalsJ bem como os membalhos preparatórios dessas COnferências.
bros da Junta Internacional de Registro de Fre82. I) atualizar os regístros indispensáveis
qüêriciaS,- devem se"r riàdónaiS de países drferelativos ao exercido de suas funções.
rentes, Membros da União. Quando da eleição
desseS fUflClciiiâriOS; âevem-se levar em conta
ARTIGO 11
os prinCíPios eXpostos no número 104 e unia
ARTIGO 12
Conútês Consultivos Internacionais
distribuição geográfica equitativa entre as reConútê de Coordenação
giões do mundo.
83. I. (1) O Corriltê Consultivo Interna96. 1. O Comitê de Coordenação é com104. __ 3. O principal fator a ser considedona! de Radiocomunicações (COR) está en- posto pelo Secretário Geral, pelo Vi<:e~Secre J'ado rÍo recrutamento e determinação d.;~s
carregado de efetuar estudos e de emitir reco~ tário Geral, pelos Diretores dos Comitês Concondições de serviço do pessoal será a necesmendações sobre as questões técnicas e ope- sultivos Internacionais e pelo Presidente e Vi- sidade de assegurar à União os serviços de
racionais referentes especificamente as radio- ce-Presidente da Junta Jnternadonal de Regispessoas dotadas do mais alto nível de eficiên·
comunfc:ações, sem limitação qUanto à gama tro de Freqüências. É presidido pelo Secreda, competência e integridade. A fmpãrtância
de freqüências; em regra geral, estes estudos tário Geral e, em sua ausência, pelo Vice-Sede um recrutamento efetuado sobre uma base
não versam sobre questões de ordem econó- cretá:rfo Geral.
geográfica a mais ampla possível deve ser lemica, mas quando envolvem comparações
97. 2. O Comitê de Coordenação asses--~
vada em consideração.
entre várias soluções técoi~s •. Os fatores eco- Sora o 5,"ecretárío Geral, ~-prestando~lhe auXílio
nômicos também podem ser levados em con- prático·- em todas as questões de administraARTIGO 14
sideração.
ção, finanças e cooperação técnica que envolOrganização dos Trabalhos
84. f) o·comitê ConsUltiVO kiterriacional vam mais de um órgão permanente, bem co~
e Condução dos Debates em Conferênde Telegrafia e Telefonia (CCITT) está encarre- mo: n,o_-campo·d:as relações exteriores e de
cias
gado de efetuar estudos e eroiUr recomen- informação pública. Ao examinar essas quese oubas Reuniões
dações sobre questõe_s técnicas, operacionais tões, o COmitê considerará plenamente as dis105. I. Para a organização de seus tra~
e tarifárias relativas aOs serviços de. telecomu- posições da Convenção, as decisões do Conbalhos e a condução de seus debates, as con~
nlcações, exceto as questões técnicas e opera- selho de Administração e os interesses globais
_ferências, AssemPJ~ias Plenárias e reuniões
cionais referentes especificamente às radioco- da União.
,

enc·az
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dos Comitês_ConS:!,.ilt_ivos Internacionais apli-

cam o regulamento interno contido no Regulamento Geral
,.
106. 2. As Confe!êndãii, o ConselhO de
Administração, as Assembléias Plenárias e
Reuniões dos Comitês Consultivos Internacio-

nais podem adotar as regras que julgarem

indispensáyeis em complementação àquelas
do Regulamento Interno. Entretanto, estas regras complementares devem ser ç:ompatíveis
com as disposições da convenção; tratando~

se de regras complementares adotadas por
Assembléias Plenárias e Comlssõ~s de Estudo, serão publicadas sob a forma de resolução

nos documentos das Assembléias Plenárias.
ARTIGO 15

I 07.

Finanças da União
1. As despesas da União com-

buição quando um Membro assim o solicitãr, ,
e apresentar provas de que não pode mais
manter sua contribuição na classe que escolheu originalmente.
115. 6. As despesas das Conferências
Administrativas Regionais tratadas no número
50 são arcadas por todos os Membros da região em questfio, segundo a classe de contribuj_ção destes, e sob a m~sma base, pelos
Membros de outras regiões que eventuaJmente participaram dessas Coitferêncías.
116.-7. Os Membfos devem pagar
adiantadamente suas c_otaS de contribuição
anual, calculadas com base no orçamento
aprovado pelo COnselho de Administração.
117.
Os Membros que estiverem com
os pagamentos à União atrasados perdem seu
direito de voto _defulido nos números 1O e
11, quando o valor em atraso for igual ou
Superior ao de suas contribuições_correspon-dentes aos dois anos precedentes.
1 18. 9. As disposições aplicáveis às contribuições_ financeiras das empresas privadas
de __operação _reconhecidas, dos organismos
científicos ou industriais e das organ_izações
internacionais acham-se contidas no Regulamento QeraL

a:
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deverá ser utilizado um sistema eficaz de interpretação recíproca nos seis idiomas oficiais.
128. (2) Nas outras reuniões dos Comitês
Consultivos Internacionais os debates são
COnduzidos nos idiomas de trabalho, desde
que os Membros que desejarem uma interpretação em_um determinado idioma de trabalho
indique, com antecedência mí_nima de 90 d_ias~
sua intenção de participar destas reuniões.
129. (3) Quando todos participantes de
uma confefência ou r_euliião assim coiJ,cordarem, os deba_tes_podem realizar-se em um
número de idiomas inferior ao m~nci<:mado _
acima.
ARTIGO 17

Capacidade Jurídica da Clnião
130. A União terá, no território de cada
um de seus Membros, a capacidade jurídica
necessária ao exercido de suas funções e
cumprimento de seus objetivos,

preendem os custos referentes ao seguinte:
108.
Conselho de Administrçaão e órgãos permanentes de União;
CAPITULO II
109. b) ConfeiêOdãs de PlenipotenciáDisposições Gerais Relativas
rios e Conferê-ncias Administrativas Mundiais;
às Telecomunicações
110, c) CooperaÇã"cTé-ass!StêiidãléCnica
em prol dos países em desenvolvimento.
ARTIGO 18
111. 2. As despesaS da União são coberO Direito do PúbHco de O:tillzar o Serviço
tas pelas contribuições de seus Membros, delntemadonal de Telecomunicações
.. ARTIGO 16
terminadas em função do número de unidaIdiomas
131.
Os Membros reconhecem o direito
des correspondente à classe de contribuição
119. 1, ( 1) Os idiomas oficiais da União que tem _o público de comunicar-se através
escolhida por cada Membro, segundo a tabela
do serviço intemacionaJ de coiTespondência
são ·a árabe, chinês~ espanhol, francês, inglês
abaixo:
pública. Os serviços, as taXas e as garantias
e russo.
classe de 40 unidades
120. (2) Os idiomas de trabalho da União são os mesmos para todos os usuários, em
Oasse de 35 unidades
cada categoria de correspondência, sein qualsão o espan~ol, francês e inglês.
Classe de 30 unidades
121. (3) Em caso de contestação, prevale- quer tipo de prioridade ou preferência.
aasse de 25 uilidades
cerá o texto en1 francês.
aasse de 20 unldadeS
OasSe-âe 18 unidades
122. 2. (I) Os documentos definitivos
ARTIGO 19
aasse _de 15 unidades
das Conferênc_ias de Plenipotenciários e das
Suspensão das Telecomunicações
Classe de 13 unidades
Conferências Administrativas, suas Atas FiCasse de 1O unidades
nais, protocolos, resoluções, recomendações
132. 1. Os Membros reservam-se o diClasse de 8 unidades
e opiniões são elaborados nos idiomas oficiais reito de suspender a transmissão de qualquer
Classe de 5 _unidades_ __
- da União, com base nas r~ções equivalentes telegrama privado que parecer perigoso à seOàsse de - 4 Unidades
tanto na forma como no conteúdo,
gurança do Estado ou contrário às suas leis,
Casse de 3 unidades
à ordem pública ou_ aos bons costumes, de123~ (2_)_ Todos os_ demai_s documento~
Oasse de 2 unidades
vendo comuriicãr imediatamente ao posto de déSsãS
Conferências
são
redigidos
nos
idiodasse de 1 112 Uriidades
origem a suspensão total do telegrama ou de mas de trabalho da União.
dasse de 1 unidade
124. 3. (1) Os d6cuinent9s oficiais de quaJquer parte do mesmo, exceto quando esClasse de 112 de unidade
SéMÇo da União prescritos nos Regulamentos sa notificação parecer colocar em risco a seClasse de 1/4 de unidade
Administrativos são publicados nos seis [dia- gurança do Estado.
Classe de 1(8 de unidade parã oS pãíses
133. 2, Os Membros reservam-se ainda
mas oficiais,
menos adiantados segundo o censo das Nao direito de interromper qualquer outro tipo
ções Unidas e para outros pafses determina125. (2) As_- proposições e contribuições de telecomunicações privadas que possam
dos pelo Conselho de Administração.
apresentadas para exame nas conferências e parecer perigosas para a segurança do Estado
112. 3. Além das classes de contribuireuniões dos Comitês Consultivos Internacio- ou contrárias a suas leis, à ordem públíca ou
ção mencionadas no número 111, cada Mem- nais e que são redigidas em um dos idiomas
aos bons costumes.
bro pode escolher um número de unidade_s oficiais serão transmitidas aos Membros nos
de contribuição superior a 40.
idiomas de trabalho da União.
ARTIG020
113. 4. Os Meriibros escolhem livre- ____ i26. (3) Todos os demais documentos
Suspensão do Serviço
mente a classe de contribuição segundo a qual
cuja distribuição geral deve ser assegurada
pretendem participar das despesas da União.
134. Cada Membro_r~erva-se o direito de
pelo SeCTE'tárfo-Geral. segundo suas atribui114. 5. Não poderá haver qualquer reções, são _redigidos nos três idiomas de tra- suspender o serviço de telecomunicações indução na classe de contribuição escolhida seternacionais por um perfodo -indeterminado,
balho.
gundo a Conven_ç_ão, durante a vigência dessa
127. ~ 4. (1) Nas Conferências da União seja de maneira geral, seja somente em certas
Convenção. Entretanto, s_ob drcunstâi1cias ex- e nas Assembléias PlerláiiéiS dOs Comitês Con~ _ ielações e/oU Certos tipos de cqrrespondência
cepcionais, como catástrofes naturais que exi- sultivos [ntel nacionais, nas reuniões das Co~ sairite, entrante ou de trânsito, devendo comujam programas de àjuda internacional, o Conmissões de Estudos incluídas no programa nicar imediatamente essa susperiSi!'o ·a- cada
selho de Administração pode autorizar uma
de trabalho aprovado por uma Assembléia Ple- um dos demais Membros, por intermédio do
Secretário-Geral. -- - - ------ -redução no número de unidades de contrinária e nas do Conselho de Admiilistração,
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ARTIG021

Responsabilidade
135. Os Membros _não aceitam qualquer

urgência excepcional da Organização Mundial
de Saúde.
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ARTIG031
Acordos Particulares

151. Os Membros reservam_~ si mesmos,
ARTIG026
àS-empresas priVadas- de operação reconhePriorld-!tde d~ Telegramas e
cidas por eles e_ para outros operadores devidos serviços internaciOnais de telecomunica- _
ÇqnverSa.ções Telefônlcas de Estado
damente autorizadqs para este fim, a fa<:ulções, notadamente no que se refere às recla144. Sujeito às disposições dos Artigos 25 dade de concluir acordos particulares sobre
mações sobre danos e prejuizos.
e 36, os telegramas de Estado gozam do direi- questões relativas a telecomuntcações que
ARTIGO 22
- to de prioridade sobre os demais telegramas•. não digam respeito aos Membros em ·geral
Sigilo das Telecomunicações
quando o expedidor assim o solicitar. As con~ Entretanto, estes ácordos nã9 devem_ ir de !'!nversações telefónicas de Estado podem igual- contro às disposições da presente Convenção
136. 1. Os Membros comprometem-se
mente, mediante solicitação expressa e na me~ o_u dos Regular'nentos Administrativos ~n~xos,
a adotar todas as me~li_Qas possíveis, compadida dó possível, beneficiar-se do direito de no que se refere à~ interferências p_rejudic:iais_
tíveis com o sistema de telecomunições emprioridade sobre as demaiS comunicações te- que sua operação-poderia causar aos serviços
pregado, para assegurar o sigilo da corresponlefónicas.
de radicx::omunicar_ã<: _de outros países.
dênda internacional.
137. 2. Não obstante, reservam-se o diARTIG027
ARTIG032
reito de comunicar esta correspondência às
Unguagem Secreta
Conferências~ Acordos e
autoridades competentes, a fim de garantir
Organizações Regionais
145. 1. Os telegramas de Estado, como
a aplicação de sua Jegis1ação interna ou a exe-_
os telegramas de serviço, podem ser redigidos
152. o-Os Membros reservam-se o !iireito.
cução das convenções internacionais das
em linguagem secreta em todas as relaçõ.es. de realizar conferências regionais, de corH::luir.
quais são partes.
--=-146. 2. Os telegramas privados em lingua- acordos regionais e de criar organizaçõe$ re-gem secreta podem ser admitidos entre todos gionais, c:om o objetivo de resolver _questões
ARTIG023
os paíSes, com excessão dos -que notificarem relativas às telecomunicações susc_etíveis de
Estabelecimento, Operação e Proteção
antecipadamente, por intermédio do Secre- tratamento em um plano regional. Os acordos
dos Canais e Instalações de Telecomutário
Geral, não admitirem esta linguagem pa- regionais não devem entra_r em conflito com
nicações
ra esta categoria de correspondência.
a presente Convenção.
138. 1. Os Membros adotarâo as mediM
147. 3. Os Membros que não admitirem
das procedentes ao estabelecimento, sob as
CAPITULOlll
telegramas privados em linguagem secreta
melhores condições técnicas, dos canais e ins~
Disposições Especiais
provenientes ou destinadO$ ao seu próprio tert.alações necessários a a_ss~gurar a troca rápiM
ritório, devem aceitá-los em trânsito, sa1vo no
sop~ Radiocomunicações
da e iníntenupta de telecomunicações internaM
caso de suspensão de serviço conforme prevê
ARTIG033
cionais.
o Artigo 20.
Cltlllzação Racional do Espectro de Fre139. -2_ Na medlda do passivei, esses caM
.-· --=--quênclas
ARTIG028.
nais e instalações devem ser operados segunRadloelétricas e da órbita dos Satélites
Taxas e Franquia
do os métodos e procedimentos que a expe·
Geoestacionárlos
riência prática de operação revelou como os
148. As disposições relativas às taxas de .
me1hores, e mantidos em estadq satisfatório.
telecomunic:ações e os diversos casos de con153.- 1. Os Membros deverão fazer o_ possíde fundonamento e çpmpativeis com os provel para limitar o núnlero de fre{}uências e
~essão d~ franquia acham-se fJXadas nos Regressos científicos e._ técnicos.
gulamentos Administrativos anexos à presente o espaço do espectro utilizado em grau mini140. 3. OsMemProJ;>asseguram a proteConveriçã:o-.
mo _indispensável para assegurar, de maneira
ção desses canals e instaJaç6E;s dentro dos
.satisfatória, o funcioriamentO ·aos s-erviço$ ne~
ARTIQ029
limites de sua jurisdição.
cessários. Para este:- fim, tentarão_ aplicar no
Estabelecimento e Uquidação de Contas
141. 4. A não ser 4ue haja acordos partimenor prazo possível os mais recentes avano.úares para a determinação de: outras condi149. A liquidação de contas internacionais ços técnicos.
ções,_ todos os Membros adotarão medidas
-é considerada como transação corrente e efe154. 2. Na ub1ização das faixas de freqüênúteis que assegurem a manutenção das setuada de acordo com as obrigações interna~ cias para radiocomunicações espaciais, os
ções de circuitos internacionais ~e telecomuclonais ordinárias dos países interessados, Membros devem CO!l,?iderar que as freqüênnicações abrangidas dentro dos limites de seu
quando os governos concluírem acordos a cias e a órbita dos satélite!:! geoestacionários
controle.
esse respeito. t'iaêiJJsência deste tipo de acor~ __são recursos naturais limitados, que devem
do, ou de acordos particulares estabelecidos ser utlizados de maneira eficaz e económica,
ARTIG024
sob as condições previstas no artigo 31, essa conforro~_a:; disposições do Regulamento de
Notlftcação de lnfrações
liquidação de contas é efetuada segundo as Radiocomunicações, a fim de permitir o acesdisposições dos Regulamentos Administrati- so eqUitativo_ a essa órbita e a essas freqüên·
142. A fim -de facilitar a aplicação das disvos.
posições do art. 44, os Membros compromecias por" parte dos diferentes países oU Q:rupos
tem-se a prestar informações re_ciprocas acerde países, considerando-se as necessidades
ARTIG030
ca das infrações às disposições desta Convenespeciais dos países em desenvolvimento e
Unidade Monetária
a situação geográfica de c~rtos páiSeS.
ção e dos Regu]amentos Administrativos ado15il A me"ii.os que'exiStam a<:ordos parti~
ta dos.
ARTIG034
cuJ.:ireS estabelecidos entre os Membros, a unilnterc::omunlcaçã~
ARTIG025
-dade monetária _empregada na <:omposição
Prioridade das Telecomunicações Relat.idas taxas de repartição para os serviços inter155. 1. As estações que efetuam radiocowsà
nacionais de telecomunicações e no estabele- municações no serviço móvel deverão, dentro _
Segurança da VIda Humana
cimento de contas internacionais será:
dos limites de seu emprego norma1, realizar
- a unidade monetária do Fundo Mone- um_a troca rec:;iproca de radiocomunicaç~s
143. Os seiViços internacionats de telecotário Internacional, ou
municações devem ~tribuir prioridade absosem distinção do sistema radioelé1iico ado- o franco-Ouro confõrme definidos nos tado por elas.
luta a todas as telecomunicações relativas à
ReQUfaffientos Administrativos. As modalida156. 2.. No entanto, para não impedir o
segurança da vida humana nó mar, na terra,
des de aplicação estão fixadas no Apêndice progresso científico, as disposições do númeno ar e no espaço extra-atmosférico, bem co1 dos Regulamentos de Telegrafia e Telefonia. ro 155 !'l-áoobstarão o emprego de um sistema
mo às telecomunicações epidemiológicas de
responsabilidade com relaçãÕ aos usuários
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racüoelébico incapaz de comunicar-se com
outros sistemas, desde que esta incapacidade
se deva á natureza específica desse sistema,
e que ela não seja o resultado de dispositivos

adotados unicamente com vistas a impedir
a intercomuni&ção.
157.

3. Não obstante as determinações do

número 155, uma estação poderá ser determinada para um serviço internadonal restrito de
telecomunicações, determinado pelo propósito desse serviço ou pon:mtras cirCunstâncias
independentes do sistema empregado.

prestado.

165. 3. Por outro lado, quando tais instalações utiliZarem o serviÇo de correspondência
pública ou outros serviços regidos pelos Regulamentos Administrativos, anexos à presente
convenção, elas deverão obedecer, em geral,
às disposiÇões regulamentares aplicáveis a es-

AR11G043
CAPITULO IV

158. 1. Todas as estações, seja qual for o

seu objetivo, devem ser estabelecidas e operadas de maneira a não causar interferências
ra~

dioelétricos de outros Membros, das empresas
privadas de_ operação reconhecidas e de outros órgãos operacionais devidamente autorizados a prestar serviços de radiocomunicações, e que funcionam de acordo com as dis~
posições do Regulamento de Radiocomunicações.
159. 2. Cada Meiribro compromete-se a
exigir das empresas privadas de operação reconhecidas por ele mesmo e de outros operadores devidamente autorizados para esse fim,
a observação do que determina o número 158,
160. 3~Além disso,- os Membros reconhecem a conveniência de a dotar as medidas práticas possíveis para evitar que o fundonamento de aparelhos e instalações elétrlcas de todo
tipo provoquem interferências prejudiciais às
comunicações ou_servlçoS -radioelétricos citados no número 158~
ARTIG036

Chamadas e Mensagens de Socorro
161. As estações de radiocomunicações
são obrigadas a aceitar, -com prioridade absoluta, chamadas e mensagens de socorro, seja
qual foi- a sua procedência, de responder da
mesma forma a essas mensagens adotando _
imediatamente as medidas nec~sárias.
ARTIG037
Sinais de Socono, Orgênda, Segurança

ou Identificação Falsos ou Enganosos
162. OS membros _comprometem-se a
adotar as medidas necessárias para impedir
a trasmissão ou circulação de sinais de socorro,_urgência, segurança ou identificação falsos
ou enganosos, e a colaborar para a localização
e identificação das estações de seu próprio
país que estiverem transmitindo tais sinais.
AR11G038
Instalações de Serviços de Defesa Nado-

na!
163. 1. Os Membros conservarão sua total
bberdade com relação às instalações radioelétricas militares de seu exército, marinha e aeronáutica.
164. 2. Estas instalações, no entanto, devem observar, tanto quanto possível, as disposiçõ_es regulamentares relativas à prestação de
assistência em caso de perigo, e as medidas
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no momento dessa ratificação ou dessa ade•
são.
172. 3. Os Membros devem informar ao
Secretário-Geral a s_ua aprovação de qualquer
revisão desses Regulamentos pelas Conferências Administrativas cOmpetentes. O_Secietário-Geral notificará tais aprovações aos Membros à medida que as receber.
173. 4. Em caso de dtvergência ehtre uma
disposição da Conveção e uma disposição de
um Regulamento Administrativo, a Convenção deverá prevalecer.

se~ ~erviços.

ARTIG035

Intetferências Prejudiciais

prejudiciais às comunicações ou serviços

que devem ser adotadas para impedir interferências prejudiciais, bem como as disposições
dos Regulamentos Administrativos no que se
refere à emissão e fre"qUêndas a serem utilizadas, segundo a natureza do serviço por elas
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Relações com as Nações Unidas e
Organizações Intemadonais
ARTIGO 39
_Relações com as Nações CJnidas
166. 1. A:ã relações entre as Nações Unidas e a União Internacional de Telecomunicaçõ_es estão defmidas no Acordo celebrado
entre essas duas organizações, cujo texto figura no Anexo 3 da presente Convenção.
167. 2. De acordo com as disposições do
artigo XVI do Acordo acima citado, os serviços
de operação de telecomunicações da;s Nações
Unidas possuem direitos e estão submetidas
às obrigações previstas nesta Convenção e
nos Regulamentos Administrativos. Têm, portanto, o dir_eito de participar, em caráter consultivo, de todas as conferências da União,
inclusive das reuniões dos Comitês Consultivos Internacionais.
ARTIG040

Relações com as Organizações Interna-- ctonals
168. A fim de contribuir para a realização
de uma coordenação íntemadonal completa
no campo das telecomunicações, a União deverá cooperar com as organizações internacionais que possufreni interesses e atividades
afins.
CAPfrULOY

ApliCaçãO da Covenção e dos Regulamen-

tos
ARTIG041

Disposições Fundamentais e
Regulamento Geral
169. Em caso de divergência entre uma
disposição da primeira parte da Convenção
(Disposições Fundamentais, números de_ 1 a
194) e uma disposição-da segunda parte (Regulamento Geral, números 201 a 643), a prfmeira deverá prevaJecer.
AR11GOA2

Regulamentos Administrativos
170. 1. As disposições da Conveção são
complementadas pr;'!los Regulamentos A_df'!linistrativos, que regem a utilização das telecomunicações e comprometem todos os Membros.
171.-2:. A ratificação da presente Conven~
ção segundo o Artigo 45, ou a adesão à mesma conforme o Artigo 46, implica a aceitação
_ dos Regulamentos AdministratiVo_s em vigor

VaUdade dos Regulamentos
Administrativos em Vigor
174. Os Regulamentos Administrativos
mencioriãdos no número 170 são aqueles em
vigor no momento da assinatura da presente
Convenção. São considerados como anexos
à presente Convenç_âo e permanecem válidos,
sujeito às revisões parciais que posSam ·ser:
: adotadas segundo os termos do númer_o 53,
até o momento.da entrada em vigor dos novos
Regulamentos elaborados pelas Conferências
Administrativas Mundiais competentes_ e destinados a substituí-los como anexos da presente
COnvenção.
ARTIG044

Execução da Convenção
e dos Regulamentos
175. 1. Os_Membros estão obrigados a
aceitar as disposições da presente Convenção
e dos Regulamentos em anexo em todas as
agências e estaçõeSde _telétomiinicações estabecidas ou operadas por eles, e que prestem
serViços internacionais ou que possam causar
interferências prejudiciais aos serviços de radiocomunicações de outros países, exceto no
que se refere aos serviços que se excluem
destas obrigações em virtude das disposições
do Artigo 38.

•

176. 2. Devem, por outro lado, adotar as
medidas necessárias para impor a observação
das disposições desta Convenção e dos Regulamentos Administrativos às empresas privadas de operação autorizadas por eles a estabelecer e operar telecomunicações, e que prestam serviços internacionais ou operam estações que possam causar interferências prejudiciaiS aos :;;erviços de radiocomunicações de
outros paises.
AR11G045

Ratificação da Convenção
177. I. ~ A presente Convenção será ratificada por cada l:Jffi dos governos sigmatári_os
segundo as normas constitucionais em vigor
--em seus respectivos pafses. Os instrumentos
de ratificação serão enviados, rio menor prazo
pOssíVel, por via diplomática e por intermédio
do governo onde se encontra a sede da União,
ao SecretáriO-Geral, que notificará os Membros a esse respeito.
_178. 2. ( 1) Durante um_período de_.f)ois
anos a contar da data de entrada em vigor
da presente Convenção, todo Goverrio siQnatário gozará dos direitos conferidos aos Memb~os da União segundo os rlúmeros- 8 a 11,
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mesmo se não houver depositado um instrumento de ratificação conforme os termos do
número 177.
179. (2) A partir do encerramento de um

ARTIG049

Relações eom Estados Não Contratantes

Abnl cle !989

rio-Çleral da União registrará a presente Convenção junto à Secretada das Nações Unidas.

SEGUNDA PARTE
187. Todos os Membros reservam para
REGUlAMENTO GERAL
si
m_esmos
e
para
as
empresas
privadas
de
período de dois anos a contar da data de entraoperação reconhecidas, a faculdade de_ fixar
CAPITULO VIII
da em vigor da presente Converição, o Goveras condições segundo as quais_ admitem as
Funcionamento da União
no signatário que não houver depositado um
telecomunicações trocada$ com um Estado
instrumento de ratifici3._ção conforme os terARTIGO 53
mos do número 177 não terá mais direito que não é parte desta Convenção. Qualquer
Conferênci!l de PJenlpoten~lários
telecomunicação originada em um Estado .
a voto em qualquer conferência da União, em
não Contratante e aceita por um Membro de201. L (1) A Conferência de Plenipoqualquer sessão do Com;e_lho_.d~ AQ.minlstraverá ser trahsmitida e, na medida em que utili- tenciários reúne-se segundo as disposições
ção, reunião dos·organlsmos permanentes da
zar
as
vias
de
telecomunicações
de
!lm
Memdo número 34.
União, ou durante uma consulta por corresbro, as disposições obrigatórias da Convenção
202. (2) .Se possfvel, a data e lugar de
pondência efetuada de conformidade com a,s
e
dos
ReguJamentos
Administrativos,
bem
couma Conferência -de Plenipotenciários serão
disposições da Convenção, até que tenha demo as'-fuxas normais, ser-lhe-ãO aplicadas.
fiXados pela Conferência de Plenipotenciários
positado o instrumento d_e ratificação. Os direiprecedente; caso contrário, esta data e lugar
tos desse Governo, à exceção do de voto, não
serão determinados pelo Conselho de AdmiARTIG0 50
serão. afetados.
nistração com a aprovação da maioria dos
Solução de Controvérsias
180. 3. Apôs a entrada
dã preMembros da União.
sente Convenção cohfarme-·o Artigo 52, cada
188. 1. Os Membros podem solucionar
203. 2. (1) A data e lugar d'1- próxima
instrumento de ratificação sUrtirá efeito n~ daw
suas controvérsias sobre questões relativas à Conferência de Plenipotenciários, ou um dos
ta em que for depositado perante o Secretáw
interpretação ou à aplicação da presente Con- dois somente, poderão ser modificados.:
rio-Geral.
venção ou dos Regulamentos previstos no Ar204. a) por solicitação de pelo menos um
181. 4. QUando um ou mais GOvernos· tigo 42 por via diplomática, segundo os proceqUarto dos Membros da União, enviada indivisignatários não ratificarem a Convenção, esta
dimentos estabelecidos pelos tratados bilatedualmente ao Secretário-Geral;
não será por iSso-merios válida para os Goverrais ou multilater(liS concluídos entre eles para
205. b) por proposição do Conselho de
nos que a tiverem ratificado.
a soluçã_o de controvérsias internacionais oU Administração.
através de qualquer outro método escolhido
206- (2)- Nos dois casos, uma nova data
AR11G046
de comum acordo.
e um novo local, ou um dos dois apenas, serão
Adesão à Convenção
189. 2. Caso nenhwn destes meios seja fixados com a aprovação da maioria dos Mem182. 1. O GoVerno de um país que não adotado, todo Membro, parte de uma contro- bros da União..
houver assinado a presente Convenção pode- vérsia, poderá submetê-la a arbitragem, conARTIG0 54
rá aderir à mesma a qualquer momento, suforme o procedimento definido no RegulaConferências Administrativas
jeito às disposJções do Artigo 1.
mento Geral ou no Protocolo Adicional Facul183. 2. O instrume"rito de adesão será tativo, segundo o caso.
207. 1. OTAOjde_mdodiadeumaCon.
encaminhado ao Secretário-Geral por via difeiêfl.ciaAdmíníStrátiva será fiXada pelo Conseplomática e por intermédio do Governo do
lho de Administração, com a aprovação da
CAPITULO VI
país onde se encontra a sede da União. Terá
maioria dos Membros da União, quando se
Definições
efeito a partir da data de seu depósito, a menos
tratar de uma .Conferência Administrativa
que haja wna disposição em contrário. O Se_-_
Mundial, ou da maioria dos Membros da reARTIGO 51
cretárlo-Geral notificará a adesão aos Memgião considerada, quando se tratar de uma
Definições
bros e enviará a cada um deles uma c:-ópia
Conferência Administrativa Regional, sujeito
autenticada do Ato.
190. Na presente Convenção, e desde que às disposições do número 229.
208. (2) Esta ordem do dia abrangerá
não haja contradição.com o_ contexto:
qualquer questão cuja inclusão tenha sido deAR11G047
cidida por uma Confeiência de Plenipoten191. a) os termos definidoS no Anexo 2
Denúnda da Convenção
ciários.
184. 1. Ca.da Membro que _tenha ratifi- da presente Convenção terão um sentido que
209. (3) Uma Conferênci~ Administrativa
lhes é atribuído no referido Anexo;
cado a presente _Convenção ou que a ela tenha
Mundial que trata de radiocomunicações poaderido, tem o direito de denunciá-Ia através
192. b) os outros termos definidos nos
derá igualmente incluir em sua ordem do dia
de notificação endereçada ao Secr.etário-Oeral Regulamentos citados no Artigo 42 terão o
um ponto relativo a instruções à Junta Internapor via diplomática e po_r interméd.lO do gover- sentido que lhes é _atribuí® nos referidos Recional de Registro de Freqüência referentes
no do país onde se encontra a sede da União. gula!1lentos.
às suas atividades e ao exame das mesmas.
O Secretário-Geral informará a este respeito
Uma conferência Administrativa Mundial poos demais Membros.
CAPITULO VIl
derá incluir em suas decisões instruções ou
185. 2. Esta denúncia surtirá efeito ao
-Disposições Anais
solicitações, conforme o caso, aos_ órgãos perfmal de um período de um ano a partir do
manentes.
dia do _recebimento da notificação pelo Secre-:: .
210. 2. (1) Urna Conferência AdminisARTIG0 52
tário-Geral.
trativa Mundial é convocada:
Entn\da em Vigor e Registro da
211. a) por decisão_de uma Conferência
_ Convenção
AR11G048
de Plenipotenciários, que pode fixar a data e
Ab-rogação da Convenção Internacional
o local desta reunião;
193. A presente Convenção entrará em vide Telecornunicações
212. b) por recomepdação de u~a Con:
gor em 1~ de janeiro de 1984, entre os Memde Málaga-TorremoUnos (1973)
ferênda Administra_tiva Mundial precedente,
bros cujos instrumentos de ratificação ou adesujeito à aprovação do Conselho de Admi186. A presente Côh'{enção ãb-roga e são tenham sido depositados antes dessa da__
nistração; _
substitui a Convenção Internacional de Teleta.
213. c) por solicitação de pelo menos wn
comunicações de Málaga-Torremolinos
194: ..-Segundo as disposições do Artigo .. quarto dos Meinb_ros da Uniijo, encaminhada
(1973) nas relações entre os Governos Contra102 da Ca-rta das Nações Unidas, o secretáindividualmente ao Secretário-Geral;
tantes,

em-ViSor
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214. d) por proposição do Conselho de
Administração.
215.

(2) Nos casos contemplados nos

números212, 213,214 e eventualmente 21 I,
a data e o local da conferência são fiXados
pelo Conselho de Administração, com a aprovação da maioria dos Membros da União, sujeito às disposições do número 229.
216. 3. (1) Uma Conferência Adminis-

trativa Regional é convocada:
217. a) por decisão de uma conferência
de Plenipotenciários;
218. b) por recomendação de uma Conferência Administrativa Mundial ou Regional
precedente, sujeito à aprovação do Conselho
de Administração;

219. c) porsolidtaÇaC>de-pelorTlenosum
quarto dos Membros da União pertencentes
à região interessada, encaminhada individualmente ao Secretário-Gefal;
220. d) por propOSiÇão dO--ConSelho de
Administração.
221. (2) Noscasosemreferêncianosnú~
meros 218, 219, 220 e--eventualmente 217,
a data e local da conferência serão ftxados
pelo Conselho de Administração, com a apro•
vação da maioria dos Membros da União per~
tencentes à região considerada, sujeito às dis~
posições do número 229:.
222. 4. (1) A ordem do dia, a data e o
local de uma Conferência Administrativa podem ser modificadOS!
223. ·a) por solicitaÇão de pelo menos um
quarto dos Membros da União; em se tratando
de uma Conferência Administrativa Mundial,
ou de um quarto dos Membros da União pertencentes à região considerada, em se tratando de uma Conferêriciã Administrativa Regional. As solicitações sâo encaminhadas individualmente ao Secretário-Geral, que as trans•
mitlrá aos Conselho de Administração, para
sua aprovação;
224. b) por proposição do Conselho de
Administração.
225. (2) Nos casos enfocados nos números 223 e 224, as modificações propostas não
serão definitivamente adotadas sem a aprovação da maioria dos Membros da União, _em
se tratando de uma Conferência Administrativa Mundial, ou da maioria dos Membros da
União pertencentes à região considerada, em
se tratando de uma Conferência Administrativa Regiona1, sujeito às _disposições do número 229.
'
226. 5. ( 1) Uma C:onferêi1Ciã -de Plenipotenciários ou o Conselho de Administração
podem julgar conveniente que a reunião principal de uma Conferência Administrativa _seja
precedida de uma reunião preparatória encarregada de elaborar e submeter um relatório
sobre as bases técnicas dos trabalhos da Conferência.
227. (2) A convocaÇão dessa reunião
preparatória e sua ordem do dia deveção ser
aprovadas pela mataria dos Membros da
União em se tratando de uma Conferência
Administrativa Mundial, ou pela maioria dos
Membros da União pertencentes à região interessada, em se tratando de uma Conferência
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Administrativa Regional, sujeito às disposições sidente. EStes permanecem em suas funçõ_es
até a abertura da sessão anual seguinte e não
- do número 229.
sao reeiegivels. O Vice-Presidente substitui o
228. (3) A menos que a reunião preparaPresidente em sua ausência.
tória de uma Conferência Administrativa deci238. 4. (I) O C:Orisclfio dé AdminiStrada em contrário, os textos por ela finalmente
ção reúne-se _em sessão anual na sede da
aprovadOs sã"o reunidos na fonna de um relaUnião.
tório que será aprovãdo por essa reunião e
239. (2) Durante essa sessão, pode deci~
assinado por seu Presidente.
dir realizar, excepcionalmente, uma sessão
229. 6. Nas cons!J.]tas citadas nos núme. complementar.
ros 207, 215, 221, 225 e·-227, os Membros
240. (3)- No intervalo entre dUaS sessões
da União que não responderem dentro do pra· ordinárias, ele pode ser convocado, em prín·
zo fiXadO pelo Conselho de Administração se· ópio na sede _da União, por seu Presidente,
rão considerados não participantes destas
mediante solicitação da maioria de seus Memconsultas e, portanto, não serão levados em
bros ou por iniciativa de seu Presidente, sob
consideração no cômputo da maioria. Se o as condições estabeJecidas no número 267.
número de respostas recebidas não ultrapas·
241. 5 .. O Secretári6-deral e o Víc~e-Se~
sar- a -metade do número de Membros da
Cretário-Geral, o Presidente e o Vice-Presiden·
União cons_ultados, será realizada uma nova
te da Junta Internacional de Registro de Fre·
consulta, cujo resultado será decisivo; qual· qüêndas, e os Diretores dos Comitês Consuf..
quer que seja o número de votos dados.
tivos lntemacionals participam, de pleno direi230. _7. Se uma Conferência de Plenipo~ to, das deliberações do Conselho de Adminis~
tenciários,- o Conselho de Administraç_ão ou
tração, porém não tomam parte nas eleições.
urna Conferência Administrativa precedente
O Conselho, entretanto, pode realizar sessões
convidar o CCIR a estabelecer e apresentar
reservadas a seus próprios membros.
as bases têcnicas para uma conferência admi242. -6. O Secret.ãri.o-Gera1 assume as
nistrativa ulterior, sob a reserva de que o Confunções de Secretário do Conselho de Admiselho de Administração conceda os créditos ~straç:âo.
orçamentários necessários, o CCJR poderá
243. 7. O Conselho de AdministraçãO
Convocar uma reunião preParatória à confe· toma decisões somente quando em sessão.
rência, a realizar-se antes da mesma. Um rela- A titulo excepcional, o Conselho reunido em
tório dessa reunião preparatória será apresensêssão pode decidir que uma determinada
tado pelo Diretor do COR. através do Secretá· questão seja resolvida por correspondência.
rio-Geral, como contribuição aos trabalhos da
244. 8. O representante de cada um dos
ConferênCia Administrativa.
Membros do Conselho de Administração tem
o direito de assistir, como obseJVador, a todas
ARTIG0 55
ãs reuniões dOs órgãos permanentes da União
Conselho de Administração
mencionados nos números 31, 32 e 33.
231. 1. (1) O Conselho de Administra245. 9. · SOilú~nte as deSP"éSãii de-Vla~
ção é composto de Membros da União eleitÔS gel)S, de estada e de seguros, contraídas pelo
pela Conferência de_ Plenipotenciários.
representante de cada um dos Membros do
232. (2) Se entre duaS Conferências de
Conselho de Administração no exercício de
Plenipotenciários um lugar tomar-se vago no
suas funções nas sessões do COnselho ficam
_ Consclho de Administração este será ocupa· a cargo da União.
do, por direito, pelo Membro da União que
246. 10. Para a execução das atribui~
obteve, no último escrutínio, o maior número
.ções previstas na Convenção, o Consiilho de
de votos entre os Membros que fazem parte
Admii1istração, em particular:
da mesma região e que não foi eleito.
247. a) é encarregado, no intervalo que
233~_ (3) Um lugar no Conselho será consepara as Coilferêndãs de Plenipotenciários,
siderado vago:
de assegurar a coordenação com todas as
234. a) quando um Membro do Conselho
organizações internacionaiS a que se referem
não se ftzer representar em duas sessões· os artigos"39 e 40.-Para este fírri, serão concluíanuais consecutivas do Cohselho;
._ dos em nofrú! da União acordos provisórios
· 235.- b} quandouffiMembrodaUniãode-~ com as organizações internacionais citadas no
rriitfr-se de suas funções de Membr9 do Con- __ _artigo 40 e com as Nações Unidas na aplica~
se111o:ção do Acordo entre a OrgaliizaÇão elaS Na23õ.--2:"- Na medida do possível a pessoa
ções Unidas e a União Internacional de Telecodesignada por um Membro do Conselho de
municações; esses aQ)rdos provisórios-devem
Administração para Servir ao Conselho será _ser submetidos à Conferência de Plenipotenum fUflcionárío de sua Administração de Tele~
ciários seguinte, conforme as disposições do
comu; cações ou será diretamente respon- número 46;
sável perante essa Administr~ção ou em seu
248. b) delibera sobre a aplicação denome; essa pessoa deverá ser qualificada em
quaisquer declsões que tenham repercussões
.razão de sua experiência em serviços de telefinanceiras relativas às futuras conferências ou
comunfcações.
reuniões, que tenham sido adotadas por Con237. 3.- Ao inicio de cada sessão anual,
ferências Administrativas ou Assembléias Pleo Conselho de AdrTiinistração elege, entre os
nárias dos Coniitês Consultivos Internacionais.
representantes de seus Membros e levando
Erri assim f&endo~ O Co!lseihO de AdminiSem conta o principio de rotatividade entre as
tração levará em conta o dispost_C? no artigo
regiões seus próprios Presidente e Vice--Pre80;
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249. c) decide sobre a adoção de proposições de mudanças estruturais nos órgãos
permanentes da União, que lhe são submetidas pelo Secretário-Geral;
250. d) examina e_ delibera sobre os planos plurianuals relativos aos postos e ao pessoal da União;
251. e) determina o efetiv~ e a classificação do pessoal da Se~___!@ Geral e das
secre~rias especializadas dos órgãos permanentes da União, co_nsideran_go as diretrizes
gerais estabelecidas pela Conferência de_PJenipotenciários e, levando em cons;ideraçã.o o
número 104, aprova uma lbta de postos das
categorias profissional e superior que, tendo
em vlsta os constantes progressos alcançados

nas t~nicas e na operação das telecomunicações, serão preenchidos por titulares de
contratos de duração determinada, com possibilidade de prorrogação, a fim de admitir
os especialistas ma:rs competentes, cujas candidaturas sejam apresentadas_ por intermécüo
dos Membros da União; essa lista será proposta pelo Secretário-Geral, em cpnsulta com
0 Comitê de Coordenação, ~submetida regularmente a uma revisão;
252. f) estabelece todos os regulamentos
que julgar necessários às atividades administrativas e financeiras da União, bem como os
regulamentos administrativos _destinados a levar em conta a prática corrente da Orga-nização das Nações Unidas e dos organismos
especiallzados que aplicam o sistema comum
de pagamentos, indenizações e pensões;
253_ g) contrai; o funcionamento administrativo da União e delibeia sobre meçlida_s
adequadas à racionalização eficaz desse fim~
cionamento;
254. h) examina e delibera sobre o or:çamenta anual da União e o orçamento provis6rio para ó ano seguinte, levando em co11sideraçã:o os limites fJXados para as despesas
pela COiúerênC:ia- ·de Plenipotenciários, realiz.ando a maior economia possível, porém
cônsc:io da obrigação que tem perante a União
de obter resultados satisfatóiios ·o- mai~ breve
possível, por intermédio das conferências e
dos programas de trabalho dos órg_ãos perrnanentes; em assim agindo, o CoriS-elho leva em
oonta as opiniões do Comítê de Coordenação
no que se refere aos planos de trabalho menclonados no nú!Tief9 ~92,- transmitidas pelo
Secretária-Geral, e os resulta(:fos Qe .todas as
análises de cust~ menclona.da!inos números
301 e 3.04:
- . .
.
255. i) toma to4as as providêndas_neces~
sárias para a verificação anual das contas da
União estabelecidas pelo Secretário~Geral e
as aprova, se for 0 caso, para submetê~las
à Confetêilcla de Plenipotenciários seguinte;
256. }) ajusta, se necessário;
257. l-as escalas de.saJárlo ba_s;e do
pessoal d_as categorias profissional e superior,
com ex.ceção dos salários de postos preenchidos através de eleição, a fim de adaptá-las
às escalas de salário base ftxac:las pelas Nações
Unidas para as categorias correspondentes do
sistema comum;
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o cargo durant~ esta_ Ç_gnferência de Plenipotenciários;
269. q) procedeaopreenchimentodevagas de- membros da Junta lntemacionaJ de
Registro de Freqüências, conforme_Q$_proc:e~
dimentos indicados no número 3 I 5;
270. r) cumpre as demais funções previstas na Convenção e, no âmbito deste e dos
Regulamentos Administrativos, todas as funções tidas como necessárias ~ boa_ administração da Unfão ou de seus órgãos perma~
nentes tomados individualmente;
27 L _s) a dota as providências necessárias, após a aprovação da maioria dos Membros da União, para resolver, a titulo provisório,
os casos _não previstos n~ Convençªo, nos
Regulamentos Administrativos e seu.~.6P~os,
para a solução dos quais não é pqssível aguardar a próxima conferência competente;
272.._ t) submete um relatório das ativida262. 6- ajudas de custo prestadas aos
beneficiários da Caixa de Seguros do PessoaC des de t,odos os órgãos da União a partir da
da União, segundo a prática adotada pelas última Conferência de Plenipºtenciários;
273. u) envia aos Membros da Qnião, o
NaÇões Unidas;
263. k) adota as medidas necessárias pa- mais breve possível após cada uma de suas
ra a convocação de Conferência de Pl_enipo- sessões, relatórios sucintos de seus trabalhos,
tenciários e Conferências Administrativas da bem como todos as çlQc!JITientos qÚe julgar
União, em conformidade com os artigos 53 · úteis;
, e 54;
274. v) toma as decisões necessárias pa~
____ 264. J) submete à Conferência de Pleni- ra assegurar uma distribuição geográfica equipotenciários as opiniões que julgar úteis;
tativa do pessoal da União e controla a sua .
265. m)_ examina_ e coordena os progra- execução,
mas de trabalho e sua eXecução, bem cOmo
as disposições relativas .aos trabalhos dos órARTIG0 56
gãos permanentes da União, ind~ive os caSecretarla Geral
lendários das suas reuniões e adota. em particular, as medidas que julgar adequadas para
275. __ 1. O Secretário-Geral:
.
.
reâuzi_r o número e _duraçãq das conferêm::ias
276. a)# coordena as atividades dos difee reuniões, bem como para a diminuição das rentes órgãos permanentes da União, seguindespesas previstas para tais conferências e do as opiniões do Comitê de Coordenação
reLin1ões;
conforine-o- número 96, a frrn de assegurar
_ 266. n) fomec_e_aos órgãos permanentes uma utJ.lizaç_ão_ mais_ eficaz e econômfca póssí. da União, com a aprovação da maoria dos vel do pessoal, dos fundos e dos demais rec:t.,~rmembros da União, quando se tr~tar de Con- so·s da Uoiã.o;
·
-·
ferência Administrativa Mundial, ou da maioria
277. b) organiza o trab'alho da ·s~~ret4rla
-dOS MembrOS âa União pertencentes à região Geral e nomeia o pessoal da Secretaria, coninter~ssada, quando se tratar de Conferência
forme as normas estabelecidas pela Confe--Adm~Strativa Re9ionaJ, as diretrizes adequa- rência d_e PlenipotenciárioS e Os regulamentos
d~~rf?(ere_':ltes à ~ua assist_ência técf!lca e Ou-- do ConSelhO de AdministraçãO;
_
tras, à preparação e organização das confe- . 278: C) adõta
medidas administrativas
.... ~Q_cias administrativas;
- -refatfVas à constituição de secretarias especia• . 267. o) procede à designação de um titu- Íizadas doS órgãos permanenteS e nômeia o
lar ao cargo, que tenha se tornado vago de pêssaal dessas secretarias, com base na seleSecretário-Geral ou d.e Vice-Secretârio-Geral, ção e·nas ptOpostas do chefe d~ cada órgão
sujeito às disposições do número 103, na si- perinanente, ficando a decisão final sobre a
. tuação descrita no número 69 ou 70, 9,urante nomeação ou dispensa a cargo do SecretáqLiãlquer sessão ordinária._ se a vacância ocor- rio-Geáii; ..
- - ·
--~
rer no período de 90 dias que precedem a
279. d) leva ao conhecimento do Consesessão ou durante uma sessão convocada por -lho de AdrritriiStr"ã.Çátftodas as decisões _tontaseu Presidente, nos peóodos previstos no nú- __ das pelas Nações Unidas e organismos espeM
mero 69 Ou 70;
ciaJizados, que afetam as condições de servíM
ç:o, indenizações e pensões do sistema co268. p) procede à designação de um titu- mum:
_lar ao cargo que se tenha tomado vago_ de
2BÓ. e) garante a apiicação dos regulaM
Dlretor de um Cóffiitê- Consultivo Internado- mentes administrativos e financeiros aprovana!, na primeira sessão oidinária reã!izada dos pelo Coriselho de Administração;
após a data em que ocorreu a vacância. Um
281.- /) fôme<::epareceresjurfdicosaosórdiretor assim nomeado permanecé em suas gãos da União;
funções até a data fixada para a Conferência
282. g) supervisiofia, parà fins de gerên~
de Plenipotenciários seguinte, cOnforme esti- da administratiVa, o pessoal da sede da União,
pulado·no número 323, e pode Ser eleito para a fim de assegurar a melhor utilização possível
258. 2 - as escalas de salário base do
pessoal ligado à categoria de serviços gerais,
a ftm ele adaptáMlas aos salários adotados pelas
Nações Unidas e organismos especializados
na sede da (Jnião;
259. 3-~o- it]U* de postos das categorias profissional-e superior, inclusive os postos
preenchidos através de aleição, conforme as
decisões das Nações Unidas aplicáveis à sede
âei União;
260. 4 ,_as indenizações destinadas a todo o pessoal da União, em harmonia com
todas as modificações adotadas no sistema
comum das Nações Unidas;
261. 5-as contribuições da União e do
Pessoal para a Caixa Coinum de Pensões do
Pessoal das Nações Unidas, conforme as decisõ~ do Comitê Misto dessa CaiXa;
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desse pessoal, e a aplicação das condições
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292. _1 - a documentação relativa à com- nos de trabalho futuros referentes às principais
atividades a serem exercidas na sede da União,
posição e à estrutura da União;
designado para auxllial" diretamente os direto293. 2 - as estatístiCas gerais ·e oS doCu- seguindo as diretrizes _do Conselho de Admires dos Comitês_ CorisÚltivos Internacionais e mentOs oficiais de serviço da União prescritos nistração;
303. --y; prepara e submete ao Conselho
da Junta Internacional de Registro de Frenos regulamentos administrativos;
qüências trabalha sob as ordens diretas dos
294. 3- qualcjuer outro documento cuja de Administração planos plurianuais de reclasaltos funcionários interessados, porêm de
criação é prescrita pelas conferências e pelo sificação de cargos, de Contratação e de suconformidade com as diretrizes administrapressão de empregos;
•
Conselho de Administração.
tivas gerais do Conselho de Administração e
304. z) considerando a opinião do Comi295. q) reúne e publica, sob forma adedo Secretário-Geral;
quada, as informações nacionais e interna- tê de Coordenação, prepara e submete ao
cionais referentes às telecomunicações no Conselho de Administração as análises de
283. h) no interesse geral da União e em
custos das principais atividades exerCidas na
mundo inteiro;
consulta ao Presidente da Junta Internacional
296. r) reúne e publica, em colaboração sede da União durante o ano anterior à_se_s_são,
de Registro de Fr"eqüências, ou ao Diretor do
com os demais órgãos permane~es da União, levando em conta sobretudo os efeitos de raComitê Consultivo em questão, transfere temas informações de caráter técnico ou adminis- cionalização obtidos;
porariamente funcionárioS a outras funções,
305. aaf com o auxílio dO- -Comitê de
em razão das flutuações do trabalho na sede trativo que possam ser particularmente úteis
da União. O Secretário-Geral informará ao - aos países em desenvolvimento, a fim de aju- Coordenação, prepara um relatório de gestão
dá-los a aperfeiçoar suas redes de telecomu- financeira que submeterá anuãlmente ao Conw
Conselho de Administração sobre essas transnicação. Esses países terão sua ateliçâ.o des- selho de Administração e uma conta recapituferências temporárias e suas conseqüências
financeiras;
-pertada igualmente para as possibilidades ofe- lativa imediatamente anteS de cada Conferência de Plenipotendários; estes documentos.
recidas pelos programas internacionais sob
284. i) realiza o trabaJho de secretaria que
após verificação e aprovãção do Conselho de
os auspícios das Nações Unidas;
precede e que sucede às conferências da
União;
297. s) reúne e publica todas as informa- Administração, são encaminhados aos Mem285. j} prepara recomen-daçõeS para a
ções. que possam ser úteis aos Membros, refe- bros e submetidos à Coilferência de Plenipoprimeira reunião dos chefes de delegações
rentes ao desenvolvimento de métodos técni~ tenciários seguinte, para fins de exame ~ apromendonada no número 450, levando em concos destinados a obter o melhor rendimento vação definitiva;
306. ab) com o auxílio do Comitê de
sideração os resultados de qualquer consulta
dos serviços de telecomunicação e, em esperegional;
cial, o melhor emprego possível das freqUên- Coordenação; prepara um relatório anual so286. k) assegura, se adequado em coocias· tadióelétricas com vistas a diminuir as bre a atividade da União, a ser transmttído,
após aprovação do Conselho de Administraperação com o governo anfitrião, a secretaria
interferências;
das conferências da União e, em colaboração
298. l) publica periodicamente, com o ção, a todos os _Membros;
307. ac) assegura todas as demais funcom o chefe do órgão permanente interesauxilio de informações coletadas ou colocadas
sado, provê os seMços necessários à realizaà sua disposição, inclusive aquelas que possa ções de secretaria da União;
30a ad} realiza todas as demais funções
ção das reuniões de cada órgão permanente
obter junto a outras organizações intemadoda União, recorrendo, na_ medida em que se __l)ais, um boletim de informações e documen- que lhe são confiadas pelo Conselho de Admifizer necessário, ao pessoal da União, confortações gerais concernenteS às telecomunica- nistração;
309. 2.~ .-O Secretário-Gera] ou o Vice-Seme o número 283. O Secretário-Geral, meções;
diante solicitação e com base em contrato, -- 299. u) determina, em- consulta com o cretário-Geral deve assistir, em caráter consulpode ainda prover a secretaria de qualquer
Diretor do Comitê Consultivo InternadonaJ in- tivo, às Conferências de Plenipotenciários eoutra reunião relativa a telecomunicações;
teressado ou, conforme o caso, com o Presi- às conferências administrativas da União, bem
dente _da Junta Internacional de Registro de como_às assembléias plenárias dos êoinitês
287. I) atuallza as listas oficiais estabeleFreqüências, a forma e a apresentação _de to- Consultivos Internacionais; sua participação
cidas conforme_ as informações prestadas pa- das as publicações da União, levando em con- nas sessões do Conselho de Administração
ra esse fim pelos órgãos permanentes da
ta a sua natureza e conteúdo, bem como o é regida pelas disposições de números "241
Onião ou pelas administraÇões, com exceção
modo de publicação mais ãdequado e econô- -- e 242; o Secretário-Geral ou seu representante
pode participar, em caráter· cohsultivo, de todos registras básicos e de outros documentos
mico;
indispensáveis que tenham relação com as
300. v) adota as medidas necessárias pa- das as demais reuniões da União.
funções da Junta Internacional de Registro de
ra que os documentos publicados sejam distriARTIG0 57
Freqüências;
- bu1dos eiri tenlpo oportuno;
Junta Internacional de
288. m) publica os principais relatórios
301.
w)
após
consulta
ao
Comitê
de
Registro de Freqüências
dos órgãos permanentes da União, bem como
Coordenação e após fazer todas as economias
as recomendações e instruções de operação
possíveis,
prepara
e
submete
ao
Conselho
de
310. 1._ (1) OsmembrosdaJuntaJnterdecorrentes dessas recomendações, a serem
Administração um projeto de orçamento nacional de Registro de FreqUências dévem
utilizadas nos serviços internadona1s de teleanuaL
e
um
orçamento
provisório
para
o
ano
estar plenamente qualificados por sua compecomunicação; _
tência técnica no campo das radiocomuni289. n) publica os acordos internacionais - segUlnte-, abrahgendo as despesas da União
dentro dos limites fixados pela Conferência
cações, e possuir experiência" prática em matée regionais relativos a telecomunicações que
de Plenipotenciários e compreendendo duas
ria de consignação e utilização de freqüências.
lhe são comunicados pelas partes e atualiza
versões. Uma versão correspondente a um
311. (2) Além disso, para permitir uma
os documentos relativos a esses acordos;
-crescimento zero para a unidade de contrimelhor compreensão dos problemas trazidos
290. o) publica as normas têcnlcas da buição e a outra a um crescimento inferior
à Junta em virtude do.número 79, cada memJunta Internacional de Registro de Freqüên- -~Ou igual a qualquer limite fiXado pelo Protocolo
bro deve conhecer as condições geográficas,
cias, bem como qualquer outra informação Adicional ~ após eventual extração da conta
econômicas e demográficas de uma detennireferente à consignação e utilização de fre- de provisão. O projeto de orçamento e o anexo
i1ada região do globo.
qüências e de posições de satélites na órbita contendo uma análise de custos, após aprova312. ·2. (1) O procedimento da eleição
dos satélites geoestacionárlos, preparadas pe~ ção do Conselho, são encaminhados, a título
é estabelecido pela Conferência de Plenipola Junta no exercido de suas funções;
de informação, a todos os Membros da União;
tenciárlos da maneira especificada no número
73.
291. p) prepara, publica e atualiza, com
302. x) apósconsultaaoComitêdeCooracooperação, quando necessário, dos demais
denação e considerando seu parecer, prepara
313. (2) A cada elelção, qualquer membro
órgãos permanentes da União:
___ e submete ao Conselho de Administração pia-· da Junta em função pode ser novamente pro·

de emprego do sistema comum. O pessoal
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posto como candidato pelo país do qua1 é
nacional.

314. (3) OsmembrosdaJuh:taaSsumem
suas funções na data fixada pela Conferência
de Plenipotenciários que os elegeu. Permanecem nQrrn(}lmente no cargo até a data f!xada pela conferênda que eleger seus sucessores.
315.

(4) Se, no int~o entre duas Con-

ferências de Plenipotenciários encarregadas
de eleger os membros da Junta, um de seus
membros eleitos demitir-se, abandonar suas

funções ou falecer,_ o ~esidente da Junta solicitará ao Secre_tário-Geral que convoque os
Membros da União que fazem parte da região

interessada a apresentar candidatos ~ eleição
de um substituto durante a sessão anual do
Conselho de Adrninlstr~ção seguinte. Entretanto, se a vacâm:ia_Qcorrer mãis de noventa
dias antes da sessão anual do Conselho de
Administração- que precede a ptôxima Conferência de Plenipotenciários, o pafs do qUal era
nacional o meinbro de que se trata designará,
o quanto antes possível e dentro de um prazo
de noventa dias, wn substituto que deverá ser,
também, nacional desse país. que permanecerá nas funções até que tome posse o novo
membro eleito pelo Conselho de Administração ou até que tomem posse os novos membros da Junta eleitos pela próxima Conferência de PlenipotenciáriOs, conforme o caso. Em
ambos os casos, a_s despesas decorrentes da
viagem do membro substituto correrão por
conta da sua Administração. O substituto poderá ser candidato à eleiç_ãq pelo Conselho
de_Administração oU pela Coliferênci_ã. de Plenip-otenciários, segundo o caso.
316. 3. (I) Os métodos_ de trobalho do
Junta acham-se definidos no Regulamento de
Radiocomunicações.
317. (2) Os membros _da )unta el~em
dentre eles um Presidente e um Vic.e-Presidente, cujas funções terão u_ma duração de
um período de um ano. Em seguida, o \!icePresidente sucederá_ª cada ano ao Presidente
e um novo Vice-Presidente será eleito.
318. (3) A Junta deverá dispor de uma
secretaria especializada.
319. 4. Nenhum membro da Junta poderá, no exercício de suas funções, solicitar
ou receber instruções de qualquer governo,
nem de qualquer membro de wn governo,
de qualquer organização ou pessoa pública
ou privada Além disso, cada Membro deverá
respeitar_ o caráter internacional da Junta e
das funções de seus membros, não devendo
sob qualquer hipótese procurar influenciar wn
desses membros no exercício de S!JaS fimções.
ARTIG0 58"

Comitês Consultivos Internacionais
320. 1. O funcionamento_ de cada Comitê Consultivo lntemacional é assim assegurado:
321. a) pela Assembléia Plenária, que se
reunirá de preferência a cada quatro anos.
Quando uma conferência administrab"'va mun-
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dia! correspondente for convocada, a reunião
nimidade. Caso_ D:~O Seja apoiado pela maioria
da Assembléia Plenária será realizada, se posdo Comitê. Q Presidente, em circuriStâncias
sível, pelo menos oito meses antes dessa conexc;epcionais, poderá tomar decisôes sob sua
ferência;
própria responsabilidade, se julgar que a solução das questões errf pauta é urgente e não
322. b) por comissões de estudos constipode aguardar a próxima sessão do COitselho
tuidos pela Assembléia Plenária para tratar das
questões a examinar;
de Administração. Nestas cire~,.mstâncias, de--· 323. c) por um Dtretor eleito pela Confe- verá informar prontamente e por eiicrito aos·
Membros ào Conselho de Administração acerrência de Plenipotenciários, para o período enca ç[~ssaª' questões, indicando os motivos que
tre duas Confer~ncias de Plenipotenciá~ios.
o lev8ram a tomar tais decisões e ComuniEste sei:á reelegível na Cbnfetêncla de Pfenipocarido os pareceres, apresentados por escrito,
tendádos seguinte. Se o posto tornar-se inesperadamente vago, o Conselho de Adminispelos demais ITlembros do Comitê. Se em
tração, durante sua sessão anual seguinte, de~is casos ãs (:iuestões não_ fôre_rit ti.fgentes
signará o novo_ Díretor conforme as dispomas, por outro lado, forem ímportantes, deverão ser submetidas ao eXafne do Conselho
sições do número 26& ·
de Administração em sua próxima sessão.
324. d) por uma secretaria especializada
332. 3. O Cotnltê r'eúne-se pOr corlvoque assessora o Diretor;
_ ____ _
éaÇaõ -de s_eu Presidente, pelo menos uma
325~ e) por laboratórios ou instalações
vez por mês; poderálgualmente reunir-se, em
técnicas criadas pela União,
326.- 2. (1) As qUéstõés estudadas por caso de ne<:essidade, por solicitação de dois
de seus membros.
cada Comitê Consultivo Intemadona1, sobre
333. 4. Um relatório sobre os trabalhos
c:'S quais deve emitir recomenQaç_ões,_ .são
- "do Comitê _de Cootdehação é elaborado e-aquelas ãpresentadas pela Conferência de Pletransmitido, medjante solidtação, aos Memnipotenciários, por uma Conferência Adminisbros do Conselho de Administração.
trativa, pelo Conselho de Administração, pelo
outro Comitê Consultivo ou pela Junta Internacional de Registro de Freqüência. A estas
CAPÍTULO 1X
questões serão a.crescentadas as que a própria
Disposições Gerais Referentes
Assembléia Plenária do Comitê Consultivo inàs Conferências
teressado deddir manter, ou,_ no intervalo entre suas Assembléias Plenárias, às que tiVerem
ART!G060
sua inscrição solkitada ou aprovada por correspondência por pelo menos vinte- Membros
Convite e Admissão às Conferências de
- PlenipOtendárioS Quando HOUVer
-da União.
um Governo Anfibião
327. (2) Mediante solkitação dos países
interessados, cada Comitê Consultivo lnterna334~ _L O governo anfitrião; de acordo
c:ional poderá igualmente realizar e:Lt\Jdos e
com o Conselho de Administração, fJXa a data
prestar assessoria sobre questões relativas às definitiva e o local exato da Conferência.
telecomunicações nacionais desses países. O
335. 2. (1) Um ano antes dessa data, o
l!studo de tais questões deverá ser efetuado
governo anfitriãO enviará uin convite ao gov_erS;egundo as disposiçõeS -do número 326; na de -cada país Membfo da União.
quando estes estudos implicarem na compa336. - (2) EsteS convites podem ser enderação entre várias soluções técnicejs possíveis,
reçados seja diretamente, seja por intermédio
os fatores 17conômlcos poderão prevalecer.
do Secretário-Geral, Seja ainda por"intermédio
de um· outro gOvern:o: · -·
-337. 3. Q Secretárfõ:.Qera1- enviará um
ARTIG0 59
convite às Nações ((nídas, conforme as díspoComitê de Coordenação
sições do Artigo 39 e, por sua solicitação, aos
328. 1. ( 1) O Çomitê de Coo(dfmação
organismos regionais de telecomunicações
assiste _e assessora o Secretário-Geral em to·
dtados no Artigo 32.
das as questões mencionadas no núnÍero 97;
338. 4. O Governo anfitrião, de acordo
prestará ajuda ao Secretário-Geral no q.nnpricom o Conselho de Administração ou por pro·
mento das tarefas a este designadas em virtuposta d_este, poderâ convidar os organismos
de dos números 276, 298, 301. 302, 3Q5 e
especializados das Nações Unidas, bem como
306.
a Agên-cia Internacional de Energia Atómica,
329. (2) O Comitê está enc.arregãdo de
a enviarem observadores para participar da
assegurar a- coorclenação com todas as ergaconferência em ca.rater c-onsultiVO, Com base
. nizações internacionais mencionadas nos Artiem reciprocidade.
·
--gos 39 e 40, no que se refe~e à representação
339. 5. (1) As respostas dos Membros
çlps ór_gãos permanen~es da União nas confedeverão chegar ao governo anfitrião no máxírências dessas organizações.
-mo um rnês antes da -abertur;;~: da Conferência;
330. (3) O Comitê_ examina os resultados
devetª-9• n~ m~_did<~. Ço possível, cOnter-todasdas atividades da União no domínio da coope- as indicações sobre a composição da deleração téc:nica e apresenta recomendações ao
gação.
Conselho de Administração por intermédio do
340. (2) Estas re,spostas poderáo ser enSecretário-Geral.
viadas ao governo ãnfitríã() seja -dlr(:tamente,
331. 2. O Comitê deve esforçar-se para seja por intermédio do Se<:retário~Gera1, Seja ·
que suas conclusões sejãm adotadas por unaainda por intérni.êdio de um outro governo.
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341. 6. To dos os órgãos permanentes
da União são respresentados na conferência

em caráter consultivo.
_ _
342. 7. São admitidos nas Conferências
de Plenipotenciários:

343.

a)."~s

delegaçõeS, conforme:: se

acham definidas no Anexo 2;

- -

344. b) os obseJY:ado.res das N_~çõe_s Uni~
das;
345.

c) .os Obseiya.ilores d_as _organiza-

ções regionais de telecomunicações. conforme o número 337;
346. d) os observadores dos organismos
especializados e da Agência Internacional _de

Energia Atómica, conforme o número 338.ARTIGO 61

Convite e Admissão às Conferências
Administrativas quando houver
um Governo Anfitrião

347.

I. (I) As disposfções dos números

334 a 340 sijo aplicávéls às Cohferêri.cias Ad-

ministrativas.
348. _(2) Os Mem_b:ros 4~- _União podem
comunicar o .convite que lhes foi endereçado

às operadoras privadas reconhecidas por eles.
349. 2. (I)- O governo anfitrião, de ac.Qrdo
com o Conselho de Administração ou segundo proposta deste último, poderá enviar uma
notificação às organizações internacionais in·
teressadas em enviar observadores para participar de Conferência em car~ter consultivo.
350. (2) As organizações internacionais
interessadas encaminharão ao governo anfi·
trião um pedido de admissão no prazo de dois
meses a partir da data de notificação.
351. (3} O governo anfitrião reunirá os
pedidos e a decisão de admissão será tomada
pela própria conferência.
352. 3. Serão_adm(tido&nasconferências
administrativas:
35_3. a) aS delegações, conforme se
acham definidas no Anexo 2;
_
354. b) os observadores das Nações Unidas;
355. C) os observadores t;lgs organiza-

ções regionais _de telecomunicações citadas
noartigo32;
.
__
356. d) os observadores dos organismos

especializados e da Agência Internacional de
Energia Atômica, conforme o número 338.
357. e) os obse!Vadores das organizações internacionais adlnitidas conforme as
disposições dos números 349 é). 351 ;
358. f) os representantes das enipresas
privadas de operação· reconhecidas, devidamente autorizadas pelo Membro ao qual pertence;
359. g) os órgãos permanehtes da Qnião,
em caráter consultivo, quando a conferência
tratar de assuntos Ugados à sua competência.
Em caso de necessidade, a conferência pode·
rá convidar um órgão que não tenha julgado
necessário fazer-se representar;
360. h) os observadores dos Membros da
União que parttcipem, sem direito a voto, na
conferência administrativa regional de uma re-

gião que não seja aquela à qual pertençam
os referidos Membros.

AATIGO 62

Procedirr!ento para a Co~tvocação
de Contefênclas -Administrativas
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ARTIG063

Pr-ocedimento pa!-a a Convocação -de
- Conferências Adminlsbativas Regionais
j)ol- Sollcltação de .Membros da Orilão
ou mediante Proposta
do Conselho de Administração

371. Em caSo de Conferências Administrativas Regionais, o procedimento descritQ n9
Mu-:tdlais por Solicitação de .Membros
artigo 62 ·aplica~se ápenas. aos Membros da
da Clnião ou Mediante Proposta
região interessada. Se a convocação for feita
do Conselho de Administração
-por iniciatiVá dos Membros da região, bastará
361. 1. Os Membros da_ União que deseque o Secretário:-Geral receba soliçitªções
jarem que uma Conferência Admi_nistrativa
concordantes provenientes de um quarto dos
Mundial seja convocada devem-informar o Se- Membros dessa região.
cretário Geral de sua intenção, indi~ando a
-órderil do _dia, o lo~al e a data propostas para
ARTIG064
a conferência.
Disposições Relativas a Conferências que
36f:. 4~ _Q Secretário-Geral, ao receber s_ose r~úne)n Sem um Gove.-no Anfibião
licitações semelhantes de pelo menos um
372. Quando uma conferência deva ser
quarto dos_ Membros, informará todos os
realizada sern um governo anfitrião, as dispoMembros a esse respeito através dos melas
de telecomunicação mais adequados, solici- sições_ dos _artigos 60 e 61 serão aplicadas.
tando-lhes que indiquem, no praro de seis O Secretário-Geral, ap6s entendimento com
semanas, se aceitam ou não a proposição for- o Governo da Confederação Suíça, adotará
as medidas _necessárias para convocar e orgamulada.
nizar a conferência na sede da União.
363. 3. Se a maior@ dos Membros,_ determinada segui1do as dispOsições do número
ARTIG065
229~ pronuncíar-se em- favor da proposta coDisposições comuns a todas as Conferênmo um todo, ou s~a, aceitar a ordem do dia.
cias
a_ data e o local da reunião propostos, o_ Secremudança de-data-ou local de uma Confe·
tário-Geral informará a todos os Membros a
rênda
esse reSPeito através dos meios de telecomunicações mais adequados.
373. 1. As- disposições dos ~rtigos 62 e
364. 4. (1) Se a proposta aceita consistir 63_ aplicam~se, por analogia, quando houver
em reunião da conferência fora da sede da
1..1ma proposta çle Membros da União ou do
Conselho de Administração no sentido de moUnião, o Secretário-Ger~l deverá perguntar ao
governo cio pais interessado se aceita tomar·
dificar a_ d.;ita e o local de uma conferência,
se o governo anfitri_ão._
_ ou um dos dois apenas. Entretanto~ tal& nlu365. _ (2) El:n caso afirmativo, o Secretá- - ~nças soJ!1eT).t~ poderão_ ser r~alizadas se a
rio-Géáil, de acordo com esse governo, adomaioria dos Membros int~ressados, determitará as medidas nec.essárias para a reunião _nad" segundo·as disposiÇões do número. 229,
da confe_rênçia.
pronunciar-se favoravelmente.
366. (3) Em caso _negativo, o Secretá-riõ- -- . 374. 2. TOdO_ M.embro'cjue proponfla a
Ge~al convidará os MembrOs que solicitaram - mudança de Çlataot.i local de uma c:onferência
a convo~ção da conferência para formula- deverá o_bter 'o apoio do número exigido de
outros Meinhrcis.
·
~em novas propostas quanto ao local da reunião.
375. 3. OSui'gido o caso, o Se<::retário-Ge367. 5. QUando a proposta aceita consis- ral indicará, pela comunicação citada no nútir em reunião da conferência na sede da
mero 362- as prováveis conseqüênCias finan·
Un_ião, serão aplicadas as disposições do articeiras res!Jltantes da mudança ·ae loCal ou de
go 54.
·
·
data, por exemplo, quand_o já se tenham efe368~-- 6.' ( 1L Se a totalida.de da proposta
tuadas despesas na preparação da reunião da
(Qrdem do diã; local.e çiata} J}ão for aceita
cgl'l[erênda.n.o _loq~] aoterio~ognte previ?to.
pela maioria dos Membros, determinada segundo as disposl~es ~o número 229, o SeARTIG066
cretário-Cieral c::omunicarâ as respostas rece- ~ Prazos e Modalldades de Apresentação
bidas aos Membros da União, convidando-os _
de Propostas e Relatórios
a se pronunciarem de forma definitiva, no praàa Conferências
zo de seis semanas, sobre o ·ou os pontos
376. 1. Imediatamente após o envio dos
de controvérsia.
conviteS, o S-ec(e_fáifõ-Geral solicitará aos
36R- (2} Estes_ pontos serão ConSideraMembros que lhe remetam,_ em ·um Prazo cle
dos açiotados quando forem aprovados pela
quatro meses,. suas propostas para os trabamaioria d_os Membros, determin~da segundo
lhos da conferênCia. ·
·
a_s disposições do número 229.
377. .2. t6ctas as proPOstas cUja adoção
370. 7. O procedimento acima indicado
envolva a revisão c;lq texto_ da Couyenç_ãQ.__Ql.J.
aplica-se igualmente quando a proposta de
dos _Regulamentos Administrativos devem
convoc_ação de _urna Conferênci<;.t Administrativa Mundial for apresentada pelo COnselho · conter_rcl'eiên.5:ias aos números das parte-s do
texto que requerem a r_e~ão. Os motiveis da
de Administração.
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proposta devem ser indicados em cada caso,

encarregada de verificá-la e de apresentar pe-

da forma mais concisa possfvel.

rnnte a SeSsão Plenária wn relatório ~;;om sUas

378.

3. O Secretário-Geral transmitirá as

propostas a todos os Membros, à medida em

que as receber.
379. 4. O SeC.retàrio-Geral reUne_ e coordena as propostas e relatórios recebidos das
administrações, do Consêlho de Administração, das Assembléias Plenárias dos Comitês
Consultivos Internacionais e das-reuniões preparatórias das conferências, segundo o caso,
e .as encaminhará aos Membros, pelo menos
quatro meses antes da data de abertura da
conferência. Os funcionários -eleitos da União
não estão habilftados a apresentarem propos-

tas,
ARTIGO 67_

Credendais das Delegações para
as Conferêndas
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conclusões no prazo ftxado pela SessAo. Na
dependência da decisão da Sessão Plenária
sobre a validade de suas credenciais, a delegação de JJm Membro da União estará habilitada
a participar dos trabalhos e a exercer o_direito
de voto do referido MemQro.
39l.--6.- Em regra geral, os Membros da
União deve procurar enviar às conferências
da Uiiião sua_s próprias delegações. Entretanto, se por motivos excepcionais um Membro
não puder enviar sua própria delegação, poderá conceder à delegação de um outro Membro
o poder de votar e de assinar em seu nome.
Essa tr_ansfer_ênci_ª de poderes deverá ser objeto de um instrumento assinado por uma das
autoridades citadas no número 381 ou 382.
392: 7. Uma delegação com direito de
voto pode outorgar m'!ndato a uma outra delegação com direito de voto para exercer s_eu
direito de voto durante uma ou mais sessões
às quais não possa estar presente. Neste caso,
.deverá informar o Presidente da conferência
em tem-po hâbil·e-poi- esci-lÚ>.
-393. 8. Uma delegação não pode exercer
mais--de um voto por procuração.
394. 9. As Credenciais e procurações endereçadas por telegrama não são aceitas. Entretanto, são aceitas as respostas telegráficas
· às solicitações de esclarecimento do Presidente ou da Secretaria da Conferência relativas
a credenciais.

380. 1. A delegação enviada a uma conferência por um Membro da União deve estar
devidamente credenciada, conforme as dispo~
sições dos números 381 a"387.
381. 2. (1) As delegações às Conferêndas de Plenipotendários são credenciadas por
instrumentos assinados pelo Chefe de Estado,
pelo Chefe de Governo ou airida pelo Ministro
de Relações Exteriores.
· 382~ (2) -As delegações às Conferências
Administrativas são credenciadas por instrumentos assinados pelo Chefe de Estado, Pelo
Chefe de Governo, pelo MinistrO de Relações
Exteriores ou ainda pelo MiniStro competente
_CAPíTULO X
para questões tratadas durante_ a conferência.
Disposições Gerais Relativas
383. (3) Dependendo de confirm<!:ç&o
aos Comitês Consultivos
por parte de uma das autoridades citadas no
lnt_em_aciOnais
número 381 ou 382 e rec~blda antes da a:sslARTIGO 68
natura das Atas Finais, uma delegação poderá
Condições de Participação
ser provisoriamente acreditada pelo chefe da
missão diplomática de seu país junto ao gove_r.
395. 1. Os membros dos Comitês Conno do país onde se realiza _a_conJerência ou,
sultivos -Internacionais mencionados nos núse este for a sede da União, pelo Chefe _da
meros 87 e 88 Podenl PartiCipar de todas aS
Delegação pennanente de seu pafs junto ao
atividades do Comitê Consultivo interessado.
Esciitóricí das Nações Unidas em Genebra.
396. 2.. (ll _Toda solicitação de participação nos trabalhos de um Comitê Consultivo
384. 3. _As cre_denciais s_er_ã_p aceitas se esproveniente_ de uma_ empresa privada de opetiverem assinadas por uma das autoridades
raç_ão__reconhecida deve ser aprovada pelo
citadas nos números 381 a 383 e se corresponderem a um dos seguintes critérios:
Membro_ que a reconhece. o pedido é encami385: __ Conferir plenos poderes à delegação;
nhado por esse Membro ao Secretário-Gerai,
386. autorizãr a delegação a representar
que_ 0 levará ao conhecimento de todos os
seu governo sem qualquer restrição;
Merri6ros e dõ Diretor deSse Comitê. O Diretor
387. conceder à delegação ou a alguns
do Comitê Consultivo coinuhicará a essa o pede seus membros o_direito de assinar as_Atas
radora a decisão que tenha sido tomada com
Finais.
relação a sua solicitação..
388. _4. (1) A delegação cujos poden;:s
são considerados em ordem pela Sessão Pie397:- (2) Uma empresa privada de operação reconhecida nffio, po<;fe intervir em nome
nária estará habilitada a_ exercer 0 direito de
voto do Membro inte_ress_ado e a assinar as - do Membro que a reconhec_e, a menos que
Atas Finais.
este, em cada caso partfclllar,_ informe ao Co~
389. (2) A delegação cujos poderes nã.o
mitê Consultivo--interesSéido ter concedido tal
forem considerados em ordem pela Sessão
autOriZação.
Plenária não estará habilitada a exercer o direi398. 3. :( 1) A.5 o~gar:aiiações internado·
to_ de voto, nem a asstnar <J;s_Au,.s Finais até
nais e as organizações regionais de telecomuque a sua situação seja regularizada.
nicações, mencionadas no artigo 32, que
390. 5. As credenc:iais devem ser de"posi~
coordenam seus trabalhos com a União, e
tadas junto à secretaria da conferência o _mais
que possuem atividades afins, podem ser ad~
breve possível. Uma comissão especial como -----nlítidas para partidparetn, em caráter consula que se acha descrita no número 471 está__ tivo, nos trabalhos dos Comitês Consultivos.

399. (2) A primeira solici~ção de participação nos traba1hos de um Comitê CO.nsultivo,
proveniente de uma organização internacional
oU de uma organização regional de telecomunicações, men_cionªºª-_no artigo 32, deve ser
encaminhada ao Secretário-Geral, que a trans·
mitirá através doS meios de te]ecOtn\.mic.açõ~
mais adequados a todqs os Membros, e os
convidará a pronunciar-s_e_ sobre a aceitação
desse pedido; considerar-se-á aceita a solicitação se a maioria das respostas dos Membros
recebidas no prazo de um mês for favorável.
O Secretário-Geral levará o resultado dessa
consulta ao conhecimento de todos os Membros e dos membros do Comitê -ºe Coorde:
nação. 400, 4. (1) Os Organisrilos dentíficos Ou
industriais que se dedicam ao estudo de problemas de telecomunicações ou ao estudo
ou fabricação de material destinado aos serviços de teJecomunfcações, podem ser admitidos para participarem, em caráter consultivo,
nas reuniões das comissões de estudos dos
Comitês Consultivos, sujeito à aprovação das
administrações dOs países ·interessa.dos.__ _
401. _ (2) Toda solicitação de admissão
nas reJJniões das comissões de estudo de um
Comítê Consultivo proveniente de um organismo dentífico ou iildustrial deve Ser aprovada pela administração do país interessado.
A solicitação é encaminhada por essa administração ao Setretário,;Geral, que a transmitirá a todos os Membros e ao Dir~tor de~se
Comitê. O Dlretor do" Conjitê Corisultivo info~
meirá ã.C1 Org-afifsr'nb -científico ou industrial_ a
decisão -que tenha sido tomada com relação
à sua solicitação ..
402. 5. Tada empresa privada de operação reconhecida, toda orga-nização ihtemadonal ou organização regiona!Oe telecomunicações ou todo organismo científico oU ii"ldustrial admitido a-participar nos traDã.lliOS ãeum
Comítê ConsUltivo. terá o direito de denunciar
essa participação através de notificação envia·
da ao Secretário-Gerai. Esta denúncia terá
E:fcitci ao térmih6 de_ um períodO de um ano,
contado 9 partir do dia do recebimento da
notificaçáo pelo Secretárfo-Gera1.
ARTIG0-69

Atribuições da Assembléia Plenária
403. A Assembléia Plenária:
404. a) examina _os relatórios das çomissões de estudos e aprova,_ r:nodifica ou rejeita
os projetas de recomendações constantes
desses relatórios;
405. b) examina as questões existentes,.
a fim de deftnir a continuação ou não de s_eus
estudos, e estabelece uma lista de novas ques-tões a serem estudadas coriforme as diSposições do número 3.26. Durante ~ redação do
texto de novas questões,. é conveniente _seja
assegutado que, em prindplo, seu eStudo-deva ser Conduído dentro de; __um periodo equivalen~ ao dobro do intervalo entre duas Ass_embléias Plenárias;
406. c) aprOva o programa de- trabalho
decorrente das disposições do número 405
e fixa__a ordem das questões a serem estud,"'das
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segundo sua importância, prioridade e urgên-

mentes publicados após essas Assembléias

considerando a necessidade de manter

dos Comitês ConSultivos Internacionais são

cia.

em bases mínimas as exigi1!ndas quantO 8õs

redigidos nos três idiomas de trabalho da

recursos da União;
407. d) decide, levando em consideração

União.

o programa de trabalho aprovado em confor-

419. 2. Os Membros autorizados a votar
nas sessões das Assembléias Plenárias dos

midade com o número 406, se as comissões

Comitês Consultivos são aqueles previstos no

de estudos existentes devem ser mantidas ou

número 1O, entretanto, quando um Membro

dissolvidas ou se novas comissões de estudos da União não se fizer representar por uma
devem ser criadas;
- _admlnlstração, os representantes das empre408. e) abibui às comisSões de estudos sas privadas de operações reconhecidas pelo
as questões a serem estudadas;
país em questão terão direito, _em conjunto
409. I) examina- e _aprova o relatório do e_ qualquer que seja seu_número, a um único
Diretor sobre os trabalhos do Comitê. a partir voto, nas condições do número 397.
da última reunião da Assembléia Plenária;
420. 3. As disposfções dos números 391
41 O. g) aprova, se adequado, para ser a 394 relativas a deJegação de poderes aplisubmetido ao COnSelho _de Administração, a
cam-se às Assembléias Plenárias.
estimativa apresentada pelo Dii"etor nos termos das disposições do número 439 das neARTIG072
cessidades financeiras do Comitê até a próxiComissões
de Estudos
ma Assembléia Plenária;
411. h) ao adotar resoluções e decisões,
421. L A Assembléia Plenária criará e mana Assembléia Plenária deve considerar as reterá, segundo
neCeSsidades, comissões de
percussões financeiras previsíveis e fazer o
estudos dedicadas às questões que forem copossível para evitar a adoção daquelas que
locadas para exame. As administrações,_ as
possam ocasionar despesas acima dos limites
empresas privadas de operação reconhecidas.
máximos dos créditos fJXados pela Conferên-~ organizações internacionais e as organicia de Plenipotenciários;
zações regionais de telecomunicações, admi412. 1) examina os relatórios da Comissão Muncüal do Plano e todas as demais ques- - tidas conforme _as disposis;ões dos números
tões julgadas necessárias segundo as dispo- - 398 e 399, queedesejare:Tn pãrticipar dos trabalhos das comissões de estudos, apresentarão
sfções do Artigo 11 e do presente Capítulo.
seusnomes·durante a Assembléia Plenária ou.
posteriormente, ao Diretor do Comitê ConsulARTIG070
tivo em questão.
Reunlções da Assembléia Plenária
422. 2. 1\lém disSo e coiúorme as dispo4 I 3. 1. A Assembléia Plenária reúne-se
sições doS números 400 e 401. os peritos
normalmente em data e local fixados pela Asdos organismos científicos ou industriais posembléia Plenária precedente.
derão ter a sua participação aceita, em caráter
414. 2. A data e local de uma reunião da
consultivo, em qualquer reunião de toda e
Assembléia Plenária, ou um dos dois apenas,
qualquer comissão de estudos.
podem ser modificados com a aprovação da
423. 3~AAssem6léia Plenária ri.Omeia normaoiria dos Membros da União que tenham
respondido a uma solicitação do Secretário- malmente lJffi Presidente e_ um Vice-Presidente para cad.:i comissão de estudos. Se o voluGeral sobre sua opinião.
me de_ trabalho de wna comissâo de estudos
415.. 3. Em cada uma de suas reuniões,
a Assembléia Plenária de um Comitê Consul· assim exigir, a Assembléia Plenária nomeará,
tivo é presidida pelo chefe da delegação do pata essa -comfssão, tantoS Vice-Presidentes
país em que tem lugar a reunião ou, quando -qUantos forem julgados necessários. Para a
nomeação do Presidente e dos Vice-Presidena reunião se realiza na sede da União, por
tes deverão ser levados em conta, particularuma pessoa eJeita pela Assembléia Plenária;
o Presidente é assistido por \'ice-Presidentes mente, Os critérios de competência e a exigência de uma distribuição geográfica equitativa,
eleitos pela Assembléia_Plenária.
_
416. 4. O SecretárlO-Gei-ãi é encarregado bem como a necessidade de incentivar a partide tomar, de acordo com o Diretor do Comitê dp.içâo mais eficaz dos países em. desenvolConsultivo interessado, as medidas adminis- vimento. Se no intervalo entre duas reuniões
trativas e fmanceiras necessáraS à. realização da Assembléia Plenária o Presidente vier a ser
impedido de exercer suas funções, e se a sua
das reuniões da Assembléia Plenária e das
comissão de estudos poss_uir apenas um VicecOmissões de estudos.
Presidente este tomará o seu lugar. Quando
ARTIG07!
se tratar de uma comissão de estudos para
a qual a Assembléia Plenária tiver indicado
Idiomas e Direitos de Voto
vários Vice-Presidentes, essa comissão, durannas Assembléias Plenárias
te sua reunião seguinte, elegerá dentre eles
o seu novo Presidente _e, se necessário, um
417. I. (1) Os idiorrias utilizados nas As- novo Vice-Presidente entre seus membros. Essembléias Plenárias são aqueles previstos nos sa comissão de estudos elegerá também Ym
artigos 16 e 78.
_
novo Vice-Presidente se durante o período en418. (2) o-s -documentos preparatórios tre dua_s reuniões da Assembléia Plenária um
das comissões de estudos, os documentos deles ficar impossibilitado de exercer suas ftme as atas das Assembléias Plenárias e os doeu- - ções.

as
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ARTIGO 73.

Condução dos Trabalhos das
-Comissões de Estudos

424. ]. As questões confiadas às comissões de _estudos são, na medida do possível,
tratadas por correspondência.
425. -2.-(1) A Assembléia Plenária, contudo, poderá dar diretriies sobre as reuniões
das comissões de _estudos que parecerem necessárias na condução de amplos grupos de
questões. .
426, _"(2) Em regra gemi, no intervalo entre
duas Assembléias Plenárias, uma comissão
_de estudos realiza no máximo duas reuniões,
incluindo a reunião final que precede a Assem·
bléia Plenária.
427. (3) Além disso, se o Presidente de
uma comissão julgar, após a Assembléia Plenária, que uma ou mais reuniões de sua comissão de estudos não previstas pela Assembléia Plenária serão necessárias para discutir
verbalmente questões que não puderam ser
tratadas por correspondência, o mesmo pOderá, com a autorização de sua administração
e após consultar o Diretor interessado e os
membros de sua comissão, propor uma· reunião em local conveniente, levando em conta
a necessidade de reduzir as despesas ao mínimo pOssíVel.
"' 428. 3. A Assembléia Plenária, em caso
de necessidade, pC?derá constituir grupos de
trabalho mistos para o estudo de questões
que _exigirerri a participação de especialistas
de várias comissões de estudos.
429. --4. APóS COnsulta ao Secretário-Geral,
o Diretor de um Comitê ConSUltivo, de acordo
com os Presidentes das diversas comissões
de estudos interessadas, estabelece o plano
geral das reuniões de um grupo das comis__sões de estu.dos que deverão reunir-se no
mesmo local 9-ur.ante o mesmo período.
430. 5. O Diretor enviará os relatórios finais das comissões de estudos às administrações participantes, àS empresas privadas de _
operações reconhecidas do Comitê _Consultivo e, eventuálmente, às organizações internacionais e às organizações regionais de telecomunicações, que tenham participado. Esses
relatórios serão enviados tão logo seja possível
e, de qualquer fôrma a tempo de serem recebidos pelo menos um mês antes da data da
próxima Assembléia Plenária, á. -menos que
se relizem reuniões de comissões_ de estudos
imecüatamente antes da reunião da Assembléia Plenária. As questões que não se constituírem objeto de um relatório fornecido nessas
condições não serão inscritas na ordem do
dia da Assembléia Plenária.
ARTIGO 74.

Funções do Dlretor:
Secretaria Espedallzada

431. 1. (I) O o"i~et~~ de um cOmitê Consultivo coordena os trabalhos da Assembléia Plenária e das comfssões de estudos e é respon~
sável pela organização dos trabalhos do Comitê.

suas recomend.,ç_õe~.s_ ou de conclusões dos
eshldos que se acham em andamento.
443. - 2. As Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos podem igualmente formular
propostas de modificações dos Regulamentos
-Administrativos.
444. 3. Estas propostas Serão encaminhadas, em tempo útil, ao Secretário- Geral, para
serem agrup-adas, coordenadas e transmitidas
segundo aS condições previstas no número

432. (2) O Diretor é responsável pelos documentos do Comitê:e_adoM,_com_o Secretário-Geràl, as providênciãs -necessárias à sua
publicação nos idiomas _de trabalho da União.
433. (3) O Diretor é assistido por uma Se-

cretaria formada por pessoal especializado,
que trabalha sob sua autoridade direta na: or-

ganização dos trabalhos do Comitê,
434. (4) O pessoal das secretarias especializadas, dos laboratórios e _das _in_s~(.;lç;ões

técnicas dos

Comitê~
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Consultivos

es~_ sol>

379.

a

autoridade do Secretário-Geral, sob o aspecto

ARTIGO 76

administrativo, conforme as disposições do
número 282.
435. 2. O Diretor seledona o pessoal técnico e administrativo desSa Secretaria dE:ritfo
da estrutura do orçamento aprovado pela
Conferência de Plenipotenciários ou pelo COn-

selho de Administração. A nomeação desse
pessoal técnico e administrativo é efetuada
pelo Secretário Geral, de acordo com o Dlretor. A decisão definitiva sobre a nomeação
ou destituição pertence ao Secretário-Geral.
436. 3. O Diretor Participa de pleno direito,
em caráter consultivo, das deliberações da Assembléia Plenária e das comissões de estudos.
Ele adota todas as medidas relativas.à preparação das reuniões da Assembléia Plenária e
das comissões de estudos, sujeito às disposições do número 416.
437. 4. O Diretor presta contas, em um
relatório apresentado à Assembléia Plenária,
das atividades do Coin1té Consultivo a pãftit'
da última reunião da Assembléia Plenária. Este
relatório, após aprOio'ado, é enviado ao Secretário-Geral para ser transmitido a,o Conselho_de
Administração.
438. 5. O Diretor apresenta ao Conselho
de Administração, em sua S~s~o-"Anual, um
relatório sobre as atividades d.o Comitê durante o ano precedente, com o fim de informação do Conselho e dos Membros da União.
439. 6. O Diretor, após consultar o Secretário-Geral, submete à aprovação da Assembléia Plenária uma estimativa· das necessidades financeiras do Comitê _Cp_nsu]ti~ até a
próxima Assembléia Plenária. Esta estimativa,
após aprovada, será enviada ao SecretárioGeral para ser submetida ao Conselho de Administração.
440. 7. O Diretor estabelece, ·para que o
Secretário-Geral as -incorpõre às previsões orçamentárias anuais da União, as previsões_ de
despesas do Comitê para o ano segufnte, baseando-se na estimativa das necessidades financeiras do Comitê aprovada pela Assembléia Plenária.
441. 8. O Diretor participa, sempre que
necessário, das atividades de cooperação e
assistência técilica da Uni_ãó ho contexto das
disposições da Convenç_ão.

O-

Re!'ações dos Comitês entre si e com
-~-Organizações Internacionais
445. 1. (1) As Asàembléias Plenárias dos
Comitês Consultivos podem constituir comisSões i-nistas parã efetuar estudos e formular
recomen®ç_Qes_ sobre_ questões de interesse
comum.
446. (2) Os Diretores dos Comitês Con·
sultivos podem, em colab_oração com os Presidentes das comissôes, organizar reuniões mistas de comissõeS de estudos dos dois Comitês
CoilsUltivOS, com vistas a efetuar estudos e
preparar projetas de recomendações sobre
questões de interesse comum. Esses projetas
de recomendações serão apresentados na
próxima reuni.3o da Assembléia Plenária de
__ Cada t.im dos Comitês Consultivos.
-447. 2. Quando um dos Comitês ConsultivoS for convidado a participar de uma reunião
do oUtro Coinitê Cons_ultivo ou de uma organizaÇão internacional, sua _Assembláia Plenária
ouseu.Dketor estarAautorizado, considerando
o número 329, .a._ adotar as medidas neces-_
Sáiías para assegurar essa-·representaçao-em
caráter cciilsultivo.
·448. 3. O Secretário-Geral, o Vice-Secretário-Geral, o PréSídente da Junta Internado-_
na! de Registro de Freqüêndas e o Diretor
do outro Comitê Consultivo ou seus represen~
tantes, poderão assistir, em caráter consultivo,
.às reuniões de um Comitê ConsultivO. se- necessário, um Comitê pOderá convidar para
suas- reuniões,_ em caráter çonsultivo, representantes de qualquer órgão permanente da
União que não tenha considerado necessário
. fazer-se representar.

·· - · ~·-""Ci\Prfuw XI
Regulamento Interno das
ConferêiJ.clas e outras Reuniões
ARTIGO 77

ARTIG075

Regulamento Interno das
~onfe~das e outras Reguniões
1. Ordem dos Lugares
449. Nas reuniões da Conferência, as delegações serão dispostas segundo a ordem
alfabética dos nomes em franç:ês dos países
representantes.

Proposta para as
Conferências Administrativas
442. 1. As Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos lntemacionaís estão autorizados a submeter às conferências adminis·
trativas propostas originárias diretamente de

450, 1. (l) A sessão inaugural da conferência é precedida de uma reunião· doS chefes
das delegações, no cUfso do qual será preparada a ordem do dia da primeira sessão ple-ná-

2.

Inauguração da Conferência

ria e serão apresentadas as proposições _referentes à Orffãli.TZãção e-a· designação dos presidentes e vic_e-preSidentes da conferência e de
suas- Comis-sões, Considerando-se os princípios de rotatividade, da distnbuição geográfica, da Competência necessária e dãs disposições do n1454.
451.
(2) O preSidente da reunião dos
chefes das· delegações é designado em conformidade com as disposições dos n?S 452
e 453.
--·-- ___ _
452. 2. (1) A conferência é inaugurada por
uma person.31idade desiQnada Pelo Governo
anfitrião.
453.
(2) Se não houver um governo anfitrião, a conferência será inaugurada pelo chefe de delegação mai,s idoso.
454. 3. (1) Na primeira sessão plenária,
será realizada a eleição do Presidente que, em
geral, é uma personaltdade designada -pelo
governo anfitrião.
455.
(2) Se não houver governo anfitrião, o presidente será escolhido levando-se
em consideração a proposta feita pelos chefes
das delegações durante a reunião citada no
n? 450.
456. 4. A primeira sessão plenária efetuará
ainda:

457. a) a eleição dos vice-presideotes dã
conferência;
~ 458. b}_ a_ constitYição das cOmissões_ d_a
conferência e a eleição dos presiQentes e vicepresidentes respectivos;
45"9. c) a constituição da secretaria da
conferência, formada pelo pessoal da secretaria geral da União e, se necessário, do pessoal cedido pelei.- administração do governo
anfitrião.
3. Prerrogativas do Presidente
da Conferência
460. 1. Além do eXercício de todas as c.~
mais PrerrOgativas que lhe Sãó conferidas pelo
presente regulamento, o presidente inaugura
e encerra cada sessão plenária, dirige os debates, garante a aplicação do Regulamento Interno, conCede a palavra, coloCã aS qUestões em
votação e proclama as decisões adotadas.
461. 2.Tem a direção geral dos trabalhos
da conferência _e garante a manutenção da
ordem durante_as___s_e_ssões plenárias. Regula
às moçõ_es- e questões "de ordem e, em particular, tem o poder de propor o adiantamento
ou o encei'rameilto do debate, o levantamento
Ou Suspensão de-Sua sesSão. Pode também,
adlar _a_convocação de uma sessão plenária,
se o julgar necessário._
~
462. 3. Protege o direito de todas as delegações de expressar livre e plenamente sua
opinião sobre o assunto em discussão.
463. 4. Faz com que os-debates limitemse aos assuntos em discussão e pode interromper qualquer orador que se afaste da questão tratada, para ressaltar a necessidade de
que se atenha ao objeto em ?iscussão.
4~

Instituição de Comissões

464. 1. A se~são plenária pode instituir comfssôeS para- examinar as questões subme-
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tidas às deliberações da conferência. Essas
comissões podem instituir subcomissões. As
comissões e subcomiS$õeS podem igua1men-

te constituir grupos de trabalho.
465. 2. Somente serão instítUídas subcomissões e grupos de trabalho quando absolutamente necessário.
466. 3. A reserva das disposições dos n<?"

464 e 465 serão esiabelecidas as seguintes
comissões:
467. 4.1 Comissão de Direção
468. "a) Esta comissão é normalmente
constituída pelo presidente da conferência ou
da reuníão, que a presidirá, pelos vice-presidentes e pelos presidentes e vice-presidentes
das comissões;
469. _ b) A Comtssão de Direção coordena
todas as atividades relativas ao bom andamento dos trabalhos. e estabelece a ordem e o
número de sessões, evitando, se possível, a
simu1taneidade, tendo em vista o pequeno número de delegados de a1gumas administrações.

478. c) Ao final de éada conferência ou
reunião, a Comissão de Controle Orçamentário apresentará à sessão plenária um relatório indicando, o mais exatamente possível, o
valor estimado das despesas da conferência
ou reunião, bem como a estimativa dos custos
prováveis--decorrentes da exe_cução das decisões_ tomadas pela conferência ou reunião.
479. d) Após examinar e aprovar o relatório, a sessão plenária o transmitirá ao secretário geral, com suas observações, para que
seja submetido ao Conselho de Administração
em sua próxima sessão anual.

5.- COinj)Oslção das Corf!lssões
480. 5.1-ConferêndaS c:fe PIEmlpotendários
481. As comissõeS -compõem-se de delegados dos países membros e dos obs_ervadores previstoS nos noS 344, 345 e 346, que
assim o solicitaram ou que forãm designados
pela sessão plenária.

482. 5.2 Conferências Administrati-

vas

4 70. 4.2 Comissão de Credenciais
471. Esta Comissão verifica as credenciaiS
das delegações nas conferências e apresenta
suas conclusões na sessã_o plenária, nos prazos por esta fixados.

483. As Cbtfiissões_compOem-se de dele·
gadOs dos PaíseS inembros, doS observadores
e representantes previstos nos n'?" 354 a 358,
que assim o solicitaram ou foram designados
pela sessão plenária.

472. 4.3 Comissão de Redação
473. a) Os textos estabelecidos pelas diversas comissões. que serão por elas elaborados na medida do possível, em sua forma
definitiva, considerando as _opiniões emitidas,
são submetidos à Comisão.de _Reda~g,_que
é encarregada de aperfeiçoar a_ sua forma sem
alterar-lhes o sentido e, se oportuno, artkulá-los com os textos anteriores não modifi·
cados.
474. b) Estes textos são submetidos pela
ComisSão de Redação_à sessão plenária, que
os aprova ou os devolve, para fins de novo
exame, à comissão competente.

484-. 6. Presidentes e VJce-PresJdentes
da SubComissões
485-.- -6 presidente de cada comissão proporá à mesma a escolha dos presidentes e
vice-presidentes das subcomissões que instituir.

475. 4.4 Comissão de Controle Orçamentário
476. a) Ao ser Inaugurada uma conferência ou reunião, a sessão plenária designa uma
Comissão de Controle -orçamentário -encarregada de apreciar a organização e os meios
colocados à disposição dos deJegados, de examinar e aprovar as contas das despesas realizadas durante toda a duração da conferência
ou reunião. Formam eSta comisSão,_ além dos
membros das delegações que desejarem participar, um representante do secretário gera(
e, havendo um governo anfitrião, um representante do mesmo.
477. b) Antes de_s_e esgotar o orçamento
aprovado pelo Conselho de Administração para a conferência ou reunião~ a Comissão de
Controle Orçamentário,
colaboração com
a secretaria da conferência ou reunião, apresenta à sessão plenária um estado provisório
das despesas. A sessão plenária, com base
no mesmo, decidirá se os progressos realizados justificam um prolongamento da- confe·
rência ou reunião além da data em que se
esgotarem os créditos orçamentários.

em

7~

Convocação para Sessões

486. As seSsões plenárias e_ as SessõeS das
'Comissões,_ sub-comissões e grupos de trabalho são anunciadas com ante·cedênda suficiente, no local de reunião da conferência.

8. Propostas Apresentadas antes
da Abertura da Conferênda
487. As propostas apresentadas antes da
abertura da conferência são distribuídas pela
sessão plenária entre as comissões competentes instituídas conforme as disposições da
Seção 4 do presente Regu]amento Interno. No
entanto, a sessão- plenária poderá tratar direta·
mente de qualquer proposta.

9.

Propostas ou Emendas Apresentadas
Durante a Conferênda

r.--As

488.
propostas ou emendas apresentadas após a abertura da conferência são
encaminhadas, conforme o Caso, ao presidente da conferência ou ao presidente da comissão competente, oU: ainda à secretaria da con_f~ência para fins de publicação e distribuição
como documento de conferência.
489. 2. Nenhuma proposta ou emenda escrita será apresentada se não estiver assinada
pelo chefe da delegação interessada ou por
seu suplente. _
490. _ 3. O preSidente da conferência, de
uma comissão, de uma sub-comissão ou de
um_ grupo de trabalho pode apresentar em
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·qua:rqUef-teiTii;iO-piópostas para acelerar o cur~
sodas debates.
---------491. 4. Qualquer proposta ou emenda deve conter em tennos concreto_s e precisos o
teXto-a ser examinado.
492. 5. (1) O presidente da conferência
ou o presidente da comissão, da subcomissão
_ou do grupo de trabalho compete!)te decide,
em cada caso, s_e uma proposta ou emenda
apresentada durante asessão poderá ser objeM
to de uma comunicação verb~l ou se deverá
ser apresentada por escrito para fms de publicação e distribuição de acordo com o n-? 488.
493. - (2)Em geral, o texto de qualquer
proposta importante a ser colocada em votação deverá ser distribuído nos idiomas de trabalho da conferência, com- anteCedênc~ suficiente para permitir seu estudo antes da discussão.
494.
(3) Por outro lado, o presidente da
conferência, que recebe as
propostas ou emendas citadas no n9 _488, as
encaminhará, segundo o caso~ às comissões
competentes ou a sessão plenária.
495. 6.- Qualquer pessoa autorizada pode~
- rá ler ou solicitar a leitura em sessão Plenária
de qualquer proposta ou emenda apresentada
por ela durante a conferência, podendo expor
os motivos para tanto.

10. Condições Exigidas para a Discus·
são e
Votação de Proposta ou Emenda
496. 1. Nenhuma proposta ou effienda
apresentada antes da abertura da conferência,
_ou por uma delegação durante a conferência,
poderá ser colocada em discussão se, no mo~- men:to-ae seu exame, não contar com o apoio
de peJo menos uma outra delegação.
497. 2. Toda proposta ou toda emenda
devidamente apoiada _dev_erá' ser posta em vo·
tação, após discussão.

11. Propostas ou Emendas
Omitidas ou Adiadas
498. Quando uma proposta ou uma
emenda for_ omitida ou quando seu exame
for adiado, a delegação responsável por sua
apresentação dev_erá fazer com que essa pro·
posta ou emenda seja considerada posterior·
mente.

12. Condução dos Debates
em Sessão Plenária
<.99. 12.1 Quorum
__ 500. P1ll:'a que uma votaçãotenha_validade
durante uma sessão plenária, é predso que
mais da metade daS deleQações acreditadaS
na conferência e com_ direito a voto estejam
presentes ou representadas na sessão.
501. 12.2 Ordem dos debates
502.
(1) As pessoas que o_ desejarem
só poderão fazer uso da palavra após obter
o cons_entimento do presidente. Em regra _geral, começarão por explicar a que título estão
falando.
503: - (2) Qualquer pessoa que fizer uso
da palavra deverá exprimir·se lenta e distintamente, separando.bem as palavras e marcan-
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do as pausas necessárias, para que todos
compreendam o que deseja dizer.
504.

12.3 Moções de Ordem e QuesR

tões de Ordem
505.
(1) Durante os debates, uma dele~
gação pode, no momento em que julgar oportuno, apresentar qualquer moção de ordem

ou suscitar uma questão de ordem, que darão
imediatamente lugar a uma decisão tomada
pelo presidente, conforme o presente Regulamento Interno. Qualquer delegação poderá

apelar da decisão do presidente, porém esta
permanecerá válida errr sua totalidade se a

maioria das delegações presentes e votantes
não fizer oposfção.
506.
(2) A delegação que apresentar
uma moção de ordem não poderá, em sua
intervenção, tratar da substância da questão

em discussão.
507. 12.4 Ordem de Prioridade das
Moções e Questões de Ordem
508. A ordem de prioridade das moções
e questões de ordem mencionados nos ngS
505 _e 506 é .a seguinte:
509. __ a)- qualquer questão de ordem rela·
tiva à aplicação do presente Regulamento lntemo, compreendidos os procedimentos para
a votação;
510. b) suspensão da sessão;
511. c) levantamento da sessão;
512. d)_ adiamento do debate da questão
.em discuss_ão;
·
513. e)_ encerramento do debate sobre a
questão_ em discussão;
514. f) qualqueroutramoçâoouqueStão
de ordem que possa ser apresentada e cuja
prioridade relativa for estabelecida pelo presidente.
515. 12.5 Moção de Suspensão ou de
Levantamento da Sessão
516. Dwante a discussão_ de uma questão, uma delegação pode propor a suspensão
ou o levantamento da sessão, indicando os
motivos de sua proposta. Se esta for aceita,
a palavra será dada a dois oradores contrários
à moção e unicamente para este frrn, após
o que a moção será colocada em votação.

517.

12.6 Moção de Adiamento do

Debate

518. Durante a discussão de qualquer
questão, uma delegação pode propor o adiamento do debate por um determinado período. Uma vez apresentada uma proposta neste
sentido, qualquer_ discuss_ão a respeito será
limitada a não mais do que três oradores, além
do autor da moção, um a favor da moção
e dois contra, após o que a moção será colocada em votação.

519.
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12.7 Moção de Encemunento do

Debate

520. A qualquer momento, uma delega·
ção pode propor o encerramento do debate
sobre a questão em discussão. Neste caso,
a palavra será dada apenas a dois oradores
contrários ao encerramento, após o que a mo·
ção será colocada em votação. Se a moção
for adotada, o presidente solicitará imediata-

mente uma votação para a questão em discussão.

sente e_votante", qua1quer delegação que se
pronunciar a favor ou contra uma proposta.

521. 12.8 Umitaçã.o das Intervenções
522.
(1) A sessão plenária pode eventualmente limitar a duração e o número de
intervenções de uma mesma delegação sobre
determinado assunto.
523.
(2) Entretanto, sobre questões de
procedimento, o presidente limita a dwação
de cada intervenção a cinco minutos no má·
ximo.
524. (3) Quariâo liln orador ultrapassar
o tempo que lhe foi concedido para fazer uso
da palavra, o Presidente dará aviso à Assembléia e solicitará que o orador encerre sua
exposição o mais breve possível.
525. 12.9 Encenamento da Usta de
Oradores
526. ( 1) Dwante um debate, o Presidente
poderá determinar a leitura da lista dos oradores inscritos; a esta serão acrescentados os
nomes dos delegados que manirestarem o desejo de usar a palavra e, com o assentimento
da Assembléia, poderá dedarar a lista encerrada. Entretanto, se julgar oportuno, o Presidente poderá conceder o direito de resposta,
a título excepcional, a qualquer intervenção
- anterior, mesmo após o encerramento da lista.
527. (2) Quando a lista de oradores for
esgotada, o Presidente pronunciará o encerra·
mento do debate.
528. 12.10 Questão de Competência
529. As qilestões de competência que pOr~
ventura surgirem deverão ser solucionadas
antes da votação sobre o conteúdo da questão
em discussão.
530. 12.11 Retirada e Nova Apresen·
taç_ão de uma Moção
531. O autor de uma moção pode retirá-la
antes de sua colocação em votação. Qualquer
moção, com Ou sem emendas, e que seja
assim retirada, poderá ser novamente apre·
sentada ou retomada, quer pela delegação autora da emenda, quer por qualquer oulra delegação.

539. 14.2 Não-Particlpaçiío na Votação

13._ DireltQ de Voto

532. 1. Em todas as sessões da Conferência, a delegação de um Membro da União,
devidamente credenciada por este a participar
da Conferência, tem direito a um voto, conforme o artigo 2.
533. 2. A delegação de um Membro da
Uníão -exerce SeU direitO de vcito segundo as
condições estabelecidas no artigo 67,
14. Votação
534. 14.1 Definição de MaJoria
__ 535_ (1) A maioria é coristitufda por mais
déi metade das delegéições presenteS e votantes.
536. -(2) As abstenções não são levadas
ei'n ·cCinsideração na contagem dos votos necessários à constituição de uma maioria.
537. (3) Em caso de empate de votos,
a proposta ou emenda será considerada rejeitad_a,
538. (4) Para fins do presente Regula·
mento, é consid_erada como "delegação pre-

540. As delegações presentes que não participarem de uma determinada votação ou que
declararem expressamente sua intenção de
não participar da mesma, não serão consideradas como ausentes sob o ponto de vista
da determinação do quorum conforme definição do número 500, riem constituirão obsten·
ção do ponto de vista da aplicação das disposições do número 544.

541. 14-3 Maioria Especial
542: No que se refere à admissão de novos
Membros da União, a maioria necessária acha·
se fixada no artigo 1.
543. 14.4 Mais de Cinqüenta por Cento de Abstenções
544. Quando o número de abstenções ultrapassar a metade do número de sufrágios
dados (a favor, contra, abstenções), o exame
da questão em discussão será adiado para
uma sessão posterior, ·durante a qual ~s ~bs
tenções não serão consideradas.
545. 14.5 Procedimentos para a Votação
546. (1) O procedimento para a votação
é o seguinte:
547. a)mão levantada, em regra geral, a
menos que seja solicitada votação por chama_çla O_Q!llinal e em ordem alfabética, segundo
o procedimento em b) ou voto com escrutínio
secreto, segündo o procedimento em c);
548. b)por chamada nominal, em ordem
alfabéticil erri fisnc&,--dos nomes dos /Vfem·
bros presentes e habilitados a votar:

549. 1. Se pelo menos duas delegações,
presentes e habilitadas a votar, assim SoliCitarem antes que se inicie a votação t! se uma
votação com escrutínio secreto segundo o
procedimento em c) não tenha sido pedida,

ou

550. 2. se o PrOCedimento em a) rião re~
sultar em maíorili eVidente;
551. c)por escruti'nici-secreto, se pelo menos ciné:o das delegações presentes _e habilitadas a votar assim solicitarem antes do início
da votação.
dar início à votação, o
552. (2) Antes
Presidente _examina toda solicitação referente
à maneira segundo a qual esta se efetuará,
j:! em_seguida anunciará oficialmente o procedimento de votação que será aplicado e a
questão colocada em votação. Declarará, em
seguida, o início da votação e, quando esta
se efetuar, proclamará seus resultados.
553. (3) Em caso de votação com escrutínio se.creto, a Secretaria adotará imediata·
mente as medidas necessárias para garantir
o sigilo do mesmo.
554. (4) Havendo um sistema eletrônico
adequado e se assim decidir a Conferência,
a votação poderá ser realizada através domesmo.
555. 14.6 Proibição de lntepupção da

ae

Votação após seu Jnído
556. Após iniciada a votação, nenhuma de·
legação pode interrompê-la, salvo quando se
tratar de moção de ordem relativa ao desen-
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volvimento da votação. Essa moção de ordem
não poderá compreender uma modificação
da votação em curso ou uma alteração do
conteúdo da questão em votação. A votação
começará com a declaração do Presidente de
que a votaçio está iniciada e terminará com
a proclamação dos resultados pelo Presidente.

557 14.7 Justificação dos Votos
558. O Presjdente dará a palavra às delegações que desejarem justificar seu voto, após
este ter sido dado.
559. 14.8 Votação de uma Proposta
por Partes
560. ( 1) Quando o autor de urna proposta o solicitar, ou quando a Assembléia julgar
oportuno ou quando o Presidente, com a aprovação do autor, assim propuser, a proposta
será subdividida e suas diversas partes serão

colocadas em votação separadamente. As
partes da proposta que forem adotadas serão
em seguida colocadas em votação ·como_ um
todo.
561. (2) Se todas as partes de uma proposta forem rejeitadas, a própria proposta será
considerada rejeitada.
562 14.9 Ordem de Votação de Pro~
postas Relativas a uma única Questão
563. ( 1) Se a· mesrila questão for objeto
de várias propostas, estas serão coloca..das em
votação pela ordem em que foram apresentadas, a menos que a Assembléia decida em
contrário.
_
564. (2) Após cada votação, a Assembléia decidirá se a proposta seguinte deverá
ser ou não coloc-ada em votação,
565. 14.10 Emendas
566: -(1) Quafquer Proposta de--mOdíflcação consistindo apenas em uma supressão,
um acréscimo a urna parte da proposta original ou a revisão de urna parte dess_a proposta,
é considerada urna emenda.
567. (2) Qualquer emenda a urna proposta aceita pela delegação que apresentar
a proposta será prontamente incorporada ao
texto original da proposta.
568. (3) Nenhuma proposta de modificação será considerada uma_ e_rnenda se a _Assembléia julgar que é incoffipatíVercoin a proposta inicial
569. _Siu Votação das Emendas
570. (1) Se uma-proposta for objeto de
emenda, esta emenda_será c;qloç_a_® em votação em primeiro lugar.
571. (2) Se um;;:~ proposta for objeto de
diversas emendas, a emenda que mais se afastar do texto original s_er_á. colocada em votação
em primeiro lugar. Se esta emenda não obtiver
aprovação da maioria dos_sufrágios, a emenda
dentre as que restam, que se afastar mais do
texto original será em s_eguida colocada em
votação, assim sucessivamente, até que uma
das emendas tenha obtido a ma_ioria dos sufrágios; se todas_ as emendas propostas forem
examindas sem que nenhuma obtenha a
maioria, a proposta original sem emendas será
colocada em votação.
572. (3) .-Sendo adotadas u_ma QU_ várias
emendas, a proposta assim modificada será
colocada em seguida em votação.

573. 14.12 Repetição de uma Votação
5744 (1) Nas comissões, subcomlssões_e
grupos de trabalho de uma conferência ou
-reunião, uma proposta, uma parte de uma
proposta ou uma emenda que já tenha sido
objeto de decisão após urna votação em uma
das comissões, subcomissões ou em um dos
grupos de trabalho, não poderá ser colocada
novamente _em votação na mesma comissão,
sub~comissãp ou no mesmo grupo de trabalho. Esta disposição aplica-se seja qual for o
procedimento de voto escolhido.575. (2) Tratando-se de sessões plenárias, uma proposta, uma parte de uma Proposta ou uma emenda não serão recolocadas
em votação~ a menos que as duas condições
seguintes sejam satisfeitas:
576. a)a maioria dos Membros habilitados
a votar assim solicitem,
577_- b)o pedido de repetição da votação
for feito pelo menos um dia após a realização
da votação,
15. Comissões e Subcomissões
Condução dos debates e Procedimento
·
-·
da Votação

578. 1. Os Presidentes das comissões e
_stJl>comissões têrit atribuições análogas às
ç;õncedi9as ao Presidente da Conferência pela
Seção 3 do presente Regulamento Interno.
579. 2. AS diposições estabelecidas na
Seçao 12od_este Regulamento para a condução
dps debates e!Jl sessão plenária são aplicáveis
.aos deQates das comissões!! _subcomissões,
.~ceto em questão de quorum.
_
580. 3. As disposições estabelecidas na
Seção 14 do presente Regulamento são aplicáveis às votações em comissões e subcomissões. --
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fundadas, em redação tão concisa quanto
possível.
_
586. (2) No entanto, qualquer delegação
tem o direito de solicitar a inclusão, resumida
ou por extenso, de qualqu~r dedaraç_ão por
ela formulada durante os debates. Neste caso,
deverá geralmente anunciá-la, ao início de sua
intervenção,_ a fim_ de facilitar a tarefa dos relatores. Deverá ãinda·, fomec_er ela mesma o texto à Se._cre~da d.,_ Conferênçiª- nas duas horas
seguintes ao término da sessão.
587. 4. O direito concedido no número
586 com relação à inclusão de declaração
nas atas deverá ser invocado com discrição.

18. Resumos e Relatórios das
Comissões e Subcomissões

588. 1. (1) Os debates das ComiSsões e
subcomissões _seião .copilados, sessão por
sessão, em resumos estabelecidos pela Secretaria da Cohferêndà e distribuídos às delegações 5 dias úteis nO máximo após cada sessão.
Os resumos darão destaque aos pontos essenciais das discUssões, as diversas opiniões
dignas de nota, bem como as propostas e
conclusões resultantes dos debates em geral.
589. (2)" No entanto, qualquer delegação
terá igualmente o direito de usar a faculdade
prevista no número 586.
590. (3) Este direito deverá ser usado
com discrição.
591. 2. As comissões e subcomissões
pOdem preparar relatórios proviSórios que julgarem necessários e, ey_entl!_a]l"!l~nte, ao fmal
de seus trabalhos, poderão apresentar um relatório final, recapitulando- de forma Concisa
as propostas e conclusões resultantes dos es-- - tudos que realizaram.
t9:Apí-OvaÇão de AtaS,

16. ReserVas

Resumos e Relatórios

581. I. Em-regra geral, as delegações cu592. I. (1) Em regra geral, no começo
jo ponto de vista não for partilhado pelas dede cada sessão plenária ou reunião de comissão ou subcomissão, o Presidente indagará
mais delegações deverão fazer o possível para
se as delegações têm observações a formular
adequar à opinião da maioria.
__ 56_2_...__2_. Entretanto, se a uma ·aeJe9ãÇão - quanto à ata OU ao reSumo da sessão precedente. Estes serão considerados aprovados se
parecer que uma determinada decisão poderá
nenhuma correção for comunicada à Secreimpedir seu governo de ratificar a Conveilção
taria ou se não for feita qualquer oposição
ou de aprovar a resivão de um regulamento,
verbal. Caso contrário, as correções neceseSsa delegação poderá fazer reservas, _a _titulo
sárias serão efetUàdas nas atas ou nos resuprovisório ou definitiv9, çom relação à referida
mos.
decisão.
----593. (2) Qualquer-relatório ProvisóriO ou
17. Atas das Sessões Plenárias
deflflitivo deverá_ ser aprovado pela comissão
Ou subcomissão interessada.
·
- 583. I. As atas das sessões plenárias se. 594. 2. (1) As ata-s das últiinas seSsões
rão redigidas pela Secretaria _da Confe~ênda,
plenárias serão eXainirútdas e aprovaCfãS pelo
que fará com que sejam distribuídas às dele·
Presidente.
·
- gações o quanto antes e, em qualquer caso,
595. (2f Os resumos das últimas sessões
no máximo 5 dias úteis após cada sessão.
de uma comissão ou subcomissão serão exa584. 2. Após a distribuição das atas, as
minadas e aprovadas pelo Presidente da refedelegações poderão apresentar por escrito à
rida comissão ou sub-comissão.
S_e.cretaria d@_. Con(erênde1, no menor prazo
possível, as correções que considerarem justi20. Numeração
ficadas, o que não as impedirá de apresentar
oralmente modificações durante as sessões
596. 1. Os números dos capítulos, artigos
em _que as atas forem aprovadas.
e parágrafos dos text()S sujeitos à revisão serão
585. 3. ( 1) Em regra gera], as atas contec_onservados até a_ primeira leitura em sessão
rão apenas as propostas as conclusões, com
plenária. Os textos que forem acrescentados
os principais argumentos sobre os quais estão
receberão provisoriamente o número do últi-,

e
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mo parágrafo precedente do texto original,
606. (3) No casO preVisto no número
te, no quadro que figura no nUmero 111 da
acrescido de "A", "B" etc.
_604,- a delegação interessada poderá ainda,
Convençâo,- a classe de contnbuição segundo
597. 2. A iiufneração definitiva dos capí· se asssim deseJar, providenciar por sua conta
a qual pretendem participar das despesas, ex·
tu1os, artigos e parágrafos será normalmente a tradução oral ao seu próprio idioma a partir
ceto as dasses de 1/4 e de 1/8 de unidade
conflélda à ComiSsão de Redação, após sua de um dos idiomas indicados no número 127.
reservadas aos Membros da União, e inforadoção em primeira leitura, mas poderá ser
607. 2. T odes os documentos citados
marão ao Secretário Geral a cla_sse que escoconfiada ao Sec'retáiio~Geral mediante deci- nos números 122a 126 poderão ser publicalherem;
são tomada em sessão plenária.
dos em um outro [dioma além dos especifi619. d) as empresas privadas de operacados, desde que os Membros que solicitarem
ção reconhecidas, os orQanismos detíficos ou
a
publicaçáo
se
comprometam
a
arcar
·com
21. Aprovação DeHnltlva
industriais e as organizações internacionais
todas_ as despesas de tradução e publicação
que contribuam para as despesas das confe598. Os textos das Atas Finais ser~o consi- decorrentes.
. rências ou reuniões poderão a qualquer moderados definitivos após sua aprovação em
ARTIG079
mento escolher uma classe de contribuição
segunda leitura pela Sessão Plenária.
superior à que haviam adotado anteriormente;
Finanças
22. Assinatura
620. e) nenhuma redução do número de
608. L (1) Cada Membro informará ao
unidades de contribuição terá efeito durante
599. Os textos defmitivos aprovados pela Secretário Geral, no mínimo seis meses antes
o prazo de validade da Convenção;
conferência serão submetidos à assina~ura da entrada em vigor da Convenção, a classe
621. I) em caso de denúncia da particidos delegados mu~idos dos poderes ,~efimdos de contribuição que tiver esc_olhido.
pação nos trabalhos de um Comitê Consultivo
no Artigo 67, segumdo a ordem alfabética dos
__ -609. (2) O Secretàrio Geral notificará esta
Internacional, a contribuição deverá ser paga
nomes em francês dos_ países representados. __ .dedsão aos Membros.
até o último dia do mês em que a denúncia
610. (3} Os Membros que não informa23. Comunicados de Imprensa
passa a ter efeito;
rem s~:-~a çlecisão no prazo especificado no nú622. _g) o valor da unidade de contribui600. Comunicados oficiais sobre os traba- mero 608 conservarão a classe de contribuição das empresas privadas de operação re_colhos da conferência serão transmitidos à im- ção que haviam escolhido anterioiTilente.
nhecidas, dos organismos científicos ou inprensa somente oom a autorização do Presj.
611. (4) OsMeffibrospoderãoaqualquer
dustriais e das organizações internacionais padente da Conferência.
momento escolher uma classe de contribuira as despesas dos Comitês Consultivos Inter.:ção superior à que haviam adotado anterior24. Franquia
nacionais de cujos trabalhos tenham aceito
mente.
partfcipar, será focado em 1/15 de unidade
601. Durante a conferência, os membros
612. 2. (1) Cada_ novo Membro pagará,
contnbuição dos Membros da União. Estas
das delegações, do Conselho_ de Administra- com relação ao ano de sua adesão, uma concontribuições serãd consideradas como receição, os altos funcionários dos 6rg~os perma- tribuiÇão calculada a partir do prfmeiro dia
ta da União e renderão juros conforme as disnentes da União que assistirem à conferência do mês de adesão.
posições do número 614;
e o pessoal da Se_cretaria da União destacado
613. (2) Em cé}So de denúncia da Con623. h) o valor da unidade de contribuipara a conferência, terãO direfto à franquia veilÇão por um Membro, a cÕntrib~ição deverá
ção para as despesas de uma Conferência
postal e à franquia de telegramas, bem como ser paga ª-té o _último dia do mês er:n que
Administrativa das empresas privadas de opeà franquia telefôn(ca e de telex, na medida a denúncia passe a ter efeito.
ração reconhecidas que dela participarem nos
em que o governo do país onde se realiza
614. 3. As quootias devidas renderão jutermos do número 358 e das organizações
a conferência houver acordado com os de- ros a partir do início de cada ano ftscal da
internacionais que dela participarem, será fiXamais governos e as empresas de operação União. Estes juros são fiXados à taxa de 3%
do dividindo-se o vaJor total do orçamento
reconhecidas interessadas.
três por cento) ao an·o durante os seis primeida conferência em questão pelo número total
ros meses e .à taxa de 6% (seis por cento)
de uriídades subscritas pelos Membros a títuJo
CAPÍTULO XII
ao ano a partir do sétimo mês.
de contribuição para as despesas da União.
Disposições Diversas
615. 4. As disPosições seguintes apliAs contribuições serão consideradas como
ARTIG078
cam-se às contnbWções das empresas privauma receita da União. Renderã,o juros a partir
Idiomas
- _das d~ ogeração reconhecidas, organismos
do sexagésimo dia após o envio das fatwas.
602~ 1. {1) Nas co~ferências da -ünfão e _científicos ou industriais e organizações interàs taxas focadas no número 614.
nas reuniões do Conselho de Administraçllo nacionais.
624. 5. As despesaS cdadas pelos labOra.616. a) as empresas-privadas de operae dos Comitês Consu1tivos Internacionais poderão ser empregados outros idiomas além ção reconheddas e os organismos científicos tórios e intalações técnicas da Uni_ão devido
dos indicados nos números 120 e 127;
c;>u ~i!J,dustriais CQDtribuirão para as despesas a medições, testes ou pesquisas especiais por
603. --a) se for feito uni pedidõ ao Secre- - dos Comitês Consultivos Internacionais de cu- coríta- de certos Membros, grupos de Memtário Gerai ou ao Chefe do órgão permanente jos trabalhos tenham aceito participar. Da bros, organizações regionais ou outras, serão
interessado para a utilização de um ou mais mesma forma, as empresas privadas de ope- assumidas por esses Membros, grupos, orgaidiomas complementares, orais ou escritos, ração reconhecidas contribuirão para as des- nizações ou outros.
desde que as despesas adicionais decorrentes
pesas das Coriferências ·Administrativas de
625. 6. O preço dC: venda das publicadesse fato sejam assumidas pelos membros que tenham aceito participar ou tenham partições-às administrações, empresas privadas de
que fizeram o pedido ou que o tenham apoia- cipado segundo os termos do número 358;
operação -reconhecidas ou a particulares será
do;
determinado pelo Secretário Geral, em cola617. _b) as organizações internacionais
604. b) se uma delegação adotar, as suas cÕntribuirão igualmente para as despesas das
boração com o Conselho de Administração,
expensas, as medidas para assegurar a tradu· conferências ou reuniões para as quais foram
tendo em mente a cobertura, em. regra geral,
çào oral de seu próprio idioma para um dos autorizadas a participar, a rcenos que, sujeito
das despesas de reprodução e distribuição.
idiomas indicados no número 127.
626. 7:·---oÃ União manterá 1..,1m Fundo de
tecjprOCidade;- tenham sido isentas pelo
605. (2) No caso previsto no número
Conselho de Admi_nistração;
_ . Reserva para formar um capital de giro que
603, o Secretário Geral ou o Chefe do órgão
618. c) as empresas privadas de ope'ra- permita fazer frente às despesas essenciais e
permanente interessado agirá de acordo com
ção reconhecidas, os organismos científicos
manter reservas em espécie suficientes para
este pedido na medida do possível, após obter
ou industriais e as organizações internacionais
evitar, na medida do pSsível, ter de recorrer
dos Membros interessados o compromisso de
que contribuam para as despesas das confea empréstimos. O ConselhO de Adinlnistração
que as despesas contraídas serão devidamenrências ou reuniões segundo as disposições
fixará anUalmente o montante do fundo de
te reembolsadas por eles à União.
dos números 616 e 617 escolherão livremenreserva em função-daS necessidades previstas.

ª-
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Ao final de cada ano ftscal, todos os créditos
orçamentários que não foram gastos ou comprometidos serão colocados no fundo de reserva. Os demais detalhes relativos a es;se fundo de reseJVa. acham-se descritos no Regula-

mento Financeiro,_
ARTIG080
ResponsabUidades Financeiras
das Conferêndas Admlnislratlvas
e das Assembléias Plenárias dos CCI

627. 1. Antes de a dotar as propostas com
incidências financeiras, as ConferênCias Administrativas e Assembléias Plenárias dos Comitês Co_nsultivos Internacionais considerarão

todas as previs_ões orçamentárias

d~

União,

para assegurar que tais propostas não resultem em despesas superiores aos créditos de
que o Conselho de Administração pode dis-

por.

628. 2.

Não será _colocada em prática

qualquer decisão de uma COnferêflcia Administrativa ou de uma Assembléia Plenária de
um Comitê ConsUltivo Internacional que reM
suite_ em aumento direto ou indireto das des-.
pesas _acima dos créditos de que o Conselho
de Administração pode dispor.
ARTIG0-81

Estabelecimento e Uquidação
de Contas
629. 1.

As Administrações dos Membros

e as empresas privadas de operação reC:onheM
ddas que operam serviços internacionais de
telecomunicações deverão estar de acordo
quanto ao montante de seus créditos e déM
bitos.
630. 2. As contas referentes aos débitos
e créditos citados no nómero 629 serão e~
belecidas conforme as disposições dos Regulamentos Administrativo~. a meno~ que _acordos particulares sejam estabele<:idos entre as
partes interes~das.

de arbitragem, cada uma das duas partes em
controvérsia designará Um árbitro.
636~ 6. ~se mais de _du_as partes estiverem
envolvidas na controvérsia, cada um dos dois
grupos de partes com interesses comuns na
ControVérsia designará um árbitro conrorme
o procedimento previsto nos números 634 e
Õ35.
636. 7. Os dois árbitros assim designados escolherão um terceiro_ árbitro que, caso
os dois primeiroS árbitros sejam pessoas e
não governos ou administrações. deverá satisM
fazer as condições estabelecidas no número
633. e ainda, ser de nacionalidade deversa da
dos demais, Não havendo acordo entre os
dois árbitros quanto à escolha do terceiro árbitro, cada árbitro proporá um terceiro sem qualquer interesse na controvérsia. O Secretário
Geral procederá então a um sorteio para designar o terceiro árbitro.
638. 8. As partes em desacordo poderão
entender-se para solucionar a c.ontrovérsia
através de _um_único árbitro designado de comum acordo; poderão ainda designar cada
uma, um é.rbitro e solicitar ao Secretário Geral
uni -Sorteio para- designar um único- árbitro.
639. 9. O árbitro ou árbitros decidirão livremente .o procedimento a seguir.
640. 1O. _A ded_são _do árbitro (mico será
definitiva e comprometerá as partes da controvérsia. Se a arbitragem ror confiada a vários
árbitros, a decisão atingida pela maioria dos
votos dos árbitros será definitiva e comprometerá as partes.
641. 11. Cada uma das partes arcará
com as despesas decorrentes da instrução e
introdução da arbitragem. Os custos da arbitragem, além daqueles em que já incorreram
as próprias partes, serão divididos igua1merlte
entre as partes em litígio.
642, __12. _A llniã6 fornecerá todas as inror- rnações referentes à controvérsia que o ou
os árbitros possam julgar necessárias.

ARTIGO 82

CÃPfr(JLO XDI
Admlnlsb'atlvos

Arbitragem: Procedimento
(Ver Artigo 50)

~egulamentos

631. 1. A parte que recorrer à arbitragem
iniciará o procedimento enviando à outra parte
uma notificação de pedido de arbitragem.
632. 2. As partes decidirã_o de_ comum
acordo se a arbitragem deve ser confiada a
pessoaS, administrações_ou governos. Se no~
prazo de um mês a contar do dia da notificação do pedido de arbitragem, as partes não
tiverem chegado a um acordo quanto a este
ponto, a arbitragem será confiada ~ governos.
633. 3. Se a arbitragem for confiada a
pessoas, os árbitros não deverão sey_nacionais
de um país envolvido na controvérsia, nem
ter seu domiclJio em um desses países e nem
estar a seu serviço.
634. 4. Se a arbitragem for confiada a governos ou a administrações desses governos.
estes deverão ser escolhidos enb:e "os· Membros que não estejam envolvidos na contro~
vérsia, mas que sejam partes do acordo cuja
aplicação a originou.
635. 5. No. prazo de três meses contados
da data de rebimento da notificação de pedido

~lamentos

ARTIG083

Administrativos

643. As disposições da Convencão são
complementadas pelos seguintes Regulamentos Administrativos:
..;_Regulamento Telegráfico,
-Regulamento Telefónico,
-Regulamento de Radiocomunicações.
Em Fê- Do Qual, os plenipotenciários respectivos asSinam a-convenção em um exem~
piar em ~ada :um dos idioinas chinês. espanhol, francês, inglês e russo, no entendimento
de que, em caso de desacordo, o texto em
francês prevalecerá; este exemplar permancei'á depositado nos arquivos da União Internadoilal de Telecomunicações, que remeterá
uma cópia a cada um dos paises signatários.
Feito em nairobi, 6 de novembro de 1982.

q

SR. PRESiDENTE (Pompeu de Sousa}
-:-- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa projetes que vão ser lidos
pelo Sr. 1t Secretário.
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São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 59, DE 1989
Dispõe sobre as Sociedades de In-

teresse Econômlco, e dá outras provi~
dênda5.

·

O Presidente da República faz Saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 19 Considera-se Sociedade de lnte·
resse Económico - SIE - a sodeQade por
quotas de responsabilidade limitada, de que
trata o Decreto n9 3.708,_de 10 de janeiro de
1919, conStituída por firmas individuais e sociedades mercanti_s de reduzido faturamento,
excluídas a.s sociedades por aç:ões.

Parágrafo único. Co.nsidera-se firma ou
sociedade de reduzido faturamento aquela cujo faturamento anual nã~o exceda. a NCz $
617.000,00 (seiscentos e dezessete mil cruzados novos),-atualizado, no mês de janeiro, pela
._
taxa de inflação do ano anterio~
Art. 2~ Asociedadeédesignadapordeno·
nifnação, acompanhada da expressa "Socie-dade de Interesse Ecoi\ômico" ou "SIE", que
lhes são exclusivas.
Art. 39 A SIE tem por finalidade a exploração de atividade de seus sócios, de que re-;ulte -o ã.J)rírTibramento das condições de exercido e dos resultados das respectivas atividades económicas.
§ 19 Qualquer que seja o objetivo,. a SIE
-é merCait6n~-rege-se pelas leis e usos do comércio.
.
§ 21 A SIE pode criar _e_ administrélf çen·
trais de __compras, de vendas e de serviços,
com a denominação e as caracterfStiCas que
melhor se ajustam a seus objetivos.
Art 49 Para fins do imposto sobre a renda,
as contribuições efetuadas pelos sócios em
favor da SIE, quando não se destinarem à
Integrallzação de quotas do capital, constitui·
rão receita da Sociedade e ser~o deduzidas
. somo despesas operacionais dos sócios.
Art. 5~ Ficam os estabeledmentos da SIE
equiparados a estabelecimento industrial
quando derem saída a produtos industriali_
zados por seus sóclos~
Parágrafo único. -Os produtos remetidos
pelos sócios à SIE ou desta para aquelas sairão
com suspensão do Imposto sobre Produtos
__lndustr@~ados. _
· Art. & A participação de rnicroempresas
em SIE não as e}{clui do regime irtstituído pela
Lei n9 7.256, de 27 de novembro de 1984.
Parágrafo único. A parcela do resultado
eventualmente distribuída pela SlE não integra
a receita bruta do sócio, para fins do enquadramento no regime a que se refere este artigo.
Art. 7" Compete à reunião de quotistas
deliberar sobre a exdusão de sócio, nos casos
previstos no contrato socia1 ou quando deixar
. el~ de_exercer atfvidade económica para a qual
a_SIE sirva- de Complemento quando tiver decretãda sua ralência ou quando estiver em moia em prestação que lhe incumba, para 'realização do objetivo da Sociedade, serri piejiiízo,

a
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neste caso, da competente ação judicial de
cobrança.
§ 1~ Será eX.duído da SIE o sócio_ que deixar de atender ao limite flxado no parágrafo
único do artigo 19 por dois anos consecutivos

ou três alternados.
§ 29 O sôdo que se retirâr da SIE, nos
casos previstos em lei ou no contrato social,

terá direito a reembolso não in(erior_ao valor

patrimonial das quotas que possua.
§ 39 A responsabilidade dO sócio que se
retira ou é excluído perdura perante terceiros
até a data do arquivamento, no órgão próprio

.do Registro do Comércio, da alteração contratual, que poderá ser por ele promovido.
Art. ao Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 99
contrário.
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Revogam-se as disposições em
Justifica cão

Através dessa nova modalidade societária,

cautelar uma vez qUe a Sociedade de Interesse
Econômico operará aos mesmos preços deaquisição que seus sócios. Não há, portanto,
em princípio, lucro em suas atividades. De
outra parte, se lucro eventualmente houver,
~~-normalmente_ tributado na própria Sociedade de Interesse Económico, não podendo,
por iss_o_, o sócio ser apenado com a perda
de sua condição de mk:roempresa por força
de excesso de receita originário de lucros tributados.
A relevância e a urgência da matéria são
indiscutívejs.
Torna-se indiSpenSável dotar urgentemente
os mlcroempresários de mecanismos legais
que lhes permitam vencer as oscilações económicas, ao fnvés de, como tem sido o camihho natural, sucumbir.
Sala das sessões, 6 de abril 9e
Senador Carlos Alberto.
-

l~8~9.

-

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 60, de 1989

as pequenas e médias empresas podem meDispõe sobre o vencimento das
lhor desenvolver seus objetivos, aprimorando
contas de--ServiçOs públicos.
as condições de exercido, otimizando os resultados_ das respectivas ativldades econômiArt. 1~O vencimento das contas de telefone,
cas e, acima de tudo, dispondo de novo recur- luz, água e esgoto somente se dará a partir
so para fazer frente às :::scilações da_ atividade do dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se
económica.
referir a prestação de tais serviços públicos.
Tem-se-observado que pequenas e médias
Parágrafo único. Fica prorrogada para o
empresas. quando se congregam, obtêm inegáveis ganhos em função da escala e enfren- primeiro dia útil subseqüente a data do vencitam com maior vigor os constrangimeritos mento em que não haja expediente bancário.
económicos. Ao contrário. quando atuam tso- Art. ~ Esta lei entrará-em vigor no primeiladamente, não dispõem de grau de competi- ro dia do mês seguinte ao da sua publicação,
tividade suficiente· para atingir determinados revogadas as disp~ições em contráriG.
mercados.
A racionalização de suas atuações em grupo
- Justificação
proporclona ganhos significativos de eficiência tomando-se viáveis como empreendimenO Governo Fede:ral, com a implantação do
tos produtivos, como benefícios que Serão
PlanO Verão, ã.dotou uma prática que se obsertransferidos para os consumidores.
va, há muito, na área privada, qual seja, a de
À falta de fomiajwídica adequada, essa coefetuarem Os pagamer1tos dos salários somunhão de intere_s_s_es_t._em encontrado óbices
mente a partir do primeiro dia do mês seguinte
de toda espécie junto a entidades públicas
a que se referem, náo sendo incomuin, que
e privadas e, principalmente, junto a terceiros
tais pagamentos se E:fetuem no Ultimo dia do
que transacionam com tais empresas.
primeiro decêniÕ.
Ocupa-se a medida do tratamento a ser da~
O novo critério adotado colheu de surpresa
do relativamente ao Imposto de Renda, quanto
a classe dos servidores públicos cujos padrões
aos valores d~stinados pelos sócios à Sociede remuneraçao não lhes permitem honrar
dade. Ocupa-se, de igual modo, da equipacompromissos financeiros antes de recebe- _
ração dos estabele_cimentos da sociedade a
rem os ganhos do seu trabaJho.
estabelecimento industrial,_facultando-se, ~in~
da, a saída, com suspensão de imposto, ·das
Ora, se os emPregados em geral, sejã_ no
mercadoria remetidas pelo sócio à Sociedade. - -setor privado, seja no setor público, só podem
A fim de que as micro_empresas não percam
dispor de dinheiro, muito depois do vencimenessa condição, para fins dos favores da Lei to das conta_s_dos_serviços púbiicos, nada mais
nG 7256, de 27 de novembro de 1984-, prevê
lógico do que adequar o cumprimento da obriesta proposta que a participação daquelas em- gação à sua disponibilidade financeira.
presas em S_ociedade de Interesse Econômico
Sendo assim, com a aprovação da presente
não as excluíra do_ r_egime da referida Lei.
proposição, certamente sofrerá um duro golpe
Prevê, ainda, que para fins do enquadramento como microempresa, não integra a re- aagiotagem, tão reprovada, mas jamais comceita bruta do sócio a parcela do resultado batida eficazmente.
eventualmente distribuído pela Sociedade de
SaJa das Sessões, 6 de abril de 1989.Interesse Económico. Essa regra tem sentido Senador Maurício Corréa.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 6, DE 1989

Revoga art. 6' do Decreto LegislatJvo n~ 72, de 1988.
O Congresso Nadaria! resOlve:
Art. 1~ Fica revogado o art, 69 do Decreto
Legislativo n• 72, de 1988.
Art. 2~ Este decreto legislativ_o entra em
vigor na data de sua promulgação.
Art. 3~ _Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
o-dispositivo deve ser revogado-J:mrqUe a
questão deve ser tratada separadamente em
cada Casa do Congresso, em face -das peculiaridades de cada uma.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. SenadoresROnan Tito - J8rbas Passari-

nho - Fernando Henrique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO LEGISLATIVO N• 72,
DE 1• DE DEZEMBRO DE 1988

Dispõe sobre a remuneração dos
membros do Congresso Nadonal, e dá
outras providências
Art. 69 _ O Parlame_!ltar __que, injustificada..:
mente,_ não comparecer à sessão do dia deixará dePerceber 1/30 (um trinta avos) do Subsídio e da Representação.

-..--·-·-·-- ..·-·----·-----..-·---

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, comunicações que -serão Jidas pelo Sr. 19 _Secretário.

São lidas as seguintes:
Senhor Presidente:
Curr'lpre-me comunicar a Vossa Excelência
que, a convite da Presidência da República,
estarei participando das solenidãdes de inauguração da Ferrovia Norte-8ul, no Estado do
Maranhão, devendo, em consequência me ausentar das sessôes do Senado Federal nos
dias 6 (à tarde) e 7 do corrente mês de abnl.
AtencioSamente _.:.Antônio Luiz Maya.
Oficio no 023/89
Brasília, 6 de abril-de 1989
Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei desta_ casa_ hoje, às 15 horas, retornando dia 8 às 14 horas, a ftin de atender
ao convite formulad_o pel.o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Dr.José Samey,
para integrar sua Comitiva na visita- qUe fará
às cidadf!s de Imperatriz e São Luiz, no Maranhão.
Ao ensejo apresento a Vossa Excelência,
minha consideração e apreço - Senador
João Menezes, Vice-Líder do Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O expediente lido vaj à publicação.

O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O tempo destinado aos oradores do expe·
cliente da presente sessão será dedicado a homenagear o exwGovernador. Roberto Simon-

sen, nos termos do Requerimento

n~

30. de

1989, de autoria do Seriador Severo Gomes

e de outros Srs. Senadores. Portanto, esta parte da sessão reveste-:se da condição de sessão
especial.

Presente no plei:lário o nosso nobre companheíro e Presidente da Confederação Nacional
da Indústria, Senador Albano Franco; peço a
S. Ex' que faça introduzir no plenário o Dr.
Mário Amato, Presidente da F edereção da:s
Indústrias do Estado de São Paulo; o Dr. Ruy

Nascimento Uma, Superintendente do Sesi
Nacional. O Sr. Nagih Litune Ralil, representante da Direção-Oeral 4o D~partamento Nacional do Senai e Carlos Alberto Leão, Diretor
Regional do Senai no Distrito Federal, para
que participem, com a sua presença no plenário desta Casa, da homenagem que se presta
à memória de Roberto Simonsen, ex~Senã.dor,
ex~Presidehte da Confederação Nacional da
Indústria e figura notável pela contribuição que
deu a este País em inteUgência, em -criatividade
e em trabalho. (Pausa.)
Introduzidos os nossos çQnvjda_dg§,, a Presidência concede a palavra ao nobre Senador
Albano Franco.
O SR- ALBANO FRANCO (PMDB-SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores, o Senado Federal, a
mais alta Casa do Legislativo Brasileiro, homenageia Roberto Simonsen no centenário do
seu nascimento. énrtquece-se, assim; a memória nacional; faz-se justiça a quem, com
dignidade, soube servir a este País. Empresário combativo, cidadão exemplar, homem
de cultura, Roberto Simonsen, o mais paulista
dos cario~::as, soube entender o processo de
desenvol'iimento do Brasil. Trabalho, em sua
visão, de investidores ousados, operários qualificados e governos lúcidos.
Quero associar-me e congratular-me com
a iniciativa do Senador severo-Gomes em·requerer que fase este período da se_ssão dedicado a homenagear o centenário de nascimento do Dr. Roberto Simonsen.
Experiente e vivido, nada tímido e ortodoxo,
ele, sem copiar modelos, batalhava por um
País desenvolvido e sob~rano, integrado à economia mundial, e não dócil e submisso às
pressões internacionais. Fiel, acima de tUdo,
à livre empresa, nunca estigmatizou o estado,
et.Ya inte!Venção na economia, em certos casos e momentos, é sa.(ldavel e, às vezes, imperativa. Roberto Simonsen repudiou "O estatismo absorvente" e a "socialização apressada", porém entende a Legislação_Social como
dever do estado e direito dp:;; trabalhadores.
Em 1916, em Santos, Roberto Simonsen
advoga assistência e seguro para ·os operários
e a Fundação de escolas de Aprendizagem
Industrial. Ele está convencido, pela cultura
e experiência, que o progresso é tão fruto do

investimento quanto produto do suor do trabalhadOr. \:dUCado por uns, aplaudido por muitos, Robeito Simon_sen, alheio a "tatuagens
mentais" e preconceitos bolorentos. defende
a Organização do Trabalho e a vinda, da Europa, de capitais e técnicos, ingredientes, igual~_ente, do desenvolvimento naciOnal.
Logo mais é membro do Conselho Federal
de Comércio Exterior, conselho que, na ótica
de Getúlio Vargas, tem a missão de definir
a politica económica do País. Deputado Federal, ele, com o golpe getulista de 10-11~1937,
perde a cadeira sendo, porém em 1938, ree~
leito para a Presidência da Federação das Indústrias de São Paulo. Roberto Simonsen não
-cruza os braços, pensa, trabalha, ousa, não
morre de amores pelo velho liberallsmo que
Eugênio Gudin advoga. Com ã lucidez de
sempre, ele acha que os empresários não devem ignorar os conflitos de classe, afirrna, para
espanto dos ingênuos e sectários, que a Consolida~ão da,s le_is do Trabalho (CLT), é insufi~
ciente para garantir a paz social. Os que co·
nhecem sua vida, sua cultura e sua obra não
se supreendem quando, em junho de 1945,
- Roberto Simonsen publicâ "O Planejamento
da Economia Brasileira", réplica inteligente
aos liberais obstinados. Não é por acaso que,
de mãos dadas com outros companheiros,
cria o Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo, Casa de_ Estudo e Trabalho, abrigo de
um empresariado que vê na indústria o elemerito -proPulsor da índepenôência econômica e política.
Ao rebenta_r a R,_evoluçãci de 1932, Roberto
Simonsen é responsável pela adaptação do
-parque industrial de São Paulo à economia
de Guerra. Passada a teinpestade, cria o instituto de organização profissional e funda á Escola livre de Sodolõgia e Política, certo de
que, longe de hostilizá-Ia, a cultura enriquece
e huinariiza a técnica. Em 1937, ele é o Presidente dá Federação das lndú::;;trias do Estado
de São Paulo.
Aqui reQiSt.ro, com scitisfa.;ãO, sr. Presidente
e Srs. Sen<;ldor_es, ~ presença, nesta ·solenidade, também para se assõd:u às homena·
Qe'nS Roberto Simonsen, do companheiro
e amigo Mário Amato, atual Presidente da Fe-deração das Indústrias do Estado de São Paulo.
COm -a queda de Getúlio Vargas em 1945,
vitoriosa a li!?erdade ameaçada pelo nazi-fascismo, o Biãsil marcha para as umas, vive
a euforia Clã redeinocratjzaç_ão, Roberto Simonsen iilgressa no Partido Social Democrátrico (PSD). Em 1946 é o primeiro econoinista
acõiiquiStar uma vaga na Academia Brasileira
de Letras.
O Sr. Monso Sancho ~Permite-me V.
Ex' um aparte?

a

O SR. ALBANO FRANCO-Com muito
prazer, nobre Senador Afonso-sancho-.

·a

SR. AFONSO SANCHO :.:._ É, para
mim, motivo de muita alegria, particularmente, como empresário, que há cerca de 40 anos
luto no meio empresarial ceare_nse e, por extensão, brasileiro, assistir aqui a esta homena-
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gem. Porque, infelizmente, em nosso Pais, às
vezes, deixa-se de cultuar a memória de vuhos
como Roberto Simo_ns~n~ homem de uma visãO: larga, de uma visão que hoje faria iÍ"'veja
a_ qualquer outro líder que estivesse na. função
dele, naquela época. Lembro-me de urna fr_a_se_
de Roberto Sirnonsen, quando dizia. que_não
adiantava só mente mudar o no_me de_ c@sse
conservadora para classe produtora,_ o importante era cumprir a missão da classe dentro
do seu desiderato. De forma que, meu querido
Colega, Senador Albano Franco, é motivo de
alegria e faço votos de que outros vultos do
comérdo, da indústria, da agricultura sejam
cultuados aqui nesta Casa como L,~ma demonstração do nosso espírito de brasilidade.
Muito obrigado.
O SR- ALBANO FRANCO- Nobre Senador Afonso-Saiicho, o aparte de V. Ex' engrandece o no.ssã pronunciamento, Priri.cípalm_ente pelo realce, pelo destaque i:Jue dá a
figuras como Roberto Simonsen que, efetivamente, s_e ·preocUparam com o País, claro,
sempre em defesa- da_ liVre empresa, mas com
a reSpOnsabilidade social que o atual momento brasileiro continua- a eXigir de todos riós,
empreSários e homens públicos.
· Mui~ obrigado, Senador Afonso Sancho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
17-1 ~l947, em campanha memprável, é eleito
Senador por São Paulo, vence o extraodinário
Cândido Portinali, então candfdato ao Senado
Pelo Partido Comunista Brasileiro.
Roberto Simonsen que, com muita honra,
todos nós homenageamos, foi um homem
do seu tempo, anteviu problemaS que alguns,
ainda hoje, nã.o querem reconhecer. A EUropa,
castigatjiet pela 11 Guerra Mundial, reergueu~se
através do Plano Marshall. Roberto Simons~n
quer, na América Latina, a aplicação de outro
ou novo Plano Marshall. Não é entendido pela
política norte~americana, .a qual, democrática
OU republicana, insiste em fechar os olhos ao
·drama dos paíSes atrasado ou em desenvolvimento. Em su_.,_ aná_lise da América Latina,
Roberto Simonsen· é da maior atualidade:
"Reequipar o homem europeu é manter e
agravar a pobreza latino-americana" além_ de
-1:oil.stituir uma injustiça social, significa tam~
bém incorrer num QraVe erro de estratégia
políticã". Pratica~ se a mesma injustiça: Vive-se
o mesmo erro. os- Estados Unidos, em prejuízo aa democracia, continuam ignorando o
drama latino-americano. A América Latina,
por falta de unidade, permanece sacrificãda
pelos manipuladores de preços-e de empréstimos, que a empo~recem e humilham.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com_ ho~
mens como Roberto SimOnseh que aCelera
O_desenvolvimento, imperativo da contempo·
raneidade. Comó Senador, reverencio o brasi~
leiro que soube ser, também, grande cidadão.
Como Presidente da Confederação Nacional
da lndúsÍria, hOmenageio sua luta e- suas
idéias, pOis Roberto _Simonsen acreçlitava_ EJ.a
potencialidade do Seu País,_qu_eria o povo par~
tic:ipando dos frutos da riqueza, por ele produzida. Ele soube s~JVir ao Brasil. É: digno da
sua admiração e_do seu respeito. (Palmas.)

se

972 Sexta-feira 7

DIÁRIO DO CONGREsSO NACIONAL (Seção 11)

O Sr. Fernando Henrique Cardoso V. Ex' um aparte?

Pennite~me

O SR. AlBANO FRANCO - Pois não.
Ouço, com muito prazer, o iparte de V. Ex!',
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Fernando Henrique CardosoSenador Albano Franco, congratulo-me com
V. ~ e junto a minha palavra de homenagem
àquele que foi um dos fundadores da Escola

de Sodologia e Política de São Pãulo, que
marcou época no Brasil. E queria _dizer que
não sabia do detalhe e me alegro. V. Ex' disse

que - e quero fazer uma pequena _correção
- quero igualar-me apenas num ponto ao
Senador Roberto Simonsen: também sou carioca e,_como tal, eu gostaria de ser tão paulista

quanto ele foi. Porque um paulista, como Roberto Simonsen, que conseguiu manter, ao
mesmo tempo, uma atitude inovadora no plano da economia e não se esqueceu de que
nada disso terá sentido se não for para construirmos um País, realmente, democrático, e
hoje democracia_significa acesso aos bens e
à riqueza, distribuição de renda. Portanto, um
homem com essas características merece o
nosso respeito.

a V. Ex', e deixo essa sugestão ao Presidente
da ConfederaçãO Nacional da: Indústria.
O SR. AlBANO FRANCO - Nobre Senador Divaldo Suruagy, agradeço as palavras
de_ V~ Ex"-que vieram- SOffiar-se- ao-nossO pi-6nunciamento. E o mais importante é a Ldéia
válida e lúcida que V. Ex• sugere no seu aparte
- principa1mente V. Ex• que é um intelectual,
que é um professor, que é um escritor, por
isso sente-se muito à vontade em dar essa
sugestão , nós a levaremos em conta_e_ vamos
propor, junto a nossa diretoria-, a publicação de um opúsculo sobre a vida, e o traba1ho
de Roberto Simonsen, cujo desempenho na·
queles idos, naquela época, serve de exemplo
aos brasileiros que vivem hoje em nosso_Brasil. Muito obrigado, Senador Divaldo Suruagy,
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. (Muito
bem! Palmas.)
Durante o ch'scurso do Sr. Albano Fran·
co, o Sr. Pompeu de Sousa, 3?$ecretário,
deixa a cadeira da presidência que é ocu-

pada pelo Sr. Nelson Carneiro, Presiden·

te.
O SR.- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Severo Gomes.

O SR. ALBANO FRANCO - Senador
Fernando HenriqUe Cardoso, o aparte Oe V.
Ex" vem valorizar o nosso pronunciamento,
O SR. SEVERO GOMES (PMDB- SP.
principalmente pela cOincidência que V. Ex"
Pronuncia_
o seguinte discurso.) - Sr. Presifez questão de observar. S. Ext, corno Senador
dente, Srs. Senadores no dia 18 de fevereiro
de São PaUlo, era também carioca, com6 o
paSsado completaram-se 100 anos do nascié V. Ex" E para nós é sempre uma satisfação
ouvir um aparte do Senador Fernando Henri- mento do grande brasileiro Roberto Simonsen.
que Cardoso, principalmente pela sua lucidez,
Ele, nascido em Santos, veio a se tranSforpela sua competência e pelo se valor intelectual e moraL Nobre Senador Fernando He"nri- mai, na polftié.a e na economia, em figura
exemplar.
que Cardoso, temoS acompanhado o trabalho
Sini.onsen - o pai da modema economia
de V. Ex' no Senado, e a somação de V. Ex"
ao nosso pronunciamento é a certeza de que brasileira - teve a antevisão necessária para,
continua a defender os mesmos princípios e já nos anós trinta, pensar, escrever e defender
ideais que também Roberto Simonsen teve - -a -necessidade da a dação do planejamento
económico para evitar que o Brasil ficasse à
oportunidade de defender nesta Casa.
. niercê àas disl:orÇOeiS provocadáS-peJas regras
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador Alba- ~d-º livre mercado. EJas consagraram a liberno Franco permita-me V. EJcl' um aparte?
dade sem limites e acabam por entronizar a
desigualdade, tanto dentro de um país quanto
OSR. ALBANO FRANCO- Com multo
no i"aladona entre os países.
prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a idéia -de
reverenciar a memória de Roberto Simonsen,
O Sr. Divaldo Suruagy- Congratulan· na oportunidade ~!TI- _que se completam cem
do-me com V. EX pelo brilhante pronuncia- anos de seu nascimento, faz reviver o grande
mento com que brindou esta Casa, homenabrasileiro, que participou da criação d~ en~_da
geando o empresário, o professor, o escritor
des- patrOrlãh;-Como hoje é a Fiesp, __Roberto
e Senador Roberto SimonSen, eu gostaria qUe
Síinohsen foi-senador- ii constituinte- em 1934.
V. Ex", como Presidente da entidade nacional Nas duas oportunidades revelou~se um tribuque congrega todo o empresariado brasileiro,
no ágil, urn pensador notável e um polêmico
patrocinasse a publicação de um opúsculo
defensor de suas causas.
sobre a vida desse grande homem, para que
Este formidável aceNo de idéias e iniciativas
ele sirva de exemplo ao empresariado monão pode ficar perdido nos desvãos da memódemo do nosso País. As suas idéias Pennaria nacional. Houve aqui neste Senado quem,
necem vivas, o- seu eXetiiplo é muito fOrte.
anos atrás, já se preocupasse com a questão
Recordo-me, quando estudante de economia
social e também quem se preocupasse com
da Universidade Federal de Alagoas, que recea defesa da indústria nacional, sempre acosbi a primeira g-raiide influência de Roberto Sisada~ assustada, pressionada, tanto pelos capimonsen. Ele deve permanecer vivo com suas
tciiS externos, quanto pela rapidez com que
idéias, com sua mensagem cultural e, prind·
o GovernO-ri1õdificava a taxa de câmbio e,
pa1mente, com seu exemplo de modernidade
numa penada, inviabilizavam o esforço de dêpara a classe empresarial brasileira Parabéns
cadas.
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Simonsen não gostava de raclodnãr com
elevação do custo de vida._ Ele pretendia
examinar o fenômeno ao contrário: ele, naquela época protestava contra o arrocho salarial,
então vísto sob o âmbito da perda do poder
aquisitivo da população.
Em discurso prOnunciado no Senado, no
iníco de 1948, o Senador pelo Partido Social
Democrático afirmou que "o Parlamento obriga a mobilização coordenada de todas as for~
çãs vivas,- COm determinado objetivo. Como
em- última análise, é da renda nacional que
se_ acolhem as disponibilidades para satisfazer
as necessidades do Tescuro público e para
uma distribuição eqüitativa a todos os que trabalham, seu valor reflete, certamente, o grau
de progress_o alcançado". E dizia mais: "A renda nadonal brasileira é, per capita, 25 vezes
inferior à norte-americana". ·com base nestes
dados ele propôs através do conselho de política industrial e comercía1, de que fazia parte,
a meta de quadruplicar a renda nacional em
dez anos para que "os brasileiros possam desfrutar de satisfatório índice médio de vida".
Escritor notável, observador atento e arguto
da cena brasileira, Roberto Simonsen nos ensina na sua "A evolução industrial do Brasil"
que a indústria nacional nasceu um pouco
por acaso, em funçáo de dificuldades cambiais que não nos permttíam comprar no exte-rior a totalidade dos artigos manufaturados
de que necessitávamos.
A causa fundamental do subdesenvolvimento brasileiro seria a a1ienação das elites
dominantes, que jamais compreenderam o
papel vital da industrialização, negando-lhe
um apoio com as dimensões e características
necessárias. São -suas palavras: "'K nossa indústria surgiu, pois, precisamente em suas
manifestações, estimulada pelas necessidades de consumo, que não podiam ser satisfeitas no exterior, dadas as deficiências no nosso poder de compra externo. A quase totali~
da de de nossas tarifas, no- século XIX, teve
caráter acentuadamente fiscal. Nunca tivemos
um Governo que se dispusesse, resolutamente, por tempo útil, como fizeram os goverrios
norte-americanos, a seguir uma política nitidamente protecionista".

_a

Ele observa, no mesmo "A evolução industrial do Brasil", que enquanto, no século XIX,
os Estados Unidos utilizavam seu ferro e s_e_u
carvão na siderurgia, venciiam alg_odão_às manufaturas inglesas, abSorviam enormes correnteS migratórias e prãticavam Uma política
protecionlsta, o Brasil estava reduzido à posi~
ção de simples produtor de artigos agrícolas,
de caráter tropical, lutando com fatores adver~
sos de toda ordem. Sua conclusão é perfeita:
''Tínhamos que abraçar, àquele tempo, político semelhante à Nação Norte-Americana seguiu no ·perfodo de sua formação histórica.
Produtores de artigos coloniais, diante de um
mundo fechado de "Polícias coloniais.. , toma·
mo-nos campeões de um liberalismo econômico na América".
AS observações de Roberto Simonsen são
importantes para sua época. E continuam a
ser atualíssimas no presente. Outro santista.
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José Bonifácio, teve notável desempenho no
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qüenta anos em cinco, o Brasil revisitou o
Sr. Presidente homem deste porte, experi·
progresso. Desde então, nenhum Govemo mentado na vida polítid e na criação e admifomos de Congonhas do Campo e SOrocaba,
deixou de ]idE~r com o planejamento econó- nistração de diversas entidades &_indicais, _Pa·
construídos_ no século 19 - o Brasil teve sua
mico e furer_ m~ para a sua ação e parâme- tronais e até c:l.o Ses-I e do_ Senai, _ Roberto Sisiderurgía antes de o Japão- dispor de igual
tros para a proteção d& empresa nacional. As monsen chega ao senado da ·RePúbliCa- em~
indústria- demonstram o esforço nacional
idéias de Roberto Simonsen demonstraram, janeíio de 1947, pela sigla da Partido Social
em favor do c:::rescimento·organizado e voltado
na sua aplicação prática, que eram verdadei- Democráti<::o.
para o interesse desta soded~de, A co~tp.J.ção
ras.
__ Aqui, no Senado, Roberto Simonsen r~edi
da usina intendente Câmara, dec;:tdida em
O Sr. Pompeu de Sousa -Nobre Sena· tou seus argun1el1ios e teses, mé!S-pediu que
1793, está nos registras pOmigUeses ainda
dor_Severo Gomes V. EX' me permite um ligei- Piai-ta Marshall alcançasse a América Latina
do século 1a Neste capítulo, Roberto SimonEle disse:
ro aparte?
sen entendeu QS_ esforços cfos pfoneíros da
"Reequipar o homem Europeu e manO SR. SEVERO GOMES -Como maior
industrialização no Brasil e pretendeu levar
ter e agravar a pobreza Latino-Americana,
prazer, nobre Semidoi- Pompeu de Sousa.
aqueles esforços até o limite do impossível.
além de constituir uma injustiça social,
Foi um homem à frente de seu tempo;
(i SR. POMPEU DE SOUSA - Não
significa, também, incorrer num grave erVeja~se que o relatório do ConSelhO Nado.
poderia deixar de interromper V. ~para trazer
ro de estratégia política. Não ê justo solinal de Politica Industria] e COmefcTal (Cnpic),
esse aparte esse depoimento de um velho socitar às regiõeS dã América Latiria, onde
órgão ligado ao Ministério do Trabalho- do
cialista à memoria de .um grande empresário
o padrão médio de vida por habitante seja
qual Simonsen foi um destacado membro mais sobre tudo um grande homem do espí·
lnrenor_a_o padrão de vida nonnal da Eupropunha quadruplicar a renda nadonal numa
rito, um grande homem do espírito pela criatiropa, qualquer contribuição de trapalho
década.
vidade, pela inteligência e um grande homem
ou produção sem a devida remunera·
Mas ia além: considerava impossível atingir
de espirita público. Na verdade Roberto Si·
ção".
este objetivo apenas através da livre atuação
monseD. foi, Des,tePais, um exemplo altamente
I:: preciso lembrar Que i16s, também, tínhadignificador_ do empresariado nacional. Lem·
das leis do mercado. Por e~ razão_._ recomendado àquela altura a nossa contribuição
dava a intervenção estatal e a adoção de rígi- _brou muito bem o nosso col~gª Sen.ador Albadas Políticas protecionistas, capazes de auno franco, ao ~ssinalar que Rob_erto simonsen padicfpando da Segunda Grande Guerra Munmentar substancialmente a quantidade de indizia que não basta trocar o name_de "classes dial.
Roberto Simonsen, Sr. Presidente e Srs. Sevestimentos no setor industrial.
conservadoras" _por "classes produtoras", pornadores, honrou esta casa_ e homenageou,
Este trabalho foi rejeitado pelo Relator da
~que na verdade Roberto Simonense não pode
com sua inteligên<::ia, perspicácia e capacidaComissão de Planejamento do Conselho d,e
~r catalogado como membro das classes
Segurança Nacional, Sr. Eugênio Ciudin. As
conserVadoras. Ele era, e s,empre foi, um ho- de-ae observação, toda uma geração d~ brasichamadas "Propostas Simonsen" f()ram dumem das classes produtoras. Mas tal coma leiros. Seus escritos conté_m o germe da inrante _criticadas, depois, no livro "Rumos da
l!m verso famoso, "não fa2:em _m~ as- musas quietação diante da submissão brasileira ao
Política Econômica", publicado em 1945, Eu<iu;iS doutores", não.fazem mal aos bons em- interesse externo. Ele queria o desenvolvimen·
gênio Gudin rejaita a idéia do planejamento
presários as_ idéias progressistas. Não faz mal, to e qualificaVa o progresso. São suas palavras
àqueles que criam com inteli_gência a riqueza em discurso pronunciado no Senado_ em
e sugere reformas institucionais. É•. neste momento, que tem início a famosa polêm!ca en_do Pafs,._ a inteligência§ propriamente dita, a !948o
tre os dois pensadores da econornia brasil_E*a: _ in~ligênçra criadora no plano purci- do espírito.
"A nossa preo_cupaÇãa deve ser, Pois,
um defende a total liberdªde das regras do
A obra de Roberto Simonse.n, que o levou
a de manter a estabilidade da moeda_ a
à Academia-BraSileira de Letras, foi a mesma
mercado e o outro postula pela proteção da
f.tm de avitar perturbações rio trabalho e
indústria nacional, através do desenvolvimenque o levou a c[i;;;~-.r a Escola_ de Sociologia
procurar o seu poder aquisitivo interno,
to equilíbrado e planejado.
e ,Politi~a diit São Paula. Como no aparte do
pela politica de um sadio regime demo·
nobre Senadp_r Fernando Henrique Cardo~º'
stmonsen manteve suas posições. Passau
gráti<::o, pela melhoria da proi:lutividade
e V. EX' assinala agora, Roberto Simonsen
e do nosso aparelhamento econ_ômica,
a defender a criação de um ministério da ecota[:nbem _S_on~titu_iu um· ró arco fUndamental
pela_ manutenção de um clima de segu·
nomia desvinculada do Ministério da F~.E~nda
Tloif estUdos sociológicos deste País. Vítima
_rança -todos estes elementos indispen·
para coordenar o desenvolvimento económido Estado Novo, também, renasc:ido depois
sáveis para incrementar a expansão da
co da País. Sugeriu, também, a formação de
do Estado Novo, elegendo-se para o Senado.
um órgão de assessoria da Presidência da Reprodução e um regime de paz social".
Federal, -o único senão que enContro na sua
pública. Afinnava, ainda, naquela época, que
A
vida
de Roberto Simonsen é um exemplo
biografia é que eJe, ao se eleger senador, ao
o empresariado brasileiro _não podia ignorar
invés de derrotar outro candidato, derrotou de trabalho. Já aos 24 anOs fundou a Compaos problemas originários do reladonamento
Cândido Portinarl, aquele anjo comunista, o nhia Construtora de Sãntos, empresa em que
entre patrões e empregados e nem deveria
meu
Candinho, o meu querido amigo Candi· exerceria a presidência até a sua morte. Sua
supor que a reconsolidadªç~o das Leis do Tranho.
É
o único senão. De forma que, se Ro- atividade pública profissional e empresarial o
balho seria o instrumento suficiente para gaberto
SimooJ;eO
neste momento é homena- projeta no cenário pOlítico regional e nacional. _
rantir a paz social Em junho de 1945, Simongeado
como
o
renovador
do espírito empre- "Preside o Instituto de _Engenharia de_ São Pausen apresentou a resposta formal à Gudin com
sarial
é,
ao-mesmo
tempo,
uma figura absolu- lo, funda e preside o Centro. de Construtores
a publicação de "O Planejamento da Econoe lnéustriais de Santos, integra a Instituto de
tament~nnesquecível do espírito público deste
mia Brasileira", onde rebateJ.J, pbtito por ponEc.onõmia Superior da ASsociação Comercia!
País.
to, os argumentos da escola liber~l. _
do Rio de Janeiro e assume o G.argo de ViceOSR. 8~0 GOMES-Muitoobriga- Presidente _do Conselho da Estola Uvre de
O final do Estado Novo coincidiu com a
d0, nobre Se"i1ãdor. O aparte d_e V. Ex~ lança Sociologia Participa da .Missão Brasileira à ln·
consagração das idéiaS: ·adetadãS Pelo Goverum pouco mais de luz. sobre essa questão glaterra, <::hefiada por Pandiá Calógeras. Aliás,
no Federal, de que a absoluta liberdade na
tão iinpõrtãilte que é a reflexão hoje sobre junto com Pandiá Calógeras, no Governo Epicondução da economia era a peça básica para
Roberto Simonsen e a sua época com a atuali- tâcio Pessoa, Roberto Simoilsen participou atio desenvolvimento. Entie o fim do Estado Nodade que temos hoje do debijte d~queles tem- vamente dá construção de quartéis e outros
voe a posse de Juscelino Kul:>itschek, o Brasil
pos. Sem pla.nejamento, nós não temos como equipamentos militares em nove estados do
viveu, além de profundas crises Políticas, uma
vencer as di$.âncias entre o Brasil e os países País.
paralisiãho seu processo de desenvolvimento,
aêliaô.tãdOS, assim -como não temoS meios pa- - Já Hdt?r reconhecido, no discurso_de_fundasomente depois de JK, com seu plano de mera corrigir as nos.sas desigua1~ades.
tas, a sua obstinada vontade de crescer cinção do Centro .das Indústrias do Estado de

desenvoivímento industrial brasileiro. Os aJtos

mos
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São Paulo, em 1928, começa a de(ender_a
industrialização do Brasil.
Em I 932; durante a RevoluçáoConstitucio-

nalista, assumiu as funções de organizador
das fontes produtoras das indústrias do estado
para atender aos objetivos da economia de
guerra. Em 1934, Deputado dassista na constituinte, teve participação destacada nos deba-

tes. Traba1hou, em especial, na seção relativa
à ordem econômica e social._ Foi também o
primeiro ecOnomista a ser admitido na Aca:demta Brasileira de Letras.

Estamos tratando, portanto, Sr. Presidente,
de uma personalidade diferenciada, ímpar, à
frente de seu tempo.
Homem múltiplo, Roberto Simonsen engrandece a história do Brasil. Veja-se que na
escola de sociologia e polltica de São Paulo
foi incumbido de organizar o curso de história

da economia nacional. Resultou desta responsabilidade, a magnífica obra "História Económica do Brasil".
Em 1947, o eminente br~sile.iroJosê_Amê
rico de Almeida, no artigo Roberto Simon~n:
''Uma de minhas retificações," afirma:
"Encontrei e-m Roberto Simonsen um
profundo e devotado conhecedor çlo Brasil no campo da sociologia, da geografia
humana e da economia política. Conhecedor da vida, de suas necessida_des,_dos
seus males e dos seus_ re_médios~ que investiga com a serenidade da cultura e
verdadeiro carinho d'alma".
Uma das preocupações, manifestadas com
notável antecipação por Roberto SimOnsen,
dizia respeito à integração Latino-Americana.
O assunto, que é atual nos dias de hoje, já
merecia dele comentários favoráveis na déca~
da de trinta. Se hoje, nos dois lados da fronteira
Brasileira-Argentina, existem adv_ersários à integração, é de se imaginar o perigoso cenário
no qual este brasileiro desenvolvia o seu raciocinio integracionista.
Outro dado notável da biogl-afia de Roberto
Simonsen é sua permanente lúta pela preservação, desenvolvimento e conquista de novas
tecnologias. O problema tecnológico, que vivia seus primórdios nas décadas de trinta e
quarenta, já encontrava nele um notável defensor. As lutas de hoje, que permearam até o
recente processo constituinte, em favor da tecnologia nacional, em defesa da informática
brasileira e da política de reserva de mercado
têm sua origem no saber e na capacidade
de antever de Roberto Sírrionsen.
Mas é de notar, também, que, em alguns
casos, Roberto Simonsen pregou no deserto.
Ele percebeu, sofreu e se amargurou com a
alienação do empresariado brasileiro. Ele ob-servou que a elite riacional não se integrou
ao esforço legftlmo da industrialização deste
País. Ao contrário, se o Brasil construiu siderurgias antes do Japão, este esforço não teve
sequência. Capitais eStrangeiros- para cá vieram, às vezes em perfeita sintonia com o interesse de capitalistas brasileiros para destruir
a iniciativa nacional. Foi a partir desta constatação, que começou- a se tornar claro, para

ele, que a adoção- do planejamento económico era uma função essencial do estado modemo.
- Este saber acumulado por Roberto Simonsen foi lenta~nte sendo passado para estudantes e observadores através de_sua monumental obra. Ele publicou 34 livros, além de
ter pronunciado um número incontável de aulas, palestras, conferências, e ter participado
ae debates no Senado da República e ao longo
da constituinte de 1934. Mas um discurso pi-6nundado na solenidade inaugural da escola
de sociologia e politica de São Paulo, indica
a base do pensamento político e econômJco
d_e Roberto Simons«;n. Ele diz em um trecho:
"Tendo em vista a natureza e as organizações sociais, o melhor governo será
aquele que conseguir o maior progresso,
sob o ponto de vista de coletividade, com
o menor sacriffcio dos cidadãos e com
o mÍÍ'limo- de constrangimento da liberdade".
É significativo, Sr. Presidente, Srs. Senado·
res, que a luta de Roberto Simonsen não tenha
parado no tempo.
Ele pedia uma política que combinasse desenvolvimento com melhoria da qualidade de
vida, crescimento com salários mais elevados,
progresso com fndependencia e capacidade
autónoma de decidir sobre as verdadeiras opções nacfonais.
_9 formidável exemplo de Roberto Sirnonsen projetou-se através _de gerações na luta
pela indústria nacional cãpàz de trabalhar ,junto com a sociedade, para ascender o nível
de renda.
Projetou-se, também, através de gerações,
a idéia de que a liberdade do mercado pode,
em determinadas circunstâncias ou momentos, ser prejudicial ao intersse nacional. Os
exemplos recentes ocorridos no terreno da
informática- e da pesquisa" aplicada em campos de alta _tecnologia,_ demonstram que existe
uma decisão de interesses externos; aliados
a grupos dentro do País, para evitar que o
BraSJ1 domine este importante acervo de conhecimentos científicos.
As idéias de Roberto Simonsen estão vivas,
cem anos após o seu riaScimento, os constituintes de 1988, em sua maioria, defenderam
e ftzeram incluir no texto da nova Carta alguns
conceitos esposados por Roberto Simonsen
desde os anos trinta, a preocupação com o
melhor relacionamento entre capital e _trabalho também está expressa, por inteiro, na nova
Constituição.
Um século depois do nascimento deste brast1eiro ilustre, suas idéias. não morreram, apesar de"-terem Sído-Vigorosamente atacadas, pek
la critica engajada ou não, no interesse alienígena.
Ele morreu com graça, espírito e elegância,
faleceu quando fazia o discurso de saudação
ao Primeiro-Ministro da Bélgica, Paul Van Zeeland, que estava em visita oficial ao Brasil.
O episódio ocorreu na sede da Academia Brasileira de Letras, no dia 25 de maio de 1948,
naquela sessãO solene, Roberto Simonsen, co·
meçou o único discurso que não conseguiu
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terminar. Faleceu, Vítima de um insulto cerebral, na tribuna, a vida cumul~da_de .esfo.rçps
e iniciativas brilhantes. teve um fim emblemático: Roberto Simonsen nos deixou quando
exercia seu verdadeiro mister: falar, ensinar
e conversar.
Roberto Simonsen vive. E vive aqui neste
Senado, onde teve pass?Jgem tão expressiva.
Suas idéias estão entre nós cheias de vida,
saudade, destinadas...
O SR. RONAN TITO - Permite V. Ex"
um aparte?
O SR. SEVERO GOMES- Ouço V. Ex'.
O Sr~ Ronan Tito - SenadOr Severo Gomes, V. Ex" traz a esta: Casa, em um momento
muito propício, o nome e a figura do ex-Se-

nador e empresário, Roberto Siinonsen, que
poderia e até poderá ser o símbolo - V. ~
falou em.emblema -. ele poderá ser o emblema do empresariado nacional neste instante,
logo após a Assembléia Nacional Constituinte,
por irfaforia esmagadora optar pelo regime
da '!vre iniciativa, eu diria, por 400 Votos e
pouco mais de 40 contra.
O regime da livre iniciativa requer uma série
de coisas, entre elas, uma classe trabalhadora
e indepeindente, organizada em Sindicatos,
mas tami;>ém, sem dúvida- vou falãr o óbvio,
mas dizem que o trágico do óbvio é nâo ser
praticado -precisa também de empresários.
Dig() ~mpresários porque muitas pessoãs ·se
dizem empresários sem o serem. Empresário
é aquele que sente e que pratica na sua empresa o alcanCe sedai do lucro e também pratica
-internamente uma relação-de capital e trabalho democrático e instável. V. Ex~ tanibém é.
~e~ dúvida, para nós, um Roberto Simonsen
redivivo, um empresário bem - sucedido,
mas nunca deixou de lado as suas preocupações com a politica e com o social, neste
País. Como Roberto Simonsen no passado
foi incompreendido por empresárioS, também
V. EX' às ve:zes o é. A missáQ do empresário
político, principalmente do empresário que
busca a democracia e que quer ser empresário
dentro do regime democrático, não pode contabilizar muitos desses des~fetos da democracia e da compatibilização capital e trabalho
dentro de um clima de civilidade. V. Ex' prosse·
gue a obra de Roberto Simonsen e eu tenho
o orgulho e a honra de fazer parte da Bancada
que V. Ex~ enriquece, que é a Bancada do
PMDB e também de buscar, como V. Ex", a
democracia de buscar também uma relação
de capital e trabalho mais justa, mais humana
e mais fraterna. De maneira que este aparte
é para parabenizar V. Ex!, em primeiro lugar,
por trazer aqu! a memória de Roberto Simonsen. Poderia até afirmar que a presença de
V. Ex! é um lembrete permanente do empresário Roberto Simonsen. Muito obrigado a V.
Ex'

OSR.SEVEROGOMEs-Muitoobrigado, nobre Senador Ronan Tito, pelo aparte.
V. Ex" fez referência ao fato de que Roberto
Simonsen não foi compreendido por muitos
de seus contemporâneos, como continua não
o sendo até hoje. E essa falta de compreensão
decorre simplesmente do que se pode chamar
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o empresário nacional num País onde um
grande número de empresários se desqualificou do ser nacional.
Ele é o exemplo do empresário que se sente

como uma parte _da sociedade e obrigado a
pensar no futuro, a pensar em projetas que
possam se diluir por toda a sociedade, como
é a história do empresariado francês, norte-americano e alemão no inicio do seu processo
de industrialização, coisa que, no Brasil, faz

com que precisemos ainda levantar o nome
do Roberto Simonsen, pela escass_~ daqueles

que podem juntar as duas palavras: empresário e nacional.

Agradeço, ainda, a coffipara.ç_ão ime_recida
que V. ~ aqui trouxe.
Concluo, Sr. Presldente.
_
Suas idéias estão entr~ nós. cheias de vida,
de saudades e destinadas a_ persistir nesta Casa enquanto seus objetivos não forem alcan-

çados.
O filho da cidade de Santos, herói de tantas
lutas, combatente de tantas guerras. É Um
orgulho do Senado da. República e um exemplo de bras!leiro. É o herói que não morre,
apenas muda de dtmensão. Renasce a cada
dia, revive frente às dificuldades experimentadas pelo Brasil. Vida longa a Roberto Simon:.
sen. (Muito bem! Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Campos.

OSR. ROBERTO O\MPOS PRONUN·
01 DISCURSO QUE, ENTREGUE AREWSÃO DO ORADOR, SERÁ PUBliCADO
POSTERLOfriENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Srs. Senadores, no dia 18 4e fevereiro trans-.
correu o centenáriQ de nasPmnto do Senador
Roberto Cochrane SirriOnsen, o empresário,
o industrial, o economista, o político e o intelectual que, pela força de .Sl,,a inteligência e
capacidade de liderança, aliadas ao trabalho
e à dedicação à causa pública, deixou profundas marcas de sua rica personalidade na economia, na p·oJítica e na cultura do país.
Nada mais justo, Srs_. Semtdores, que não
deixemos passar este evento sem uma homenagem especial desta Cã5a, a um dos seus
membros mais ilustres.
Nasceu o Senador Roberto Simonse;. no
Rio de Janeiro, a 18 de lei.rereii"o de 1889,
quando o lmpério entrava nos seus últimos
dias e os ideais republicanos agitavam as mentes das pessoas e~ arrastavam_ multidó~s às
praças públicas.
Seu pai foi Sidney Martin Simonsen, um
cidadão inglês radicado no Brasil; e sua mãe,
uma carioca descendente de escoce~es, c;ttamava-se Robertinha da _Gama Cochrahe. Era
ela parente de Lorde Cochrane, o legendário
almirante inglês que se destacou nas gUerras_
de independência de várias_ nações latino-americanas.
Em 1909, Roberto Simonsen concluía com
brilhantismo o curso de Engenharia Civil na
Escola Politécnica de SãQ_PauJo.

0

Em 1912, em sociedade com os irmãos,
criou a Companhia Construtora de Santos,
pioneira no Brasil em planejamento urbanís·
tico. do Dotado de uma inteligência aberta
para os moviinentós modernistas seu tempo,
logo tomou conhecimento do taylorísmo.
Dessa forma, foi ele pioneiro-no Brasil da racionalização dos métodos de gestão de em~
presas. Põssuía·tan;bém uma concepção modema da relà'ÇãO CaPTt.àl e trabalho, superando
a vísão unilateral do l_iber.alismo económico
dominante. Em 19115 fundou, em Santos, o
Centro dos Constfu_tores e Industriais com o
objetivo de organizar um cadastrÕ dos traba~
Jhadores, serviço de assistência e seguro, e
esColas de aprendizagem profiSSional. Instalou
UJ'i'1à- dtrtl.ãra de trabalho que, bem antes da
iriSiàlação da Justiça do Trabalho, funcionou
como a ptimeTrajunta de conciliação do Bra_sil,
incluindo representantes dos patrões e operários.
-A Sua lfder~OÇã -no meio empresarial_ começou a_ desta~ar-se, quando, por ocasião da
depressão econômica dos anos trinta, comandou a reação das elites nacionais. Batalhou
por uma ampla revísão do nosso modelo de
desenvólvirrientO, deslanchando _o processo
de industrial~ação e modernização económica, que se estendeu até 1980. Em célebre
polêmica- c:;om o conservadorismo tecnocrático de Eugênia Gudiri defendeu o planejani.ento e uma politica de crescimento econômico acelerado.
Em_ 19~4. participou, como representante
classista, da Assembléia NaciOnal Constituinte. E tóin- isso conquistou uma trib1,1na privilegiada'- para as suas idéias. A sua atuação foi
mais técnfca do que pofi"tica, ao sugerir medidas para estimular o desenvolvimento industrial e comercial do Pais. Defendeu a tese de
que a legislação social era um dever do Estado_
e um direito dos trabalhadores. Para issO eram
OeCesSáriaS-tetormas PQiitiC-as;·económtcas e
sociais, capazes de racionalizar a ação do Estado na regulamentação do direito social e na
promoção do desenvolvimento eConómico.
Destacou-se na defesa do inteNencionism,o
esf:c!;tal na economia, resguardando a livre iniciativa como o fund.amento çias atividac!es
ec.::onômlcas.
Como membro do Conselho NiaciOnal de
Política Industrial e Comercial, pUblicou, em
agostq de 1944, o seu célebre relatório sobre
os _prinCípios fUndamentais que deveriam
orierltar 6 desenvolvimento industrial·e comerdai do Brasil. Com base riesse relat6rio, uma
comissão composta por EuVãldo Lodi, João
Dauçlt d' Oliveira e Santiago Dãntas elaborou
o~ primeiro projeto geral de planíficação da
nossa economia._ Este projeto estabeleceu, coJi1Qmeta, a quadruplicação da renda nacional,
mas considerava impossível ãtingi-la através
da livre atuaç_ão das forçaS do_ mercado. Por
isso, recom'endava. a iÕteNençao estatal através do planejarTiento e da adoÇão c;le rígidas
medidas protecionlstas, capazes de aumentar
substancialmente os 'investimentos no setor
induStrial.
·
Em 1947, em discurso perante a Vigésima
8exta SeSsãO Plenária do C~nselho lnterame-
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ri cano de Co(Oé,rcio e_ produção,- demonstrou
Uma profunda concepção geopolítica déiAmé-rica Latina.. Defendendo, entã_o, para o Continente, um projeto semelhante ao plano Mar- shall, afirmou: "reequipar o homem europeu
~-manter e agravar a pobreza latino-ameriCana, significa também incorrer num grave
erro de estratégia. política ... Não é justo solicitar
às reglões da t\mérica Latina,_ onde ~ padrão
médio de vida' pàr habitante seja inferior ao
padrão de vida normal da Europa, qualquer
contrib~ção de trabalho ou produção, sem
a devída remunerãção". _Eis aqui, Srs. Senadores, ent res-umo, as
Idéias moderilas, cOrajosas, e avançadas para
o seu temp-o, do Seri.ador Roberto C6c:;hrãne
Simonseri. Defendendo essas Ldéias em todas
as tribunas e fóruns a seu alcance, ele prestou
a maior contribuiÇão para que o Brasil inicia5se a sUa marcha para o desen'lolvimento económico e soda!.
Por esta Ca~a. Srs. Senadores, a sua passagem foi por demais curta, um pouco mais
áe um ano, o qu-e·n-ão lhe permffiu a atuaÇão
esperada de sUa inteligêrl.déi.. Assumiu o mandato <ie Senador, e-m 1~7, numa fase de redemocratização ·do País. Mas a morte veio cha~
má-lo prematuramente, aos 59 é!:nos de-fdade,
na Academia Brasileira de Letras, da qual era
membro, no dia 25 de maio de 1_948, quando
saudava o Primei~o~minisifo c;la. Bélgica, Paul
van Zulabd, em visita oficial ao Brasil.
-Fique, pOiS; Srs. Senadores, ConsiQnada,
nos _Anais deStitLasa, a nossa homenagem
à memória do Senador Roberto Cochrane Simonsen. (Muito bem!Palmas,) - O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Estâ encerrada a Hora do Expediente, destinada a reverenciar a memória do Senador Roberto Cochrane Simonsren ..

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,- peço a I?alavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Tel}l ~ palavr~
-~alhães.
_
-

o _nobre Senador Jutahy
_
_____ --~...:__- __ _
Ol;R.JOTAHY MAGALHAES (PMDBBA Pela ordem. Sem -revisão do or_adOf.) Sr. Presidente, indago à Mesa se Chegou alguma c:omunicaç:ã9 do Ministro das Minas e
Energia, estabelecendo a data de sua víildã
a ~ste Plenário.
~O SR. l"!leslDION,~ lNelson Carneiro)~
-Até o momento aMesã.fiaorecebeu nenbuma. comunicação.
,
OSR. JOTAHY MAGALHÃES-Sr. Presidente, tenho cópia do oficiO que V. ~reme
teu ao Chefe_ __da ,Casa .CiviJ, datada do dia 6_
de março. ~ Convocação foi, portanto, feita
no dia 6 de março, para comeÇar o prazo
de 30 dias, que S. Ex" teria para apresentar
a resposta, determinando a data de sua vinda.
Hoje é dia 6 _de abril, fazendo assim 31 dias.
.Se S. EX' não respondeu, devemos _u_tilizar as
normas regimentais e legais para obrigar que
oJaça.

-O SR. PRESIDENTE (Nelson Cari1eifo)
- A Mesa vai tomar as devidas providências
para que seja cump~do o dispositivo legal.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa suspenderá a sessão por 1O minutos. a fim· de que sejam prestadas as homenagens aos que aqui nos honraram com sua
presença.
(Suspensa às 16 horas e 18 minutos, a

sessão é reaberta ds 16 horas e 28 minu-

tos.)
-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Está reaberta a sessão.

Concedo a palavra ao nobre Senador DivaldoSuruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PFL- AL.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que uma visão

de conjunto sobre o açúcar e a sua importância deve preceder a uma série de considerações sobre alguns dos seus aspectos e algumas de suas virtualidades.

Criança ainda, aprendi o quanto representa
para minha terra a economia canavieira, sua
lavoura e sua indústria; ensinaram-me a respeitar a capacidade de trabalho e a visão dos

que fazem o dia-a-dia da agroindústría sucroalcooleíra, seus trabalhadores nos campos
e nas fábricas e seus empresários, os produtores da riqueza alagoana.
Trazida por Portugal, a cana chegou às terras brasileiras em meados do primeiro século
da nossa descoberta. Vencida _a fase inicial
da ocupação, quando os trabalhos de extração
do pau-brasil já não atendiam à segurança
do domínio protuguês, tomou-se necessária
uma base efetiva à colônia recém-descoberta.
Na cana-de-açúcar foi encontrada a solução.
Estabelecido o sistema de capitanias, as de
Pernambuco e de São Vicente foram as escolhidas, dada a natureza do seu clima e solo,
para o plantio da cana
Já em 1532, a indústria açucareira apres_entava os primeiros sinais de sua instalação. Os
engenhos, pequenos mundos à parte, com
sua vida quase autônoma, proliferaram em
nossa região. Saindo das várzeas peinambucanas, seguiam para o Norte, no sentido da
Parw.ba, _e para o Sul, em direção a Alagoas,
à procura das ricas terras de massapê. Os
engenhos se multiplicavam, pontilhando a paisagem ainda selvática com núcleos de trabalho e civilização. Nascia, com força social, política e econômica, a agroindústria canavielra
no meu estado, graças às condições do seu
solo e à vocação de sua gente.
Ao tempo ·da Guerra Holandesa, em meadas do século XVU, o seu acervo e importância
já eram bem significátivos, Na zona dos enge·
nhos se refugiaram os luso-brasileiros quando
derrotados pelos holandeses, e lá surgiram
os ideais de libertação, fortalecendo-se, em
nossa gente, o espbito de revolta para a reconquista. Formou-se aí o processo econômico,
social e político que se chamou de "CNiiização
do Açúcar",
- Os nossos historiadores definem este pertodo como o "Ciclo da Cana", ta1 a predominância que ela teve, Este dela abriu as portas
do comércio com Portugal Tada a vlda eco•
nômica e financeira do Brasil passou a girar

em tomo da agroindústria canavieira. O economista Roberto .-Sim6nsen, emé rito historia~

dor da noss-ã economia, afirma que as entradas d_e açúcar brasileira em Portugal, nas três
séculos de colônia, representaram uma movi·
mentação financeira em tomo de trezentos
milhões de libras esterlinas. Mais até do que
ofereceu o ciclo posterior; chamado "da Mineração".
.
.
.
Apenas para se ter uma idéia, além desses
valOres que representam o mercado com Portugal, na época da Invasão Batava, foram desviados para os Países Baixos mais de quinze
milhões de libras esterlinas. Esses números
traduzem a contribuição econômica_ da Colônia definein a sua relevância. fato é que,
em verdade, foi na agricultura da cana que
nasceu e se consolidou o Nordeste brasileiro.
A fundação dos engenhos constituiu a base
e a condição indispensáveis ao povoamento
nordestino.
Alagoas, parte da Capitania de Pernambuco,
seguiu-lhe a rriesnia linha de vocação açucareira, mesmo após a sua emancipação politica, em 1817. Porto Calvo iniciou esse processo, seguindo-se Caffiaragibe, São Luiz do Quitunde, Maceló, São Miguel dos Campos, Coruripe, até as margens do São Francisco, em
Penedo. Os engenhos povoaram o litoral e
a zona da mata alagoanos. O primeiro engenho surgido em Alagoas remonta ao ano de
1590, em Porto Calvo. Em 1630, dez deles
safrejavam.
Barcaças e balsas, carregadas de tijolos de
açúcar, iam e vinham pelo litoral atlântico e
pelas lagoas Manguaba e Mundaú, em direção
a Maceió. Os engenhos transformaram-se nos
bangúês e o porto---'-de Maceió no ponte? de
estoamento do açúcar produzido pela provín·
cia. Durante todo o século XIX, o açúcar era
a principal riqueza alagoana.
-NõSfíris daquele século, surgiam as primeiras usinas centrais. Esse processo, que iria
fazer desaparecer os bangüês, em meados da
década de trinta, neste sécuJo, manteve a predominância, quase que com exclusividade, da
agroindústria canavieira no cen~rio socíaJ, político e ec.onômico aJagoano.
Nos anos trinta,_ com o surgimento do Instituto do Açúcar e do Álcool, a agricultura e
a indústria da cana adquiriram nova feição
ratificaram a sua _presença Como_ bas_e da
economia no meu estado. Os bangüês deram
lugar às usinas e às destilarias e tomavam-se
distintos os fornecedores de cana e os industriais do açúcar e ~lcool.
Na década de sessenta, graças aos altos
pieços- do açúcaf no mercado internacional
e à criação do plano de modernização e relocalização das indústrias, o Estado de Alagoas
deu início aó saJta que o levaria a ser o segundo maior produtor de cana do País, superaâo-apenas pelo Estado de sao Pa11lo.
O Programa Nacional do Alcool, surgiu
-- quando da crise internacional do petróleo, é
úníco e vitorioso_ Projeto brasileiro nas últimas
décadas, deU aAiãgoas o segundo lugar como
maior produtor brasneiro de álcool, graças_ à
visão e à capacidade de trabalho do seu emPresaliado, que acreditava no sucesso do Pro~
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grama e confiou nos propósitos govemamen·
tais. .
.
. .
Na safra 1970/71, Alagoas produziu
591.367 taneJadas métricas de açúcar; na de
1986/87,1317.026. Na safra 1970171, produ·
ziu 6.249.697 toneladas- de cana; em 1986/87,
30.262.601. De álcOõl, produziu, na safra
1970ni. 25.050 metrOS cúbiCõs, -e na de
1986/87, 163.4Q5. Condições clirriáticas fedu·
ziram estas produções em cerca de vinte por
cento na safra 1987/8"8, Queda-que- continua
na safra em andamento, em torno de dez por
cento. Porém, a próxima safra, 1989/90, já
se anuncia como uma safra de recuperação,
apesar dos muitos obstaculos que enfrenta
a agrOindústria canavieira e das repetidas crises financeiras que sofre, em conseqüência
da incompreensão e/ou incapacidade da tec~
noburocrada que, infelizmente, ainda comanda a política deste importante setor da econO"~
mia nacional.
Permito-me abrir um parêntese neste pronunciamento para, suscintamente, referir-me
à presença da agroindústria canaviekã em São
Paulo e à importância do Proâlcoofna e~nç~
mia nacional.
APós tef COrlquístado as ricas terras"""dO nç>~te
fluininense, a Cana chegou a São Paulo, ali
encontrando condições topográficas e climáticas ideais para o seu des€:i1Volviment0, tornando-se, em pouco tempo, uma força económica na forte economia pau1ista. Tais condições dão à agroindústria canavielra paulista
orna maior produtividade agrícola em relação
ao Nordeste, possibilitando-lhe um menor
cUsto, fato que obrigou a criaç:lio de uma taxa
de equalização de custos, paga pelas indús·
frias em todo o Pais, não representando ne·
nhum prejuízo para o erário público.
Falar a respeito do Programa Nacional do
Álcool é afirmar que, graças a ele, o Brasil
já tem o combustível que o mundo inteiro
está procurando. O álcool já agora substitui
mais de duzentos mil barris de petróleo por
dia. isso representa, em média, uma economia
anual de um bühão e meio de dólares. Para
a implantação do Proâlcool foram -investidos
6,9 bilhões de dólares_ até i987 e, em contfaw
partida, importanâo menos petróleo, o Brasil
economizou, até 1987, 12,5 bilhões de dólares. O Brasil,_ ou melhor, o povo brasileiro,
paga o petróleo em dólar; o álcool é pago
em cruzado.
_O Proálcoo1 gerou oitocentos mil empregos
diretos, beneficiando cerca de três milhões de
pessoas; o-álcool gera 3,4 empregos por barril/
dia, enquanto o petróleo gera somente 0,06
emprego. Po_deria, ainda, referir~me a muitos
outros aspectos positivas do Programa Nacional do Álcool, como a redução da poluição
em nossas cidades, o aproveital'!"Jento _da vinhaça como fertil~ãnte natural, a reciclagem
do solo e ~ geração de eletricidade com o
bagaço da cana. Todos por demais conhe~
cidos e indiscutíveis,
Entretanto, o Proálcool e a agroindústria c a·
navieira são vítimas da incompreensão ou má
fé dos que ditam a política deste setor econômico. Em certos ambientes, continua ainda
a dominar a idéia da "Casa Grande S_enzala",
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negando ao sistema sucroalcooleiro a sua reej
importância na economia nacional.

Um destaque: o sistema sucroalcooleiro
aplica um por cento do fa.turamento da cana
e dois por cento do fatllramento do açúcar
num amplo programa de assistência social
Em minha terra, a quase unanimidade das
indústrias de açúcar e álcool, a1ém de manterem a Fundação Hospital da Agro indústria Ca-

navieira- o mais completo hospital do estado
e um dos melhores de todo o Nordeste -,
têm em funcionamento, junto aqs seus parques industri?liS. serviços de ambulatórios mé-

dico e odontológico, escolas de primeiro e
segundo graus e âreas de lazer. Quantq aos
salários, o ganho médio do trabalhador ccanavieiro já se equipara ao ganho médio do trabalhador urbano e, em muitas regiões, até ultrapassa. Em Alagoas nunca exitiu greve no sistema sucroalcooleiro, nem nos campos, nem
nas fábricas. Anualmente são assinados con~
vênios que asseguram aos nossos trabalha~.
dores dignas condições de salários e de operacionalidade, em clara demonstração do entendimento entre os empresários e os trabalhadores deste setor econômico. Bem sei as grandes distorções soclals ainda existentes_ no seter sucroalcooieiro, como conseqüência da
enorme concentração de renda característica
de culturas econômlcas apoiadas no sistema
latifundiário. Entretanto, não posso deixar de
exemplificar as conquistas que foram alcançadas, no campo social, em Alagoas.
A economia alagoana passa, indiscutivelmente, pela economia da agroindústria.
Infelizmente, uma errónea política econômica em relação à fiXação dos preços dos
produtos da agroindústria canavieira tem, há
muito tempo, gerado uma seqüência de crises
que, além de endividar o setor, o descapitalizou. Esta se"qll.ência de crises ameaça inviabilizar a continuidade desta atividade produtora,principalmente na região Norte/Nordeste, a
mais atingida pelos erros da politica governamental.
Apenas a título ilustrativo, a cana, que em
janeiro de 1985 era paga ao produtor por US$
16,38, em jane[ro deste ano foi paga por US$
11 ,03, a mesma tonelada; o açócar, émjaneiro
de 1985,US$14,77porsaca,emjaneirodeste
ano, US$ 9,28; o álcool, em janeiro de 1986,
OS$ 0,4691 por litro, e em janeiro de 1989,
OS$ 0,3024. Esta é uma realidade inconteste
que não pode ser desconchedç[a dos brasileiros.
Devo ainda referir-me ao instituto do Açúcar
e do Álcool, criado em 1932 com o objetivo
de regular as relações _entre os plantadores
de cana e os industriais_ de açúc<;~:r e álcool,
tendo também como meta a fixação dos pre·
ços dos produtos e o estabelecimento das no r·
mas de comercialização em todo o País.
O seu crescimento, estendendo as suas ativldades em áreas que devem ser da iniciativa
privada, merece ser analisado e revisto. Assim,
sou favorável à privatização das exportações
e à redução de seu quadro de funcionários;
entretanto, sua extinção ser:á negativa aos interesses da agroindústria canavieira •e prejucüdais à sua evolução. Ao IAA deverá caber a

fiscal_~ção do comércio_d_o açúcar e do álcool_
no mercado _interno e a manutenção do atual
_regime de zoneamento na Qistribuição dos
produtos.
Tudo isso esto_u falando de forma Sjntética,
des.de quando são assuntos por demais debatidos nos fóruns de discussão da política sucroalc_ooleil:a nadonal.
Homenageio o _traba_lh~dor dos cçrnpos.
das usinas e das destilarias, anônimos cons-trutores di:\ grancleza da minha terra. A união
hoje exis_tente entre industriais do açúcar e
dC)6JÇQQl, plantadores de cana e seus trabalhadores é a certeza de que esta ati_vidade haverá
de superar ãs crises económicas, os adversos
fatores climáticos, a incapacidade e/ou a má
fé da tecnoburocracia, seus gratuitos inimigos,
ca1uniadores e/ou desconhecedores da verdade da agroindóstria canavieira alagoana e nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pres~dente.

O SR. PRESIDErfi'E (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JOTAHY MAGALHÃES (PMDBBA pronuncia o seguinte discuisO.)- Sr. Presidente, Srs. -senãdores, _descortina-se, hoje
aos olhos atônitos da sociedade brasileira, um
triste e_ vasto leque de nefastas âistorções da,
~erçício dg Poder Público. Cotidianamente
os diversos meios de comunicação do Pais
denunciam os mais solertes e escabrosos casos de uso indevido da função pública. Os
desmandos manifestam~se sob as mais variadas formas: a corrupção, favorecendo interesses particulares em _troca de recompensa, distorce o_verdadeiro sentido do exercício do car~
go público, transformando-o numa fonna particular de exercer influência- influência ilícita,
ilegal e ilegítima.

Esta:_é uma realidade que, infelizmente, não
pode ser negada. Entretanto, também existem
o contraposto, a contrapartida, e ê essencial
que sejam evidenciados, para não só sermos
Isentos, justos, leais, como também evitar muitas_ _d.,$ dist.Qrções que _a informação incompleta ou facciosa pode acarretar. I:: fundamental esclarecer-se que a dér1.úricia dever vir sempre revestida e encimada pelo objetivo superíor da correção das distorções, da extirpação
da anomalia ou, em outras palavras, da punição dos culpados, já que a corrupção tem
de ser considerada em termOs de legalidade
e ilegalidade- e não de moralidade e imofalidade. Quando se formulam denúncias de atOs
de corrupção -qualquer que seja sua faceta
-não se deve ter; o propósito inferior de atingir o poder público em sua totalidade _e sim
propiciar o seu retomo ao rumo original, qual
St;:ja o cumprimento de seu objetivo primeiro
-servir à sociedade, ao País.
Se são-det~do:;; focos dE:_ corrupção no
Serviço Público, significa necessariamente
que todo servidor público seja corrupto? Tal
generalização, alêm de constituir um perigoso
sOfisma, é fàlaciosa, prejudicial, injusta, nefasta. Generalizando-se as denúnias, atingem-se
e acusam-se as instituições e não os indiví·
duas; compromete-se a pr6rpia crença no
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processo democráticp_ e oão_ a_s biografias; fere-se _a estrutura social e não os Deneficiários
dos atas ilícitos. PorqUe existem para servir
ao .corpo social, as instituições estão acima
dos indivíduos, qevem ser. preservadas e respeitadas. A genera1ização na formulação das
denúncias_ acarreta _o perigoso descrédito nas
in~tuições. e, como conseqüência, o imobi~_
lismo, a desesperança, a crise moral, facilitanto o surgimento de insinuações contra o
poder civi~ lanç_adas pelos autori_tários sempre
dispostos a api'esentar soluções radicais.
A corrupção e o corrupto nutrem-se da impunidade. Perniciosa internamente para o serw
viço público - porque estimula o favorecimento, propaga a ilegitimidade, difunde o enriquecimento fácil e ilícito, engorda o fisiolo_gismo - a impun_idade_ estende suas danosas
conseqüências à sociedade como um todo,
difundindo, propagando - incentivando até
-no corpo social a adoção do conceito falacioso das facilidades, da descrença no valor
do trabaJho, da seriedade, da justiça, da honestidade. Destr_oem-se os mais sólidos valores.
Esvai~se a noção de ddadania. Punam-se os
culpados, preverse-se a integridade do poder
público; castiguem-se os indivíduos, resguarde~se a pujança das instituições. __
A formulação de denúnci~s revestidas da
generalização facciosa atinge os mais variados
setores do orgapismo social. Quando se apon~
ta policiais corruptos _comprometidos com o
crime, beneficiários da_ delinqüência, conjuminados com a ilicitude, assomados pelo abuso
do ex_ercício _do poder, deve ser preservado
o alcance dO relevante serviço que presta a
instituição em prol da defesa dos cidadãos.
Punindo~se os culpados, afastando-se os delituosos, aperfeiçoa-se _a instituição, beneficiase a segurança do corpo social.
ç;luando a venalidade de algum juiz é posta
a público, se o uso de~medido e ilü:ito de
jsuta e merecida prerrogativa é revelado, não
se atinja a lisura do Poder Judiciário, não se
macule a honradez da elevada função de que
é revestido. Ao çontrârio, pela punição dos
faltosos aperfeiçoe-se o exercício .da m~g~
tratura, consolide-se~ confiança na Justiça. _
Quando ilídimos representantes da mícüa
malversam e manipulam a comunicação seja pela inverdade, seja pela supressão da
informação - não se_ estenda tal comportamento a todos os que lidam corri comuni·
cação de massas. Não se permita que as exce~
ções_ se_ sobreponham à regra, não se con~
funda liberdade de opinião com informação
não-verdadeira, falaciosa, atentatória, caluniadora. Não se admita que a utilização fácil da
mentira supere a clifícil e ihcessante busca da
verdade - princípio norteador da imprensa.
Também nas atividades ditas liberais constata-se o mesmo fenqmeno d~ informação
incompleta. Se um profissional da área de saúde, por exemplo, comete algum erro, se alguma negligência é detectada, a formulação da
denúncia, 'via de regra, engloba toda a classe,
numa injusta generalização que provoca o
des_crédito na Medicina como um todo e não
no indivíduo que a pratica sem a exigida proficiência. Não se constitui nwna profunda injus·
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tiça a corrente expressão ..a máfia de branco'7

Exaltam-se com idêntico vigor a dedicação;
o sacrifício, a renúncia, a paciência. a solidarie-

dade, características notórias da conduta da

maioria? Denunciam-se com análoga veemência as dificuldades de ordem material tão

encontradiças na categoria: baixos e, às vezes,
alvitantes salários, carência de material de trabalho, falta de remédios, excesso de trabalho,
exigüidade de tempo e recursos para o aperfeiçoamento profiSSional? A isenção de ânimos
na transmissão da informação faz-se, mais

uma vez. premente. Restaure-se a justeza dos
julgamentos e opiniões. -CuJtive-se a crença
nas instituições.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o exercício
da atiVidade parlamentar comporta a eXecução de tarefas constituídas dos mais variados

matizes- decortêrrda natural do caráter paUvalente de que se reveste o Parlamento constituindo-se nos instrumentos políUcos do
princípio da soberania popular. Ao Parlamento
compete o dever de intervir, embora de formas
diversas, em todos os estágios do processo
político, desenvolvendo atividades de estímulo
e de iniciativa legislativa, de discussão e de
deliberação, de inquérito e de controle, de
apoio e de legitimação. Tal complexidade de
ações costuma ser englobada nas quatro funções basilares do Parlamento: representação,
legislação, controle do Executivo e legitimação. Escusado seria declinar aqui a faina diária, o traba1ho diutumo exigidos no desempenho das tarefas; o constante estado de alerta
contra possíve!s desvios do caminho a ser triIhado;a pennanente disponibilidade para auscultar os verdadeiros anseios dos seus representados; a continuada sensibilidade às transformações e às mudanças de aspirações po·
pulares; a constante receptividade às novas
demandas; a cuidadosa vigilância aos atos e
propostas do Poder central; a meticulosa proposição e discussão na elaborção dos atas
legais; a perfeita conso-nânCia com as aspirações nacionais.
O passado recente é o mais contundente
exemplo das mazelas que atingem um país
quando a atividade parlamentar é esvaziada
de suas funções essenciais: o reforço das prátiw
cas de natureza fisiológfca; o recrudescimento
das atitudes de intermediação e de favorecimento; a submissão em troca do atendiemnto
de aspirações corporativas; o absenteísmo e
os plenários vazios substituídos por falsos sucedâneos; a manipulação da função intermédia do Parlamento entre o público e o Governo;
a aniquilação da essência da representação
política; a rejeição- completa do princípio da
soberania popular; a ilegítima transferência da
função de legislar para área de influênda do
Executivo.
Nunca é demais relembrar que o. absenteísmo e os plenários vazios não se consti·
tulram, entre nós, em resultado apenas de
uma eventual falta de espírito público dos ~r
lamentares. Foram também, e sobretudo, a
consequência do esvaziamento dos poderes
e funções do legislativo e, a1ém disso, um requisito funcional e convincente para o regime
então em vigor, Historicamente, aliás, é pró-

prio dos governos totalitários e autoritários
destruirem o regime democrático parlamentar
preexistente, abolindo o Parlamento ou, de
qualquer modo. esvaziando-o completamente
de toda autonomia e significado políticos.
No quadro das !mensuráveis consequências geradas por esse esvaziamento, ressalte-se o falseamento da "imagem" da instituição parlamentar. Também aqui ocorre o malsinado fenômeno da generalização. Ressaltam-se os aspectos negativos. Olvidam-se os
parlamenta!es que, mesmo naqueles torvas
anos, utilizaram-se teimosa mas lucidamente
da trlbuna - único instrumento de denúncia,
de protesto e de resistênd:i! democrática que
lhes restou.
PfOr que Isso: denegrindo-se o Parlamento
como instituição, ameaça-se sobretudo e prin·
cipalmente, a manutenção do regime democtático. Atinge-se um dos pilares de sustentação da democracia. É a ameaça pressaga
de retomo a um passado tão pernicioso quan·
to _obliterado.
- Outro-ratOse apresenta com perfeita nitidez.
Mais do _que o parlamentar, mais do que a
instituição Parlamento é a classe política como
um todo que se desabona. Aos olhos da maioria da sociedade desacredita-se a imagem do
politico militante, vinculado a um partido,
comprometido com a execução de um conteúdo programático, batalhador por um obje·
tivo defmido, fiel a princípios determinados.
Crista1iza-se na maioria do corpo social a errónea e malfadada analogia entre o político e
o desonesto, entre agremiação partidária e
corporativismo, no que o termo possui de pejorativo: nepotismo, favorecimento, tutela.
Viceja e cresce, como inevitável contrapartida, na consciência do cidadão comum, a
figura do governante carismático, apolíticO,
apartidário. Apresentam-se estes como solução-parladinos de um moralismo retrógrado,
do personal!smo, do populismo inconseqüente. Incentiva-se e alimenta-se a desconfiança
e o descrédito na instituição partidária Torna~se extremamente fácil, então, canalizar ilusões, manusear esperanças, manipular a crise
moral estabelecida. Confia-se mais nas pessoas, em detrimento da estrutura dos Partidos
políticos.
Desinformado, ou informado precisamente,
o público toma..ge objeto de deliberação priva$, maiS"facümente atraído por lideranças demagógicas que, adotandouma ação govemamehtal patemaliª'ta, prometem alívio rápido e
indolar para suas desgraças. Desinformada,
ou rnformada precisamente, a grande massa
popular se ressente da preementenecessidadecde aJguma forma de proteç:ão que, erroneamente, julga encontrar nas lideranças populistas.
Menos do que urha doutrina, o popularismo
é uma síndrome e, como tal, amolda-se a fórmulas e prindpios diversamente articulados
e parentemente divergentes, ressentindo-se
da ambiguidade conceituai que o próprio ter·
mo envolve. Embora em todas as suas formas
de manifestação a categoria "povo" seja alçada à condição de árbitro supremo, os mOVimentos paulistas contêm, de modo mais agu-
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do ou ameno, um forte _componente nacionalista e autoritário que os aproxima dos movimentos fasdstas. Implicam, além disso, uma
relação direta, profundamente emotiva, entre
o lfder carismático e a massa, de que resulta,
em última análise, o _surgimento de vínculos
de lealdade direta do povo com a pessoa do
líder. Daí, a contrapartida inevitável: assumindo o poder, as lideranças populistas necessitam exercer uma política clientelística, distributivista, efetuada por intermédio do Estado,
de modo a compensar, de diferentes manei·
ras, o apoio recebido na sumas.
Assim, segundo o populismo, o partido é_
absorvido pelo figura do grande líder: este não
representa o partido que passa a ser a expressão de sua pessoa;· Como ser apartidárlo, se
um cidadão não põ_de ser sequer candidato
se não pertencer a um partido? Como" ser_apolítico, se o termo é a própria negação da cidadania? O mandato não é propriedade do eleito,
desvinculado de wn programa de ação. Não
se elege um indivíduo mas o _conjunto progra·
mático de idéias que representa. defende e
se propõe executar.
Ainda outro aspecto necessita ser ressaltado. Nos ú1timos vinte e cinco anos, o País
atravessou um amplo e contraditório processo
de modernização que resultou numa profunda
complexidade, seja na estrutura soda!, seja
nas formas de expressão e representação po·
pular. Uma sociedade mais modema, mais
complexa e, sobretudo, mais õrganizada politicamente, constitui-se, _à primeira vista, em solo
pouco fértil ao surgimento de investi9as populistas. Entretanto, mesmo as sOciedade que
emitem positivos sinais de mudana rumo à
modernidade não estão excluídas da possibilidade de processos autofágicos de reversão
passad!sta. Neste contexto, o antídoto contra
a ocorrência de tal retroc_esso aponta para a
vigorosa postura de reforço dos movimentos
e das istituições da sociedade civil, aí incluído,
inegavelmente, o fortalecimento dos partidos
politicas e-a ConSequente modernização da
atividade política.
Difícil, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é
difundir estas idéias para 75 milhões de votan·
tes, espalhados por 8,5 milhões de _quilômen~
tros quadrados. Dificil é_ tornar transparente
a toda uma população jovem, nascida e edu·
cada sob um regime autoritário, a singularidade do papel desempenhado pelas resistências parlamentar e partidária na triha da redemocratização do País. Colocam-se na valaco·
mum da incompetência todos os militantes
políticos. Nivela-se pela inoperância. Iguala-se
pelo impatriotismo. Pela generalização atin·
ge-se a desinformação a respeito da função
legislativa, do exercício proficuo da atividade
parlamentar e, o que mais pernicioso, cultua~
se a desmoralização, o des.crédito e o desmoronamento do Parlamento como instituição.
Também com relação à class.e politica pre~
valece o princípio da extirpação do erra.. O
depositário de um cargo eletivo deve imbuir-s
eda mélis profunda convicção de que seu man·
dato não está imunizado contra a preguiça,
o descaso, a displicência, a desonestidade e
o fisiologismo. Os que s_e deixam levar pelas
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facilidades, os mais sensíveis ao "canto _da
sereja" devem ser a!ertados para o f_a"to de
que não traem apenas a 'delegação outorgada
pelo povo. Não repudiam somente o mandato
que lhes foi conferido. Traem a Nação. Prejudi-

cam o Pats. Enlameiam o Parlamento. Cor-

roem os alicer!es da D~mÇlcracia.
Não basta ao Parlamento a restauração das
prerrogativas, o resgate de suas atribuições
conferidas pela Carta Magna de 1988. O úilico

camínho a ser seguido, como a!)tidoto aos
malefícios da generalização, ê o cumprimento
dos compromissos assumidos. É a eficiêl'l:Cia
É a competên<:ia. É, sq}>retudo, a _rejeição da

pusilanimidade.
Tem o Parlamento, neste decisivo momento
da vida nacional, o inelutável dever de, pela
assunção plena e consciente de suas respon·
sabilidades, evitar qualquer comportamento
nefasto passível de denegrir sua atuação. Urge
que seja adotada uma postura parlamentar
mais que transparente, cristalina, nunca embaçada pelos efeitos OeJetéríos _deinteresses
menores. Separe-se o joio do trigo. Peneiremse as impurezas. Acabemos cçm o falso espírito de corpo, que garante a impunidade dos
que precisam ser punidos, até como exemplo,
em benefícios da instituição.
__ .
Mais uma vez, Sr. Presidente e: Srs. Senadores, frize-se: a crítica, a denúncia, a exortação
visam à cura, repudiam a morte. Acima do
indivíduo, acima da classe, acima da corporação situam-se a_ instituiçõeS. Ao preservá~ las,
ao respeitá-las, cultiva-se a crença, cultua-se
a esperança, elimina-se a crise moral, repudiam-se as soluções f4ceis, constr6i-se -um
país voltado para o futuro, diredonado para
a modernidade}
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiderlte.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carheiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil
Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB-R.J. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o exercício dÇl funç~o senatorial
impõe cuidadosa atenção com. os in~eresseS
da unidade federativa representada Os aspec•
tos partidários são sempre suplantados pela
magnitude das necessidªdes estaduais.
N. precisamente reside a feição peculiar desta Casa, onde a Federação está presente em
toda a sua plenitude, igualados os seus diversos membros. É o verdadeiro amálgama ,.na·
cional.
Venho ventilar da tribuna, nesta sessâo: aSw
sunto que, bem de perto, diz respeito ao Estado do Rio de Janeiro mas que, no s_eu fundo,
corresponde a um ide_~ __de progresso para
o País.
Quero referir-me ao. pólo petroquímica, tew
ma que tem sido bastante alardeado. Foram
grandes as disc1,1ssões - grandes pelo tom
e grandes pela duração - em tomo da loca1ização da nova frente indl,lstrial. 0$ estudos
técnicos, levados a cabo por especialistas, acabaram elegendo a reQião de Itaguaí, nó solo
fluminense, <:orno a mals propícia para o empreendimento.

A escolha do sitio se devel!-. na verdade,
a critériOs de ordem eoonômica, ·mas também
irrecusáveis do ponto de vista da lógica.
A luta pela implantação do pólo petroquíniico Se" liga, Sr. Presidente, à esplêndida atuação petrolífera da bacia de Campos. A pouco
e pouCO, ali se firmou a mais intensa extração
dé pét:rõleo no Brasil. Era natural que essa
circunstãnCíá inCentivasse oS fluminenses a
· sonhãr com o desenvolvimento na área petroquímica.
São váriãs-as companhias que, há mWtos
anos, investem no Estado do Rio ·de Janeiro,
no setór qüíffilCõ~ No populso distrito de Belford Roxo, municípiO de Nova Iguaçu, a Bayer'
mantém uin enorme complexo. Em Arraial
do Cabo, t$iá. a Companhia Nacional de ÁlcaUs. Em Niterói, recordo-me, no momento, da
Cibrãn, réSj:lonsáVel pela fabricação de antibióticos.
No Município de Duque de Caxias, e Petroflex e a Nitriflex. entre outras, atestam a nossa
presença no campo petroquímicO. E ressaltO
ao Senado que me limito a invocar as empre~
sas de maiOr porte. Ainda em Duque de Caxias, é-do conhecimento geral a existência de
refinarias que processe cerca de duas centenas e meia de barris de petróleo por dia:
To dos esses fatores que venho enumeranw
do hão de ter inspirado à edição do Decreto
n~94.745, que é de agosto de 1987, pelo qual
o Chefe da Nação criou o Pólo Petroquímica
do Rio de _-Janeiro.
Sr. Presidente, uma sltuação singular ocorria e nessa singularidade como que se apresentava um desequilíbrio que precisava ser
sanado. Vejam os nobres Senadores! Enquanto no campo da produção de defensivos agríc-olas, a pravúicia fluminense ocupava o primeiro lugar; enquanto na produção de fármacos, defensivos e adesivos químicos a sua posição era a segunda no contexto nacional; enquanto só er;;~ sobrepujada por São Paulo no
relativo ao número de laboratórios farmacêuticos em seu território; era realmente acanha-da a sua produção de petroquímicos básicos.
I:: daro que aS excelêntes Situações que ressaltei primeiramente impunham que as condições para -o incremento da produção petroquímica fossem criadas. Afinal de contas, esse
furiC:Tõnamentci harmOnioso do conjunto só
poder ta trazer benesses para o concerto nacional. Mais fácil investir onde já existia toda uma
infia-estrutura:
-···
Sr. Presidente, o local escolhido, a cidade
de -Itaglú:~~, nos 1irttites com a cidade do Rio
de Janeiro, oferece inúmeras vantagens. Sua
pc_>s~çâo é priVilegiada, bem próxima -do Porto
de -s-epetiba, por onde se fará, com facilidade,
o escoamento da produção.
-Mais ainda: pelo transporte ferroviário ou
pelo rodoviário, o pólo petroquímicojnstalado
nesse ponto ficará vizinho de São Pau1o e de
Minas Gerais. E nele o que acontecerá? Duas
corsas dà maiof :impOitânda: -o processamento dã mã.téria-priffia -da rêgião e o seu tranS:.
porte raciorializado.
As eri1pfesas partiCulares serão atraidas e
do mesmo passo em que estiverem buscando
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o seu desenvolvimento estarão concorrendo
pã.ra a solidificação do Pólo.
_Sr. Presidente, confeSió que se, de um lado,
vejo esse quadro cheio de esperanças no
avanço industrial fluminense num setor ·moderno e essencial, de outro preocupo-me seriamente com o comportamento do Governo
Federal.
É certo que foi ele que estabele<::eu o Pólo
na região, é exato que ontem o Senhor Presidente da República esteve no Iocalla,n___s;ahdo
a pedra fundamental, mas não menos verdade
é que até agora os recursos necessários para
a efetiva implantação do empreendimento ainda não foréUTlliberados.
Estou falando a homens experimentados
e vividos no trato da coisa pública e no dia-adia da vida coletiva Entre o projeto e a realidade, entre o planejamento e a execução, entre
o sonho e o fato. há sempre um longo caminho a ser percorrido. ê:aí que entr_am os recUrsos necessários.
Quem <:onhe& a região do Vale do Paraíbã
sabe que ali existe irifensa industrialização,
mas localizada na parte mais para São Paulo.
o que se pretende, agora, assegurando o equi·
líbrio regional, é a mesma intensa industrialização na parte mais para o Rio.
Os frutos da operação serão recolhidos por
todo o País, pois com a aproximação e a intercomunicação permanente das partes sairá ganhando o consumidor.

Se o Goyetfio--deixar de hesitações, se os
dirigentes olharem para o alto e esquecerein
as rivaJidades PolíticaS ou regionais, se todOs
obedecerem, convictos, ao Programa Na.donal de Petroquímica, tal como o aprovaram,
o País s6 terá _a h,xc:rar no fatufafuento que
terá lugar, na formação de pessoal especializado, nos impostos gerados nos investimentos feitos.
Essas palavras, Sr. Presidente, eu as trago
ao senado como um alerta, no intuito de, agitando o tema, reclamar _a efetivação do Pólo
petr_oquímico do Rio de Janeiro.
Antes de desc:er da tribuna-'- queJO ler_, para
conhecimento do Senado e para que fique
constàndo_dos_S:eUS Anais, o discurso ontem
proferido na solenidade de lançamento da pedra fundamental em ftaguaí pefo Governador
Moreira Franco. Disse na oportunidade o Chefe do Executivo fluminense:
"A cerimônia que nos une neste descampado é simples, mas de eJW"aQrdi·
nárjo significado histt?rico. O Pólo P,etroquímico do Rio, empreendimento cujo
marcô Jançamo_s, e~ destinado a mudar
a face econôniiéa do Estado.
As transformações serão secretas, pal·
pâveis. O pOvo desta terra as sentii-"ã-anfes
mesmo- da construção das fábricas que
aqui vão se instalar.
O Pólo Petroquímica é instrumento, talvez o principal instrumento, da reCuperação econõmica e social do nosso Estado. Atraso, injustiça social, pobreza, miséria Sãõ combatidos com desenvolvimento
econômico, não com ações paternalistas.
A questão sOcial se enfre_nta com produ-
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ção, produtividade, emprego, salário. Os
demagogos insistem até hoje em apregoar as virtudes de um Estado messiânico, tutelar, capaz de redimir os desequilíbrios da economia de mercado. Digolhes que até a demagogia deve atualizar-se. O Estado provedor, que era uma
falácia, é agora uma falência.
Não é mais lícito supor que, exclusivamente, do Estado partam iniciativas Para
equilibrar o sistema económico e distribuir a renda. Tal visão serviu sempre às
burocracias que s.e alimentavam dos programas falsamente assistencialistas. Raramente o Estado, de que se esperava
a redenção das injustiças, serviu a quem
o sustenta: o público, o contribuinte, o
trabalhador.
O que redime de fato os desiquilíbrios,
orgulho-me de repetir, é o progresso, a
produção qualifiCada, competitiva, os
produtos bons e mais baratos, os salários
valorizados. Ou isso será o nosso futuro,
ou não haverá futuro.
O Pólo é, para o Rio de Janeiro, o esforço de apressar o amanhã. De construí-lo
logo, já, com a ansiedade de quem não
pode perder tempo, com a força de quem
vai conseguir.
O P61o coloca o Estado do Rio no futuro. Será o mais moderno do Brasil e, provavelmente, do mundo. Representa um
investimento de dois bilhões e seiscentos
milhões de dólares, cercado das mais rigorosas precauções quanto à poluição
ambiental. Na fase de construção, serão
criados 25 mil empregos diretos. Na fase
de operação, nove mil empregos diretos,
que podem ser multiplicados pelo menos
por dez: para se _calcular o número de
empregos indiretos.
Mas não é tudo. Na indústria de terceira
geração, na indústria de transformação
dos produtos petroquímicos em plásticos
do mais variado uso, o Pólo induzirá a
criação de outros 20 mil empregos diretos e um número também muito elevado
de empregos indiretos. O Estado do Rio
ganhará um reforço anual de arrecadação da ordem de 250 milhões de dólares, em ICMS, quando tiverem sido completados a central de matérias-primas e
o complexo de unidades indusbiais.
O Pólo é o futuro porque hoje a petroquímica é a ponta da tecnologia produ·
tiva. É o futuro porque vai mobilizar o
grande potencial de pesquisa cientifica
e tecnológica do Estado do Rio, estabelecer novas exigências em diferentes setores, para a formação universitária.
O Pólo é o futuro, enfim, porque afirma
a modernidade de uma nova parceira entre Estado e iniciativa privada. O Estado
anima, promove, viabiliza, mas não ocupa. A força de ocupaçã? do espaço económico é o empresariado. A força de ocupação do espaço económico é o empre~
sariado. A interaç_ão madura e produtiva
dos dois agentes _faz_o _desenvolvimento.

O Pólo é o futuro e o futuro, Senhor Presidente, é, para o governante, a medida do tempo. Governo no sentido pleno quem pretende
fazer hoje o amanhâ. .t isso que dá nobreza
aos homens de Estado~
Permitam-me um momento da emoç:ão.
Lutei, lutei obstinadamente para que o dia de
hoje, encontro com o amanhã, fosse possível.
Posso dizer, orgulhoso, que, pela primeira vez
desde que Juscelino Kubitschek apresentou
e realizou seu Plano de Metas, um político
brasileiro entra em campanha eleitoral, oferece aos_cidadãos um projeto dessa magnitude,
elege-se e consegue transformá-lo em reaUdade.
Houve, nesse processo, devo dizer-lhes, um
parceiro de todas ás horas: O-Presidente José
Samey.
- _ Agiu o Presidente em relação ao Pólo Petroquímica do Rio de Janeiro como agem os
estadistas. Decidiu em função do interesse público, em benefício da indústria petroquímica
brasileira. O povo fluminense saberá reconher-lhe a virtude da serenidade, o mérito da
firmeza. Eu pessoalmente o saúdo como alguém que se sobrepôs às paixões e agiu com
grandeza. Há ainda um imenso caminho a
percorrer.
A marcha começa em ltaguaí, a sede do
Pólo. Durante alguns anos o minidp!o receberá o impacto de sua construção. A Prefeitura, tenho certeza, estará à altura de sua tarefa
de cuidar para que a chegada do progresso
seja harmoniosa e inteligentemente aproveitada para elevar o padrão de vida do povo.
Em _seguida, Jtaguaí Usufruirá os benefícios
de
novo padrão económico.
Esta, ·entretanto, é uma obra que irradiará
riqueza muito além das fronteiras municipais.
O Pólo vai ter impacto exuberante numa região com a qual temos imensa dívida. A Baixada Fluminense. Lá se instalarão as indústrias
de terceira geração. Lâ serão criados os 20
mil empregos diretos desse setor.
A dívida com a Baixada é antiga e muitos
já pensaram generosamente nos meios para
dá-la. O Presidente Getúlio Vargas e o Senador
Amaral Peixoto sonharam em criar na Baixada
Fluminense o cinturão verde da cidade do Rio
de Janeiro. A agricultura venceria a miséria.
Hoje a realidade da Baixada é completa~
mente urbana e sua vocação é a indústria.
A obstinação de meu Govemo, a que tenho
certeza, não faltará o apoio do Presidente Sar·
ney, vai transformar a Baixada Fluminense
num cinturão industrial. Contra pobreza, fábricas, emprego, renda. O Estado do Rio poderá
forjar, pelo arrojo de seu povo e que seu Governo, real_i_dades que hoje parecem ficção. Odades integradas por transporte moderno e efi.
dente;-- dotadas de todos os atributos, com
serviços -públicos eficientes, indústrias. tecnologia, cultura.
O campo, semeado por competentes políticas agrícolas, será capaz de reduzir o que o
Estado importa para alimentar sua população.
senhoras, senhores,
Quem me ouve e conhece as terríveis carências que nos afligem, pode pensar que sonho,

-um

como" quem se ilude. Não. Não sonho assim.
Sonho como quem acredita:
O ceticismo e a _descre.nça, que se espalha,
não nos devem impedir de reconhecer algo
básicO: a obra nasce do projeto.
O intangíver um dia deixa de sê-lo, alcançado por quem ousa.
O limite_é a vontade.
Vamos, portanto, querer, ousar. São esses
os verbos que mold<!m a: mudanç_a, a transfor~
mação das socieçlades.
O Pólo é nosso
O Pólo Petroquímica do Rio é uma realidade
porquequ_isemos que ele fosse uma_realida<;fe~
O sOilhO vãi mudar a face do Esiado.
Muito Obrigado.
Com essa leitura, após minhas considerações, estou certo de que deixo bem retratado
um momento importante e histórico' da vida
do meu Estado.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE_ (Nelson Carneiro)

-Concedo a Palãvra ao nobre Senador AlfredO Campos. 'OO SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB -

MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - sr:·
Presidente, Srs. Senadores, ao ser criado, há
40 anos, o serviço de eXtensão rural nO Brasil
não passava de uma despretensiosa proposta
de trabalho voltada para a difusão de novas
práticas agrícolas entre os produtores.
Este foi o embrião do Sfstema Brasileiro
de Assistência Técnica e Extensão Rural teve
sua origem em meu Estado, pelo trabalho piomelro da antiga Associação de Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais, hoje Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais.
Os resultados expressivos desse esforço
proporcionaram o surgimento, anos após, em
1976, da Empresa Brasileira de Assistência
Técnica e Extensão Rural, a Embrater respon·
sável pelo planejamento e pela coordenação
das ações das Emater em cada Estado da
Federação.
Em nõs.So País, o pequeno e o médio produ~
tores participam com cerca de 60% de toda
produção de grãos. E são exatamente eles
os matares clientes dos técnicos das Emaü!r_.
a quem recorrem e de qu~in recebem a orientação necessária ao desenvolvimento de seus
projetas e de suas lavouras.
Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Seáadores,
o quanto tem ganho a sociedade- brasilêira,
pela melhor qualidade e pelo barateamento
do preço do produto agrícola, nestes quarenta
anos de operação do Sistema.
A abertura de fronteiras, a difusão de variedades adaptadas às peculiaridades regionais,
a inovação tecnológica quanto aos métodos
de incorporação de adubos e corretivos, a
adaptação de tecnologia, as novas máquinas
e implementas, todas ~ssas con<iuistas da
pesquisa agropeCuária jain<i.is estariam dispo·
níveis ao produtor sem a participação, o esforço e o denodO dO trabalho das Emater.
Todo grande produtor rural já foi, em alguma época, assistido pela Emater. E se hoje
ele é grande se hoje ele prescinte parcial-
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mente dos serviços de asslstênciã técnica oficial é porque já colheu frutos d_a_ orientação
de um extensionista, tomando-se capaz de ge-

rir seu empreendimento pelo conhecimento_
adquirido e pela manutenção de equipe técnica própria.

A Emater - MG, tão bem coordenada pela

Emater, responsabiliza-se hoje pelo atendi·
mente a 500 municíplos, com uma rede de
1200 técnicos do mais alto nível. num trabalho
de _atuação junto a pequenos, médios e grandes produtores mineiros, a Cooperativas, a sidicatos, a prefeituras e a projetas do Banco
do Brasil, da Legião Brasileira de Assistência,
do Ministério da Agricultura, e tantos outros,

englobando desde as práticas agricolas rudi·
mentares a sofisticados projetes de irrigação

e de assentamento agrário.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
as tarefas complexas da Emater não se limitam à assistência e à extensão, isto é, ao desenvolvimento de programas técnicos e educativos para produtor. A mulher e o jovem também são público destinatário de suas ações
visando à melhoria da renda_ e das condições
de vida da família rural. O pessoal técnico de
Bem-Estar Social leva a eles_as n_oções básicas
no que concerne à preservação de _saúde, ao
aproveitamento domiciliar e financeiro do excedente, à racionalização dos gastos, alem de
tantos outros necessários à manutenção da
unidade familiar na condução de sua econornia.
É por essa razão, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que venho a esta t:rib_un_a_ enaltecer_ o
esforço desenvolvimento da Emater do meu
Estado, pela coordenas_ãQ da Embrater esforço esse que vem redundando ao longo dos
anos um crescente benefício à economia e
à sociedade.
Do mesmo modo, não- poderia deixar de
consignar meu maior córitentamentó-por havermos votado favoravelmente ao decreto legislativo que manteve acesa a esperan-;a de
tantos produtores rurais brasileiros, pela manutenção da Embrater no rol das empreso\S
imprescindíveis ao progressO e ao bem-esta:do povo brasileiro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre.Se_nador Mário
Maia.
O SR. MARIO MAIA (PDT-AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiderite, SrS.
Senadores, a Ferrollia Norte-Sul iniciou no
mês passado a operação comercial - em
caráter experimental - dos seus primeiros
100 quilómetros. Uma locomotiva puxando
17 vagões transportou 1500 toneladas de milho da cidade de Imperatriz até São Luís, capita] do Maranhão. E, segundo o notidário, novo
carregamento com as mesmas características
ocorrerá em _breve.
Essa noticia tem uma importância especial
na medida em _que surge no bojo de toda
uma retomada do pensamento ferroviário. Esse projeto que tantas discussões suscitou, inclusive dentro desta Casa, serviu para que os
brasileiros se dessem conta da necessidade
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de ser repensar o sistema de transporte bra- nal, responsável por 5 I% da receita da união,
sileiro.
naquele periodo áureo.
Da mesma forma que se opera a Norte-Sul,
· De 1870 a 1917, ele permitiu a forrriâçao
s~ abre r::oncorrência para a construção da
de uma sociedade abastada e meio cosmoFerrovia Leste-Oeste,_que Iigará-Vilhena (RO)
polita, com ares euiopeus. Foi importante na
passando pelos estados do Mato G~:oS;So e
formação da sociedade local a exploração exGoiáS_:-_- aos principais portos da região Sutrativista e a comercialização da borracha com
deste, e se conclui a Ferrovia do Aço.
o mundo. Com isso, Manaus, no final do sécuA região Amazônica deVido as suas condi- lo passado, parecia uma verdadeira metrópole
çõeS topográfiCas, climáticas e hidrolÓgicas encravada no meio -da selva arnazônica. Com
tem nas hidrovias naturais do Amazonas e de
uma renda per capita que fazia inveja às inais
seus principais afluentes, sua principal forma
expressivas Cidades européias.
de ligação com o sistema viário do país e
No meu Estado, também a extração da bar~
ressente-se de umã conexão rnats efiCiente racha é- sem ·dúvida o principal fator -de sua
para fugir do isolamento em_ que se encontra.
fOrmação histórica e econômica.
Fora essa alternativa, eXiste apenas a rodoJá que foi através desta atividade que comevia que liga Manaus a Porto Velho (RO}, oom
çai'~m- a chegar os primeiros migrantes no
conexação precária para Rio Branco -(AC) e_ final do século XIX. vindos da mesma forma,
para o Centro-Oeste, através do Estado de
principalmente, do Nordeste. Com uma popuRondônia. MesmO assim devido as fortes -chulação de 400 mil habitantes, o estado do Acre,
vas que caem na região, em determinados atualmente, pode ser definido como uma reperíodos essas vias não são utilizadas de forma
gião agropastoril, embora entendamos que
plena o ano inteiro. É necessário urna via persua verdadeira vocação seja agrossilvicultural.
manente e essa via é a ferroviária.
9 fenômeno da borracha praticamente foi
Nesse momento em que a Amazôllia é de- a mola propulsora de colonizaçiio e desenvol,::
batida -no mundo inteiro, tanto por sua impor- -~lnento da maioria -dos Estados da região
tância no cenário ambiental, quanto por sua
Amazónica. Talvez o Patâ tenha sido o Estado
riqueza em re_~1,.lfSOS agrícolas, minerais e floque sofreu me.nor influência daquele c:iclâ, visrestais, até por uma questão de soberania na- to que apenas nas ú1timas décadaS do milênio
cional, sem xenofobia, naturalmente é funda- e1e entrou definitivamente nos interesses do
mental romper com o isolamento geográfico
mercado mundial, pelas riquezas encobertas
e económico em _que ela se encontra, em relapéla floresta do até então Inferno Verde.
ção ao restante do país.
Última reserva florestal significativa num
o·_QrQÇ:eª-so de colonização económica da planeta carente, abrigando em seu subsolo
Amazônia foi por c_ompleto, deslocado das deum potencial mineral cobiçado intem"ãcionalmais regiões do país, principalmente do Sul
rnente, cortado por riós de imensuráVel potene do Sudeste, as primeiras se desenvOlve- cial hidrelétrico, o Pará vê chegar o ano dois
rem, visto que todo esse processo desenvolvi- mil cheio de expectativa e questionamento somentista privilegiou o litoral brasileiro. Outro
bre o seu futuro. Um Estado que prepara seu
dado imponante é que_ a ~lavanc~ para o profuturo com todas as contradições que caracte~
cesso amazónico se deu em cima de uma, rizarn as colonizações, cujo des€nv0lvimento
apenas uma atividade económica: a extração diz respeito ao próprio desenvolvimento do
da borracha.
_
Brasil.
Datada principalmente dos últimoS-_ãnos, a
Ê-Oom lembrar que a construção-da l=erroocupação da região Amazônica viveu seus via Carajás, pela Cia. Vale do Rio Do_ce, propormomentos de_ glória para a maior parte d<?§ - cionou ao Estado condições efetivas de apro_atuais estados que formam a_ região durante
veitamtnto do potencial mineral, localizado na
o ddo da borracha. A coleta de láteJc das serinSerra dos Carajâs. Sem ferrovia ãquele minégueiras fez que as ievas de home!ns- nordes- rio de fEmo de nada serviria ao Estado e ao
tinos, principalmente - para Já se dirigissem País. E, no Pará, ê..sabido, ainda, ã existência
fugindo da seca, no irúcio deste ·século.
de várias províncias minerais, como_ a Serra
A vinculação a esta atividade extrativa foi,
do Cachimbo e a Serrã Pelada.
a um só tempo, motivo de fausto e desgraça
O desenvolvimento da Nação econôrnico
pl3.ra a região. Presa às flutuações do mercado Norte do País passa necessariamente pela
internacional, a economia amazôniça sofreu
atenção à vocação da região - extr.ifiVísmo,
expressiva 'queda com o final da Primeira
agric_ultura, pecuária bubalina, silvicultura e
Guerra Mundial.
agricultura entre outras. A ocupação das várSomente__mais de 20 anos depois, com as zeas e das ·zohãS iibeirinhas, permite também
hostilidades da ·segunda Guerra - quando
o ·crescimento da agricultura, sem agressões,
os exércitos necessitavam desesperadamente
ao meio ambiente, para urna região que disde borracha para suas viaturas - é que a
põe de dezenas de milhões de hectares férteis.
região pode rever, por pouco tempo, o fauSto _
Em_Rondônia, a agrtcultura cresce a níveis
altíssimos, o maior destaque -é a- produção
do início do século. Depois diSso, a região
caiu novamente no marasmo económico.
de arroz, além disso o Estado é o segundo
Para ficar em um exemplo, o maior estado maior produtor nacional de cacau, exemplo
da região, o do Amazonas foi durante quase de cultura permanente e com características
dois sécUlos ã Provfucia menos desenvolvida
de reflorestamento: Na safra de_ 86187 a Companhia de Financiamento da- ProduçãO do Grão--Pará, no período COlonial. A borracha
b tomou conhecido no mundo, transforrnanCFP, comProU- do Estado, 66 mil toneladas
do~o na grande alavanca da economia naciode arroz, 30 mil de milho e cinco mil toneladas
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de feijão; na safra 87l88 a·CFP comprou 83
mil, 70 mil e 13,5 mil toneladas, respectivamente desses produtos, cujo escoamento
com a futura construção da ferrovia Les_teOeste dar-se-â de maneira económica e efetiva.
-~
Todos sabemos que esse potencial e to_da
a produção não irão ser despertados ou crescer se a região permanecer economicamente
Isolada das regiões mais desenvolvidas e dos
princtpais portos de exportação do Pafs. Tomo
a repetir que Carajás não existiria sem a construção da ferrovia.
Da mesma forma e pela mesma razão a
Região Amazónica conta com a Fe_rrovia Norte-Sul e com ramais que a partir dela poderão
ser construidos. Acreditamos que a Norte-Sul
de~erá __se constituir no grande tronco ferroviário, através do qual será rea1izada a ocupação econômica da nossa região. Carajás foi
um marco, o Ciclo d_a_ Borracha _representa
um passado de glórias que não volta mais,
e a Norte-Sul em conjunto com sua perpendicuJar Leste-Oeste, deverá ser o instrumento
de rompimento do isolamento geoeconômico
em que a região Amazônica se encontra, hoje.
Neste sentido, apesar de exercermos a Uderança do PDT, com claras e firmes posições
oposicionistas ao GOVerno Federal, movidos
pelo interesse maior do desenvolvimento_ de_
nosso País, sentimo-nos obrigados a nos congratular com este ato do Governo Federal,
especialmente da grande empresa nacional,
Vale do Rio Doce e de sua deScendente VALEC
-Engenharia, Construções e Ferrovias SA,
responsâveJ pelas &laborações dos estudos,
dos projetas e construção da Ferrovia NorteSul, que ora entra em operação, e fazemos
votos que os futuros governos dêem contin_ui~
dade a esta obra e inicie a _construção de outras ferrovias necessárias à incorporação do
cerrado e ao desenvolvimento dos Bras is .Cén·~
tro~Ocidental e Setentrional.
Era o que eu tinha ~ dizer. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS SEIYADORES'
Leopoldo Peres - Olavo Pires - Marco
Madel - Márdo Lacerda...
O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. }9 Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 63, DE 1989

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado n 9 012, de 1989,
de minha autoria.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989,Senador Severo Gomes.
REQUERIMENTO N• 64, DE 1989

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado n 9 015, de 1989,
d~ minha autoria.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Senador Severo Gomes.

REQUERIMENTO N• 65, DE 1989

Nos termos do art. 280 do Regimento _Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado n? OJ 6, de 1989-;de minha autoria.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989: ~
Senador Severo Gomes.

_O SR. PRESIDENTE (N~ls9n Carneiro)
Os .requerimentos lidos serão publicados
-e incluídos em Ordem do Dia, nos termos
do disposto no art. 279, 11, c, do Regimerito
Interno,
_Sobre_a mesa,_ .requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.

-

É lido e aproV.iáo o seguinte
REQUERIMENTO N• 66, DE 1989

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, ID, da Constituição,
solicito autorização do Senado para me ausen·
ta r _dos trabalhos da Casa, nos próximos dias
6_ e 7, a fim de acompanhar o Senhor Presidente_da República em viagem ao Maranhão
e no ·peifodo de 11 a 15 do corrente, para
comparecer a reunião do Conselho de Curadores da Fundação Hilton Rocha, do qua1 faço
parte e ao "Congresso sobre Integração do
Deficiente Visual" ambos a serem realizados
em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Sala das Sessões, 5- de abn1 de 1989. Senador Lourival Baptístã
DOCMEI'ITOS Af'lf':XADos. PELO A(}C
TORDO REQ(iERIMEfYTQ

BeJa HOrizonte, 24 de fevereiro de 1989
Pre~do

Conseihetro e amigo Dr. Lourival
Baptista
Vimos pedir-lhe, com o máximo empenho,
que reserve, em sua agenda, o dia 12 de abril.
1-Aâ referendum" do Conselho, marcaIT:IOS:a próxima reunião do Conselho de Curadores para o dia 12 de abril (10 horas, em
2• convocação);
2-após _a reunião, teremos a alegria de
inaUQLirãr a nova Sede;
3 - o nosso conselheiro e amigo Aquiles
Dinlz gentilmente nos convida, a todos os conselheiros, para um almoço, provavelmente'
em sua fazenda_ próximo_ a Venda Nova. Estamos, com ele, estudando a possibilidade de
fretarmos um- ónibus.
Certos de mais uma vez contarmos com
sua presença e apoio, um abraço cordial de
Prol Hilton Rocha, Presidente de Honra Dr. Christiano Barsante, PreSide-nte.
Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1989
Ex? Sr;
Dr. Lourival Baptista
Prezado Conselheiro e _amigo,
A nossa Fundação fará realizar um Congresso_ "Integração do Deficiente Visual" nos
dias 13 a 15 de abril próximo. Presisamos
de seu_apoio habitual.
O motfvó é a inauguração da sede definitiva
da Fundãção, que a duras penas, mas com
grande simpatia vai se concretizando.
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Este é apenas um pedido em relação ao
Congresso.
:_- ~------ --~
OportUruúnente voltaremos a escrever-lhe
a respeito da sessão anual do Conselho de
Curadores que ad referendum, íremos passar
de março para abnl, a fim de coincidi~ la coma solenidade de inaugurãção da sede.
Grato por sua inscrição e apoio, cumprimentam. -Atendosamente,- Prof. Hilton Rocha, Presidente de HOnra da Fundãção Hilton Rocha
-Dr. CnStJãtiô B;p-sant~ Presidente da Fundação Hilton R_ocha Coordenaâor do_ Congresso - Angela Jl1arié!1 Barbosa Brim: Coorde·
nadara do Centro de Prevenção, Recuperação
e Reabilitação de Cegos e Amblíopes.

O SR. PRESIDENTE_ (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requeriinento "fica-Concedida
a autorização solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É l~do o ~guinte
REQOERIMENTO 1'1• 67, DE 1989

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50,§ 2?, da Constituição Federal, no art. 1o da Lei n~ 7.295, de
19 de dezembro de 1984, na Resolução Q"
79-, de 1985, e no art. 239, item 1, letra a do
Regimento Interno do Senado Federal,_ solicito
a Vossa Excelência encaminhar - através do
Gabinete Civil "da Presidência da República Requerimento d_e Informações ao Exm? Sr. MinistrO da Fazenda sobre:
1 - Como se processou a intervenção do
Banco Central no Banco Regional de Desen·
voMmento do Extremo Sul - BRDE?
2- Que~ razões imperatiVas -determinaram
aquela inteiVenção e posterior liquidação?
3 - Qual o montante preciso da dívida do
BRDE em 15 de novembro de 1988?
4 - Quando dessa divida foi paga até oco r·
rer a inte!Venção?
5 - No passivo do BRDE restou algum cre·
dor/investidor privado?
6 - É verdadeira ã denúncia de que tOdos
os investidores privados foram pagos antes
da inte!Venção?
7- O Banco Sogeral era investidor no SRDE? Com quanto? Quarido reCebeu?
8 - Quanto o Banco do Brasíl SA_despendeu para cobrir títulos do BRDE que venceram
nos últimos 6 (seis) meses?
Justificação
A região Sul demonstrou grande tnconformismo com reJação á ltquidação do BRDE,
tendo em vista que a Assembléia Nacional
Constituinte crioti o Banco de Desenvolvimen·
to do Centro-Oe&t~. no_ § 11 do _artigo 34 do
Ato das Disposições Cõnstitucionais Transitórias.
As notícias veiculadas falam de cifras consíderáveis para pagamento de credores privados doBRDE.
Se a Constituiç_ão procurou criar Banco de
Desenvolvimento na Região Centro-Oeste, a
únic_a que não o possuía, por qUe eliminar
a força da região Sul?
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0- Senado Federal deve receber todos os
esdarecimentos relativos à intervenção e à liquidação do BRDE.

~

Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. .....:..
Senador Nelson Wedekln PMDB -

SC

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carileiro)
- O requerimento lido vai ao exame da Mesa

Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em sessão anterior foi lido o Requerimento
n9 62, de_1989, de aUfõiía âQNotno:::;_Senador
João Menezes e outros Srs. Senado.re.s, solicitando, nos termos do art. 185, do R~gimento
Interno, seja o tempo destinado aos oradores

do Expediente da sessão do di_a 2 de malode 1989 dedicado a comemorar p_Dia Nacional da Mulher, instituído pela Lei h 9 6.791, de
9 de julho de 1980.
O requeriinento deix,ou de se:r votado naquela oportunidade por falta de quorum.
Passa~se, portanto, à votação do requerimento.
_
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa:)
Aprovado..
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (NeJson Carneiro)
- Em face de comentários divulgados pela
imprensa, quero dar a público os seguintes
resultados: na sessão de segunda-feira, 3 de
abn1 corrente, compareceram 52 Srs. SenadQres; na de terça-feira, 64 Srs. Senadores; na
do Congresso Nacional; ho mesmo -dia, compareceram 64 Srs. Senadores; na de ontem,
quarta-feira, compareceram 72 Srs. Senadores; ena sessão do COngresso compareceram,
também, 72 Srs. Senadores. O Sen~do compareceu em todas as oportunidades, desde
a segunda-feira até hoje, com, um número
expressivo capaz de assegurar todas as votações.
Neste momento estão presentes na Casa
71 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

é: lido o seguinte
REQQERIMEI'ITO N• 68, DE 1989

Nos termos do art. 198, alínea d~ çloJ~.egi
mento Interno, requeiro inversão da Ordem
do Dia, a fim de que a matéria constante do
item n9 3 seja submetida ao Plenário em 1 ~
lugar.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Senador Ronan Tito.

O SR PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento de inversão_ queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Sr. Mário Maia- Sr. Presidente,-peço

verificação de votaç5o.

O SR_ PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Vamos proceder à verificação de votação
solicitada pelo nobre Senador Mário Maia.
PeÇOiiõS Sr_s_,_Sênadores- que ocupem seus
JUgares;-ã fim de ser procedida à verificação de vota~ão.
--~
"
Como vota o Líder dq PMDB, Senador Ronan Tito?
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) Sr. Presidente,_o Líder do PMPB vqta "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
--Como vota o Líder do PFL?

OSI(~JOÃO LOBO (PFL C:.. PI) Presidente, -o üdér do PFL vota "S~rn".

Sr.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
(bJ:rjo vota o Uder do PSDB?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSDBRS)-Sim~.
. ··. -

-
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por todos, porque precisamos desse Regi·
menta, a fim de .dotar OPaís de uma leg_lslação
ordinária _e_ complementar após a Constituiçãq, promulgada em 5 de outubro.
-· ..
É este.~pelo- que- faço ã V. Ex• Para encami·
liliar ;;t vqtãção o ~MDB y-~~rá "Sim".
-

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-:-: lnformo a: V. Ex' que vai se_r feita- a_ verificação. Se I-tao houver- quOrum, levantarMse-á a
sessãó por ro -minutos, a fim de _que sejam
convocados os _que rião estão presentes para
que venham a este plenário. É assim que manda o Regirriento.
Todos os Srs. senadores já votaram?-(Pa.u·
sa.)

(Procede-se- à votação.)

VOTAM ·~sm" os Srs. Senadores:
Affonso CamarQo - Aluiz:io Bezerra __;:: Auréb Mello - Od C.ãr:Yalho ~-Dirceu Came_iro
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-FrariciScO ROllemberg- Fernando Cardo- Como Votã o Líder do PDS?
. so - Hugo Napoleão - Humberto LUcena
- Iram Saraiva - lrapuan Junior - Jarbas
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPassarinho -João Lobo -Jorge BornhauPA)-Sím.
sen -José Agripino -José Fogaça-José
~O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ignácio -Jutahy Magalhães- Lavoisier"fv\aia
-Como vota o üder do PDT?
-- Louremberg Rocha - Márcio Lacerda O SR. MÂRIO MAIA (PDT -AC)- Não.
Mauro Benevides- O lavo Pires -Paulo Bisai
-Pompeu de Sousa - Roberto Campos O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Ronaldo Aragão- Ronan Tito- WilsOn Mar-Como vota o Uder do PSB? (Pausa.)
tins
S. Ex9 não está presente.
Como -vota o Líder do PMB? (Pausa.)
VOTAM ''Não.-. _os-Srs. Sen.t~dote_s~_
S. ~ não está presente.
Carlos Chiarelli - Gerson Céim-ata.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
,O $.R, AFFONSO CAMARGO (PTB-

PR)-Sim.
O Sr. Ronan Tito-- Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-

Ct?ncedo a p~avra a_o nobre _s_ena~or.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para
uma questão de _ordem. Sem revisão do oraM
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tivemos uma sessão que terminou após as 13
horas e 30 minutos. Por isso mesmo, os nossos Senadores, que a_inda não sublimaram essa questão fiSiológica da alirrfentação, tiveram
que almoçar ou comer Um -Sanduíche. Além
disso, _é_ costumeiro nesta Casa, Setnpre que
se pede verifiCação de quorum, dar-se um prazo de 10 a 15 minutos para que, não somente
soem as campainhas, mas os Senhores que
estejam em seus gabinetes tenham tempo para _vir:: até este plenário. ·
EstoU sOlicitando de V. Ex"_e também aproveitando os benefícios da eletrônica, aos meus
pares que venham para o Plenário a fim de
_que possamõs votar o R~mento Interno, inclusive aqUeles ciue não concordam, que queiram apresentar destaques, e aqueles até que
são Contra, que votem contra. Sabemos que
há_67 Sr_s_. Senadores na Cq_sa_eque, portanto,
o quorum de 38 deve ern instantes ser facilmente verificado.
De -maneira que__ desejava que V. Ex• insiStisse na chamada, para que nós alcançássemos o quorum que, tenho certeza, é_desejado

- Votaram Sl_!v\ 29 Srs. Senadores e NÃO
zero;
Houve 2 abstenções.
Total: 31 votos.
-Não houve quorum, com o_ Presidente são
32Votos. _ A sessão está suspens~_ por 1O mirlUios.
Peço aos Srs. SeriaOOre:S que não se afastem
do plenário, para que possamos fazer a verificaÇãO de quorum dentro de 1O minutos.
(Suspensa às 16 horas e 42 min~tos,
a sessão é reaberta às 16 horas e 50 mi·
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Está reaberta a sessão.
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem
os seus lugares para que seja procedida a
verificação de quorum.
Os Srs. Senadores podem votar.
O SR. RONAN mo - Sr. Presidente,
peço que V. Ex"- esclareça à Casa - porque
algUns Senadores_ chegaram agora a este Plenário --que se _trata de uma verificação de_
quorum, pela votação da aprovação do Regimento Interno. Estarri.os empenhados na votação deste Regimento e foi pedida uma verificaM
ção de Quorum. Por Isso. o PMDB vot? "SIM':
para dar o quorum, para tomar possível a votação do Regimento lntemo.

0 sli PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
-Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
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VOTAM "SIM" OS SRS:SE'/ADORE&

Affonso Cariiargo :._ÁJ.mir Gabriel- Carlos
Alberto -

-

Cid CarValho -

Fernando Cardoso -

Humberto Lucena -

Costa Junior Lobo -

Dirceu Carneiro

Hugo Napoleão -

Jran Saraiva -

lrapuan

Jarbas Passarinho -João

Jorge Bomhausen -

José AgriPino

-José Fogaça -José_ lgnácio Ferreira Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Louremberg Nunes Rocha - Mareio Lacerda -

Mauro Benevides- Mendes Canale- Olavo
Pires-José Paulo Biso!- Pompeu de Sousa
-

Roberto CampoS -

Abril de 1989 ·

- DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

Rorialdo Aragão -

Ronan Tito- Teotonio Vilela- Wilson Martins.
VOTA "NÃO" o SR. SENJIDOFC Oerson Ca-

mata
ABSTÊ'!-SE DE VOTAR OS SRS. SENA-

DORES: AureO Mello- CãrloS Chiarelll.
O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vou anunciar o resultado: 33 votiúitei;,
o Presidente, 34.
Não houve quorum.

-com

O Sr. Jut.ahy Magalhães -Sr. Presiden·
te, peço a paJavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex!'
O SR. JUfAHY MAGAl.HAES (PMDBBA Pela ordem. Sem revisão c;to orador,) Sr. Presidente, quem requereu a verificação
de quorum?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-O Senador Mãrio Maia.
O Sr. Jutahy Magalhães -Se S. Ex' não
votou, torna-se sem efeito o p_edido de v~
ca__ção.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É verdade! Se S. Ex' não votou, não participou da votação, não há verificação a fazer.
O Sr. Mário Mala- Sr. Presidente, peço

a paJavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra a V. Ex!'

O SR. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estou presente e V. E}!:" poderia registrar
o meu voto.

sidente, peço a

O Sr._ Mário Maia- Fui trafdo pela máquina eletrônica.

-V. Ex' tem a palavra.

~_SR.

PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-o ãrt. 327, inciso vm diz:

''Verificada a falta de quorum , o presidente suspenderá a sessão, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos,
após o que, esta será reaberta, procedendo-se à nova votação."
Inciso IX:
"Considerar-se~á corno requerida a verificação, qualquer dúvida levantada, durante a votação, sobre a existência de
quorum, ressalvado o disposto no art.

1ao:·

lncis_o VIII porém_ diz: _

O Sr. CidSabóia de Carvalho -Sr. Prep~lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiro)_

O f!R. CID SABÓIA DE CARVALHO
- (PMDB - CE. Pela ordem. Sem reVisão do·
orador.) Sr. Presidente, neste caso, a ordem
já está invertida.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Item 3:
Votação, em· turno único, do Pfojeto_de Resolução n? 3, de 1989, de aUtoria
da Comissão Diretora, que adapta o Regi·
menta Interno do Senado FederaJ às disposições da Constituição da República
Federativa do Brasil e dá outra~ províª-ên:
cias, tendo
PARECERES, Proferidos em Plenário, pe-

la
- -Corriíssão de cOnstituiÇãO e JuStiça,
Senadores Fernando Henrique CardoSo
e Jutahy Magalhães.
-Comissão Dlretora_ Senador Antônio
LuizMaya.

''Se, ao processar-Se a verificação; o
requerente não estiver presente ou deixar
d~ votar, considerar-se-á como tendo dela desistida.:·
É a hipótese do Regimento Interno.
A Mesa cumpre o Regimento.

Passa-se à votação_.
Em conseQ.Uência, fica sem efeito o requeri·
menta que pedia a inversão- da Ordem do
Dia, a fim de que esta matéria, que passa a
ser, agora, em p"rimeíro lugar, fosse examinada
em_ quarto lugar.

É o seguinte o requerimento prejudi··
cado.
, DE
69
1989
Nos termos dO art 198, alínea "d", do Regi·
m~nto Interno, req~~iro inversão da Ordem
do Dia. a frm de que a mãtéda Constante do
item i19 3 seja submetida ao plenário em 49lugar.
SaJa das Sessões, 6 de abril de 1989.
SeiJador Jamil Haddad
O Sr. Mário Maia_ Sr. Presidente, peço
a paJavra pela ordem.
REÓêJEiiiMErrrO N•

_oS pare<:_eres __cOnc!uef'D pela _aprov<is:ão d_ç~
Projeto e das EmendaS ft'?" 1, 6, 7, 8, 9, 11,
19 20; 22. 32. 33, 34, 36. 37, 39. 40, 41. 42,
43, 49. 54. 62, 73, 81. 82, 84, 86, 92, 96,
100, 103 e 104 do plenário, e das Emendas
de n.,. 107 a 124 do relator; pela aprovação
parcial, nos termos das subemendas constantes deste parecer, das Emendas nl"" 2, 3,4, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 26; 27. 29, 38, 44,
47. 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 50, 61,
84. 65, 66. 67, 68, 71, 76, 77, 78, 85, 90,
91, 93, 97 e 105;. pela rejeição as Emendas
n 95 5, 10, 16, 17, 28, 30,_ 31, 55,-69, 72, 74,
79, 83, 87, 88, 94, 98, 99, 1Ol, 102 e 106;
pela prejuaiciélrídade das EmendaS nl"" 35 e
51.

A discurssão da matéria foi encerrada na
sessão ailteriõr, tendo o Relator. Senador Fermffido Henrique CaidoSo, prestado esClarecimentes ao plenário acerca das conclusões do
seu parecer, às quais acrescentou modifica-ções_ decorrentes_de_ acor.dos_havidos entre
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameir~) --- os relatores _e as lideranças, o que constou
-Tem V. Ex• a palavra pela ordem.
de folha avu1sa distribuída aos Srs. Seflãdores.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameir_o)
-Está aprovado o requerimento.

O Sr. Mário Mala (PDT -AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eU
gostaria de jUstificar que não votei eletrontcamente, mas estava presente no plenário para
efeito de quorum. E não houve quorum, porque, com a minha presença, se somava o número de 34 (trinta e quatro) presentes, não
dando, portanto, quorum.

Passa-se à votação da matéria.
O Sr. Mário Mala -Sr. Presidente, não
alcançou...
O SR. PRESIDENTE (Netson Carneiro)
-Se V. Ex' está em oposição, em obstrução,
não está participando dos debates. Se não

- O SR. PRESIDENTE (Nelson Carríeiro)
- Para efeito de quorum, muito bem. Mas
não houve verificação; foi am.ilc:i:da a verifica~
ção, porQue V. fr. não votou. Se V. Ex-' o tivesse
feito, não alcançaria quorum. No caso, V. Ex"
teria razão. Nã,p estando V. Ex.' presente, por~

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O voto posterior de V. Ex' não tem mais
procedência. No momento da verificação V.
EX devia ter votado. Não votou, a calpa não
é da presidência, mas de V. Ex"-- -

que não votou, evidentemente, prevalece a decisão anterior que aprovou o requerimento do
nobre senador.

está participando, não pode pedir verificação.
É.evidente!
..
Para obstruir é prec[so que não participe.
V. ~não pode obstruir, participando em si·
lêndo, presente. Então, não pode pedir verifi·
cação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- $_ob~~ _<:'- mesa, requerimentos de destaque
para votação em separado que serão lidos
pelo sr. 19 secretário.
São lidos os seguintes;

REQUERIMENTO N• 70, DE 1989
Nos termos do art. .34 7. alíne'ª b, do _Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em-Separado, da Emeilda n~ 1 ao Projeto
de Resolução n? 3, de 1989.
_
Sala das Sessões, 5 de abril de 1989, ..:..__
Itamar Franco.
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REQIJERJMENTO N• 71, DE 1989

REOcllERJMENTO N• 80, DE 1989

mento Interl}o, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 9 2 ao Projeto
de Resolução n"' 3, de 1989.
, __ _
Sa1a das SessõeS; 6 -de abrü de 1989. _:...-

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento _lntem.o, requeiro destaque, para votação em se_p~ado, da En:t_enda n 9 11 ao Projetode Rosolução n• 3, de 1989. _
Sala das Sessões. 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco. --

Itamar Franco. -

Nos termos do

art

347, alínea b, do Regi-

REQUERIMENTO N• 12; DE 1989
Nos termos do ait -347, alínea b, do Regi-

mento Interno, requeiro _destaque, para votação em separado, da Emei1da

no 3 ao Projeto

de Resolução n"' 3, de 1989.

Sala das Sessões;-6-de abril de 1989. . .,. . . .
lt11mar Franco.

REQUERIMENTO N• 81, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para VGtação em separado, da Emenda rT' 12 ao Projeto
de Resolução rt' 3, de 1989.
SaJa das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar _FrlHJCO. · --

REQUERIMENTO N• 82, DE 1989
REQUERIMENTO N• 73, DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiNos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votamento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Errieii.da n~ 13-ã.o Projeto
ção_em separado, da Emenda n9 4 ao Projeto
_de Resoluçáo n 9 3, de 1989. ·
de Resolução n 9 3, de 1989. - -_
~ala das Sessões. 6 de abril de 1989.Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. --

Itamar Franco.

ltf.lmar FranCo.

-

- -

REQIJERJMENTO N• 75, DE 1989

Nos termos do arl 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação _em separado, da Emenda n 9 6 ao Projeto
de Resolução n 9 3, de_1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Ftanco.

REQUERIMENTO N• 76, DE 1989

Nos termos do art 347, alíneab, do Regimento
Intenio, requeiro destaque, para votação em
separado, da Emenda 0 9 7 ao Projeto de Resolução n"' 3, de 1989.
Sala das Sessões. 6 de abril de 1989.Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 77, DE 1989

Nos termos do art 347, alíneã b, do Regimento Jntemo, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n"' 8 ao Projeto
de Resolução n"' 3, de 1989._ _
_
Sala das Sessões, _6_ de abril de 1989 . .....:....
Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 78, DE 1989
Nos termos do art._ 347, alínea b, do Regimento Interno, -requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n"' 9 ao Projeto
de Resolução n"' 3, de 1989.
Sala das Sessões, ô de abril de 1989. Itamar Franco.

REQIJERJMENTO N• 79. DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requ_eir_o destaque, para votação em separado, da Emenda n'? 1O ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões. 6 de abril de 1989 . ....:.;_
Itamar Franco.

REQIJERJMENTO N• 83, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para vota~
ção em separado, da Eineli.da n 9 14 ao Projeto
de R~§.olução n"' 3, de 198R -- _ -- - - - Sala das Sessões, 6 de abril de--198'9. -...:....
Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 84, DE 1989

Nos termos do a_rt. 347,_ alínea b, do Regim~nto Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n"' 16 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
-Sala cj,as Sessões. 6 de abril de 1989.Itamar Frãnco.

REQUERIMENTO N• 85, DE 1989
~os

termos do art 34 7, alínea b,do Regilntem_o~ (equeiro destaque, para vota~'? ~l!t~eparadp, da Emen9_a _nç 17 ao Projeto
de Resolução n., 3, de I 989.
-·
Sala das Sessões, 6 de abril de -1989. -

985.

ção em s_eparado, da emenda n., 19 ao Projeto
de Resolução nç 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abnl de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 89, DE 1989

Nos termos do art. 347; ãlinea b) , do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda no 20 ao Projeto
de Resolução n? 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 90, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b~ do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 9 21 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989:
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. ---:Itamar Frar?cõ:

REQUERIMENTO N• 91, DE 191!9

Nos termos do art. 347, -ãJri-tea b. do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda no 22 ao Projeto
de Resolução no 3, de 1989.
Sala-das SeSsões, 6 de .::ibril de 198:9.~___:

REQUERIMENTO N• 74, DE 1989
Nos termos do art. 34 7.__alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 9 5 ao Projeto
de Resolução n., 3, de 1989.
Sala das Sessões, .6 de abril de 1989. Itamar Franco.

Sexta-feira T

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 92, DE 1989
-

-·

.

-

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno'--requeiro destaque, par'a vota·
ção em separado, da Emenda_ n9 23 ao Projeto
de Resolução n9 3, de_19_89.
Sala das Sessões,_ 6 de abril de 1989. _Itamar Franco.

. REQIJERJMENTON• 93, DE 1989

Nos termos çiQ art. 347, alínea _l;l, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emerida n"' 24 ao Projeto
de Resolução n"' 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989: -

mento

Itamar Franco.

Itamar Fr.mco.

Nos termoS ào art 347, alínea b, do B:egi:
menta Interno, requeiro destaque, para votação em s_eparado, da Emenda n9 25 ao Projeto
de Res_olução n"' 3, de 1989. -__
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989..-

REQIJERJMENTO N• 86, DE 1989
~ºs

termos do art. 347, al!_nea b, do_ ~eg_i
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Subemenda à Emenda
n"' fã, na redação dada p€1o Senador Jutahy
Magalhães, em seu parecer.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. _
ft1.jrioMaia.

REQUERIMENTO N• 87, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi!flértfiY Interno,_ requeiro d~staque, para votaÇá6em separado, da Emenda n 9 18 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989. _
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989 . ..:....
Itamar Fr.mco e Mário Maia.

"REQUERIMENTO N• 88, DE 1989

Nos termos do~ 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para vota-

---

-

=---

REQUERIMErrrO N•94, DE 1989

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 95, DE 1989

Nos termos .do_ art. 347, alínea b, do Regimento lnterno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n"' 26 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.
Itamar Frélnco.

--

REQIJERJMENTO N• 96, DE 1989
No~ term~~ do art-. :347, a!ínea

b, do Regimento Interno, requeiro deStaque, para votação em separado, da Emenda n" 27 aõ Projeto
de Res_olução n"' 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

--

-
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REQQERIMENTO 1'1• 97, DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi-

mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 28 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 106, DE 1989

REQUERIMENTO 1'1•115, DE 1989

Nos termos do art. 147, alínea b, do Regimento Interno, re_queiro destaque, para votação em separado, da Emenda no 37 ao Projetode Resolução ti" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de- abril de 1989. Itamar FrllnCo. -

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em sej:fatado, da""Emenda n9 46 ao Projeto
de Resolução rr 3, de 1989.Saiã- das Sessões, 6-de" abril de j 98fi. Itamar Franco.
·

REQUERIMENTO 1'1• 98, DE 1989

REQUERIMEI'ITO 1'1•107, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 29 ao Projeto

Nos termos do art. 147, alínea b, do Regi·
mento Interno, ,requeiro d_estaque, para votação em separado, da Emenda no 38 ao Projeto
de Resolução no 3, de 1 989.
Salã-dêlS Sessões, 6 de a_t?ril-de _i9_8$J. __ ~
Itamar Franco.-- ---

de Resolução n-? 3, de 1989_

Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.Itamar Franco. -

.REQt:IERIMEI'ITO 1'1• 99, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para vot:l-_
ção em separado, da Emenda n~> 30 ao ProjetO
de Resolução n? 3, de 1989.
. _ .
Sala das Sessões, 6 de abriÍ de 1989. - _
Itamar FranCo.

REQUERIMENTO 1'1•100, DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi·

menta Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n<> 31 ao Projeto
de Resolução no;o 3, de 1989. -- -Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

-

REQt:IERIMEI'ITO 1'1•101, DE 1989

REQUERIMENTO 1'1• 116, DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento lntemo, requeiro destaque, para votação em ~parado, da Emenda n? 47 ao _projeto
de Resolução no 3, de 1989.
Saia das Sessões, 6 de abril de __19_89. :.._ __
Itamar Franco.

REQUERIMENTO 1'1•108, DE 1989

REQUERIMENTO 1'1•117, DE 1989

Nos termos do art. 147, alínea b, do Regimento lnterno,_requeiro destaque, para votaçãO em separado, da Emenda n? 39 ao Pr.QJeto
de R~lução no- 3, de 1989.
_
~-sata das SeSsões, 6 de _ãbri!_de 1989._namar Franco.

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento _Interno__._ requeiro destaque, para vota--ção em separado, da Eme_nda re 4:~ ao PrOjete?_
de R~so_lução n" 3, de 1989.
SaJa das Sessões, 6 de abril de 1989 . .:.__
Itamar Franco.

REQQERIMEI'ITO 1'1•109,DE 1989

REQUERIMEI'ITO N• 118, DE 1989

Nos termos do art. 147, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda no- 40 ao Projeto
de Resolução 11' 3, ele 1989. . · •

Nos tennos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno;_ requeiro destaque; para votação em Separado, da Einellda n949 ao Projeto.
de Resolução no 3, de 19S9.
Sala das sessões,6 de abril de 1989.1tamar
Fmnco.

SOla das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.
REQUERIMENTO 1'1•110, DE 1989

REQQERIMEI'ITO 1'1•119, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para vota·_
ção em separado, da EmenOa it? 32 ao Projeto
de Resolução rt' 3, de 1989.
-__
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989, Itamar Franco.

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi~
menta Interno, requeiro destaque, para votação ehl~s_eparado, da Emenda no- 41 ao Projeto
de.Resolução n?3;_d_e 198_9._
-- .
Sa1a_ das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.
- --

REQUERIMENTO 1'1• 102, DE 1989
Nos termos do art_ 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n""33 ao Pçoje~
de Resolução re 3, de I9S9.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.Itamar Franco:

REQUERIMENTO N• 111, DE 1989

REQUERIMEI'ITO 1'1• 120, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 42 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Sala dãs SeSsões, 6 de abr:i_l de 1989.JtariuJr: Franc;o.

Nos termos do art. 347, alínea bdo Regimento Interno, requeiro destaQue, para votação em separado, da Emenda no 51 ao _Projeto_
de Resolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões,_ 6 de abril de 1989 - Itamar Franco.
---

-o

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regiw
mente Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda tr' 50 ao Projeto
de Resolução n~ 3, de 1989. _ ·· __ ·
Sala das Sessões, -õ de abril de 1989.1tari1ar
Franco.
-

REQQERIMEI'ITO 1'1•103, DE 1989

REQUERIMENTO 1'1' 112, DE 1989

REQUERIMEI'ITO 1'1• 121, DE 1989.

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 34 ao Proj_eto
de Resolução n~ 3, de 1989.
--------~ ____ _
Sala das Sessões, 6 de abrif de ~9_59. Itamar Franco.

Nos termos do _art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votaçêo em separado, da Emenda no 43 ao Projeto
d_e_Resolução no- 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989~. Uamar Fi-anCa._
· ·
-

Nos tennos do art. 347, alínea ])dÓ Regtmento Interno, requeiro destaque, para v'Otà:~ ·
ção em sepai'ado, da Emerida no 52 ao Projeto
de Res_olução no 3, de 1989.__ Sali das Sessões, 6 de abril de 1989. JtamarFranco.
-

REQQERIMEI'ITO N• 104, DE 1989

REQUERIMEI'ITO 1'1•113, DE 1989

REQUERIMEI'ITO 1'1• 122, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno; requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 34 ao Projeto
de Resolução no 3, de I 989.
_ _ _
Sala das Sessões, 6 de abril d_e 1989.Itamar FrancO.

Nos termos do art. 347, alínea b, dO Regi~
mento Interno, requeiro destaque, para vota~
ção em separado, da Emenda n9 44 ao Projeto
de ResOlução nor 3, de 19_8~9.
-"Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.-Itamar Franco.
REQUERIMENTO 1'1•114, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da _l_~menda no 53 ao Projeto
de Resolução n? 3, de.1989. ·· _ - Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.
REQUERIMENTO 1'1• 123, DE 1989.

REQUERIMENTO 1'1• 105, DE 1989
Nos termos do art. 147, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 36 ao P.rojeto
de Resolução rf' 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.Itamar Franco.

Nos termos do art. 347, alinea b, do RegiNos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaqUe, para Vota~
mento Interno, requeiro destaque, para vota9
_ção
em separado, da Emenda no 54 ao Projeto
ção eni"Sépãi'ado, da Emenda n 45 ao Projeto _
de ~solução n? 3, de 1 989
de_Resoluç:~~-rt_3, 4e 1989.. -_ _ __
Sala das sessões, 6 de abril de 1989. ·
_Sala das Sessõ~. 6 de abril de 1989. Hamar FrancO.
-lúunar Fmncq.

Abril de 1989
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Nos termos do art. 347, alínea b do regimento _Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 55 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 198_9, Itamar franco.

REQUERIMENTO N• 125, DE 1989
Nos termos o art. 347, alínea b do Regi-

mento Interno, requetro destaque para votação em separado, da Emenda n" 56 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 -de abril de 1989.-

Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 126, DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 57 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 _de abn1 de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 127, DE 1989.
Nos termos do art 3_47, alínea b do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 58--a Projeto
de resolução n~ 3, de 1989.
Sala das SeSsões, 6 de abnl de 1989.Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 128, DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b do Regi~
menta Interno, requeiro destaque, para votação- em separado, da emenda n<:> 59 ao;;, Jetõde Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989~-=hamar Franco.
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REQUERIMENTO N•129, DE 1989

Nos termos do art, 347, alínea b do regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da _emenda n~ .60 ao Projeto
de Resolução n~ 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 130, DE 1989

N:os termos d_q art. ~7. alínea b, do_8,egi·
menta Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emitida no 61 ao Projeto_
de Resolução n~ 3, de 1989. ,
.
Sala das Sessões. 6 de abril de 1989.Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 131, DE 1989

Nos termos do art. 34 7, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n<:> 62 ao Projeto
de Resolução n~ 3, de 1989. _ .
Sala das Sessões, 6 de abril de _1989. Itamar Franco.

REQ(JERJ!I'IENTO N• 132, DE 1989

Nos_ termos do art. 347, alínea b, do ~egi
rnento Interno, requeiro destaque, para vota-

ção em separado, da Emenda n 9 64 ao Projeto
de Resolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.-

ltamar FrancO.

- -

-
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ção em separado, da Emenda n 9 74 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989._Itamar Franco.

REQUERIMENTO N•133,.DE 1989

REQUERIMENTO N• 142, DE 1989

Nos termos do art. 347, CJiínea b, do Regimento Interno, tequeiro destaque, para votação em separado, da Emerida n? 65 ao Projeto
de Resolução n? 3, de 19ã9.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 76 ao Projeto
de Resoluç~o n? 3, de_1989.
Sala daS Sessões, 6 de abril de 1989. --

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 134, DE 1_989

Nos terTnos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~" 66 ao Projeto
de Resolução n? 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 135, DE 1989

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 143, DE 1989

Nos termos do art. 347, alíneª-_b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Em_enda n9 77 ao Projeto
de Resolução n 9 3, de 1989. _
·safa -das SeSsôes, -6 de abril de 1989.-Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 144, DE 1989
Nos.termos do art: :347, afínea b, do Regi- __
Nos termos do _art. 347, alínea b, do. Regimento Interno ao Projeto de Resolução n9 3,
mento Interno,_ requeiro_ des~que; pattfV6tade 1989.
ção erri Separado, da·Emenda n? 78 ao Projeto
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. de Resolução n9 3, de 1989.
·Itamar Franco.
Sala das Sessões, 6 de abnl de 1989. REQ(JERJ!I'IENTO N• 136, DE 1989
Itamar Frailco.

Nos termos do art 347, alínea b, do Regi- menta Interno, requeiro destaque, para vota- ç:ão ern_s~parado, da Emenda n 9 68 ao Projeto
de Re56Juç:âo n~ 3, de 1989.
Sala das_ Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 137, DE 1989

Nos termos çlo art. 347, alínea b, do RegimentO Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n? 69 ao Projeto
de Resolt.J~áô n? 3, de 1989.
Sa1a das Sessões, 6 de abril de 1989.Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 138, DE 1989

Nos .termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda no 71 ao Projeto
de Resolução rf 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril-de 1989. ~
Itamar Fr{JJ)Co.

REQUERIMENTO N" 139, DE 1989

REQUERIMENTO N• 145, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 79 ao Projeto
de Resolução n9- 3, de 1989.
Sala das SesSõeS, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 146, DE 1989

-Nos termos do -art. 347, allnea b, dO Regimento Interno, reqUeirO destaque, para votação em separado,-da Emenda n<:>:a1·ao_Pfojeto
de Resolução n? 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.

---

REQUERIMENTO N• 147, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destãque, para votação em separado, da Emenda n9 82 ao Projeto
de Resolução n9 _3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989 .. -

Nos termos do arl 347, ãfínea. b, do Regi- _ Itamar Franco.
mento Interno, requeiro destaque para votação em separado, da Emenda no 72 ao Projeto
REQUERIMENTO N• 148, DE 1989
de Resolução n9 3, de 1989.
Nos termos do art 347, alínea b, do RegiSala das Sessões, 6 de abril de 1989. rn"ento Interno, requeiro destaque, para votaltãmar Franco.
·
ção em separado, da Emenda n 9 83 ao Projeto
REQUERIMENTO N• 140, DE 1989
de Resolução n~ 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.- -_
Nos termos do art. 3_47_, alínea b, do Regímentç> Jnterno, requeiro destaque, pru_:a vota- Itamar Franco.
ção em separado, da Emenda n 9 73 ao Projeto
REQUERIMENTO N• 149, DE 1989
de Resolução no 3, de 1989.
Nos termos do_art. 347, alínea b, do Regi-Sala das Sessões, 6 de abril de 1989.mento Interno, requeiro destaque, para votaIiamar Franco.
ção em separado, da Emenda n9 84 ao Projeto
REQUERIMENTO N• 141, DE 1989
de Resolução n9 3, de 1989.
Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiSala das SeSsões, 6 âe abril de 1989. Itamar Franco: -mento Interno, requeiro destaque, para vota-
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REQGERIMENTO N• 150, DE 1989

REQCJERIMENTO N• 159, DE 1989

REQ(IERIMENTO N• 168, DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 85 ao Projeto

Nos termos do art. 347, alínea b, do
Regimento Interno, requeiro destaque, para
votaÇão _em_ separado, da Emenda n~ 96 ao
Projeto de Resolução n? 3, de 1989.
-oS.~ª_g_a~ Sessões, 6 de abril de 1989. -

Nos termos do art. 34 7, alínea b, do Regimento Interno,_ requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 105 ao Projeto de ~esolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6abril de I98g. -

de Resolução n<? 3, de 1989.
-Sala das Sessões, 6 de abril de I 989. Itamar Franco.
REQQERIMENTO N•151, DE 1989
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi-

mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda nç 86 ao Projetõ
de Resolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar FranCo.

-

-

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N•169, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 106 ao Projeto de Resolução no 3, de 1989.
__
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Iwmar Franco.

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 87 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Nos termos do art. 34 7, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 998 <:~o Projeto
de Resolução n~ 3, de 1989.
--s-al.a das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco.

REQUERIMENTO N• 153, DE 1989

REQUERIMENTO N• 162, DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n? 88 ao Projeto
de Resolução n? 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 99 ao PrOjeto
de Resolução n? 3, de 1989.
--Sala das Sessões, 15 de abril de 1989. -

-

REQUERIMENTO N• 154, DE 1989

Nos termos do art 347, alinea b, do Regi·
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 90 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões;_6 de abril d~ 1989.Itamar Franco.
REQUERIMENTO N•155, DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b, do Regi·
mente Interno, requeiro destaque, para vota·
ção em separado, da Emenda n" 91 ao Projeto
de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Ftanco.
REQGERIMENTO N• 156, DE 1989

Nos termos do arl 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 92 ao Projeto
de Resolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco.
~Q(JERIMENTO N• 157,

DE 1989

Nos termos do art 347, alínea b, do Regi·
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 93 ao Projeto
de Resolução n" 3, de 1989.
Scla das Sessóes, 6 de abril de 1989.-

Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 158, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regi·
mente Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 94 ao ProjetO
de Resolução n" 3, de 1989.
SaJa das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco.

·- -

REQUERIMENTO N"160, DE 1989

REQUERIMENTO N•161, DE 1989

Itamar Franco.

ae

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n 9 97 ao Projeto
de Resolução no 3, de 1989.
Sa1a das Sessões, "6 de abril de 1989. -

REQUERIMENTO N• 152, DE 1989

Itamar Fri!JtiCd.

Itamar Franco:

ftg_mar Franco.
REQUERIMEI'ITO N" 163, DE 1989 .

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 100 ao Projeto de Resolução n~ 3, de 1989.
~Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

ltafflãr Franco.
REQUERIMENTO N•164, DE 1989

Itamar Fremco.
REQUERIMENTO N•170, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do-i~rigi
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 I 07 ao Projeto de Resolução 09 3, de 1989.
Sala _das Sessões, 6 de ábril de 1989. -

Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 171, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regim~nto Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n? 108 ao PrOjeto de Resolução no 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abrfl de 1989. -,--

Itamar Frãnco.
REQUERIMENTO N• 172, DE 1989

Nos temws do art. 347, alínea b, do Regim~nto Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda no 109 ao- Projeto de Resolução n~ 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abnl de 1989. -

Itamar Franco.
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votaREQ(IERJMENTO N• 173, DE 1989
ção_em separado, da Emenda n"_1 01 ao ProNos termos Uq art. 347, alínea b, do Regijeto de Resolução n~ 3, de 1989.
mento ln~erno. requeiro destaque, para votaS_ãla das Sessões, 6 de abn1 de t"989. ção em separado, da Erilenda n~ 11 O ao ProItamar Franco.
jeto de Resolução n9 3, de 1989.
REQUERIMENTO N• 165, DE 1989
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.
Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votaREQUERIMENTO N• 114, DE 1989
ção em separado, da Emenda no 102 ao Projeto de Resoluçao n9 3, de 1989.
Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiSala das Sessões, 6 de abril de 1989. mento Interno, requeiro destaque, para votaItamar Franco.
ção-em separado, da Emenda n? 111 ao Projetq_º~ 8~~9JYÇ:âQif_3,_de__l989.__ ----"--- __
REQQERIM(;NTO N•1_'?f'ô, DI' 128.9
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989._Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiHatnar Franco.
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separdo, da Emenda n1 103 ao Projeto
REQUERIMENTO N• 175, DE 1989
de Resolução.n9 3, de 1989.
Nos termos do art. 34 7, _aljnea b, do Regi-sãla-das Sessões, 6 de abril de 1989. mentO Interno, requeiro destaque, para votalfiiffiãi' Fttmco.
ção em separado, da Emenda no 112 ao Pro~
REQUERIMENTO N• 167, DE 1989
jeto de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, retl:Ueiro destaque, para vota- Itamar Franco.
- ção em separado, da Emenda no 104 ao ProREQGERIMENTO N• 176, DE 1989
jeto de_ Resolução n9 .3, de 1989.
·Nos
termOs cfo ari. 347, alínea b, do RegiSala das SessOes, 6 de abríl de 1989. ltaiiuii Fiimco.
mento Interno, feqUeiro destaque, para vota-
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ção em separado, da Enienda no 113 é!!O Projeto de Resolução no 31 de 1989.
" __
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco.
REQUERIMENTO N• 177, DE 1989

Nos termos do art. 347; alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n~ 114 ao Projeto de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das SeSsões, 6 de abril de 1989. -

REQUERIMENTO !'!• 185, DE 1989

N9s termos do art. 347, alínea b, do RegitneniQ bi.temõ, requeiro destaque, para vota-Ção em separado, da Emenda n? 122 ao Projeto de Resolução n" 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abnl de 1989. Itamar Franco.

REQUERIMEI'ITO N• 186, DE 1989

NOS teirrios· do art. ~7. ~lí_nea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votaItamar FranCo.
ção em separado, da Emenda n" 123 ao ProREQCIERIMENTO !'!• 178, DE 1989
-jeto de Resolução n? 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiItamar Franco.
mento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 115 ao ProREQUERIMENTO !'!• 187, DE 1989

jeto de Resolução no 3, de 1989.

Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Itamar Franco.

--

REQUERIMENTO !'!• 179, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n9 116 ao Projeto de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Itamar Franco.--

REQUERIMENTO !'!• 180, DE 1989

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimeri.t6loterno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n? 124 ao Projeto de Resolução n9 3, de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. -

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n" 118 ao Projeto de Resolução n"' 3, de 1989.
- "_
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989 Itamar Franco.

REQCIERIMENTO N• 182, DE 1989

"Art. 345. Não terão encaminhamento de votação as eleições e os seguintes requerimentos:
-de destaque de disposição ou
emenda para votação efn s-eparado."
Não há encaminhamento de votação do
destaque,-depois de aprovaao que seja odestaque, será feito o encaminhamento da votação da emenda.

'-

REQ()ERIMENTO N• 183, DE 1989

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente,- pela ordem, não ê questão de ordem, ê
pela ordem nos trabalhos.(Assentimento da
Presidência.)
Se eu não estou equivocado, a: Emenda n~
1, no parecer do Relator, é de minha autoria.
O SR. PRESIDENTE (Nelson' Carneiro)
-É de V. Ex</

O Sr. Jarbas Passarinho- É, e tem parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-"Ele está pedindO destaque para rejeitar.

O Sr. Jarbas Passarinho- Ele pede destaque de rejeição?
Isso não foi explicado, daí a razão da minha
dúvida, se fosse destaque para aprovação não
teria sentido.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Pelo que compreendo, o Senador ltamar
Franco pede destaque para rejeitar. Para aprovar não h~ necessidade de d~qu,ec

O Sr. Itamar Franco- Vou aprovar alguO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) - mas aí tambéril, Sr. Presidente mas esta vou
rejeitar.
-Em Votação.
o SR. PRESIDENTE (Nelson ca~~iro)
O Sr. JamD Haddad- Sr. Presidente, pe-V. Ex\' vai rejeitar?
--ço ã pãlaYra para encaminhar.--- - O Sr. Itamar Franco- Vou pedir verificaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não há encaminhamento, o Regimento não ção também desta.

Nos termos do art. 34 7, alínea b, do RegiO Sr. Itamar Franco -Sr. Presidente,
mento Interno, requeiro destaque, para vota- peço _a palavra pela ordem. (Assentimento do
ção em separado, da Emenda n"' 119 ao Pro- Presidente.)
jeto de Resolução n_" 3, de 19_89.
V. ~ colocou o meu primeiro destaque,
Sãla das SessõeS,- 6 de abril de 1989 _qual foi o resultado, Sr. Presidente?
Itamar Franco.

989

Itamar Frànco.

Nos termos do art. 347, alínea b, do Regimento Interno, requeiro destaque, para vota- o permite. Está no art. 345; trata-s_e apenas
ção em separado, da Emenda n? 117_&0 Pro- de um pedido de destaque, e se for aprovado
-V._-E:it-poderâ:,- Certainente, encaminhar. Mas,
jeto de Resolução JJ~ ~... de 1989.
_
-anteS-de aprovado, evidenteme11:te não há ne:Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. nhuma decisão.
Itamar Franco.
É o ~art. 345 que diz expressamente:
REQCIERIMENTO N• 181, DE 1989
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Ainda não foi votado.

Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiO Sr. Itamar Franco -Justamente, por·
mento Interno, requeiro destaque, para vota- que eu vi o Senador Ronan Tito aqui rejei·
ção em separado, da Emenda n? 120 ao Pro- - fat'ido, eu pensei que...
jeto de Resolução n? 3, de 1989.
O S~ L PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Sala das Sessões, 6--de abnl de 1989. - .....:..rJa.C, Mo aceitei nem rejeitei, porque o SeItamar Franco.
nador Jami\ Haddad pediu a palavra pela or·
dem e, evidentemente, fez-se necessário um
REQUERIMENTO N• 184, DE 1989
esclarecimento _da Mes_a,
Nos termos do art. 347, alínea b, do RegiVamos, portanto, à votação do requerimenmento Interno; requeiro destaque, para vota- to de destaque quanto à Emenda n~ 1.
ção em separado, da Emenda n"·121 ao ProO Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, está
jeto de Resolução n? 3, _de 1989.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989: --- sehdO destacada a Emenda n"' 1 para ser votada? (Pausa.)
Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Nelson~ Carneiro)
- V. EJcl' há de convir que eu não poderia
deixar de ouvir a interferênda do nobre Senador J_arbas Passarinho.
"O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Em votação- o destaque ~ra a Emenda
n"' 1, destaque feito pelo nobre Senador Itamar
Franco.
Os Srs. Senaaores- qUe ·o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa_.)
Rejeitado.
"-

O Sr. Itamar Franco de quorum.

Peço verificação

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vamos proceder à verificação de quorum
solicitada pelo nobre Senador Itamar Franco.
O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, para
esclarecer. Estamos votando apenas a verificação de quorum? (Pausa.) Estamos respondendo "não" para convalidar o que as Uderanças acabaram de votar, r_ejeíção ao destaque
peâido pelo Senador Itamar Franco.
Então, o PMDB votará "não".
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota a Uderança do PFL?
O SR. JOÃO LOBO (PFL- PI)- Sim.

O S~. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Como vota a Uderança do PSDB?
O SR. FERl'!Al'!DO HENRIQaE CARDOSO (PSDB- SP)- Não

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
..:.:. COri'lo vota a Uderança do PDS?
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA)-Não.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Corilá vota a Liderança do PDT? (Pausa.)
S. Ex' não está preSérlte-:
-- Como vota a Liderança do PSB? (Pausa.)
S. Ext nã:o está presente.
Como vota o Líder do P,o\'\8? (Pausa.)
S. Ex' náo está presente.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB PR)-Não!
O SR.. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Os demais Srs. Senadores já podem Votar.
Peço _aos Srs. Senadores que ocupem os
seus lugares. _

(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES' Ita-

mar Franco :~-~JOOO I.ObO-- José AgriPíi'lO
- Louremberg Nunes Rocha._

VOTAM "NAO" OS SRS. SENADORE& Al-

fonso Camargo --"'--Almir Gabriel - -Aluizio
Bezerra - Aureo Mello - Carlos Alberto Carlos Chiarelli- Cid Carvalho- Dirceu Carneiro- Fernando CardOso- Gerson Camata
- Hugo Napoleão - Humberto Lucena Iram Saraiva- Irapuan Junior- Jarbas Passarinho -Jorge Bomhausen-J_osé Fogaça
- Jutahy Magalhães - Mansueto _de Lavor
-Mareio Lacerda -Marco Maciel - Mauro
Benevides - Mendes Canale - Olavo Pires
-Pompeu de Souia- Rachid Saldanha Derzi - Roberto Campos-_ Ronaldo Aragão Ronan Trto - Ruy Bacelar -Severo Gomes
- Teotônio Vilela - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 4 Senadores e NÃO 33.
Não houve abstenção.
Votaram 37 Srs. Senadores; com o presidente e mais o Senador Leite 'ChaveS, 39.
Rejeitado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passa-se ao destaque da Emenda no 2.
Peço aos Srs. Senadores qUe não ab8ndonem o recinto e coloquem-se nos seus lugares
para facilitar as cento e tantas votações que
vamos proceder nesta tarde.
Vamos proceder à votação do destaque para a Emenda no 2, requerido pelo nobre Sena~
dor Itamar Franco.
Peço aos Srs. Senadores que Ocupem -os
seus lugares e podem votar.

O Sr. Itamar Franco peço a palavra, pela ordem.

Sr. Presidente,

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presid~nte, não
foi pedida verificação de quorum, a votação
é peJa Uderança?
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Oarol
O Sr. Ronan Tito -Então, o PMDB vota
"não" ao destaque.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Foi rejeitado o destaque.

----o Sr. Itamar Franco o

Sr. Presidente,
peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Os Srs. Senadores queiram ocupar os seus
lugares. (Pausa.)
O Senador Gerson Camata já votou?_

(Pau~

sa.)

O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente,
V. EX' está colocando em votação a Emenda
n<:> 2 do Senador Jarbas Passarinho?

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Não! O destaque que que V. Ex' requereu.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- É a Emenda no 2.
O Sr. Itamar Franco- Do Senador Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Nã?. O destaque V. Ex!' requereu.
Está V. EX' acompanhando aí?
O Sr. Itamar Franco - O destaque foi
meu, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
~ComO? v. EX' desiste?
O Sr.ltamar Franco- Perdoe-me V. Ex~.
Sr. Presidente, o destaque foi meu mas quero
saber que! a emenda que v. ~ está colocando.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mas tem V. Ex!' em mãos todas as emendas;
éaden?2.
O Sr. Itamar Franco - Eu as recebi agora, Sr. Presidente, tenho que examinar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

~É a Emenda n9 2, do Senador Jarbas Passa-

rinho. Tem V. Ex' as emendas; é para ajudar
a Mesa.
O Sr. Itamar Franco - Sim, mas não
-cUsta '\CE:Xi'-informar.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Emenda no 2, é de autoria do Senador
Jarbas Passarinho.
Pede V. Ex" destaq1.1e para rejeição, porque
a Emenda tem parecer favorável.
-

. __ O_ Sr.

lt_am~ Franco Sr. Presidente,
vai V. Exfdesculpar-me, mas-posso pedir verificação pára aprovar Oii rejeitar. Esse critério
é"---TleU! Não pode V. Ex~ estabelecê-lo! Por
favor, Ex•!
Peço destaque, mas a quem cabe designar
meu voto, permita-me, sou eu.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

--A emenda tem parecer favorávef - Não
acredito que alguém peça verificação para afir_mar_o_que está. no projeto, na resolução.
Quando se pede verificação, é porque se
-contraria a presão da _comissão.
O Sr. Itamar Franco- Não, EX', é porque

se evita, COm isto, a votação nominaf, o senta
levanta do líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Tem razão V. Ex'
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Vamos fazer a verificação".
Todos os Srs. SenadoreS já votaram?
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES'

Itamar Franco, João Lobo, José lgnác!o Ferreira.
VOTAM "'NÃO"OSSRS. SENADORES,

Affonso Camargo, Almir Gabriel, Aluízlo Bezerra, Aureo Mello, Carlo_s Alberto, Qd Carvalho, Dirceu CarneirO, Divaldo Suruagy, F. Rollemberg, Fernando Cardoso, Gerson Carnata,
Hugo Napoleão, Humberto Lucena, Iram Saraiva, Irapuan Costa JúniOr, Jarbas Passarinho,
JOrge Bornhausen, José Agripino, José Fogaça, Jutahy Magalhães, t,.eopoldo Peres, Louremberg Rocha, Mansueto de Lavor, Mareio
Lacerda, Mauro Benevides, Mendes Canale,
NaborJúnior, PompeU de Sousa, Rachid Derzi, Roberto Campos,_ Ronaldo Ara9ão, Ronan
Tito, Rui Bacela-r-teotOnio Vi1elã Filho; Wilson
Martins.
O Sr. José lgnáclo Ferreira -Sr. Presidente, quero alertar à Me_sa para o fato de
que existem pontos acesos, aqui, sem qUe
senadores estejam presente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......... Já votaram?
O Sr. lgnáclo Fenelra- Ê- muito -estranho, porque há situações que, amanhã, podem ser explorada~ co":'o send<? "pianistas."
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
....:....Já estamos em, YOtação há vários minutos.
O Sr. Itamar Franco- Há urna luz acesa
ali, Sr. Presidente, e o senador não está presehte!
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Qual é o senador?
O Sr. Itamar Franco- Há uma luz acesa
ali!

O SR. PRESIDENTE (Nelson CarneirO)
- 0 senador Ruy Bacelar, pelo que me informam, estava aí, votou e foi ao telefone.
Noto que, evidentemente, já cumpriu o dever de votar.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 3 Srs. Senadores e NÃO 35.
Não houve abstenções.
Votaram 38- Srs. Senadores, coffi a· presidente, 39.
O destaque foi rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}
- Projeto de Resolução no 3. Destaque feito
pelo Sr. Senador Itamar Franco.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento _de_ _destaque queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. JamB Haddad- Sr. Presidente, peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Vai ser feita a verificação solicitada peJo
Senador Jamil Haddad.
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Vamos proceder à votação.
Como vota o Uder do PMDB?
O Sr. Ronan Tito (PMDB -

MG) -

Não!

OSR.JOTAHYMAGAUIÃES(PMDB-"BA Pela ordem. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, diz o art. 327, item V- peço

a atenção do Senador Jamil Haddad:

O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro)
-Como vota o Uder do PFL?

"Antes de anunciado o resultado, será
licito computar-se o voto do Senador que
penetrar no recinto, após a votação."

O SR. MARCONDES GAPELHA (PFL
-PB)-Não!

Foi mais do que isto. Os Senadores estavam
presentes e os votos_ não saíram_ no painel.
E mais que válido.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Como vóta o Uder do PSDB?

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB -SP)- Não.

Os Srs. Seriadore~já podem votar. (Pausa.)
(Procede~se

àvotação.)

VOTA "SIM'" O SR. SENADOR:
Jo_ão Lobo

VOTAM ''NÃO'" OS SRS. S~NADORES:

Affonso Camargo- Almir Gabriei-Aiulzio

Bezerra - Aureo Mello -_Carlos Al_berto Od Carvalho - Dirceu Caiileii:o - DivªIçio
Suruagy- F. Rollemberg- Fernando Cardo~
so - Hugo Napoleão - · H_umbeto Luçena
- Iram Saraiva - Irapuan Júnior - Jarbas
Passarinho -Jorge Bornhausen -José Agripino --José Fogaça - Jutahy Magalhães
- Leite Chaves ---:- _Louremberg Rocha Mansuêto de Lavor- Marco Madel- Mauro

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Destaque para a Emenda n9 4, do Senador
Itamar Franco.
Em votação.
Os Srs. SebâdOres que o aprovam queiram
pemianec·ersentados. (Pausa.)
Rejeitado.

ABSTÉM-S~ D~ VOTAR O SR. S~NADOR:

991

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- O Senador Márcio Lacerda já votou? Cpm
o Senador Mãrdo Lacerda são 38 votoS.
Rejeitado o destaque.
Estamos agora no destaque para a Emenda
n\' 5, feito pelo Senador Itamar Franco.
Em votação.
__
_Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Passamos agora aos_ destaques à Emenda
n~ 6.
Em votação:_
Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.

o Sr. JaÕtll H8:d~ad-:- sr. PreSidente, pe-

O Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente.._ peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Seráfelta a_v~rificação _solicitada pelo nobre
Senador J8mil Raddad. · Peço_aos Srs. Senadores que Õ<:upem os
seus lugares. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
......::. Peço aos Srs. Senadores que OCUpem os
seus lugares. (Pausa.)
- Corriô vota o Uder do PFL?
O SR. MARCONDES .GADEUIA (PFL
-PB)-Não!

ço verificação de i{uorum

O SR. PRESIDENTE (Nelson Camefro)
--=~COmo

Vota o líder do PMDB?

Benevides -Mendes Canale-:--- Nabor Júnior
.. O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) - Pompeu de Sousa - Ra<:hld Derzi - RoNão!
berto Campos - Ronaldo Aragão - Ronan
Trto - Severo Gomes- =:Te0fõi1io Vilela - - _ 6-SR. PRESIDEJ'IiTE (Nelso~--cameiro)
- Como vota o líder do PFL?
Wilson Martins.

Jarnil Haddad

Sexta-feira 7

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL
-PB)-Não!

O SR. PRESIDErff:e (Nelson Carneiro)
vota-o líder do PDS?'

~Corria

O SR. JARBAs PASSARINHO (PDS_:_
PA)-Não!
_ Houve um erro na máquina, erro do presidente.
Nenhum dos Srs, Senadores pode vo:tar_antes de a Mesa determinar.

O SR. PREsiDENTE (Nelson Carneiro)
- ds Srs:-Senadcires jã podem votar. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Todes os Srs. Sétüfdores já votaram? (PauÓ SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .
-Votaram SIM, 1 Sr. Seilador; e NÃO, 34.
sa.)
-::::-Como .vota o líder d.o PDS?
Houve uma abstenção.
(Procede-se à votação.)
Total: 36 votos.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSCom b Senador Jarbas Passarinho presenVOTA
'SIM'" O SR. SENADOR:
te, 37 votos, com o Senador Marco_ndes_Gade- PA)"""C"Não.
Gerson Camat.ã.
---lha 38, e coffi o Presidente, 39 Võtõs.O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
VOTAM ''NÃO'" OS SRS. SENADORES:
Há quorum para votação.
;___Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Afonso Sancho -Alfredo_ Campo_s-. Almir
(Procede-se à votação.)
Gabriel - Aluizio Bezerra - Áureo MeDo O Sr. Jamil Haddad -Sr. Presidente, pe· VOTAM ''NÃCTOSSRS. SENADORES:
Carlos Alberto- Carlos Chiarem- Cid Carvaço a palavra pela ordem.
Afoilso Saricho -Alfredo Campos -Almir lho - Dirceu carneiro - Divaldo Suruagy
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Gabriel - Aluizio Bezerra - Áureo Mello -Francisco Rollemberg- Fernando Cardo- COnd!do a palavra, pela ordem, ao nobre
Carlos Alberto- Carlos Chiarem -Cid Carva- - so _- Hugo Napoleão - Humberto Lucena
Senador Jamil Haddad.
lho - Dir<:eu Cãmeiro - Divaldo Suruagy -Iram' Saraiva -lrapUan- Júnior-- Jarbas
Passarinho_.,...,.. Joã-o Lobo -Jorge BomhauO Sr. Jamil Haddad (PSB - RJ. Pela or- F. Rollemberg - Fernando Cardoso Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Iram sen --José Agrlpino -José Fogaça -Jutadem. Sem revisão do orador.) --Sr. PresiSaraiVa--- Irapuan Júnior - Jarbas Passa- hy Magalhães- ~eite Chaves- Louremberg
dente, V. Ex' está fazendo a verificação pelo
painel eletrôni<:o. Por este, constavam 36-vo--- -rlriho _:._João Lobo -Jorge ·amTihausen Rocha - Mansueto de Lavor- Marcio_LacerJosé Agripino -José Fogaça- Jutahy Matos, com o voto de V. Ex' 37. Portanto, não
da - Marco Madel - Marc:ondes Gadelha
galhães - Leite Chaves - Lollrefnberg Ro· -Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor
havia quorum.
cha - Marco Maciel - Marcondes Gadelha Junior- Pompeu de Sousa - Rachid SaldaO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Mauro Benevides- Me ira Filho- Mendes
nha Derzi- Roberto Campos- Ronaldo Ara- Mas, para efeito de quorum a presença
Canale- Nabor Júniol--:- Pompeu de Sousa gão- Ronan Tito-Teotonio Vilela.:._ Wilson
está ...
.:.._ Rachid Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Martins.
O Sr. Marcondes Gade1ha (PFL- PB)
Tito- Teotônfo Vilela.
ABS"ftM-S~ D~ VOTAR O SR. SENADOR:
-Sr. Presidente, pela ordem, meu voto não --:: -ABS"ftM-S~ DE VOTAR O SR. S~NADOR:
Jarnil Haddad.
constou no painel e eu votei.
Jamil Haddad
O Sr. Jut.ahy Magalhães- Sr. PresidenO SR. PRESIDENÍ'E (Nelson Came~o)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
te, peço a palavra pela ordem.
--......-Votaram "não" 35 Srs. Senadores e "sim" - Votaranl "Sim" 1 Sr. Senador e "Não" _38.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
zero.
Houve_ uma abstenção.
Houve_l abstenção.
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Total de votos: 40.
Senador Jutahy Magalhães.
Tatai: 36 votos.
O destaque fol rejeitado.
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O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação o ·destaque para a Emenda

n~

7, do Senador Itamar Franco.

Os Srs. Sen_adores que o aprovam, queiram
permanecer s_entados. (Pausa,)
Rejeitado.

O Sr. JamU Haddad -Sr. Presidente, pe·
ço verificação de quorum.

O Sr. Jutahy Magalhães- É do Senador
Cid Sabóia de Carvê!lho.

O Sr. Jamil Haddad- Mas eu não ·estou
vendo o Senador; descupe-me, V. Ex' já tinhã
~do, nobre Senador Od Carvalho?
OSr.CidSabóladeCmvalho-Jávotei.
Está votado.

O SR. PRESIDENtE (Nelson Carneiro)
- Sencidor Qd Sabóia de Carvalho, V. Ex"
tão de ordem.
- deve esperar que o Presidente peça para votar.
O Sr. Jarbas Passarinho -Se não apareO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tem a palavra o nobre Senador Fernando cem, dão margem a acusações de fraude.
Henrique Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
o SR. FERNANDO HENRJQ(IE CAR- - A Mesa vai anular o registro e proceder
novamente à votação.
DOSO (PMDB- SP, Para uma questão de
Em Votação o destaque para a Emenda n~
ordem. Sem revisãQ do orador.) - Sr. Presi8, peJo peocesso.eletrônic;o.
dente, não se pode_ votar em globo todos os
Os !?r~. Senadores já podem votar. (Pausa.)
destaques?
_
O Sr. Fernando Herinque Cardoso Sr. Presidente, peço-a palavra para uma ques-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se houver um requerimento nesse sentido,

sim.

O Sr. Fernando Herinque Cardoso Vou fazer um requerimento já.
O SR. PRESIDEN"fll (Nelson Carneiro)
- Se V. _Ex' fizer o requerimento, será ele
submetido .ao Plenário.

O Sr. Itamar Franco -·Sr. Presidente,
V. EX' deu uma resposta - descupewme afirmativa ao· Senador Fernando Henrique
Cardoso ...
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Eu disse ao Senador Fernando Henrique
Cardoso que não há nenhum requerimento
na mesa nesse sentido. V. Ext apresentará e
será examinado se é ou nã.o regimental.

O Sr•. Itamar Franco.--:- Tenho certeza
que V. Ex•.vai compreender,

(Procede-se à votação.)
VOTA ""SIM"' O SR. SENADOR:
GerSOn Camata.
VOTAM 'r-IÃO"" OS SRS. sENADoRES:
. Afonso Sancho -Alfredo camPos -Aimir
Gabriel - Aluizio Bezerra -. Carlos Alberto
- Carlos CbiareUi :-:- Od Carvalho - Dirceu
carneiro-_DV(ald.o S.uruagy '7"' .F. Rolle.mberg
-Fernando. Cardoso_- Hugo Nap6IeãoHumberto Lucena ~ Iram Saraiva - lrapuan
J.uníor. - Jarbas Passarinho - João Lobo
-Jorge BomhaUsen -JoSé AgripinO.:....:.José
Fogaça- Jutahy MaQaíhães-:._ leite Chaves
- Louremberg Rocha - MansuetQ ~e Lavor
- Márdo Lacerda - Marcondes gadelha Mª-.l.Jro J3enevides - Meira Filho - Nabor Jú·
nior - Pompeu de Sousa - Rachid Derzi
- Roberto Campos -- Ronaldo Aragão Ronan Tito- Teotonio Vilela- Wilson Mar·
tins.
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Áureo.Me"IIo- Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Eu não podia antedpar, porque não conhew
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ço o requerimento.
.. ·Peço aos Srs. Senadores que ocupem os -Votaram "Sim" 1 Sr. Senador e 36 "Não".
Houve 2 abstenções. Total de votos 39; com
seus lugares. (Pausa.)
o Presidente 40.
Os Srs. Senadores que aprovam o requeriFoi rejeitado o destaque para a Emenda
mento de destaque à Emenda n~ 7 queiram
n 9 8.
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Passa-se à votação do destaque para a
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Emenda n~ 9, de autoria do Sénador Itamar
- Passawse ao destaque da Emenda n~ 8.
Franc.o.
·
Os Srs. Senadores que aprovam o destaque
OS Sts. Senadores que o aprovam queiram
para a Emenda n~ 8, queiram permanecer senpermanecer sentados. (Pausa.)
tados. (Pausa.)
Rejeitado.
Rejeitado.
O Sr. JamU Haddad- P.eço verificação,
O Sr. JamU Haddad -Sr. Presidente, peO SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
ço verificação de quorum.
- Peço aos Srs. senadores que ocupem os
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
seu lugares, para se proceder à verificação,
- Peço aos Senadores que ocupem os seus
pelo processo eletrônico. _
lugares -vai ser proCedida a verificação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Jamll Haddad - Sr. Presidente,
(Procede-se à vo~ção.)
existem várias bancadas com as luzes acesas,
VOTA ""SIM"" O SR. SEJYADOR:
sem a presença dos Srs. Senad_o.re.s, lá na frenOerson Camata.
te.
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VOTAM "r-IÃO"' OS SRS. SENADORES:
Afonso Sancho- Alfredo Campos :......Aimir
Gabriel - Aluízio Bezerra - Áureo Mello Carlos Alberto - Dirceu C<;~.meirO .:.::.._ Divaldo
Suruagy- F. Rollemberg- Feinãndo Cardoso :- _Hugo NapOleãO - Humberto Lucena
- Iram Saraiva - frapuan Júnior - Jarbas
Passarinho -João Lobó -Jorge Bomhausen -José Agripino -.José Fogaça -Jutahy Magalhães- Leite Chaves- Louremberg
Rocha - Mansueto de Lavor- Márcio Lacer·
da -Marcondes Gadelha -:Mauro Benevides
-Meira Filho---:-.Nabor Júnior- Rachid Derzi
- Roberto Campos - Ronaldo Aragão Ronan Tito- Teotônio Vilela- Wilson Mar·
tins.
ABSTÉM-SE DE VOTAR OSR. SENADOR:
Jamil Haddad.
-

-

··-

-

.

O SR. PRESIDENTE (Nelson earneiro)
-Votaram "Sim" 1 e 37 "Não".
Houve 1 abstenção. Total" de votos: 39:
Para efeito de quorum , rejeitado.
O SR. ~~IDENTE (Nelson Cãmeiro)
.Em votaçãO o destaque para a Emenda
n'IO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
perinanecer Sentados. (Pausa.)
Rejeitado. ·
~

O Sr. Janúl Haddad de quorum , Sr. Presidente.

Peço verificaào

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Será feita a verificação pelo nobre Senador
Jamil Haddad.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus
lugares.
·
Os SfS. SenadOres já podem votar. (Pausa.)
Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)

(ProC~®-se à voia&ãO.)
VVTAtl! 'r-IÃO OS SRS. SENADORES:
Afonso Sancho- Alfredo Campos ....:...Afmir
Gabriel - Aluízio Bezerra - Áureo Mello Carlos-Alberto - Od Carvalho·- Dirceu Car~
neiro - Divaldo Suruagy - F. Roflemberg
- Feman.do_ Cardoso~ Gerson Camata Hugo Napoleão- Humberto Lucena -Iram
Saraiva - lrapuan Júnior - Jarbas Passarinho -João Lobo -Jorge Bornhausen J~é ~gripino_--José.Fogaça -JUtahy Magalhães ..,....-- Leite Chaves - Loufeinbéff'rRocha - Mansu~to de Lavor - Márêio Lacerda'
- Marco Maciel - Marcondes Gadelha Ma1,.1ro Benevides- Meira Filho - Nab~r Júnior -Pompeu de sOUsa ::.:.... Rãdli(f Oerzi ___:.
Roberto Campos- RonaldoAragão- Ronan
Tito - Teotônlo Vilela - Wilson Martins.
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SE/'ÍADOR:
de quorum Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram "Não" 38 Srs. Senadores.
Houve 1 abstenção.
Total: 39 votos. ·Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação o destaque para a Emenda
n~ 11.
-
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Os Srs. SenadOres que· o ãprovam quef~am

permane<::er sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. JamiJ Haddad de_ quorum Sr. Presidente.

Peço verificação

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Vai-se proceder à verificação solicitada.

peito da minha atuação. Quero deixar bem
claro.
O quorum já tinha sido atingido e V. Ext
disse:_ "Muito obrigado, atingimos o quorum
-V. Ex~ não está sendo justo para com uma
medida normal numa Casa legislativa. Peçolhe que respeite os Parlamentares que lhe respeitam.

OS Srs. SeiladO"res mantenham-se em seus
lugares.
Gostaria de pedir ao Senador Saldanha Derzi para votar, a fim de evitar dúvidas. V._ Ex
é o üder do Goveri-tó e deVe dar ci exemplo.

Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.) Vai ser colhido o resultado.
(Proce<!e-se à VS>ta~ão.)
__ .
VOTAM "NAO" OSSRS. SENADORES:~

Alfredo_ Campos - Almir G~briel - Aureo
Mello - Carlos Alberto - Cid Carvalho Dirceu Carneiro-~ Divaldo Suruagy- F. ~o
llembers- Fernando Cardoso- Gerson Ca-

mata - Hugo Napoleão - Iram Saraiva lrapuan Junior -.Jarbas Passarinho- João
Lobo -Jorge Bomhausen - José Agripino
- José Fogaça - José Ignácio - Jutahy
Magalhães - Leite Chaves - Louremberg
Rocha- Mansueto de Lavor- Márdo Lacerda - Marco Maciel - Marcondes Gadelha
- Mauro Benevides_ ~Me ira Fj}ho .,;....:Nabor
Júnior- Pompeu de. Sousa- Rachid Derzi
- Ronaldo Aragão.- Ronan Tito- Teotônio
Vilela-- Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- V. Ex" sabe o quanto o respeito e todos
os Srs. Parlamentares, mas quando lhe agradeci, foi pela comunicação que fez de que
havia votado e o seu voto· não havia figurado.
Apenas agr<i_deci ":Y· Ex' a coml.,lllica.çáo que
fez_ao Plenário desta Casa, Se V.~ não tivesse
feito a comunicação, eu não teria dado o resultado. Ao dar o resultado, agradeci-lhe por ter
possibilitado a constatação da aus_ência de
aprovação para o requerimento. Se.Y. EX" não
tivesse _votado, não se teria levado em conta
_,o resultado da apuração. Não votando, anula
o pedido de verificação. V. Ex~ não tem razão.
-Espero qu~ ~ calma volte ao espírito sereno
deV.fr

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votação do destaque à Emenda n'1 13. Destaque do Senador Itamar Franco.
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O SR. PRESIDENTE (Ne!son Carneiro)
-Votaram "não", 39 Srs. Senadores, e "sim",
zero.
Não houve abstenção.
Foi rejeitado o destaque à Emenda n~ 13.
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
-Em votação o Requerimento de destaque
para a Emenda n9 14.
Em votação.
-"
_- _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Requerimento de destaque para a Emenda
n9 16.
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, requeiro verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeiro)
:.._Peço aos Sts. Senadores que ocupem seus
lugares, para procedermos à verificação soli~
citada.
Os Srs. Sen.3d~ores já pOdem votar.· (Pausa.)
(Procede·se à votação)

VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
~ Alfredo Campos- _Carlos Chiarelli _:_João
Lobo -Jorge_ Bomhausen.
VOTAM IYÃ0.0S5R5. SENADORE&
O. Sr~ JamU Haddad. --:- Sr. Presidente,
Afonso Sancho - Almii- Gabriel - Aluizio
_ peço v~rificação de quorum .
Bezerra - Áureo Mello - Carlos Alberto O Sr. Ronan Tito-- Sr. Presidente,,s,abeO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Cid Carvalho - Dirceu Carneiro - Divaldo
mos que existem na Casã 40 Srs:-s-enadóres.
Suruagy- Francisco Rollemberg- Fernan-Será feita a verific.ilção solicitada pelo nobre
Vamos verificar. senadOres -ÁI-Uizià Bezerra e
Senador Jamil Haddad.
do Cardoso - Hugo Napoleão - Humberto
Humberto Lucena, por favor!Senador Roberto
Campos também está presente e não foi comO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) Lucena -lrapuan Júnior --Jarbas Passarinho
putado o seu voto.
.:....::: PeçO aos Srs. Senadores- que ocupem os -José Agripino -José Fogaça - Jutahy
Magalhães --:- Leite Chaves - l...ouremberg
seus lugares. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ROcha - Mansueto de Lavor- Márcio Lacer_<?ffS~s. Sef1adore~ já podem votar. (Pausa.)
-Senadores José PaUlo Biso!" e Dirceu Car-da = Marco Maciel - Marcondes Gadelha
neiro.
- -- "~"--(PioCede-sé à votação.)
- Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor
Júnior- Paulo Biso!- Rachid Saldanha Der·
VOTA ..Sfl\1': O .SR. SENADOR:
O Sr. Ronan nto- Aliás, caiu a. verificazi- Ronaldo Aragão- Ronan Tito- Teotôção de quorum. O Senador Jamil Haddad não Jorge Bomhausen
nio VIlela - Wilson Martins.
votou. Nesse caso, não há pedido de verificação de quorum. Já está rejeitada.
VOTAM ""NÃO'" OS SRS. SENADORES: ~ ~ >~- ABSTÉM-SE DEVOTAR O SR. SENADOR:
Jamü Haddad
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Afonso Sancho- Al_fredo Campos _;.AJmir
O SR. PRESIDENTE (Nelson Comeiro)
- EStá rejeitado.
Gabriel - Aluizio Bezerra -- Aureo Mello .....:.. Vai ser feita a apuração. (Pausa)
Oi:rlos
A1berto
;_Cid
CarvalhoDirceu
CarO Sr. JamU Haddad- Sr. Presjd€:nte, voCom os Senadores Iram Saraiva e Roberto
rieiro - Divaldo Suruagy - Francisco Rotei "abstenção:' e não constou do painel.
Campos, mais o voto do Presiderite, foram
1lemberg- Fenando Carçloso_-,-_Gerson Cacomputados_ 4_0 votos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) mata- Hugo Napoleão- H~mberto Lucena
ReJeitado.
-Então, completou o quorum. Muito-obri- · - Iram Saraiva - frapuan Costa Junior _~arbas Passarinho-João Lobo -JoséAgriO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
gadoa V. Ex"
pino -José Fogaça- José fgnácio Ferreira -Requerimento de destaque para cl Emenda
n'117.
--.Jutahy Magalhães- Leite Chaves- LouPassa-se ao destaque à Emenda n" 12.
Ein votação.
O Sr. Jamll Haddad- Sr. Presidente, pe- remberg Nunes Rocha - Mansueto de Lavor
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
-Mareio Lacerda -Marco_Maciei-Marconço a palavra pela ordem.
permanecer sentados. {Pausa.)
des Gadelha - Mauro Benevides - Meira
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) -Filho - Nabor Junior -José Paulo Biso!
Rejeitado.
- Concedo à palavra a V. Ex:!'
-Pompeu de Sousa- Rachid Saldanha DerO Sr. Jamil Haddad- Sr. Presidente, rezí - Roberto Campos - Ron~odo Aragão -qUeira verificação de quorum.
O Sr. Jamll Haddad (PSB ....... RJ. PeJa orRonan Tito- Teo.tonio Vilela Filho- Wilson
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- Martins.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
dente, Srs. Senadores, estou aqui dentro de
-Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus
ABSTÉM-SE DE VOTAR O SR. SENADOR: lugares, para procedermos à verificação solicium direito regimental fazendo obstrução. Não
admitire~ venha de onde vier, gracejos a restada. (Pausa.)
Jamif Haddad.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa.)
Rejeitado.
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O SR. ROI'IAN TITO (PMDB -

O PMDB vota ''não".

MO) "

O SR. MARCONDES GADELHA (PFL
- PB)- O PFL vota "não".
O SR. FERNANDO HENRIQ(JE CAR·
DOSO (PSDB -SP)- O PSDB- vota "não"",
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA)- O PDS vota "não...
(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM"" OS SRS. SEJYADORES: Car-

los Chiarelli -Jorge Bomhausen
VOTAM "NÃO" OS SRS SEJ"'ADORES:
Alfredo Campos - Almir GabrieL~ Aureo
Mello - Od CaNalha - D[rceu Cj!meh:o ~
Diva1do Suruagy- F. Rollemberg- Fernando Cardoso - Hugo Napoleão ---: Hunlberto
Lucena - lrapuan Junlor - JarDas Passa-

rinho -João Lobo-- José Fogaça --José
lgnádo - Jutahy Magalhães -

Louremberg Rocha -

Leite Chaves

Mansueto de Lavor

-Márcio Lacerda -Marco Maciel- Mace andes_ Gadelha -

Ma!lrO Benevides -

Meira

Filho - Nabor Júnior- Paulo Biso!- Pompeu de Sousa _- Racbid Derzi - Roberto
Campos - Ronaldo Aragão - Ronan Tito
-Teotónio Vilela- W!1son Martins.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Votaram SIM 2 Srs. Seriadores e Não ~3.
Não houve abstenções.
Total: 35 voto~; cp;n os voteis do Senador
Iram Saraiva e o da Presidência somam 37
votos ..
O Sr. JamD Haddad --Sr. Presidente, não
consta o meu vo_to no paineL
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Se eu dis_ser a V. Ex" "obrigado", V. Ex'
vai Rse sentir ofendido. Mas quero louvar a atitude de V. Ex', porque, podendO silenciar o seu
voto, declara que votou; pOr isso, agradeci a
V. Ex1' na vei anterior; rlenhllrri desapreço a
V. Ex', meu ilustre companheiro de representação do Rio de Janeiro.

O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, pediria
a V. Ex' nos desse urn tempo mínimo; vou
'tentar um entendimento com as bancadas miR
noritárias da Casa, porque nãO quero que ~sse
Regimento, que _vai passar a vigorar agora,
e neste momento vamos pedir o Destaque
da Emenda no 18, e esta emenda garante as
prerrogativas das mEmores Bancadas, _até o
fim desta gestão. Não querendo prejudicar,
gostaria de manter um entendimentç> com 9s
SenadoresJamil Haddad, Itamar Franco, Ney
Maranhão e demais Senadores çlos pequenos
partidos, para, num último esforço da nossa
parte, evitar que o pedido de destaque para
a Emenda n" 18, seja rejeitado, para que o
pedido permaneça.
Peço a V. Ex~ Sr. Presidente, esse tempo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Cameiroj
- A Mesa_ atende ao requerimento de V. Ex!'
e suspende a sessão por alguns minutos.
(SuspenSa iJs 17 horas e 40 miautos.

a sessão é reaberta às 17 horas e
nutos.

49_mi~

Neste momento, o Sr. Nelson Carneiro,
Pre$fdente, deixa? cadeira da presidêhcia

que é ocupada pelo Sr. Iram Saiaiva,
_J?, Vic~-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Está reaberta a sessão.

O Sr. Ronan

Tito_~

Sr. Presidente, peço
- --
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-e amanhã poderão deixar de sêRlo,_queiram
impor suas vontades. Creio que o Senado Federal, nesta tarde, receba este __acordo, significando que _as minorias devem e. precisam ser
'respeitadas, porque- hoje são minorias, mas
amanhã poderão ser maiorias.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador J.arbas
O SR. PRESIDEN{E (Iram Saraiva) - - Passarinho, pela ordem ..
Concedo a palavra pela ordem, ao nobre SeO SR. JARBAS PASSARII'IHO(PDS-PA
-- nadar Ronan Tito.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, já
O SR. ROJ'IAN TITO (PMDB-MG. Pela or- __ que a 6at<Uha de Gtiararapes se deu só parcial,
- dein~ -s-em_ revisão do orador.) -=sr. Presi- não foi total, eu gostaria de fazer _uma indaga·dente, valel! a pena pedir a suspensão da sesR
ção à Mesa: quando o ilustre P.resiQ.ente Nel~ .
são por alguns minutos, porque mais uma
son Carneiro iniciou a sessão, S. Ex" ao que
vez ficou patente que esta Casa é -a casa do
penso, não tenho certeza, não colocou o proentendimentO, Muitas vezes discordamos, Sr.
jeto em votação, ressalvados os dest.aql:les;
começamos logo por votar destaques em seR
Pregjdente, diScordamos de um item, de outro;
é -questão de ponto de vista, é o estabeleR
parado. Ora, graças exatamente a este entendimento de Minas Gerais sobretudo - prova
cimento do coritradltório; no_ entanto, quarido
se estabelece um acordo e quando dialogaR
de que gente de Minas GeréÚs tem o eSpírito
mos e_m profundidade há possibilidade do
conciliador- eu g_ostaria de perguntãr se --~eve
acordo.
mos entender que a votação desses destaqUes
_ _Quero- também enunciar, para as notas taR
já pressupôs a aprovação do -projeto, sem prequigráfii:as, qual 'O acordo que foi estabelejuízo dos destaques e das emendas - porque
cido: manteremos o art.- 18, aprovaremos o
teríamos de votar isso!
art. 18, para que as pequenas lideranças teR
O SR. PRESIDENTE (Nelson Càmeiro)
nham os seus direitos preservados até o fmal
-A Mesa esdarece ao nobre Senador Jarbas
da legislatura, como reza a Emenda no 18.
· '· Passarinho que o projeto será submetido à
Ainda mais: que. antes de 90 dias, as_lider;:mç:as
·se reunirão para, dentro deSse prãzo possa- · votas:ã<? agora.
O Sr. Jarbas Passarinho- Aí se arranha,
mos vir ao ple_nâ_rio reformular aquilo que não
se entendo, de algum moâo,- porque_-antes
funcionou--de aCOfdo com os intP.resSes da
Casa.
-de se anunciar o pi"ojeto, se anum:IQu_exataR
mente o destaque para votação. Mas aCeito.
Pergunto aos Srs. Senadores que me honraram celebrando comigo esse acordo se foi _f':lão tenho outra solução.
isso o estabele.c!do, porque fica registrado nos
O SR. PRESIDENTE (Iram SaraiVa) - A
Anais, a fim de, no futuro, em caso de dúvida
Presfc~ência agradece, a_pesar _do arranhão.
nós possamos rec~rrer aos Anais desta Casa.
O Sr. Jarbas Passarinho ~Aceito a deR
O Sr. Itamar Franco - Sr. Presidente, -cisão
peço a palavra pela ordem.
O Sr. Mário-Mala- Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) a palavra pela ordem.
CÕncedo a palavra pela ordem, ao nobre- SeR
O Sr. PRESIDENTE (Iram Saraiva) nadar Itamar Franco.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
O SR. ITAMAR FRAI'ICO - (MG. Pela
Maia.
ordem. Sem revisão do- Orador:)- Sr. -PresiR
O Sr. MÁRIO MAIA (PDT - AC. Pela
dente, Srs. Senadores, em faCe daS declaraR
ordem. Sem revisão do orador) -Sr. Presições do Senador_ Ronan Tito e do entendiR
dente, Srs. Senadores, o nobre Senador Itamar
menta estabelecido, no sentido de_ que as peFran-co já falou pelos pequenos partidos, retiquerias lideranças serão respeitadas até o fmal
rando as emendas e todos os destaques. Enda legislatura, bem como - isto é o mais
tretanto, como temos um destaque assinado
fundam_~ta,l_- no prazo de 90 dias o Senado_
individualmente, queremos também retirar o
Federal verificará se esse regimento está funR
destaque, em face do acordo que acabamOs
clonando ou não, se está adequado à nova
de celebrar com a Udera_nç:a_da Maioria. Muito
realidade consUtudonal bra_siJeira,__retiro todos
obrigado!
os- destaques que apresentei e evidentemente
O Sr. Jamll Haddad - Peço a palavra
o Senador Jamil Haddad falará pela liderança
pela ordem, Sr. Presidente.
do seu pa-rtido; o Senador Máriõ Maia já esta
de acordo, portanto, Sr. Ptes!dente, estamos
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva de acordo como o Senador Ronan Tito.
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jamil Haddad.
O Sr. JamU Haddad- O Senador Itamar
. O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
Franco fala por nós.
oidem. Sem revisão do orador) - Sr. PresiR
- --ó SR. ITAMAR Aw'!co- Não qUere- . dente; Si-s. Senadores, querO deixar bem c::laro
que liós es~vamos no tiosSO direito regi~en-_
mos é que irtaiorlas, que hoje são maiorias

a palavra pela ordem.
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tal de obstrução. Há mais _de __u_m mês que
estamos tentando, na realidade, um acordo.
E acho que numa Casà LegisJãtiva este é "qüe
deve ser o espírito: a tentativa dos acordos.
A partir do momento que tenhamos chegado
a esse acordo, cessamos o nosso direito regimental de obstrução e aprovaremos a matéria
conforme o acordo aqui feito.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -

A

Presidência louva o acordo estabelecido pelas
Lideranças e prossegue a votação.
Em votação o projeto, ressalvadas as emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o projeto.

É o seguinte o projeto aproVado:

na primeira reunião preparatória; em reunião

seguinte, será real_izada a eleição do Presidente
e, na terceira, a dos deinais membros da Mesa;
_ f} na 3• $essãp_ legislativa ordinária, far-sf!-á
eleição do Presidente da Mesa na primeira reunião preparatória e a dos dernalP membros,
na reunião seguinte;
__

_g) nas reuniões preparatórias, não será lícito o uso da palavra, salvo para declaração
pertinente à matéria que nela deva ser tratada.
Art. 49 A posse, ato público com o qual
o Senador se inve~te no inandato, realiz,ar-se-á

perante o Senado, durante reunião preparatória, sessão oidináría ou extraordiná,rJa, precedida de apresentação á Mesa do diploma
expedido pela Justiça Eleitoral, o qual será
publicado no "Diário do Congr~sso Nacional",
§ }9 A apresentação do diploma p-oderá

ser felta pelo diplomado, pessoalmente, por
oficio ao Primeiro Secretário ou por interméPROJETO DE RESOLUÇÃO
dio do seu Partido ou de qualquer Senador.
N• 3, de 1989
§_ 21' Presente o diplomado, o Presidente
Adapta o Regimento lntemodoSenado
designará três Senadores para recebê-lo e inFederal ~s disposições da Constituição
troduzi-lo no Plenário, onde, estando todos de
da República Federativa do BrasU, e dá
pé,- prestará o seguinte compromisso: "P!O'outras providências.
meto guardar a Constituição Federal e as leis
do Pafs, desempenhar fiel e lealmente o manO Senado Federal re:solve: .
dato de Senador que ci povo me conferiu e
Art. 19 O Regimento Interno do Senado
sustentar a união,_ a integridade e a indepenFéderal passa a vigorar com as seguintes altedênda do Brasil".
rações:
-§ -3ç- -Quando forem diversos os Senado............................................................- - - - : - - - - ----.----res a prestar compromisso, somente o primeiArt. 2~ O Senado Federal_reunir-se-á:
. ro pronunCiará a fórmula constante do paráa) anualmente, de 15 de -fevereiro a 30 de
grafo :anterior ~ Os demais, um por um, ao
9
junho-e de 1 de agosto a 15 de dezembro,
sei"eni ChamadOs, dirão: "Assim o prometo".
§ 49 Durante o recesso; a posse realizardurante as sessões legislativas ordinárias, observado o disposto no§ 19 do art. 57 da .Consse-á perante o Presidente,_ em solenidade pútitt.dção.
blica em seu Gabinete~ observadas a apresentação do ·diploma e _a preStação do comprob) quando convocado extraordinariamenmisso, devendo o fato ocorrido s_er notidado
te_ o Congresso Nacional.
no "Díái/0 do Congresso Nacional':
Parágrafo único. Nos sessenta dias anterio-§ 59 O Senâdor deverá-tomar posse denres às eleições gerais, o Senado Federal funtro de 90 (noventa) dias Con~dos da ínstalacionará de __acordo_ c_om o disposto no Regição da sessão legislativa ou, se eleito durante
mento _Comum.
____ _
esta, tentados da.diplomação, podendo o praArt. 39 A 1• e a 3• sessões legislativas ordi~
ro ser prorrogado, por motivo justificado, a
nárias de cada legislatura serão precedidas
reqUerimerito _do _interessado, por mais 30
de reuniões preparatórias que obedecerão às
(trinta) dias.
·
seguintes normas:
a) iniciar-se-ão com o quorum mínir'nO de · ··--g B'-T!rfdo o prázo de 90 (noventa) dias,
1/6 (um sexto) da composição do Senado, - se- o Senãdor-nãofuniar posse, e riem requerer
j)forrogaçãO, cOhsidera-se haver renunciado
em horário fixado pela Presidência, observanao mandato, Sendo convocado o 1~ Suplente.
do-se, nas deliberações, o disposto no art. 322;
b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa
Art. 5~ O -1 9 Suplente, convocado para a
anterior, dela excluídos, no inicio de legislasubstitUiÇãO de Senador Jicendado, terá o pratura, aqueles cujo mandato com ela houver
zo de 30{trinta) dias iniprorrogáveis pãra presterminado, ainda que reeleitos;
tar o _çbmprorrUsso, e, nós casos de vaga ou
c) na falta dos membros da Mesa anterior,
de a[astamento nos termos da alínea b do
assumirá a Presidência o mais idoso dentre _art. 43, de 60 (sessenta) dias,,que poderá ser
os presentes, o qual convidará, para os 4 (quaprorrogado, por motivo jUstificado,- a requeritro) lugares de SecretáriOS, S~n_ad_o_re.s_ pertenmento do interessado, por mais 30 (trinta)
centes às representações partidárias mais nudias.
merosas;
.,
§. 1? _Se, -dentro dos prazos estabelecidos
d) a primeira reunião préparafóriâ realineste artigo, o 19 Suplente não tomar posse
zar-se-á:
_
·e rleirl-requerer prorrogação, considera-se haver renunciado ao mandato, sendo convocado
- no início da legislatura, no dia J9 de fevereiro;
____ q-_29 Suplente, que terá, em qualquer hipótese,
-na 3• sessão legislativa ordinária, no mês _ 30-- (tfíntã} dias para prestar o compromisso.
de fevereiro, em data focada pela Presidência;
S 29- O SUPlente, por ocasião da primeira
e) no início de legislatura, os Senadores
convoc.ação~ deverá prestar o compromisso
eleitos prestarão o compromisso regimental
na fonna do artigo anterior e, nas seguintes,

o Presidente comunicará à Casa a sua voha
ao exerd<:io dq_mandato;
Art. 6?~ Nos ca_sos do § 5 9 do art. _4° e §
19· do art. 59, havendo requerimento e findo
o prazo sem ter sido votado, considerar-se-á
concedida a prqrrogação. _
_ __
-- -Art.- -7~- -POr ocasião da posse, 9 Senador
Suplente convocado comunicará à Mesa, por
escrito, o nome parlamentar com que deverá
figurar nas publicações e registras da Casa,
a sua flliação partidária e eventual integração
em Bloco Parlamentar.
Parágrafo .único. A alteração do nome parla-mentar ou de filiação partidária ou a Bloco
Parlamentar deverá ser comunicada, por escrito, à Mesa. vigorando a partir da publicação
no Diário do ConiJr:esso Nacional.
Art. 1O O Senador ou Suplente, por ocasião da posse, inscreverá, em livro especifico,
de próprio punho, seu nome, o nome parlamentar, a respectiva rubrica, flliação partidária
ou a Bloco Parlaffientar. idade, estado civil
e outras declarações que julgar conveniente
· ·
'
fazer.

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

-.....

______

CAPITULO IV
Da Remuneração
Art. 12. A remul).eração do Senador é devida:

1- a partir do início da legislatuca, ao diplomado antes_ da instalação da primeira sessão
legislativa;
n- a partir da expedição do diploma, ao
diplomado posteriormente à instalação;
m-a partir da posse, ao Suplente em exercício.
Parágrafo único. Na hipótese do art. 43, b
, o Senador poderá optar pela remuneração
do mandato (const. art_56, § 39)
Art 13. Supriinido.
Art. 14. Suprimido.
Art. 15 . .SuprfniídO:
·
Art 16. -0 ·Senador poderá fazer uso da
palavra:
I - na primeira meia liOrá- -da sessão, por
5 (cinco) min-utos; improrroQáVel, pãrã breves
: comunicações~ Vedados apartes;·
11-nos 6D {Sessenta) minutos_ que Se seguiram às breves comunicações, por 20 (vinte)
minutos;
lU - se Líder;
a} nos 30 (trinta) minutos que antecede-rem a Ordem do Dia, para comu-nicações de
interesse partidário, obedecida a seguinte proporcionalidade:
1) por 5 (cinco) ininutos~se o-seu "Partido
congregar menos de 10 (dez) Senadores;
2) pelo tempo de 5 (cínco) a 15 (quinze)
minutos, nos demais casOs, calculado em fun_ ção do número de integrantes de seú Partido
ou de Bloco Parlamentar, na proporção de
112 (meio) minuto por Senador;
b) após a Ordem do Dia, pelo prazo de
30 (trinta) minutos, duas vezes por semana,
com preferência sobre os oradores inscritos:
IV- na disCuSsão de qualquer proposição
(arl 304), uma só vez, pelo prazo de 10 (dez)
minutos;
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V - na discussão de redaç:ão final, uma
só vez, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, o
re1ator e um Senador de cada Partido ou Bloco
Parlamen!f'.r;
VI- p6 encaminhamento de votaç_ão (arts.
343 e345), uma só vez, por5 (cinco) minutos;

VII- em explicação pessoal, em qualquer
fase da sessão, se nominalmente citado na

ocasião, para esdarecimento de ato ou fato
que lhe tenha sido_ atribuid.o __ern discurso ou

aparte, não sendo a pa1avra dada, com essa
fmalidade, a mais de 2 (dois) oradores na Ordem do Dia, por 3 (três) minutos;

vm- em qualquer fase da sessão, por 3
(três) minutos:
a) pela ordem, para indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação quanto à

obse!Vância do Regimento, indicação de falha
ou equivoco_ em relação à matéria da-Odem

da sessão, devendo ser rigorosamente obserVada a ordem de inScrição.
§ 1? osenadorsópoderáusardapalavra
mais de 2 (duas) vezes por semana, se não
houver outro orador inscrito que pret~nda
- ocupar·a Tribuna.
§ 29 A inscrição _será para cada sessão,
podendo ser aceita com antecedência não superior a 2 (duas) sessões ordinárias, salvo para
as breves comunicações, qu.:indo serâ diária.
Art. 21.

Ao Senador é vedado:

a) _usar de expressões descorteses ou insul-

tuosas;
b) falar contra resultado de deliberação deJinitivã-do Plenári_o, ~Ivo em explicação pessoal.
Art. 22. Suprimido.

do Dia, vedado abordar assunto já resolvido
Art.35. À vacância, em qualquer hipótese,
pela Presidência;
- será comunicada pelo Presidente ao Plenário.
b) para suscitar questões de ordem, nos
Parágrafo único. Nos casos do artigo antetermos do art. 444;
rior. nas24 (vinte e quatro) horas que se_seguic) para _contraditar questão de ordem;
rem à publicação da comunicação de vacânIX- após _a Odem do Dia, pelo prazo de
cia, qualquer Senador dela poderá interpor re30 (trinta) minutos, para as consideraçôes que curso para o Plenário, que deliberará, ouvida
entender (art. 199_), prorrogável este prazo por
â Comissão de Constituição e Justiça.
Art. 36. Perde o mandato (Const., art 55}
mais 30 (trinta) minUtos, uma vez por semana,
às quartas-feiras;
o Senador:
X-para apartear, pelo prazo-de 2 (dois)
I - que infringir qualquer das proibições
minutos, obedecidas as seguintes normas:
constantes _do art. 54 da Constituição;
a) o aparte dependerá de permissão do
II- cujo procedimento for declarado inorador, subordinando-se, em tudo que lhe for
compatível com o decoro parlamentar;
aplicável, às disposições referentes· aos debaIII- que deixar de comparecer à terça parte
tes;
- das sessões ordinárias do Senado, em- cada
b) não serão permitidos apartes:
sessão legislativa anual, salvo licença ou mis-ao Presidente;
são autorizada;
- a parecer oral;
N- que perder ou tiver suspensos os direi- a encaminhamento de votação, salvo nos
tos_ políticos;
casos de requerimento de homenagem de peV- quando o· decretar a Justiça Eleitoral;
sar o_u de voto_de aplauso ou semelhante;
VI- que sofrer condenação criminal em
- a explicação pessoal;
setença definitiva e irrecorrível.
- a questã_o de ordem;
§ 1~ É incompatível com o decoro parla- a breve comunicação;
meti.tãf o ab_uso das prerrogativas asseguradas
- a contradita a questão de ordem;
ao Senador e a percepção de vantagens indec) o aparte não poderá ser paralelo a disvidas (Const, art. 55 § I 0 .).
curso;
§ 2~ Nos casos dos incisos I, ne VI, a perda
d) a recusa de permissão para apartear será
do mandato será cedida pelo Senado Federal,
sempre compreendida em caráter geral, ainda
por voto secreto e maioria absoluta, mediante
que proferida em relação a 1 (um) só Senador; provocação da Mesa ou de_ Partido político
e) o aparte proferido sem permissão do
representado no Congresso Nacional.
orador não será publicado;
§ 39 Nos casos dos incisos III a V, a perda
f) ao apartear, o Seriãdor conservar-se-á
será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação âe qualquer Senador, ou
sentado e falará ao microfone;
XI- para interpelar Ministro de Estado, por
de partido político representado no Congresso
10 \dez) minutos; e para a réplica, por 5 (cinco) _ Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 4~ A representação será encaminhada
minutos (art. 419, j).
à Comissão de Constituição e Justiça que pro§ 1o I:: vedado ao orador tratar de assunto
estranho à matéria em apreciação ou à finaliferirá seu pàrecer em 15 (quinze) dias, condade do dispositivo em que se basear a conCluindo:
a} nos casos dos incisos I, II, e VI, pela aceicessão da palavra.
§ 2~ Aplica-se o disposto no n~ 1 da alínea
tação da representação para exame ou pelo
ado inciso lU deste artigo ao representante de
seu arqUivamento;
_ b) no caso-do inciso m, pela procedência,
partido que não atende às exigências estabe·
ou não, da repreSêritaÇão.
lecldas no art. 64.
§ 5~ O parecer da Comissão de Cohstituição de Justiça, lido e publicado no "Diário
Art. 19. Haverá, sobre a mesa, livro espedo Congresso Nacional" e em avu1sos, será:
a) nos casos dos incisos I, U e VI, incluído
cial no qual se inscreverão os ·senadore·s que
quiserem usar da palavra, nas diversas fases na Orderri-do Dia após o interstício regimental;
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b} no caso do inciso m, encaminhado à Mesa........................................
para deciSão.
,......................................... .
Art. 40. As imunidades dos Senadores
subsistirão durante o estado de sítio, s6 podendo ser suspensas mediante voto de dois terços
dos membros da Casa, nos casos de atas praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatível com a execução _

da..~~~.~~.iC::~~~~:..~~· 53:;,,;;§_;,7.;')::..- - - .. Act. 42. Considera-se ausente o Senador
cujo nome não conste das listas de comparecimento.
§ 1~ A ausência do Senador em licença,
em missão autorizada, ou a serviço do Senado,_
não será considerada como falta.
§ 29 Para efeito do disposto no art. 55,
II1, não será considerada a ausência do Senador nos 60 (sessenta}, dias anteriores às eleíções gerais.
Art. 43. O senador deverá comunicar ao
Presidente sempre que:
a) se ausentar do pais;
b) assumir cargo de Ministro de Estado,
de Governador de Território, de SecretáriO de
Estado, do Distrito Federal, de Território, de
Prefeitura de Capital ou de chefe de missão
diplomática temporária (Const, Art. 56, [).
Parágrafo único. Ao comunicar o Se:U afastamento, no caso da alínea a, o Senador deverá mencionar ó réSpedivci prazo.
Art. 44. Mediante delib_eração do Plenário,
o Senador poderá desempenhar missão no
País ou no exterior (COnst, art. 55, III}.
§ }9 A autorização Poderá ser:
a) solicitada pelo interessado;
b) proposta:
1)pela Presidência, quando de sua autoria
a indiCação;
2) pela Comissão de Relações Exteriores,
no caso de missão a realizar-se no estrangeiro;
3) pela Comissão que tiver maior pertinência, no caso de missão- a realizar-se no Pafs;
4) pelo Uder do Bloco Parlamentar ou do
Partido a que pertença o interessado.
§ 2? Na solicitação ou na proposta deverá
ser mencionado o prazo de afastamento do
Semidor.
§ 39 A solicitação ou proposta ~era lida
no Expediente e votãda em seguida à Ordem
do Dia da mesma sessão.
§ 49 No caso da alínea a e item 4 da alínea
b do § 1,, será ouvida a ComissãO de Relações
EXteriOres óu a qúe tiver-mãTor pertinência,
sendo o parecer ofereddo, por escrito_ou oralmente, de acordo com o disposto no art. 381,
I.

Art, _46, O Senador afastado do exercíc:io
do rilaridato· não pOderá- ser incumbido de
representação da Casa, de Comissão, ou de
grupo parlamentar.
Art. 47. Para os efeitos do disPosto no inciso I1l do art. 55 da ConstitUição, õ Senador
poderá:
1- quando, por motivo de doença, se encontre impossibilitado de comparer às- ses~
sões do Senado, requerer licença, instruída
com laudo de inspeção de saúde, subscrito
por 3 (três) ritédicos;
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n- solicitar licença para tratar de inte_re_sses
particulares, desde que _o afastamento não ul~
trapasse 120 (cento e vinte) dias por sessão
legislativa (Const, arl 56, 11).
§ 1~ O quorum para votação do_ requerimento prevista=no inciso I é de 1/10 (um décimo) do total de Senadores.
_
§ 2~ Apresentado o requerimento e não
havendo quorum para deliberação durante 4
(duas) sessões ordinárias consecutivas, será

despachado pelo Presidente ''ad referendum"
do Plenário.
--- _
_
§ 3~" É licito ao Senªdo_r deSiSti_r a qual~
quer tempo de licença que lhe tenha sido concedida, salvo se, em decorrência dela, haja
sido convocado Suplente, quando a desistência somente poderá ocorrer uma vez decorrido
o prazo de 120 (cento e vinte}_ dias. _

Art. 48. Considera-se como licença concedia. para os efeitos do art 55, inciso lll,_ da
Constituição, o não-comparecimento às sessões, do Senador temporariamente privado da
liberdade, em virtude de processo crimina1 em
curso.
Art. 49. Dar-se-á a convocação de Su~
plente nos casos de vaga, de afa~menf:q_ do
exercício do mandato para investidura nos cargos referidos no art. 43, b, ou de licença por
prazo superior a 120 {cento e viil.te) dias.

•. _1,,3j .decic;lir a.s questões de ordem;_
14) orientar as discussões e fixar oS Pontos

s_obre que devam versar, podendo, quando
conveniente, dividir as proposições para fins
de votaç-ão;
1_5_)_ d_çU" posse aos Senadores;
16) convocar Suplente de _Senador;
17) comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral a ocorrência de vaga de Senador, quando
não haja Suplente a convoc_ar e faltarem mais
4_e JS (quinze} meses para o término do man~
dato;
18) propor ao Plenário a iridicação de Senador para desempenhar missão temporári!l
no País ou no exterior~
__ J9J propor ao Plenário a constituição de
Çpl)'lissãq para a representação externa do Senado;
20) designar oradÕies para as sessões especiais do Senado e ses..sões solenes do Congresso Nacional;
21) aesignar substitutos dexnembros das
Comissões e nomear Relator e.m Plenário;
22) convidar, se necessário, o Relator ou
o Presidente da Comissão_il exPlicar-aS conclusões de Se!J parecer;
23) desempatar as votações, quando ostensivas;
24-) _proclamar o resultado das votações;
25) despachar, de acordo com o disposto
no art. 45 e no § 2 9 do ãrt. 47, requerimento
de licença de Senador;
_
26) despachar os requerimentos constantes do art. 2:37, e inciso I do art. 238;
27) assinar os autógrafos Oos -projetes e
emendas a serem remetido_s a· Câmara dos
Deputados, e dos projetas destinados à san__
ção;
28) promulgar as Resoluções do Senado
e os Decretos Legislativos;
29) assinar a correSpbndênda dirígida pelo
Senado às ~_guintes autoridades:
-Presidente da República;
- Vice-Presidente çl.;1 República;
---Presidente da Câ_mara dos Deputados;
...;.;. Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores do País, entre
estes induido o Tribunal de COntas da Clnião;
-Chefe de Governos ~~angeiros e se1.!5
representantes no Brasil;
__;;;__Presidentes das Casas ·de Parlamento do
estrangeiro;
·· -Governadores dos Esta·dos, do Distrito
Federal e dos T enitórios Federais;
-Presidentes d_;;~s Assembléias Legislativas
dos Estados;
-Autoridades Judiciárias, em resposta a
pe'didos de informações sobre assuntos pertinentes ao Senado, no curso de feitos judiciais;

Art._ 51. A assunção de cargo de Ministro
de Estado, de Governador de Território e de
Secretário de Estado, do Distrito Federal,_ de
Tenitório, de Prefeitura de Capital ou de Chefe
de missão diplomática temporária, implicará
renúncia ao cargo que o Senador ~erça na
Mesa
Art 52. Ao Presidente compete:
1) exercer as atribuições previstas nos arts.
57, § 6•, I e n, 66, § 7•, eEO, da Constituição;
2) velar pelo respeito às prerrogativas do
Senado e às imunidades dos Senadores;
3) convocar e presidir as sessões do Senado e "as sessões conjuli.tas- do CongreSso' Nacional;
4) propor a transformação -de sessão pública em secreta;
5) propor a prorrogação da sessão;
6} designar a Ordem -do Dia das sessões
e retirar matéria da pauta para cumprimento
de despacho, correção de erro ou omissão
no avulso e para sanar falhas d_a instrução;
7) fazer ao Plenário, em qualquer momento, comunicação de interesse do Senado e
do País;
8) fazer observar nª ~ssão a CQnsti4,1ição,
as leis e este Regimento;
_
9) assinar as Atas das sessões secretas,
uma vez aprovadas;
30) autori_zat_;;3_ divulgação das sessões, nos
10) detenninar o destino do.expediente li- termos do disposto no ãrt 2.09;
do, e dJstribuir as matérias às comissões;
31) promover a publicação dos debates e
11) ímpugnar as propos[ções que lhe parede todos _os tr<WaJhªdo5! e atQS do Senado,
çam contrárias à Constituição, às leis, ou a
irçtpedindo a de expressões ved~das por este
este Regimento, ressalva_ç:io ao autor ~:_ecursos Regimef!t9, inclusive quando constantes de
para o Plenário, que decidirá após audiência
documento lido pelo orador;
da Comissão de Constit\J]ção e Justiça; ~
. . 32} avocar a representação do Senado
12) declarar prejudicada proposição que __ quando se trate de atos públicos de especial
assim deva ser _considerada na conforr;nidade ~levânclCJ, e não seja possível designar Comisregimental;
são ou Senador para esse fim;
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33) resolver, ouvido o Plenário, qualquer
ê::ã.SO- nào previsto rieSté Regimento;
34) presidir as reuniiles da Comissão Diretora, podendo discutir e votar;
35) autorizar a programação de desembolso de despesas da administração do Senado~
conforme_ deliberaçãO da Coinissijo Diretora
ou da própria Casa;
36) auiorizad,o pela Comissão Diretorá, nomear; exonerm-, demitjr,_ transferir, readaptar,
aposentar; promover, conceder licença e praticar, de acordo com Q estabelecido no Regula·
-Tnenfu Administrativo dO Senado F eçleral,
·qUaisqUer outros aiõs referentes aos Servido-_
res da Casa~
37) suprimido;
38) _re_qiJiSitaf dOs serviços da Casa oS funcionários que julgar neCessários para os trabalhos do seu gabinete;
39) designar e dispensar a pessoal do seu Q:abinete.
·
· ·
-............,_ .........._,

___

Art. 52.A. Na distribuição das matérias
subordinadas, na forma do art. 95-B deste Re-_
gimento, à apreciação conclusiva das Comissões, o Presidente do Sena,do,_ quando a proposição tiver seu mértto vinculado a mais de
uma Comissão, poderá:
a} definir qual a Comissão de maior pertinência que deve decidir sobre a matérfa;
b} distribuir as propOsições às ComissÕes
de Mérito e determi_nar que o estudo do projeto
seja feito em reunião conjunta, observado, no
-que couber, o art. 131 deste Regulamento.

··········-------·-----------..........._
Art. 55.- Ao- t., Vice-Presídente compete:

a} substituir o Presidente as suas faltas ou
impedimentos;
b} exercer a_s atribu>ões __estabelecidas no
§ 7 9, do art. 66 da Constituição, quando nijo
as tenha exercido o Presidente;
c} designar e dispensar o pessoal do seu
gabinete.

--Ãrt~-5~..~........=~~-~-~-·===-··-··-:

. . . .~." .

K ..................................____,,_.___ ,_
1 .............................____ ,__ , ____ ,.,,_

2. O pessoal dos gabinetes dos Secretários, dos Uderes da Maioria; dã Minoria e
do Governo, dos Presidentes de Comissões ·
e dos demaiS senadores, mediante proposta
dos respectivos titulares.
_,....."
,~~-,·--·---~
Art. 62. Os membros da Mesa serao elei~
tos para mandato de 2 (dois) anos, vedada
a recondução para o mesmo cargo na eleição
imediatamente subseqüente (Consl,_ art. 57-,
§ 4').
Art. 63 .. A eleição dos Membros da Mesa
será feita em escrutínio secreto·e-·marõrra de
votos, presente a maioria dã composJç:ao do
Senado, assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos Partidos ou
dos Blo-cos Parlamentares com atuação n_o
Senado.

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

TÍTULO fil-A

Dos Blocos Parlamentares
Art. 63A As RepresentaçõeS Pa_rtid~as
poderão constituir Bloco Parlamentar.
-

,.--
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Parágrafo único. Somente será admitida
a formação de Bloco Parlamentar que represente, no mínimo, 1/10 (um décimo) da composição do Senado Federal.
Art. 63.8. O Bloco Parlamentar terá Líder,
a ser indicado dentre os üderes dos Partidos
que o compõem.
Parágraro único. Os demais Lideres assumirão, preferencialmente, as funções de VkeLideres do Bloco Parlamentar, na ordem indicada pelo Titular da liderança.
Art. 63.C. O Bloco Parlamentar composto de Partidos que não atendam as exigências
do artigo 64, caput, escolherá o Líder e os
Vice-Líderes dentre os seus integrantes.
Art. 63.D. Aplica-se ao Líder do Bloco
Parlamentar o disposto nos art. 65.
TfrULO IV
DosUderes

Federal poderá atender ao convite, mediante
proposta da Presidência, aprovada, por qualquer número, pelo Plenário.
Art. 69. A representação externa do Senado far-se-á por Comissão ou por um Senador.

Arl 70. É lícito ao Presidente avocar a representação do Senado quando se trate de
ato de e?Ccepcional relevo.

_Art. 71, Na impossibilidade de haver deliberação do Plenário, o Presidente poderá autorizar representação externa para:
1) chegada ou partida de personalidade de
destaque na vida pública nacional ou internacional;

2) solenidade de relevante expressão nadona] ou internaciona1;
3) funeral ou cerimônia fúnebre em que,

regimentalmente, caiba essa representação.
Parágrafo único. O Presidente dará cofi.ll.eciiriento da providência adotada ao Senado, na primeira sessão que se realizar.
Art. 72. O Senado terá Comissões PerrrlanenteS e Temporárias (Const., art. 59).
Art. 73. As Comissões Permanentes são
as seguintes:
1) Diretora (CDir);
2) Comissão de Política Urbana, Rural e
Meio Ambiente (CPR);
3) De Constituição e Justiça (CCJ);
4) de Economia, Finanças e Ciência e T ec-

§ 2? Õ.uando se tratar de Comissão Externa, finda a tarefa, deverá ser comunlcado ao
Senado o desempenho de sua missão.
§ 39 O Prazo das Comissões Temporárias
é contada a partir da publicação dos atas que
as crtarem, suspendendo-se nos periodos de
recesso do Congresso Nacional.
§ 49 Em qualquer hip6tese o prazo da Comissão Parlamentar áe Inquérito não poderá
ultrapassar o período da legislatura em que
foi criada.
Art 78. A Comissão diretora é constituída
dos titulares da Mesa, tendo as demais Comissões Permanentes o ·seguinte número de
membros:
1) Política Urbana, Rural e Meio Ambiente,
9 (nove);

2)
3)

Constituição e Justiça, 13 (treze);
Economia, Fmancas e Ciência e Tecnologi~, 13 (treze);
4) Educação, Cultura ~._Comunicação, 9
(nove);
5) Transportes, Obras e Administração
Pública, 9 (nove);

Art. 64. A Maioria, a Minoria e as Representações Partidárias com número de membros superior a 1120 (um vinte avos) da composição do Senado Federa] terão Uderes e
\/ice-Líderes.
6) Redação, 5 (cinco);
§ 1o A Maioria é integrada por Bloco Par7) Relações Exteriores, 9 (nove);.
lamentar ou Partido que represente a maioria
.8) .. Seguridade Social, 11 (onze);
absoluta da Casa.
9) Fiscalização_~ Conti:Qie,.11 (onze).
§ 29 Formada a Maioria, a Minoria será
§ J9 O inembro ·da··c-omissão Diretora
aquela integrada por Bloco Parlamentar ou
não poderá fazer parte" de outra Comissão PerRepresentação Partidária que se lhe seguir em
nologia (CET);
manente, salvo a de Redação.
número de integrantes.
§ 2o Além das Comissões de Redação e
5Lde Educação, Cultur~ e Comunicação
§ 39 A constituição da Maioria e da Mino(CEC);
de FiscaJização e-controle, cada senador so~
ria será comunicada à Mesa pelos Líderes dos
6) e Transportes, Obras e Administração
I:OEinte poderá integrar 2 (duas) Comissões,
Blocos Palamentares ou das Representações Pública (CTQ);
uma como titular e outra como suplente..
7) e Redação (CR);
Partidárias que as compõem.
-~··M···ao~····s;;;;rd~:····
8) de Relações Exteriores (CRE);
§ 4? O Uder da Maioria e o da Minoria
serão os Líderes dos Blocos Parlamentares
Art. 81. Oi ffiembros das comissões se9) de Seguridade Social (CSS);
que as compõem e as funções de Vice-Ude10) de Fiscalização e Controle (CFC).
rão designadOs pelo presidente, por indicação
rança serão exercidas pelos demais Lideres
Art. 74. Suprimido.
escrita dos respectivos líderes, assegurada,
Art. 75. As ComissõeS Temporárias se- . tanto quanto possível, a representação propordas Representações Parttdárías que integram
os respectivos Blocos Parlamentares.
rão:
cional dos partidos ou blocos parlamentares
a) Internas - as previstas no Regimento
§ 59 Na hipótese de nenhum Bloco Parlacom "a.tuftção no Senado Federal(Const. art.
mentar alcançar a maioria absoluta, assume
para finalidade específica;
58, §1').
as funções constitucionais e regimentais da
b) Externas -:- destinadas a representar o
Art. 82. Suprimido.
Maioria o Líder do Bloco Parlamentar ou ReSenado em congressos, solenidades e outros
1\it. .83. · Suprimido.
presentação Partidária que. tiver o maior núatos públicos;
Art. 84. Os líderes; uma vez indicados,
mero de representantes, e da Minoria, o Uder
c) Suprimido;
reunir-se-ão para fixar a representação de cad) Parlamentares de Inquérito - criadas
do Bloco Parlamentar ou Representação Partida partido ou de bloco parlamentar nas Codária que se lhe seguir em número de intenos termos do§ 3°, do art. 58 da Constituição.
missões Permanentes.
grantes.
Art. 85: Estabelecida a representação nuArt. 76. As Comissões Externas serão
§ 69 A indicação dos Líderes partidários
médca dos partidos ou blocos parlamentares
criadas por deliberação do Plenário, a requeriserá feita no início da sessão legislativa e conas comissões, os líderes entregarão à Mesa,
mento de qualquer Senador ou Comissão, ou
municada à Mesa em documento subscrito
nas 48 (quarenta e. oito) horas subseqüentes,
por proposta do Presidente.
pela maioria dos membros do Partido.
as indicações dos titulares e suplentes.
Parágrafo único. O Requerimento deverá
§ 79 Os Vice-Uderes das Representações
Parágrafo único. Recebidas as indicações,
indicar o objetivo da Comissão e o núinero
Partidárias serão indicados pelos respectivos
o presidente fará a designação das comissões.
de seus membros.
lideres.
-Art. 77. AsComlssõesTemporáriasse exArt. 86. O lugar na comissão pertence ao
§ & O Presidente da República poderá in- . tingu"em:
partido ou bloCo parlamentar, competindo ao
dicar o Uder do Govêlno.
I - pela conclusão da sua tarefa;
respectivo líder solicitar, em documento escri§ 99 Suprimido~ _ ·
II--ao término do respectivo prazo;
to, a substituição de titular ou suplente por
§ 1O. Suprimido.
III- ao término da sessão legislativa ordiele indicado.
---""Titlria.
§ 1~' Em caso de desligamento do partido·
§ 11. Suprimido.
_- § 1-9 É licito à co~lSsão que não tenha ou bloco parlamentar, o membro da comissão
Art 66. Suprimido.
concluí.do a sua tarefa, re_querer a prorrogação será substituido sem que se altere, até o encerArt 67. Suprfmido.
do respectivo prazo:
ramento da sessão legislativa, a proporciona__ . a) no caso do inciso U, por temo determi- lidade estabelecida no início da mesma sesTÍTULO V
são.
Art 68. Quando solicitado a se [azer renado não superior a 1 (um) ano;
§ 2~ O disposto neste artigo não se aplica
presentar em ato ou solenidade de cunho in~
b} no caso do'inciso III, atê .o. término da
aos membros-da comissão Diretora.
temacional, nacional ou regional, o Senado
sessão legislativa seguinte.

.............._
..........._,._ .___
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Art.

87. A designação dos membros das

Comissões Temporárias será feita:
.
I - para as Internas, nas _oportunidades estabeleddas neste Regimento;
n- para as Externas, imediatalnente após
a aprovação do requerimento que der motivo

a sua criação;
III- suprimido~
Art. 88. As Comis.sões Permanentes, ex-

ceto a Diretora, terão suplente em número
igual ao de titulares.
Art 89. ·compete ao suplente substituir o
membro da comissão:
a) eventualmente, nos seus impedimentos,
para quorum nas reuniõ_es;
b) por determinados perfodos, nas hipóteses_ previstas nos arts. 4.',3,44 e 47.
§ 1? A convocação serâ feita pelo presidente da comissão, ob~dedda a ordem numérica e a representatividade.

§ 4? Em caso de vaga dos cargos de presidenfe_o_u rl_e vice-presidente, far-se--á o preenç:_hi_rnellto por meio_ -de eleição realizada nos
5 (cinco) dias que se seguirem à vacância,
salvo se fªltarem menos de 60 (sessenta) dias
para o término _da__sessão legislativa,
§ 5"' Aceitar_ função prevista no art. 43, b,
importa renúncia ao cargo -âe piesidente ou
vice-presidente,
.
§ 69 Ao mandato de presidente e Vice-preM
siclente d~__Comissões Permanentes aplicar~
se-á o 4.Lsposto no artigo 62.

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

______
· TfrULO VI

Dà Con?j:Jetênc/a
SEÇÃOI
Das Dispos_ições Gerais

A Às comissões c~~pete:
§ 29 Ao suplente poderá ser distribuída
1- discutir e votar projeto de lei nos termos
proposição para relatar quando:
do art. 95-8;
1) se tratar de substiJ:uiç_ão prevista na alí11- realizar audiências públicas com enti~
nea b;
_
dades da sociedade civil;
2) se tratar de matéria em re-gime de urlll- convocar Ministros de Estado para
gência;
_
_
prestar informações_ sobre assuntos inerentes
3) o volume das matérias despachadas à
a suas atribl,lições;
comissão assim o jUS:tifique.
lV- re~e~r petições, rec;lamações, repre~
§ 3-~ Nas hipóteses dos itens 2 e 3 do parásentações ou queixas de qualquer pessoa congrafo anterior, se a representação do bloco
tra a tos ou omissões das autoridades. ou entiparlamentar ou do partido a que pertencer
dades públicas;
o suplente estiver completa na reunião, o seu
·V- solicitar depoimento de qualquer autovoto só será computado em relação à matéria
ridade ou cidadão;
que relatar, deixando de participar da delibeVI- apreciar prograrrlas- de obras, planos
ração o suplente convocado por último ou,
nacionais, regionais e setorias de desenvolna inexistência des~. o último dos titulares -vimente e sobre eles emitir parecer (Const.
do bloco parlamentar 0_1,190 partido, confórrTie -- art. 58, § 29)_._ ~m interação çqri1 a Comissão
a lista oficial da comi5$ão publicada no Dián'o
Mista Petmane_i'l.te de que trata o § 1" _do art.
do Congresso Nacion?Jf.
166 da ConstitUição;
§ 49 Serão devolvidas ao presidente da
VIJ- propor a sustação dos" atos normacomissão, para serem redistribuída§, as protivos do Poder Executivo que exorbitem do
posições em poder de titular ou suplente que
poder- regulamentar;
se afastar do exercício do mandato nos casos
dos arts. 43, 44 e 47. . .. .
· . ·
VIII- aC:ompánhélr junto aõ governo a ela~
Art. 90. Em caso de iinpedimerito tempo- -·b-OfãçãÔ d8 prôj)õSta orçamentária, bem corário de membro da comissão e n~o havendo mo sua execUção;
IX- r~alizaf di1igência;
suplente a convocar, o presidente desta soliciX-estudar qualquer-assunto compreentará à Presidência da Me~ _a d~s~ação de
didO n~s atr}buições do S~n~dO.
substituto, devendo "'~glha recª-.lr em senador do mesmo partido ou_ bloco parlamentar
Art. 95.b. Às Comissões, no âmbito de
do substituído, salvo se os demais r~presen suas atn'buJções, cabe, dispensada a competantes desse partido ou bloco não puderem
tênci"' do Plenário, nos termos do art, ,58, §
ou não quizerem aceitar a d~signação. _
29, I, da Constituiç_áQ, disc:utii v:o~r:
..................
.
I-projeto de lei ordinária d_e autoria de
Art 93. Dentro d~5 (ciri.co) dias, a colitãr senador, ressalvado o projeto de código;
· [[-projetas de resolução que versem so~
da designação de seus membros, cada comispre a suspensão da execução, no todo _ou_ em
são reunir-se-á para instalar seus trabaLhos e
eleger, em escrutínio secreto, o seu presidente p?Jrte, de lei declara~ inconstitudanal por decisão definiU~~ do Supremo Tribunal Federal.
e vice-presidente.
§ 1~ Em cas_o- do não-cumprimento do · § 1~ O presidente do Senado, ouvidas as
lideranças, pdderá conferir__ às Comissões a
disposto neste artigo, ficarão investidos nos
cargos os dois títulareS mais idosos, até que competência de apreciar, ainda, conclusivaménte, as seguintes matérias:
se realize a eleição.
1- tratados ou acordos internacionais;
§ 2? Ocorrendo empate, a eleiçiio será reU-=:autorização, em terras. indígenas, da expetida no dia seguinte; verificando-se novo
empate, será considerado eleito o mais idoso. ploração_ e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
§ 3<> Quando aos trabalhos de qualquer
ITJ- aprovação da alienação ou concessão
comissão não comparecerem o presidente e
de terras públicas com área sup_erior a dois
o vtce-presidente, caberá ao mais idoso dos
mil e quinhentos hectares.
títulares presidi~la.

______

_______

...,~-

Art. 95.

e
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§ 29 Encerrada a apreciação conclusiva
dos projetes a que se refere este artigo, a deciSãO da comissão será co_m_unicaçla ao_ presi':.
dente_ do Sena-dO para ciência do Plenário e
publicação no Dián'o do Congresso NaCional.
§ 3? No prazo _de 72 (setenta e duas) horas, contado -~ páitíf da publicação referida
no parágrafo -anterior, poderá ser interposto
recurso para discussão e votação da matéria
-pelo Senado.
§ 49 O recurso, assiiladO por 1110 (um
dédffiO) âoS rriidfibfoSao Senado, será diri__gido ao presidente da Casa.
§ _5'1 _Esgotadó ·a prazo preVisto nb § 39,
sem fnterPOSição de recurso, o projeto será,
conforme o caso, arquivado, promulgado ou
remetido _à Ornara._
Art. 95.C:. __ À audiência pública será reali~zadct pela comissão para:
[-instruir matéria sob- sua apreciação;
[[-tratar de ãsslmto âe interesse público
relevante.
·
- ." · ·_ __
_
Parágrafo úriko. A audiência pública poderá ser realizada por solicitação de entidades
da sociedade civiL
Art. 95.D. Os d<:Poimentos serão prestados por escrito e de forma condl,lsiva. __, ..
§ ]9 Na hipótese de haver defensores e
opositores, relativamente à matéria- objeto de
exame. a <:omissão procederá de formÇL que
. possibilite a _audiência de todaS iis -partes· interessadas.
.
§ 2 9 Os membros da càmissão POderão,
terminada a leitura, interpelar o orador exclusi~
V<Jmente sobre: a exposição lida, por prazO
.nunca superior _a três minutos.
§ 39 Q orador terá Q rnesmo prazo para
responder a cada_senador, sendo-lhe vedado
~-interpelar os membros _da cornis~ão.
Art. 95.E. Da reunião de audiência pública iaVra~se-á uma ·ata, arquivando-se, nó'- âmbito da comissão, os pronunciamentos es:<:ritos e documentos que os acompanharem.
Parágrafo único. Será admítído, a qualquer tempo, ,a requerimento de senador, o
traslado de peças.
Art 95.F. A comissão receberá petições,
Teclamações, representaçõ~s ou queixas de
·qualquer pessoa contra ato ou omissão de
autoridade: ou entidade pública sobre assunto
de sua competência.
§ }9 _ Os pedidos referidoS no cãj)U{Cleste
artigo serão encaminhados por esCrif.é: com
a identificação do autor.
§ 2 9 Os pedidos serão _distnbuídos a um
, relator Que os apreciará e apresentará relatório
com sugestões quanto às providências a serem tomadas, pela comissão, pela Mesa ou
pelo Ministério Público.
§ 39 O relatório será discutido e votado,
na comissão. tomando a forma de projeto de
resolução se contiver providência a ser tomada por outrã instância cjue não~- a da própria
comissã-o.

SEÇÃOII
Das Atribuições Específicas

Art. 96. Às Comissões Perm~_nentes
compete estudar e emitir pareCer· sobre os_
'assuntos- submetidos ,a_o seu exame.
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Art 97, A comissão Diretora compete:
1- exercer a administração interna do Senado, autorizando a programação financeira

de desembolso, nos limites das verbas concedidas, e tomando as providências necessárias
à regularidade do trabalho legislativo;
n- regular a polfcia interna;

III- propor, privativamente, ao Sefli!do,
projeto de resolução dispondo sobre sua orga-

nização, funcionamento, política, criação,
transformação ou extinção de cargos, empregos e função de seus serviços, e fiXação da
respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (Const., ait 52, XUI);
!V- autorizar o presidente a nomear, exo-

nerar, transferir, readaptar, aposentar, promover e conceder licença aos funcionárioS, de

posição sujeita ao exame do Senado, exceto
as seguintes em que a sua audiência depende
de deliberação do Plenário:
a) os requerimentos não compreendidos
nos casos em que este Regimento exige o
seu Parecer;
b) as indicações, quando seja da competência exclusiva de outra comissão.
II- ressalvadas as atribuídas às demais comissões, emitir pareCer, ·quanto ao mérito, soR
bre as-matérias da competência legislativa da
União, espedãlmente as seguintes:
1) criação de estados e territórios;
2) incorporação ou desmembramento de
áreas de estadO ou de territórios;
3) estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal;
4) defesa territorial, aeroespacial, civil e
mobilização nacional;
5) Forças Armadas de terra, mar e ar;
6) requisições cMs e militares;
7) declaração de guerra e celebração de

acordo com o estabelecido no Regulamento
da Secretaria;
-- V- conceder aos funcionários da Secretaria autorização para prestarem serviços a oupaz;
tros órgãos do poder públfco ou aceitarem
8) passagem de forças estrangeiras e sua
missões estranhas ao Senado;
VI-emitir, obrigatoriamente, parecer so- _ permanência no território nacional;
9) corpo_s de bombeiros militares;
bre as proposições que digam respeito ao ser10) polfcia, inclusive marítima, aérea e de
viço e ao pessoal da Secretaria e as que aJtefronteira;
rem este Regimento, saJvo o -disposto no art.
442,§29,item2;
"
' · ·
11} segurança pública;
VIl- organizar e remeter ao Poder Execu12} anistia;
tivo o orçamento do Senado, a fim de _ser
13) direito civil, comercial, penal, procesincorporado à proposta do OrÇamento Geral
sual, e1eitoral, aeronáutico, espacial, marít~o
da União;
e penitenciário;
VID-.,encaminhar ao Tribunal de Contas o
14} desapropriação;
balanço da receita e da despesa efetuadas em
15) nacionalidade, cidadania e naturalizacada exercício fll).anceiro (art. 436).
ção, entrada, extradição e expulsão de estranParágrafo único; - Os esclarecimentos_ ao
geiros, emigração e imigração;
Plenário sobre a tos da competência da comis16) uso dos slmbolos na_ci_onais;
são Diretora serão prestados, oralmente, por
17} perda de mandato de Senador;
Relator ou pelo 1°-Secretário.
18) pedldo de licença de incorporação de
Art 98. À comissão de PolíUca Urbana,
Senador às forças armadas;
Rural e Meio Ambiente compete opinar sobre _
19} escolha de Ministro do Supremo Tribuproposições pertinentes aos seguintes assunnal Federal, dos Tribunais Superiores, do Pro'i:os:
curadOr-Geral_ da República e de Governador
1- direito agrário e direito_Urbanfstlco;
de Território;
11- agricultura, pecuária, org-anização -do
20) destituiçã9 d9 P~oç1,.1rãdor-Geral da Reensino agrário, investimento· e financiamento
pública, antes qo término do seu mandato;
agropecuários;
21) transferência temporária da sede do
m-alienação ou concessão de terras pú- Governo Federal;
blicas com área superior a 2.500 ha;
-22)" ãlltótifãção para o PreSidente e o ViceIV- aquisição ou al'rendamento de proPresidente da República se ausentarem do
priedade rural por pessoa física ou jurídica
País;
estrangeira;
23) registraS públicos;
V- definição de pequena e média proprie24) organização administrativa e judiciária
dade rural;
do f.>\inistério Público e Defensaria Pública da
VI- planejamento e execução da política
União e dos territórios;
agrícola;
-25) organização judiciária do Ministério PúVH- normas gerais sobre proteção ao
blico e da Defensaria Pública do Distrito Femeio ambiente e controle da poluição; conserderal;
vação da natureza, defesa do solo e dos recur26y- limites dos estados;
sos naturais, floresta, caça, pesca, fauna, flora
27) limite do Território Nacional, espaço
e cursos de água;
aéreo e maritimo e bens do domínio da União;
VIII- jazidas, minas, recursos hídricos, ga28} inquilinato;
ses naturais e industriais, geologia, geofísica
29) CriaçãO, funcionamento e pfocesso do
e águas minerais;
juizado de pequenas causas;
D<- outros assuntos correlatas.
30) assistência jurídica e defensaria pública;
Art. 99. Á Comissão de Constituição e
· · 31) custas dos serviços forenses;
Justiça compete:
111- propor, através de projeto de resoluR
I-opinar, obrigatoriamente, sobre a constitucionalidade e juridicidade de qualquer pro- ção, a suspensão no todo ou em parte, de
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leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal;
IV- opinar sobre as emendas apresentadas como de redaç.ão nas condições previstas
no parágrafo único do art. 258:
V- opinar sobre assunto de natureza juríR
dica ou constitucional que lhe seja submetido,
em consulta, pelo Presidente, de ofício, ou por
deliberação do Plenárfo, ou por outra Comissão;
V[- opinar sobre recursos Interpostos às
decisões da Presidência;
VII- opinar sobre os requerimentos de voto de aplauso ou semelhante, salvo quando
o assunto possa interessar às relações exteriores do País.
Art. 100. À Comissão de Constituição e
Justiça deverá, sempre, opinar sobre a constitucionalidade e juridicidade de substitutivo
apresentado por outra Comissão.
Art. 1OI. À Comissão de Constituição e
Justiça emitirá parecer sobre a constitucionalidade e_juridicidade das emendas oferecidas em Plenário, antes do encaminhamento
às Comissões que lhes devam apreciar o mé-rito, devendo, também, pronunciar-se sobre
o projeto, se não o houver feito.
Art. 102. À Comissão d~ Constituição e
Justiça examinará, também quanto à técnica
legislativa e à regimeritalidade, as prop9sições
que lhe forem submetidas.
Arf. 103. Sempre qUe- a -CO!TtiSSáo de
Constituição e Justiça considerar inconstitucional ou injurídica qualquer proposição, deverá indicar, precisamente, se o vício é da totaR
lidade ou apenas parcial, mencionando, nesta
última hipótese, o dispositivo íncrinlinado.
§ 1ç Quando a Comissão de· COnstituição
e Justiçá emitir pareCer pela inconstltucionaR
!idade ou injuridicidade de qualquer proporção em sua totalidade, será esta considerada
rejeitad(!; e arquivada, definitivamente, pordespacho do Presidente do Senado, salvo recurso
interposto por 1/10 (um décimo) _dos mem- bros da Casa, nos termos do parágrafo único
do art 278.

§ 29 Tratando-se de -Tnconstitllçionalidade ou lnjuridicidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda supressiva ou substltutiva,
corrigindo o vício, ou substitutivo integral ao
projeto se o mérito da matéria for de sua competência.
Art. 104. À Comissão de Economia, Finanças e Ciência e Tecnologia compete opinar sobre matérias que digam respeito a:
I - problema económico do País, política
de crédito, câmbio, seguro e trans(erência de
valores, comércio exterior e interestadual, sistema monetário, bancário e de medidas, títulos e garantia dos metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio, e propaganda comercial;
li-:- tributos,_ tarifas, empréstimo compulsório, finanças públicas, normas geialS sobre direito tributário, financeiro e- económico, orçamento, juntas comerciais, conflitos de cqmpeR
tência em matéria tributária entre a União, os
estados, o Distrito Federal e os municípios,
dívida pública, fiscalização das instituições financeiras;
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m- criações cientificas e tecriológic:as, informátlca, atividades n4.deares de qua1quer
natureza, transporte e ub1ização de materiais
radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia;
IV-qualquer outra matéria correlata ou
que influa na despesa, na receita pública ou
no património da União;

V-Suprimido.
Parágrafo único. A Comissão de Economia, Finanças e Ciência e Te enologia emitirá
parecer, ainda, sobr_e:
_
l-escolha dos Ministros do Tribunal de
Corifas; Presidente e Diretores do Banco Ceil· --

Art. 108. A Comissão de Relações Exte~
fiares compete:
I - emitir parecer sobre:
a} proposições referentes aos atas e relações internacionais e ao Ministério das Relações Exteriores;
. --· b) comércio exterior;

c) indicação de nomes para chefes de mis-

sões diPloináticas de ca_ráter permanente jun~ a Governos estrangeiros ou organizações
internacionais d,e qu_e o Brasil façã parte;
d} requerimentos de vOtos de aplauso, de
censura, oU semelhante, ·quando se refiram
-a- acontecimento$ ou, atos púbUcos internadanais;
trai;
.e) questões de fronteiras e limites da Repúll- matérias a que s_e referem os arts. 403
blica; e417.
Art. 105. A Comis_são de Educação, Culf) assuntos referentes à organização das
tura e Comunicação cOmpete opinar sobre
Nações Unidas e entidades internacionais de
as proposições pertinentes aos seguintes as- qualquer natureza;
suntos:
~ g) autorização para o Presidente o_u VlceI - normas gerais sobre educação, ~ultura, - Presidente da República se ausentarem do terensino e desporto; instituições educativas e
ritório nacional;
culturais; diretrizes e bases da educação nacioh) outros assuntos correlatas.
nal; salário~educação;
n- integrar, por um de seus membros, as
U- diversões e espetáculos públicos, criaComissões enviadas pelo Senado, ao exterior,
ções artísticas; datas comemorativas e homeem assuntos pertinentes à politica externa do
nagens civicas;
Pais.
.
m- imprensa, telecomunicações e radiodiArt
109.
A
Comissão
de
Seguridade
So·
fusão; serviço telegráficO, postais, telefónicos
ciaf compete emitir parecer sobre as matérias
e de telex;
que digam respeitO a:
IV- outorga e renovação de concessão,
1- orgãnliaÇão do sistema nacional de em·
pennissão e autorização para serviços de raprego e condições para o exercício de profis~
diodifusão sonora e de son~ e imagens;
sões, se-guridade soda], previdência social, poV- formação e aperfeiçoamento_ de recur·
pulações indígenas, assistência social, normas
sos humanos;
'gerais de proteção e integração soCial das pesVl- outros r;tssuntos cOn;_eiãios. . _ ..
soas portadoras de deficiência e de proteção
Art. 106. A Comissão de Transp-ortes,
à infância e à juventude;
Obras e Administração Pública çompete emitir
fi- proteção e defesa da_sa_(J:de,_ çondições
parecer sobre proposições que digam respeito
e requisitos para remoção de órgãos, tecidos

a:

1- política na<::ional de transporte, regime
de portos e navegação, trânsito, util~ção de
embarcações;
n- programas de obras públicas em geral;
III- órgãos do serviço público civil da
União e_servidores da administração d~ _e
indireta, do Poder Judiciffi,rio, do Ministério Público e dos territórios;
IV-normas gerais de licitação_"e-_contra·
tação em todas as modalidades, para a ad~!
nistração pública, direta e indireta, incluídas
as fundações instituídas e mantida_s pelo Poder
Público, nas diversas esferas de governo, e
empresas sob o seu_ controle (Const., art 22,
XXVII);
V- outros assuntos correlatas.
Art. 107. À Comissão de Redação compete, salvo disposições- em contrário, elaborar
a redação final dos projetas de iniciativ~ do
Senado _e das emendas a projetas da Câmara
dos Deputados, aprovadas pelo Plenário.
§ 1"' Quando no texto da proposição houver cláusula de justificação ou palavras desne·
cessárias, a Presidência a enviará à Catnissão
de Redação para escoimá-la do dereito.
§ :29 A Comissão de Redação esooimará
as proposições, ainda que não emendadas,
dos vícios de linguagem, das impropriedades
de expressão e dos defeitos de técnic:a legislativa.
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Art. 123. As Comissões reunir-se-ão nas
dependências do edifiç_lo do Senado FederaL
Art. 124. As reuniões das Comissões Permarientes realizar~se-ão:
a) se ordinárias, nos dias e horários estabeleddos no ínício da sessão: legislativa ordinária,
salvo deli6eração em contrário;
b} se extraordinárias, mediante convOcação especial pafa d.lã, horáriO e fim indicados,
observando-se, no que for aplicável, o disposto
neste Regimento sobre a convo.cação de sessões extraordinárias do Senado.
Parágrafo único. Em qualqUer hipótese a
-~união de Córnissão Pennatiente ou Temporária não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do bia das sessões ordinárias
do Senado.
Art. 125. AS ComissõeS reunir-se-ão com
qualquer número, desde que presentes o Presidente e o Relator.
-

Art. 127. Suprimido.
Art. 128. -As reuniões serão públicas, salV? os casos expressos neste Regimenlo ou
quando o deliberar a Comissão.

Art. 132. As ComisSões Permanentes e;
quando coubef, as Temporárias, serão secretariadaS por funcionários daS Secretarias do
Senado.

Parágrafo único. Ao Se<::retário da Comissão compete, além da redação das Atas, a
organização da pauta do dia e do protocolo
dos trabalhos com o seu andamento.

Art 134. Serão secretas~ reuniões para
deliberar sobre:
a) declaração de guerra ou celebração de

paz;

b) trânsito ou permanência temporária de
e substân<::iaS humarias para fins de transplan- - forças estrangeiras no território nacional;
te, pesquisa, tratamento e_ coleta de sangue
c) escolha de autoridades.
· humano ·e seus derivados, produção, controle
§ 1~' Nas reuniões seCretas, quando houe fis_calização de rOedic.;tmentos, saneamento, • ver parecer ã proferir, lido o relatório, -que não
inspeção e ftscaJização de alimentos, compe~ ser~ c~mclusivo, C~issão deliberará em es~
tência do Sistema Onic-0 de Saúde.
_c~timo secreto, completando-se o parecer
111-ouiros assuntos correlatós.
_._com o reSUfta.dp da votação, não sendo _ço_n_- IV -SuPrimido.
signadas restrições, declarações _de voto nem.
··votos em separaâo.
.
Art 109-A A Comissão de Fiscalização e
§ 29 Nas reuniões secretas~ servirá _como
Controle compete, nos termos da Constituição Secretário um_ cl.os membros d_a _Comissão,
Federal e da Lei n~' 7295, de 19 de dezembro
designado pelo Presidente.
de 1984, exercer a fiscalização dos atas do
§ 3~> A Ata deverá ser aprovada ao fim da
Poder _Executivo Federal e da administração reuniã.:>, assinada por todos os membros preindiretã
sentes, encerrada em sobi'ecarta lacrada, dataArt 11 O. Suprimido.
da e rubrl.cada Pelo Presidente e pelo SecreArt. 111. Suprimido.
tárlo e recolhida ao Arquivo do Senado.
Art. 112. Suprimido.
136..•.É fa~do à c~~~dj;:
Art. 113.. Suprlrnldo.
Art. I 14. · Suprirnldo.
se em tunnas para maior facilidade do estudo
Art. I 15. Suprimido.
das matérias, s_enc!.o o parecer fmaJ, entretanto,
Art. 116. Suprirnldo.
..
de sua responsabilidade.
Art. ·117. Às Comissões Temporárias
Art. 137. O exame das Comissões sobre
compete o desempenho das atnbuições que
as proposições, excetuadas as emendas e os
- lhes forem expressamente defe"ridas.
casos em que este Regimento .determine em
contrário, obedecerá aos seguintes prazos:
Art. 118. Suprirnldo.
Art. 119. Suprimido.
a) 20 (vinte) dias para a Comissão de Constituição e Justiç~
Art. 120. Suprimido.
· b) 15 (quinze) dias para as demais ComisArt. 121. Suprimido.
_ sões.
Art. 122. S~primido.

a
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§ 1~ Sobre as emendas, o prazo é de 15
(quinze) dias, correndo em conjunto para todas as Comissões._
§ 29 Se a Comissão não proferir o parecer
no prazo, tê-lo-á prorrogado, por igual periodo,
desde que o seu Eresidente envie à Mesa, antes
de seu término, comunicação escrita, que será
lida no Expecfiente e publicada no "Diário do

CongresSo Nacional". Posterior prorrogação
só poderá ser concedida por prazo determinado e medinte deliberação do Senado.
§ 3~ O prazo da ComissãO "fica sUspenso

pelo encerramento da sessão legislativa, continuando a correr_ na sessão imediata, e renova-se pelo inicio da nova legislatura ou por
designação_ de novo Relator.
§ 49 Será- suspenso o prazo da Comissão,
durante o periodo necessário ao cumprimento

das disposições previstas nos itens n, III. v e
IX do art 95-A
§ 5? O prazo_ da Comissão em qualquer

hipótese, não se suspende nos projetes sujeitos a prazos de tramitação, se faltarem apenas
10 (dez) dias para o término da tramil:.'!çáo

da matéria.

Ait

138. Esgotado o prazo em uma Co-

missão, se a proposição- _ainda depender do
estudo de outra, poderá ser dispensado o parecer da primeira, pOr deliberação do Plenário,

a requerimento de qualquer Senador.
Parágrafo único. Se wna das Comissões
considerar indispensáveis, antes de proferir o

seu parecer, o exame da que houver excedido

o prazo, proposta nesse sentido será submetida à deliberação do P(enário.
Art. 141. Perante as Comissões, poderão
apresentar emendas;
I- qualquer de seus membros, em todos
os casos;

II- qualquer Senador.
a) aos projetas de Código:
b) aos projetos de iniciativa do Presidente
da República com tramitação urgente (Const,
art 64, § !').
c) aos projetas referidos no art. 95~8.
§ 1o Nos casos do inciso ll, o prazo para

a apresentação de emendas conta.r~se~á _a par~
tir da publicação da matéria no Diário do Congresso Nacional, sendo de 20 (vinte) dias para
os projetes de código e de 5 (cinco) dias para
os demais projetas.
§ 29 Nos avulsos da Ordem do Dia consignar-se-á a existência de projetes em fase
de recebimento de emendas, com a indicação
da Comissão que_ deverá recebê-las, do prazo
e do número de dias transcorridos.

Art. 143. Terá o seguinte tratamento a
emenda apresentada na forma do arl 141:
1) nos casos do inciso I, será consfderada
inexistente quando não adotada pela Comissão;
---------

2) nos casos da alínea a dO inciso U, será
encaminhada à deliberação do Plenário; com
parecer favorável ou contrário;
3) nos casos da alínea b do inciso II, será
final o pronunciamento, salvo recurso interposto por 1/10 (um décimo) dos membros

do Senado no sentido-de ser a emenda submetida ao plenário, Sem discursão.
4) nos casos da aJínea c do inciso II, será
final o- pronunciamento da Comissão, Salvo
recurso interposto para discussão e votação
da proposição principal.
Art 145. Suprimido.
Art. 146. SupriiTlido,
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§ 79 As emendas com parecer contrário
são consideradas rejeitadas, não sendo submetid~s à delib"eraç~o do Pleryário, sa"Ivo, não
sendo unânime o parecer, recurso de 1/10
(um décimo) dos membros do Seriado.
§ 89 Toda vez que a comissão concluir
o seu parecer com sugestão da proposta que
envolva matéria de requerimento ou emenda,
formalizará a proposição correspondente.
Art. 155. Suprimido.

Arl_152. O relatório deverá ser of!!recido
Art. 158. Uma vez assinados_ pelo Presipor escrito.
Art. 153. Lido o relatório, desde que a
dente, pelo Relator e pelos demais membros
da comissão que participaram da deliberação,
maioria se manifeste de acordo com o Relator,
os pareceres serão enviados à Mesa, juntaele passará a constituir parecer.
mente com as emendas relatadas, declara~
§ 19 Conhecido o voto do Relator, qualções de votos e votos em separado.
quer membro da comissão poderá pedif vista
Art. 159. Os pareceres serãoliâciSem-PJedo processo pelo prazo de 5 (cinco)_ dias, só
nário, publicados no Dfário do Congresso Na~
prorrogável por deliberação da comissão.
donal e distribuídos em avulsos, após mani§ 29 Estando a matéria _em regime de urfestação das comissões a que tenha sido desgência, a vista somente poderá ser concedida:
al por meia hora, nos cas_os dos arts. 371, pachada _a matéria.
_ Parágrafo único. As comissões poderão
aeb;
- b) por 24 (vinte e- quatro) horã"s, nÕ caso
promover, para estudos, a publicação de seus
pareceres ao pé da Ata da reunião_ ou em
do art.371 C.
§ 39_ Quando se tratar -de proposição com
avulsos especiais.
Art. 160. Se o parecer concluir por pedido
prazo determinado, a vista, desde que não-ultrapasse os últimos 1O (dez) dias de sua trami- de providências:
tação, poderá ser concedida por 24 (vinte e
I - será despachado pelo Presidente da Co~
missão quando solicitar audiência de outra
quatro)~J:loras. ·
corriissão, reunião conjunta com outra comissão ou diligência interna de qualquer natureza;
Art. 154. Todo parecer deve ser conclusivo
n- será encaminhado à Mesa para despaem relação à matéria a que se referir, podendo
cho da Presidência ou deliberação do Plenário,
a conclusão ser.
nos demais casos.
a) pela aprovação, total ou parcial;
§ }9 No caso de convocação de Ministro
b) pela rejeição;
c)_ pelo arquivamento;
de Estado, será feita comunicação ao Presidente do Senado, que dela dará conhecimento
d) pelo destaque. Para proposição_ em saparado, de parte da proposição principal,
ao Plenário.
§ 29 Se_a providência pedida não depen-- quafido originária do Senado, ou de emenda;
der de deliberaç:ão do Plenário, será tomada
e) pela apresentação de:
!)-projeto;
- indepeildentemente da Publicação do parecer.
2) requerimento;
3) emenda ou subemendã;
Art. 162.
pateCeres PoderãO ser Profe4) orientação; a seguir em relaçã"o à ma-teili~i.
·-- - -- ridos oralmente, em Plenário por Relator de- signado pelo Presidente da Mesa:
§ I o Considera-se pela rejeição o parecer
pelo arquivamento quando se referir a propo- - a) nas matériãS em- regime de urgência;
b) nas matérias incluídas em Ordem do
Sição legislativa.
bl:a, nos terinos ·do art. 195;
§ 29 Nas hipóteses dos itens 1, 2 e 3 da
c) nas demais matérias em que este Regialínea e, o parecer é considerado justificação
mento ~ressamente o permita.
da proposiçãO apresentada.
§ 39 Sendo favorável o parecer apresentado sobre indicação, oficio, memorial ou ouArt. 164. Suprimido.
tro documento contendo sugestão ou solicitaArt. 167. QUanto aos docuinentos de na~
ção que depende de proposição legislativa,
tureza sigilosa, obseiVa-se-ão, no trabalho das
esta deverá ser formalizada em conclusão.
comissões, as seguintes normas:
§ 49 Quando se tratar de parecer sobre
a) não será licito transcrevê-lo, no todo ou
matéria que deva ser apreciada em sessão
em parte, nos pareceres e expediente de curso
secreta (art. 220), proceder-se-á de acordo
ostensivo;
com o disposto no § 1~ do arl 134.
b) se houver sido encaminhado ao Senado
§ 59 Quando o parecer se referir a emenem virutde de requerimento formulado peran~
das ou subemendas, deverá oferecer condu~
te a comissão, o seu Presidente dele dará cosão relativamente a cada uma.
nhecimento ao requerente,_ em particular;
§ 69 A comissão,_ ao se manifestar sobre
c) se a matéria interessar à cOmissão, seremendas, deverá reun~r a matéria da proposição prinCiPal e das emendas com parecer lhe~á dada a conhecer em reunião secreta;
d) se destiitado a instruir o estudo de matéfavorável num "único texto, com os acrésCimos
ria em -Curso no Senado, será encerrado em
e alterações que visem ao seu aperfeiçoamen~
sobrecarta, rubricada pelo Presidente da Coto.

os
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missão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação;
e) quando o parecer contiver matéria de
natureza sigilosa, será objeto das cautelas des-

critas na alínea1"mterior.
Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidendal ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissãO,
sujeitará o infrator a pena de responsabilidade,
apurada na forma da lei.
Arl 168. A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito será feita mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos membros do

S.enado Federal.
§ 1~ O requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito determinará
o fato a ser apurado. O número de membros,
o prazo de duração da comissão

e o limite

das despesas a serem realizadas.
§ 2~ Recebido o· requerimento, o Presidente ordenará que seja numerado e publicado.
§ 39 O Senador sO--poderá integrar duas
Comissões Parlamentares de Inquérito, uma
como titular, outra como suplente.
§ 49 A comissão terá suplentes, em nú~
mero igual à metade do número dos titulares
mais um, escolhidos no ato da designação
destes, observadas as normas constantes do
art. 81.
Art. 169, Não se admitirá Comissão Parlamentar de Inquérito sobre matérias pertinentes:
a) à Câmara dos Deputados;
b) às atribuições do Poder Judiciário;
c) aos Estados.
Art. _170. Na hipótese de ausência do Relator a qualquer ato do inquérito, poderá o
Presidente da Comissão designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Partidária ou Bloco Parlamentar.
Ar. 171. Suprimido.
Art. '172. Suprimido.
Art. 173. -No exercido das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de. Inquérito
terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de
diligências que julgar necessárias; convocar
Ministros de Estado; tomar o depoimento de
qualquer autoridade; inquirir testemunhas sob
compromisso; ouvir os indiciados; requisitar
de órgão público informações ou documentos
de qualquer natureza, bem como requerer ao
Tribunal de Contas da União a realização de
inspeções e auditorias que entender necessárias.
Parágrafo único. No dia previamente designado, se não houver número para deliberar,
a Comissão Parlamentar de Inquérito poderá
tomar depoimento das testemunhas ou autoridades convocadas, desde que estejam presentes o Presidente _e: o Relator.
Art. 173-A Indiciadas as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições
estabelecidas na legislação processual penal.
Art. 174. O Presidente da Comissão de
Inquérito, por deliberação desta, poderá incumbir um dos seus membros ou funcionários da Secretaria do Senado da realização

de qualquer sindicânda ou diligência necessária aos seus trabalhos.
Art 175. A Comissão de Inquérito poderá
concluir por projeto de resolução se o Senado
for competente para deliberar a respeito.
Parágrafo único. Sendo diversOs os fatos
objeto de inquérito, a Comissãod!rá, em separado, sobre cada wn. podençlo fazê-lo _antes
mesmo de finda a investi_gação dos demais.
Art. 176. Suprimido. __
ArL 177. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará suas conclusões, se: for
o_caso, ao Ministério Público, para que premo~
v.:i responsabilidade civil ou crim[na! dos infratores.
Art. _178. O prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser prorrogado a requerimento de I/3 (um terço) dos membros
da Casa, observado o disposto no § 49 do
art. 77.
Art. 178-A Nos atas processuais, aplicarse~ãó~ subsidiariamente, as disposições do
Código de Processo Penal.

a
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prazo permanecer a inexistência de núrriero,
a sessão será encerradcf.
§ 59 Do período do tempo da sessão descontar-se~ão as suspensões ocorridas.
Art. 181. A primeira parte da sessão terá
duração máXima de 2 (duas) horas, será
destinada à matéda do EXpediente aos oradores inscritos, na forma do disposto no art.
19, e à palavra dos Líderes.
§ ]9 Coi1sbluem matéda do Expediente:
a) a apresentaÇão de projetas, indicação,
parecer ou _requerimento não relacionado
com as proposições constantes da Ordem do
Dia;
b) as comunicações enviadas à Mesa pelos
senadores:
c) Os pedidos de _licença dos senadores;
d) os ofícios, moções, ·mensagems, telegramas, cartas, memoriais e outros documen~
tos recebidos.
§ ~ O expediente será lido_ pelo ]9 Secretário, na íntegra ou em resumo, a juízo do
Presidente, ressalvado a qualquer senador o
direito de requerer a leitura integral.

a

e

Art. 179~ As sessões do Senado serão:
1- ordiná'rias, _as realizadas de segunda a
Art. 183.' Ó tempo que se seguir à leitura
quinta-feira, às 14 horas, e às sextas-feiras,
do expediente _será destinado aos oradores do
às 10 horaS;
---Expediente, podendo _cada um dos inscritos
n- extraordinárias; as realizadas em -dia ou usar da palavra pelo prazo de 5 (cinco) mihorá_rio diversos prefiXados para as ordinárias;
nutos.
m- especiais, as realizadas para comemo§- J9 Suprimido.
ração ou homenagens.
§ 29 Stiprini.ldo.
Parágrafo único. A sessão ordinária não
§ 39 Suprimido.
se realizará:
§ 49 Suprimido.
tJ) falta de número;
§ 59 Suprimido.
b) por deliberação do Plenário;
§ 69 Suprímído.
c) quando seu periodo de duração coincidir,
Art. 184. No Expediente, só poderão ser
embora parcialmente, com o de sessão con- objeto de deliberação requerimentos que não
junta do COngresso Nacional;
dependam de parecer das Comissões, que
d) por motivo de força maior, assim consinão digam respeito a proposições con-stante
derado pela Presidência.
da Ordem do Dia ou os que o Regimento
determina sejam submetidos em outra fase
Arl 180. A sessão ordinária terá inicio de
da sessão.
~e.mtnda a quinta~feira, às 14 horas, e às sexArt. 185. O tempo destinaao aos oradotas, às 1O horas, pelo relógio do Plenário, presente no recinto pelo menos 1/10 (um déci- res no Expediente poderá ser dedicado à comemoração especial, em virtude de delibemo) da composição do Senado, e terá a duraração do Senado, obedecido, no que couber,
ção máxima de quatro horas e trinta minutos,
salvo prorrogaçêo ou no caso do disposto nos o disposto no art. 222, observadas as seguintes normas:_
arts. 201 e 202.
a) haverá inscrições especiais para a come§ ]9 Ao declarar aberta a sessão, o Presimoração;
dente proferirá as seguintes palavras: "Sob a
b) o perfodo do Expediente será automatiproteção de Deus iniciamos nos_sos_ trabacamente prorrogado, se ainda houver orado~
lhos.''
res para a comemoração;
§ 2 9 Nos casos das alíneas a e d do parác) se o tempo do Expediente normal não
grafo único do artigo anterior, o Presidente
for consumido pela comemoração, serão
declarará que não pode ser realizada a sessão,
atendidos os inscritos na forma do disposto
designando a Ordem do Dia para a seguinte,
e despachando, independentemente de leitu- no art 19.
Art 186. Terminados OS disCursos do EXra, o expediente que irá integrar a Ata da reupediente, iniciar-se-á o segundo período da
nião a ser publicada no "Diário do Congresso
primeira parte da sessão, que terá a duração
Nacional".
máxima de 60 (sesSenta) minutos, destinado
§ 39 Havendo na Ordem do Dia matéria
aos oradores inscritos, na forma do art. 19,
relevante que a justifique, a presidência poderá
Ql.Je poderão usar da palvra pelo prazo de 20
adiar até 30 (trinta) minutos a abertur"'- da _ses(vinte) minutos.
são.
§ 19 As inscrições que não puderem ser
§ 49 Em qualquer fase da sessão, estanatendidas em virtude do levantamento ou nãodo em Plenário menos de 1/10 (um décimo)
da composição da Casa, o Presidente suspen- realização da sessão, ou devido a comemoderá a sessão, fazendo aclonar as campainhas ração especial, serão transfeddas para a sesdurante 10 (dez) minutos, e, se ao fim desse - são seguinte e as destas para as subseqUentes.
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§ :29 Terminados os discursos, s'erão lidos
os documentos que ainda existirem sobre a
Mesa.
§ 39 Havendo na Ordem do Dia matéria
urgente compreendida no art. 371, a, não haverá oradores na primeira parte da sessão. _
Art. 187. A Ordem do Dia terá inicio, impreterivelmente, ao término do tempo destinado ao segundo periodo da sessão, interrompendo-se, se for o caso, o orador que estiver
na Tnbuna.
Art 188. As inatéiias serão inCIUfdaS em
Ordem do Dia, a juízo do Presidente, segundo
sua antigüidade e importância, observada a
seguinte seqüência:
I - matéria urgente de iniciativa do Presidente da República, com prazo de tramitação
esgotado (Const;"art 64. § 2•);
H- matéria em regime de urgência do art

371.a;
HI- matéria preferencial coristante do art

195, inciso n, segundo os prazos ali previstos;
lV-matéria em regime de urgência do art.

371,b;
V- matéria em regime urgência do art.
371,c;
VI- matéria em tramitação normal.
§ I<:> Nos grupos constantes dos incisos
anteriores, terão precedência:
a) as matérias de votação em curso sobre
as de votação não iniciada:
b) as de votações sobre as de discussão
em curso;
c) as de discussão em curso sobre as
de discussão não iniciada.
§ 2<:> Nos grupos das matérias em regime
de urgência, obedecido o disposto no parágrafo anterior, a precedência será definida pela
maior antiQuldade da urgência.
§ 39 Nos grupos dos incisos lU e VI, obededdo o disposto no§ 71 9 , deste artigo observar-se-á a seguinte seqüênci;;t:
a) as redações finais;
1) de proposições da Câmara;
2) de proposições do Senado;
b) as proposições da Câmara:
1) as em turno suplementar;
2) as em turno único;
c) as proposições do Senado:
1) as em turno suplementar;
2) as em turno único.
§ 49 Na seqüênda constante do parágrafo anterior serão obse!Vadas as seguintes normas:
a) nas proposições da Câmara, os projetes
de lei precederão os de Decreto Legislativo;
b) nas proposições do Senado, a ordem
de dassificação será:
1) Projetas de Lei;
2) Projetas de Decreto Legislativo;
3) Projetas de Resolução;
4) Pareceres;
5) Requerimentos.
§ 59 Obedecido o disposto nos §§ 19 ,3
e 4<:> deste artigo, a precedência será definida
pela maior antiguidade nO Senado.
§ 6<:> Os Projetos de _C6digo serão incluídos com exclusividade em Ordem do Dia.

de proposição em-rito normal, sem que esteja
instruída com pareceres das comissões a que
houver sido distribuída, s6 é admissivel nas
seguintes hipóteses:
1- por deliberação do Plenário, se a única
ou a últim~ ç:om!ss21_o_ a que estiver distribufda
não prOferir o seu parecer no prazo regimental;
n- por ato do Presidente, quando se tratar.
a) de projeto tendente à abertura de crédito
solicitado pelo Poder Executivo, se faltarem
8_ (oito) dias, ou menos, para o término da
sess.!o legislativa;
b) de projeto de lei ânua ou que tenha por
fim prorrogar prazo de lei, se faltarem 1O (dez)
dias, ou menos, para o término de sua vigência
ou da sessão Jegis1ativa, quando o fato deva
ocorrer em pertodo de recesso do Congresso,
ou nos 1b (dez) dias que se seguirem à instalação da sessão legislativa subseqüente;
c) de projeto de decreto legislativo referente a tratado, convênio ou acordo intemadonal,
se faltarem 10 (dez) dias, ou menos, para o
término_do prazo ho qual o Brasil deva manifestar-se sobre o ato em apreço;
d} de projetas som prazo se faltarem 1o
{deZ) dias- para o tt!rmino Cfa tramitaçãO.
Parágrafo único. Nas hipótese.s das alíneas c ·e d do inciso n, o projeto emendado
voltará à Ordem do Dia na segunda sessão
ordinária subseqüente, salvo se o encerramento da discussão se der no penúltimo dia do
prazo ou da sessão legislativa, caso em que
a matéria terá a mesma tramitação prevista
para o caso do art. 371, b.
d) Da dispensa de Ordem do Dia.

Art. 197. Nos 60 (sessenta) dias que precederem as eleições gerais, poderá ser dispensada, a critério do Presidente, a designação
da Ordem do Dia.

Arl. 199. EsgOtada a Ordem -do Dia, o
tempO que restar para o término da sessão
Será destinado, preferencialmente, ao uso da
palavra pelas lideranças e, havendo tempo,
pelos oradores inscritos, na forma do disposto
__n_~ art. 19.~.___ _

-·································-·····--

Art. 20 l. Se o término dotempo da sessão oç:Qrt_ef quando iniciada uma votação, esta
será ultimada independentemente de pedido
de prorrogação.

·················-·············-·---··--------

. Arl 210. A sessão extraordinária, convocada de oficio pelo Presidente ou por deliberaÇão do Senado, terá o mesmo rito e duração
da ordinária.
Art. 211. Em sessão extraordinária, só haverá oradores antes da Ordem do Dia, caso
não haja número para as deliberações.
Art. 212. O Presid_ente prefocarã dia, horário e Ordem do Dia para" a sessão extraor-

dinária, dando-os a conhecer, previamente, ao
Senado, em sessão ou através de qualquer
melo de comunicação.
Parágrafo único. Não é obrigatória a inclusão, na Ordem do Dia de sessão extraordinária, de matéria não ultimada na sesão ante-

"''"'''"''"''''·······················-···············-···········..-..-·..-- - rior, ainda que em regime de urgência ou em
Art 195. A inclusão em Ordem do Dia curso de votação.
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Art. 215. Na sessão secreta, antes _de se
iniciarem os trabalhos, o Presidente determi·
nará a saída do plenário, tribunas, galerias e
respectivas dependências, de todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários da Casa.
Parágrafo único. O PreSidente poderá admitir na sessão, a seu juízo, a presença dos
servidores que julgar necessários.

Art 220. Transformar-se-á em secreta a
sessão:
(-obrigatoriamente, quando o senado tiver de se manifestar sobre:
a) declaração de guerra;
b) de acordo sobre a paz;
c) perda de mandato ou suspensão de imunidades de Senador durante o estado de sítio;
d) escolha de autoridades (art. 402);
e) requerimento para realização de sessão
secreta (art. 214).
n- por deliberação do Plenário, mediante
proposta da Presidência ou a requerimento
de qualquer Senador.
§ 19 Esgotado o tempo da sessão ou cessado o motivo de sua transformação em secreta, voltará a mesma_a ser pública, para prosseguimento dos trabalhos ou para designação
da Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 2 9 O período em que o Senado funcionar secretamente não será descontado_ da duração total da sessão.

················································-·--··---

Art. 224. Será elaborada Ata circunstanciada de cada sessão, contendo, entre outros,
os incidentes, debates, declarações da Presidência, listas de presença e chamada, texto
das matérias lidas ou votadas e os discursos,
a qual constará, salvo se secreta, do Diário
do Congresso Nacional, que será publfcado
diariamente, durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, e eventualmente,
nos períodos de recesso, sempre que houver
matéria para publicação.
§ 19 Não havendo s_essão, nos casos do
art. 179, parágrafo único, alineas a e d, será
publicada Ata de Reunião, que conterá os nomes do Presidente, dos Secretários e dos Senadores presentes e o expediente despachado.
§ 29 Quando o_ discurso, requisitado para
revisão, não for restituído a tempo de ser incluído na Ata d;;1 se$Sâo respectiva, nela figurará nota explicativa p. reSpeito, no lugar a ele
correspondente.
§ ~ Se, ao fim de 30 (trinta) dias, o discurso não houver sido restituído, a publicação
se fará pela cópia arquivada nos serviços taquigráficos, com nota de que não foi revisto pelo
orador.
Art. 226. É pemiitidO ao Senado enviar
à Mesa, para publicação no Diário do Congresso Nacional e inclusão nos Anais. o discurso que deseje proferir na sessão, dispensada
a sua leitura.

······························--··---···--·-------

Art. 234. Consistem as proposições em:
I - Propostas de emenda à Constituição;
H- Projetes;
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sições do parágrafo anterior ao caso de fome-

IV- [ndtcações;
cimento de informações faJsas.
V- Pareceres;
.........
'II-Emendas.
___ M 252. Se houver mais de um parecer,
Art. 235. Os projetes comprendem:
de conclusões discordantes, sobre a mesma
a) projetas dé lei, referente a matéria da
matéria, a ser submetido ao Plenário, proceder-se-á de acordo com a norma estabelecida
competência do Congresso Nacional, com
sanção do Presidente da República;
no parágrafo único do aJt. 250.
b} projetas de decreto legislativo, contendo
Art.. 253. -Não se admitirá emenda:
matéria da competência exclusiva do Cona) sem relação com a matéria da dispogresso Nacional;
sição que se pretenda emendar;
c) projetos de resolução sobre matéria da
b} enisentidocontrárioàproposiçãOquancompetência privativa do Senado.
dp se trate de proPosta de emenda à Consti................................._.
.........-.--tuição, projeto de lei ou de resolução;
Art. 23& São escritos oS- requerimentos
c) que diga respeito a· mais de um .disponão referidos no artigo anterior e dependem
sitivo, a não ser que se trate de modificações
de votação por maioria simples, presente a
correlatas, Çe sorte que a aprovação, relatlvaJT!ente a um dispositivo, envolva a necessidade
maloria da composição do Senado, salvo os
abaixo especificados:
- de__se al_te.tar:em .outros; __
I- dependente de decisão da Mesa, requed) que importe aumento da despesa preIimento de informação a ministro de Estado
vista (Const, art:63):- ·
(Const, art 50, § 29);
·
1) nos projetas de iniciativa do Presidente
U- dependentes de despacho do Presidenda República, ressalvado o disposto no art.
te:
_
166, §§ 3~ e 49, da Constituição;
a) de publicação de informações oficiais no
_2)_ nos projetas sobre organização dos serDiário do Congresso7'/adonal;
viços adminístrativos-do Senado Federal, dos
b) de esclarecimentos sobre atas da admiT~ibunais Féderais e do Ministério Público
(C01_1st., art 63, 0).
nistração interna do Senado;
c) de retirada de indicaçao ou requerimen- - Art 254. Às Comissões, é admitido afere·· cer subemendas às emendas, as quais não
to;
_
d) de reconstituição de proposição;
-poderão conter matéria estrciri.ha à das respecrn- dependentes de votação com a pre- tivas emendas.
sença, no mínimo, de 1/10 (um d.écimo) da
Art. 255. AemendanãoadotadapelaCocomposição do Senado:
missão (art. 143, 1), poderá ser renovada em
a) de licença para tratamen~o de saúde;
plenário.
b) de prorrogação do tempo da sessão;
Art 256. Nenhuma emend!i será aceita
c) de homenagem de pesar, inclusive lesem que·o aUtor a tenha justificado por escrito
- ou oralmente.
. .
vantamento da sessão.
Parágrafo único. Suprimido.
Par~grãfo único. A justificação orar de
Art 239. Os requerirnei1.tos de inforinaemenda em plenário deverá ser feita no prazo
ções estão sujeitos às s~guintes normas:
de que seu a_utor dispuser p_~ra falar no Expe1- serão admissíveis para esclarecimento di~nte da sessão.
de qualquer assunto submetido à apreciação
Art. 2~7. Suprimido.
do Senado ou atinente a sua competência fisArt 258. A emenda _que altera apenas a
cal.izadora;
redação da proposição será submetida às
11- não poderão conter pedido de provi- mesmas formalidades regimentais de que deciência, consulta, sugestãO, conselho ou inter- penderem as pertinentes ao mérito.
rogação sobre propósitos da autoridade a
_. _Parágrafo (mjco. Quando houver dÇIVidas
quem se dirija;
sobre se a emenda apresentada como de rem-lidos no Expediente, serão despacha- dação atinge a substância da proposição, oudos à Mesa para de.clsão;
vir-se-á a Comissão de Constituição e Justiça.
IV-se deferidos, serão solicitadas, ao MiArt._2_~~A Suprimido.
nistro de Estado competente, as informações
Art. 259. A apresentação de proposição
requeridas, ficando _interrompida a tramitação será feita:
da matéria que se pretende esclarecer. Se in1- perante a Comissão, quando se tratar
deferido, irá ao arquivo, feita comunicação ao de__em~nda apresentada de acordo com o dis·
Plenário;
posto no art 141;
V-as informações recebidas serão publiD-perante a Mesa, no·prazo de 5 (cinco)
cadas no Dlário do Congresso Nacional e em
~~sões ordinárias, quando se trata de emenawlsos, observado o disposto no art. 182, e, da:
a) a projeto de alteração ou reforma do Requando se destinarem à elucidação de matéria
pertinente a proposição em curso no Senado, gimento Interno;
serão incorporadas ao respectivo processo.
b) a projeto de decreto legisla~o r_eferente
§ 1" Ao fim de 30 (trinta) dias,_ quando
a prestação de contas do Presidente da Repúnão hajam sido prestadas as informáções, o blica;
__
Senado reunir-se-á. çlentro de 72 (setenta e
c) aos projetas mencionados no art. 95-B,
duas) horas, para dedarar a ocorrência do quando houver interposição de recurso;
fato e adotar as providências decorrentes do
fi) ao projeto, em turno único, que obtiver
parecer_ favorável, quanto ao mérito, das Codisposto no § 29 do art. 50 da Constituição.
§ 29 Aplicam-se, no que couber, as dispomis~ões;
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , •• ~ •••••, •• _

••
_ .- _,,... _ _ _ _
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e) ao projeto, em turno único,- que oQtiver
parecer contrário, quanto ao mérito, das Comissões, desde que admitido recu_rso para sua
tramitação.
m- em plenário, nos seguintes Casos:
a) no Expediente:
1 -emenda a matéria a se_r votêlda ne~sa
fase da sessão;
·- · 2 - indicaçãà;
3-projeto;
4 - requerirriento que, regimentalmente,
não deva ser apresentado em outra fase da
sessão;
b} na Ordem do Dia:
I) requerimento que diga respeito a ordenação das matérias da Ordem do Dia ou a
proposição dela conStante;
2) emenda a projeto __em tUrno suplementar, ao anunciar-se a sua discussão;
c) após a Ordem do Dia - requerimento
de:
--1 -inclusãO, em Ordem do Dia, de inatéria
em condições de nela figurar;
_2- dispensa de publicação de redação fipara inlediata deliberaçãõ cfo Pferi.ário; d) na fase _da se~são em que a matéria respectiva foi anunciada ~ requerimento de:
1 -adiamento de discussão ou votação;
? - encerramento de discussão;
3 - dispensa de discussão;
___ 4_:---- votação por determinado processo;
5 - votaçãO em globo ou parcelada;
_ 6 - destaque de dispositivo ou emenda para aprovação, rejeição, votação em separado
ou constituição de proposição autónoma;
7 - retirada de proposição constante da
Ordem do Dia;
e) em qualquer fase da sessão- requerimento de:
-- -1 -leitura de qualquer matéria sujeita ao
conhecimento do Senado;
~-permissão para falar sentado;
_ _{) antes do término d_a sessão, requerimento de prorrogação desta.

-nai

Art. 262.- ~proposições, salvq_ os requerimentos, devem ser acompanhadas de justitific.3ção oral ou escrita, obseJVado o disposto
no parágrafo único do art. 256~
Art. 264. As matérias con_$l:antes de projeto de lei rejeitado somente poderão ser obje-

to de novo projeto, na mesma ses_são legislativa, mediante proposta da maioria absoluta
dos membro; do Senado (ConSt, ãrt. 67).
Art. 266. O projeto_ ou requerimento de
autoria individual de Senador, salvo requerimento de licença e de autorização para o desempenho, de missão, só será lido quando
presente seu autor.
Art 267. Considera-se autor da proposição o seu primeiro signat.árlo quandO a Constituição ou este. Requerimento não exija, para
a sua apresentaÇãO, número determinado de
subscritores, não se considerando, neste último caso, assinaturas de apoiamento.
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Art. 269. Considera-se_ de Comissão a
proposição que, com esse cãráter, for por ela
apresentada.
Parágrafo único. _ A proposição de Cofnissão deve ser assinada pelo presidente e membros, totalizando, pelo menos, a maioria da
sua compos!ção.
Art. 270. As proposiçõeS -serãõ -rrumera:
das de acordo com as seguintes normas:
I - terão numeração anual, em séries especificas:
a) os Projetas de Lei da Câm"ara;
b) os Projetas de Lei do Senado;
c} os Projetos de Decreto Legislativo, -com
especificação da Casa de origem;
d) os Projetos de Resolução;
e) os Requerimentos;
I) as Indicações;
g) os Pareceres;
D-as emendas serão numeradas, em cada
turno, pela ordem dos artigos da proposição
emendada guardada a seqüênda determinada pela sua natureza, a saber: supressivas,
substitutivas, modificativas e aditivas;
DI- as subemendas de Cóffiissão ficarão
ao fim da série das emendas de sua iniciativa,
subordinadas ao título "subemendas", com
a indicação das em_e~das a que correspondam. Quando à mesn:ta emenda forem apresentadas várias subemendas, estas terão numeração ordinal em relação à emenda respectiva;
IV- as emendas da Câmara.- a projetos do
Senado serão anexadas ao processo do projeto primitivo e tramitarão com o número deste.
§ 19 Os projetas de lei complementar tramitarão com essa denominação.
§ 2 9 Nas publicações referentes aos projetas em revisão, mencionar-se-á, entre parênteses, o número da Cas-a -de origem, em seguida ao que lhe couber no Senado.
§ 39 Ao número correspondente a cada
emenda de Comissão acrescentar-se-ão as
iniciais desta.
§ 49 A emenda que substituir integralmente o projeto terá, em seguida ao número,
entre parênteses, a indicação "substitutivo".

Parágrato único. Quando se tratar de requerimento, só serão submetidos à aprecia-

ção das Comissões os seguintes;
1) -âe votO de aplauso, de censura ou semelhante (art. 245);
2) de sobrestamento do estudo de proposição (art. 370, parágrafo único).

Art. 278. -Quando os prOjetas receberem
pareceres contrários, quanto ao mérito, serão
tidos como rejeitados e arquivados defmitivarnente, salvo recurso de 1/10 (um dédmo)
dos membros do Senado no sentido de sua
tramitação.
§ 1~ Suprimido.
P<ii"ãgf~Oúriico.

A comunicaçaO do arqui-

vamento jji'evisto no caput deste artigo será

feita pelo Presidente, em Plenário, podendo
o recurso ser apresentado no prazo de 48 horas contado da comunicação.
Arl 279. A deliberação do Senado será:
r- na mesma sessão, após a matéria cons-

tante da Ordem do dia, no requerimento que
solicitam:
a) urgência nos casos do artigo 371, b;
b) a realiz~ção de sessão extraordinária, especial ou secreta;
c) remessa a determinada Comiss_ão de
matéria despachada a outra;
H- mediante inclusão em Ordem do Dia,
quando se tratar de:
a) projeto;
b) parecer,
-c) requerimento de:
1) urgência do art. 371, _c;
2) publicação de documento no Diário do
Congresso Nacional para transcrição nos
Anais;
.
3) inclusão em Ordem dO bia de m-atéria
que não tenha recebido parecer no prazo regimental (art. 195, I);
4) audiência de Comissão que não tenha
oferecido parec_er no prazo regimental (art.
138, parágrafo único};
5) dispensa de parecer da Comissão que
haja esgotado o prazo a ela destinado (art.
138, caput);
-- 6) cons!ftuição de Comissão Te_mporária;
························~············~··-~····
7) voto de aplauso, de censura ou semeArt. 272. A votação de apoiamento não lhante (art. 245);
81 tt.:unitação em conjunto, de projeto reserá encaminhada, salvo se a1gum Senador
gulando a mesma matéria (art. 282);
pedir a palavra para combatê--lo, caso em que
9) cornparedmento de Ministro de Estado
o encaminhamento ficará adstrito a um Senaao Plenário;
dor de cada Partido ou Bloco Parlamentar.
1O) retirada de proposiç.ao não constante
Parágrafo único. O quorum para aprovada Ordem do Dia (art. 280, § 2•, "b", 2);
ção do apoiamento é de 1/10 (um dédmo)
11) reabertura da discussão de matéria não
da composição do Senado.
....................................... "·~·······'"···-···········....-.. ...."' _ -constante da Ordem do Dia;
12) sobrestamento do estudo de proposiArt. 276. Uda perante o Plenário, a propo_çé!o;
sição será objeto:
13) Suprimido.
1) de decisão da Mesa. no caso do art. 238,
DI- imediata, nos requerimentos não cons2) de decisão do Presidente, noS casos dos tantes dos incisos anteriores.

---·

arts. 237 e 238, 11;
3) de deliberação do Plenário, nos demais
casos.
Art. 277. Antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das Comissões competentes para estudo da matéria.

Parágrafo único. Ao ser anunciado o requerimento constante do item 3 da alínea c
do inciso II, será dada a palavra ao Presidente
da Comissão em que se acha o projeto para
se manifestar sobre a providência requerida.
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Art. 282. Havendo, eni curso no Senado,
dois ou mais projetas regu1ando a mesma ma"
téria, é lícito promover sua tramitação em conjunto, mediante deliberação do Plenário a requerimento de qualquer comissão ou senador.
"'····················---·---~--·-

Art. 294. As proposições em curso no Senado são subordinadas, em sua apreciação,
a um único turno de discussão e votação, salvo
proposta de emenda à Constituição.
ParáQrafo único. Havendo substitutivo integral, aprovado pelo Plenário no turno único,
o projeto será submetido a turno suplementar.
Art. 295. Cada turno é Constituldo de discussão e votação.
Art. -296. Suprímido.
Art. 297. Suprimido.
Art. 298. Suprimido.
Art. 299. Suprimido.
Art. 30"0. Sup"firT!ído.
Arl 301. Suprimido.
Art. 302. Suprimido.

--Art... 304.

·-----·-·----··------..:,.,.,.,..~

Anunciada a matéria, será dada
a palavra aos oradores para a discussão.

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

·-----~-

Art _306. Encerra-se a disCussão:
a) pela ausência de oradores;_
b) por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer senador, quando, já houverem falado, pelo menos, três senadores a favor
e três contra
_
_
_
Art. 307. Às proposições com pareceres
favoráveis poderão ter a discussão dispensada
por deliberação do Plenário, mediante requerimento de líder.
Parágralo único. - A -dispensa da discussão
deverá ser requerida ao ser anunciada a matéria.
SEÇÂO IV

Da ProposlçDo Emendada
Art. 308. Lidos os pareceres das Comissões sobre as proposições, em turno único,
e dlstribuídos em avulsos, abrir-se~ o prazo
de 5 {cinco) sessões ordinárias para apresentação de emendas, findo o qual a matéria,
se emendada, voltará às comissões para exame.
Parágrafo único. Não sendo emendada, à
proposição estará em condições de figurar em
Ordem do Dia, obedecido o interstício regiM
mental.
Art. 309-. Lidos os pareceres sobre as
emendas, publicad,os no Diário do Congresso
Nacional e distribuídos em avulsos, estará a
matéria em condições de figurar em Ordem
do Dia, obedecido o interstício regimentaf
Art. 31 O. A discussão, salvo nos projetas
em regime de urgência, poderá ser adiada,
mediante deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer senador ou comissão, para
ós seguinteS-fins:
-a) audiência de Comissao que sobre ela
não se tenha manifestado;
b) reexame por urna ou mais comisSões
por motivo justificado;
c} ser realizada em dia determinado;
d) preenchimento de formalidade essencial;
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por voto favorável de 3/5 (três quintos)
__da composição da Cas~. proposta de emenda
à Constituiç;:ão (Const.,_ art._ Õ()~ § 2'1):
11!_-_por voto favorável da maioria absoluta
dendo ser renovado uma vez. por prazo não
da composição da Casa:
superior ao primeiro, não podendo, em quala) projeto de lei complementar (Const., art.
quer hipótese, ultrapassar o periodo da sessão
69); - .
..
b) exoneração, de ofício, do procuradorlegtsltiva.
§ 2? Não se admitirá. requerimer~,to _de augeral da Fepública:, antes _do término de seu
diência de comissão ou_ de _owo órgão que
mandato (Consl, art. _52, XI); não- tenha competência regimenta] ou legal
c) perda de mandato de senador, nos casos
previstos no art. 55, § 29~., da Coilstituição;
para se manifestar sobre a matl!ria.
§ 39 O requerimento previsto na alínea b
d) aprovação de nolne indicado para misomente poderá ser recebido quando:,
nistro do Supr~mo Tribunal Federal (Const,
a) a superveniênda de fato novo possa jusart 101. parágrafo único) e para procuradortifk:ar a a1teração do parecer proferido;
geral da República (Const., art. 128, § I');
b) houver omissão ou engano manifesto
e) _aprovação de ato_do presidente da Repúno parecer;
bllca que deCretar o estado çle defesa (Const.,
c) .a própria comissão, por qualquer de
art 136, § 4•):
·
seus membros, julgue necessário o reexame.
f) C~ut.Ori4açãQ ao presidente da Rep~blica
§ 49 O requerimento previsto nas alíneas
para decretar o. estado de sítio (Cqn_St., art.
a, b e c será apresentado e votado ao se anun- . 137, parágrafo único);
dar a matéria e o das alíneas de e, ~m qual_g) estabelecimento de alíquotas aplicáveis
quer fase da discussão.
às-operaçô_es e prestaçõeS interestaduais e_ de
§ 59 Quando, para a mesma proposição,
exportação (C.onst., art. !55, § 2'. N);
forem apresentados dols o~ mals reque:rime~
_-h) estabelecimento de _alíquotas mínimas
tos previstos na alínea c, será votado, em prinas operações internas (Consl, art. 155,. § 2",
meiro lugar, o de prazo mais longo.
v; a).
§ 69 Não havendo número para votação
i) autori;ação de operações de crédito que
do requerimento, ficará esta prejudicado. _
excedem o montante das despesas de capital,
Art 311. Suprimido.
~- -medicmte créditos suplementares ou especiais
Art. 312. É: de 48 (quarenta· e oito) horas_
específicos_ (Cor1St., art. 167, III);
___ _
_ IV- por voto favoTável de 2/5 (dois quinfos)
o interstício entre a c;listribuição de. avulsos
dos pareceres das comiss_ões e o inicio da
d~ _ç:ornposição da Casa; ãproyaç'â-o da não-~~
discussão ou votação correspondente.
nevação da concessão ou permissão para o
serviço de radiodifusão e de_ sons d~ imagens
(Corist, art 223, § 2•).
·
Art. 314. Suprirriido.
V-por maioria de vo~os~presentes 1/10
Art. 315. Suprimido.
(um décimo) dos senac!ores, !lOS requerimen~
Art. 316. Sempre qUe for aprovado substos compreendidos no inciso U do art. 238).
titutivo integral a projeto de lei, de decreto
~ Parágrafo único. A votação da redação filegíslativo ou de resolução em turno único,
ital, erri qualquer hipótese, não está sujeita
será ele submetido a turno suplementar.
a quorum qualificado.
§ 1<? Nos projetas sujeitos a prazo de tramitação, o tumo suplementar realizar-se-á 48
Art.--~---·---··---·-32~C -será secretà VotaÇãO:
(quarenta e oito) horas após a aprovação do
_.a) quando o .Senado tiver que deliberar sosubstitutivo, se falta_rem 8 (oito) djast ou_me~
.
bre:
nos, para o térrJljno do referido prazo.
1) exoneraçim, de oficio, do piOcurador-_
§ 29 Poderão ser oferecidas emendas no
gEii"al da República, antes do término de seu
turno suplementar, por oc:-asião da discussão
mandato (Const., art. 52, XI):
da matéria, vedada a apresentação de novo
2) perda de mandato de Senador, nos casubstitutivo integral.
sos previstos ho art. 55, § :29, da Constituição;
--3) prisão de Senador e autorização da forArt. 322. As deliberações do Senado se-_ mação de culpa, no caso de flagrante de crime
rão tomadas por maioria de votos, presente inafiançáVel (Const, art. 53, § 3 9);
4) suspeilsão das imunidades de_Senador
a maioria absoluta dos se4s rnembros (Const.,
art 47(, salvo nos_seguintes casos, em que durante o estado de_ $jtio (Const._._ art. 5_3, §
i');
.
serão:
__
-~
_
5) escolha de_autori~ades;
l-por voto favorável de 2G__(dois terços)
·;;.~
,.-_
da composição_da C~sa;_ _ .. _
.
b) nas eleições;
a) sentença condenatória nos c.asos previsc) p~-~~rminação d_o Plenário.
tos nos incisos I e ll do art. 52 da Çqnstituição
(Consl, art. 52, pãrágrãfo único);
Art. 327, No processb simbólico obserb) flX8ção de aliquotas máximas nas opera~
ções internas~ para resolver conflito específico - var-se-ão as seguintes normas:
1- os Senadores que aprovarem a matéria
que envolva, inter~se de ~-stado:; e do Distrito
deverão permanecer sentados, levantando-Se
federal (Const., art. 155, § 2•, V, b);
.
.
c) suspensão de imynidades de senadores, ~Os _que votarem pela rejeição;
rr:.::.:.:o ·voto dos_Uderes representará __O_d~
durante o estado de~ sítio (Con:s_t,_ a_rt. -?3, ~
seus lideradOs- presentes, permitida a deda7•):
e) diligência considerada inprescind[vel ao

seu esclarecimento, _
_
.
§ 1Q O adiamento ptevi.sto na alínea c não
poderá ser superior a 30 (trinta} dias, só po-

a

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

I 007

ração de voto em co'dumento escrito i!! ser
encãffilnhado à Mesa para publicação;
~~ -_s<: for requer!e~Ye!if~~~ão_~_a votação,
será ela repetida pelo processo nomihal;
-~ Dl~A- o requerimento de' Venllcação devo_tação só será admisSivel se apoiado por 3
_(três) Senadores;_
_ _ .
IV- PrOCedida a verificação de votação e
constam-da a existência 4e número não será
permitida nova venm:ação antes do decursO
de 1 (umci) hora;
V....:... rião será admitido requeril)le'nto de verificação se a Presidência já houvet:_ anunciado
a matéria seguinte;
VI- antes de anunciadQ o resultado, será
lícito tomar o voto do Senador que penetrar
no recinto após a votaç_ão;
.
.
Vl1- v~rifk:ad!!1 a fal~ de quorum, o Presideilte suspenderá a sessão, fazendo acionar
as campaínhas durante dez. rriinutos, após o
esfa será reabertaA procedendo-se a nova
votação;
\1111- confirmada ã falta de número, ficará
adiada a votação, que-Sefá-reiriJaada aO voltar
a matéria à deliber:~ção do Pl~nárh?;
IX-se, ao processar-se a verificação, orequerimentO nãO-estiver presente ou deixar de
votar, considerar-se-á cqmo. te':ldo dela desistido;
---- X- considerar-se-á como requerida verificação, qualquer dúvida levantada, durante a
votação, sobre a existência. d~ quorum.

que

Art. 332. _Os votOs em brijllco ~as abs~~n:
çôes ve-rifiCadaS nãs votações_ ,s,e'r4o computados para efeito de quorum. - Ãrt. 333. -_sUPrifnido. ·

A VOtação realizar-se~á:
1 - imediatamente após a discussão, se_ este Regimento não dispuser noutro sentido;
2 .._ ap6s o disposto no ãrt 309, caso a
·proposição tenha sido emenda_da_.
Art. 335.

Art. 343. Anunciada a votação de qualquer matéria, é lícito âo Seõador usar_ da pala:
vra por 5 (cinco) _minutos para enc:aminhá~la.

...;Art:.. 34s:-

Nã-;;;;:ão enca;;inh~~ent~~ d~
votação as eleições e os seguintes ·requerimentos:
-de permissão para falar sentado;
-de prorrogaçãO dO teinpo da s-essão;
....:.. de piofrCigãçao de praia para apresentaçãg_ d~parecer;
-<ie _dispensa de inteiStício e prévia -distribuição de avulsos para inclusão de deterininada matéria em Ordein do Dia:
--a e- dispensa- de- publicação dê' fedação
--firiã:l.pâra -sua iffiediãta ·apt-êdação; ·
...;....de 'Seriadof, SciliciW!ndo de ôrgão estranho ao Senado a remessa de dqcwnentos;
-:..=-de Comissão Ou Séhadãr~ SOlidtaftdo in-

fOrni.àçôes-Ofidáís; _- ·

·· '·

.... -

-de ComiSsãO ou senador, solicitando a
pUOliCaçãO, ô.ODiádo do Congresso NacioiJaf.
de informações o_fic_iais;
-de licenç;a· de·senador;
-de temes.:;a a det~_rminada ComíssãO -de
matéria despaChada a outra;
- --
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-de destaque de disposição ou emenda.
Parágrafo único. O encaminhamento -de
votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada Partido

____

ou Bloco Parlamentar, salvo nas homenagens
de pesar.
......................................._,
Art 350. O adiamento da votação obedecerá aos mesmos princfpios estabelecidos para o adiamento da discussão (art 310).
§ ]9 O requerimento deverá ser apresentado e votado como preliminar ao ser anun-

ciada a matéria.
§ 21 Não havendo número para a votação, o requerimento ficará sobrestado.
Art 351. Proclamado o resultado da votação, é licito ao Senador encaminhar à Mesa
para publicação declaração de voto.
Parágrafo único. Não haVerá declaração
de voto se a deliberação for secreta, não se
completar por falta de número e não for suscetivel de encaminhamento.
Art 352. Terminada a votação, o projeto
irá à Comissão competente a fim de redigir
o vencido.
Parágrafo único. __ A redação será disj>en~
sada, salvo se houver vicio de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir, nos projetes
da Câmara destinados a sanção.
Art. 353. É privativo da Comissão para o
estudo da matéria, redigir o vencido nos casos
d"'
1- reforma do Regimento Interno;
n- proposta de emenda à Constituição;
m- projeto de código ou sua reforma.
Art. 354. Nos projetes da Câmara emendados pelo Senado, a redação finallimitar-se-á
às emendas destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição.
........................................_, ____,_,,-:----:-Art 367. Ao final da Legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação
no Senado, exceto as Orig-inárias da Câmara
ou por ela revisadas e as com parecer favorável
das Comissões.
Art 368. Serão, ãiitda, automaticamente
arquivadas as proposições que se encontrem
em tramitação há duas Legislaturas.
Parágrafo único. A proposição arquivada,
nos termos deste e do artigo anterior, não
poderá ser desarquivada.

..............................................
Art.

372~

-...·---·--:--

A urgência dispensa, durante toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos
e formalidades regimentais, salvo pareceres,
quorum para deliberação e distribuição de cópias da proposição principal.

...................................
Art 378.

-.................---,---

No encaminhamento da votação de requerimento -de urgência, poderão
usar da palavra, pelo prazo de 5 (cinco) minutos, um dos signatários e um representante
de cada Partido ou Bloco Parlamentar e quando se tratar de requerimento de autoria de
Comissão, o seu Presidente e o Relator da
matéria para a qual foi a u~gêncía requerida.

Art 381. Os pãreceres sobre as proposições em regime de urgência devem ser apresentados:

1- imediatamente, nas hipóteses do art.
371..--a__e_b,_ podendo o Relator solicitar prazo
nãO excedente a 2 (duas) horas, em conjunto;

n_,..,.., no prazo compreendido entre a oonce·
são da urgência e o dia anterior ao da sessão
em cuja Ordem do Dia deva a matéria figurar,
quando se_ tratar de caso previsto no art371,
c.

§ 1Q O prazo a que se refere o inciso I
será concedido sem prejuizo do pro~egui
mento da Ordem do Dia.
§ .29 O parecer será oral nos casos do art.
371, a e b, e, por motivo justificado, na hipótese do art 371, c.

Art 383. Encerrada a discussão de matéria em regjme de urgência com a apresentação de emendas, proceder-se-á da seguinte
forma:
I - nos casos do art. 371, a e b, os pareceres
serão proferidos imediatamente, por relator
designado pelo Presidente, que poderá pedir
o prazo previsto no art. 381, I;
II- no caso do art. 37 L c, o projc;:to sairá
da Ordem do Di.Ei, para nela ser novamente
incluído na quarta sessão ordinária subseqüente, devendo ser proferidos os pareceres
Sobre as emendas até o dia anterior ao da
sessão em que a matéria será apreciada.

Art. 385. O turno suplementar de matéria
enl regime de urgência será realizado imedia~
lamente após a aprovação, em primeiro turno,
do substitutivo, podendo ser concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a redação
do vencido, quando houver.

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

--~~·-----··

Art. 388. São_consideradas em regime de

yrgência, independentemente de requerimentO:
I - com a tramitação prevista para o caso
do art. 371, a, a matéria que tenha por fim:
a) autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que
forças- estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente
(Const, art.A9, U);
b} aprovar o estado de defesa e a inteiVenção federal; autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer dessas medidas (Const, art.
49 tv);
com tramitação prevista para o caso
do art. 371, b, a matéria que objetive autorização para o Presidente e o Vice-Presidente
da RepUblica se ausentarem dÕ PaíS (Const,
art. 49, DI):
Parágrafo único. Terão, ainda, a tramitação prevista para o caso do art. 371, b, independentemente de requerimento, as proposições sujeitas a prazo, quando faltarem 1O
(dez) dias para o ténnino desse prazo.

li-

TfrULO XI
Das f!r_oposíç6es Sijjélfas 8 Díspo$ções Espeda/5
-

0\PÍTULOI
-Da Emenda à Constitw'ção

Art. 388-A. A Constituição poderá ser
_emendada mediante proposta:

Abril de 1989

1- de um terço, no minimo, dos membros
do Senado Federal;
II- de mais da metade das Assembléias·
Legislativas das Unidades da Federação, manifestando.-se, cada uma delas, pela maioria
relativa de seus membros.
§ 19 A Constituição não poderá ser emen~
dada na vigência de intervenção federal, de
estado de defesa ou de estado de sítio.
§ 29 A proposta será discutida e votada
em dois turnos, considerando~se aprovada, se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
Senadores.
§ 3~ Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
1- a forma federativa de _Estado;
II- o voto direto, secreto, universal e periódico;
III- a separação dos Poderes;
IV- os direitos e gárantias individuais.
Art. 388-B. A proposta será lida no Expediente, publicada no Diário do Congresso Na~
cioni!ll e em avulsos, para distribuição aos Se-nadores.
Art 388-<: Nas48(quarentaeoito)horas
seguintes à leitura, será designado pelo Presidente Comissão de 16 (dezesseis) membros
para emitir parecer sobre a matéria no prazo
de 30 (trinta) dias, improrrogáveis, Observado
o disposto no art. 81.
Parágrafo único. Integrarão a CórilisSâo
pelo menos 7 (sete) membros titulares da Comissão de Constituição e Justiça.
Art. 388-D. Cinco diãs após a Publicação
do parecer no Diário do Congresso Nacional
e distribuído em avulsos, a matéria poderá
ser incluída em Ordem do Dia.
Art. 388-E. Decorrido o prazo de que trata
o art. 388-C sem que a Comissão haja proferido seu parecer, ou pedido a prorrogação,
a proposta de emenda à Constituição será colocada em Ordem do Dia, a fim de que o
Plenário delibere se deve ter prosseguimento.
§ 19 Se o pronunciamento do Plenário for
contrário ao prosseguimento, a proposta será
considerada defmitivamente rejeitada e reço;.
lhida ao arquivo.
§ 2~ Aprovado o prosseguimento, a maté~
ria será considerada incluída em Ordem do
Dia, em fase de discussão, em 1o turno, du~
rante 5 (cinco) sessões ordinárias cons-ecutivas, quando poderão ser oferecidas emendas, assinadas por 1/3 (um terço), no mínimo,
dos membros do Senado.
§ 3 9 Não será recebida emenda que não
tenha relação direta e imediata-com a matéria
tratada na proposta.
Art. 388-F. Encerrada a discussão com a
apresentação de emendas, a matéria voltará
à ComiSsão, que emitirá parecer no Prãzo Improrrogável de 30 (trinta) dias.
Art 388-G_ Lido no Expediente, publica~
do no Diário "CIO Congresso 1'/aclona/ e distribuído em avulsos o parecer, a prç>posta e as
emendas, a matéria poderá ser incluída em
Ordem do Dia.
·
Art. 388-H. Esgotado o prazo da Comissão, sem parecer, a matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia, para votação, em 1Q
turno, pelo processo nominal.
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Art. 388-1. o interstídó entre o 1<> e ó 2"
turno será de, no mínitno, 5 (cinco) sessões
ordinárias.
Art. 388-J.

lndufdaapropostaemOrdem
do Dia, para o 29 turno, será aberto o prazo
de 3 (três) ses:t5es ordinárias para discussão,
quando poderão ser ofere.<:idas emendas que

não envolvam o mérito.
Art. 388-L Enc~9a a discussão, enl-2~
turno, com apresentação de emendas, inatéria voltará à Comissão, para parecer em 5 (cinco) dias improrrogáveis, após o que será incluída em Ordem do Dia, em fase de votação.
Art. 388-M. Aprovada, sem emendas, a
proposta será remetida à Câmara dos Deputados. Emendada, será encaminhada à Comlssão, que terá o prazo de 3 (três) dias para

a

oferecer a redação fina].

Arl 388-N. A redação final, apresentada
à Mesa. será votada, com qualquer número,
independentemente de publicação,
Art. 388-0. Considera~se proposta nova
o substitutivo da Câmara a prOposta de inicia~
tiva do Senado.
Arl 388-P. Na revisão do Senado à proposta da Câtnará dos Deputados apllcar-se-ão
as normas estabelecidas neste título.
Arl 388-Q.. Quando ultimada no Senado
a votação da proposta, será o fato comunicado
à Câmara dos Deputados e convocada sessão
para promulgação da emenda.
Art. 388-R. É vedada a tramitação concomitante de mais de 5 (cinco) propoStas de
emenda à Constituição.
- Art. 388-S. É vedada a apresentação de
proposta que objetive alterar dispositivos sem
correlação direta entre si.
Art. 388-T. Aplicam-se à tramitação da
proposta, no que couber, as normas estabelecidas no Regimento Interno.
Arl 388-U. A matéria constante de proposta de emenda à COnstituição rejeitada ou
havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão leg[s]ativa.

VU- a redação fmal das emendas deverá
ser apresentada em plenário nô pr~o máximo
de 48 (quarenta e oito) horas após a votação
da matéria;
Vllt- esgotado _o prazo para tramitação do
projeto sem que se tenh<!,.conduído a votação,
ele deverá ser incluído em Odem do Dia para
que Se ultime a votação, sobrestando-se a deli- beração sobre os demais a,!isuntos (Const,

Nos projetes de lei de iniciativa
do Presidente da República com tramitação
em prazo determinado (Cqnst, art. 64, § 29),
proceder-se-á da seguin~e maneira:
··········-----~--,....---·

D-o projeto será lido no Expediente e distribuído às Comissões cõi'Tlpetentes, somente
podendo receber emendas na primeira Comissão constante do despacho, pelo prazo de
5 (cinco) dias;
m-o projeto será apreciadO, simultaneamente, pelas Comissões, serido feitas tantas
autuações quantas forem necessárias;
IV -as Comissões deverão apresentar os
pareceres até 10 (dez) ç!ias ant~s do término
do prazo de tramitação do projeto;
V- publicado o parecer e distribuído em
avulsos, decorrido Q jntes_sticio regimental, o
projeto será incluído_ em Ordem do Dia;
V-A- não sendo emitidos os pareceres no
prazo fixado no inciso N, aplica-se o disposto
, no art. 195,1!, d.
VI-o adiamento de discussão ou de votação não poderá ser aceito por pré.. , superior
a 24 (vinte e quatro) horas;

Art. 39i:

.
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Art. 400. Para julgamento dos crimes de
re_sponsabilidade das autoridades indicadas
no art 3~5- obe_gec~~-s·~-:ão as seguintes normas:
_
1) recebida pela Mesa do Sen_a._dQa 81,1torizaçâo da Câmara pata instaurar do processo,
nos casos_ previstos no item I do art. 395, ou
a den(mdª do crime, nos demais casos. será
"lida no Expediente da reuniã:o Seguinte-;-· 2) na mesma ret.mião em que se ftzer a
leitura, será eleita: uma Comissão, constituída
por 1/4 (um quarto) da composição do Senado, obede_cícta a proporcionalidade das representaçõeS-Partidárias ou dos BlQ_ços parlamentares, que ficará responsável pelo proces-

Suprimido.
Art. 3~. Suprimido.
Art. 393. Suprimido.
Art. 394. O projeto de decreto legislativo
referente a atos internacionais terá a seguinte so;
· --3) a comissão encerrará seu trabalho com
tramitação:
a) s6 terá iniciado o seu curso se estiver
o fornecimento do libelo acusatório, que será,
acompanhado do cópia autenticada do texto, anexado ao processo e entregue ao Presidente
em português, do ato internacional respectivo, do Senado Federal, para remessa, em original,
bem como da mensagem de encaminhamen~ ao Presidente do Supremo Tribunal Federa1,
to e_da exposição de motivo~
com· a c_omunicaç_ão do dia designado parã
b) lido no expediente, será o projeto publio julgamento;
cado e distribuído em avu1sos, acompanhado
4) o primeiro-Secretário e:nyiarâ ao acusa-_
dos textos referidos na alínea_a"nterlor e despa- do cópia autenticada de_ todas as peças do
chado, simultaneamente, às Comissões com~ processo, inclusive do libelo, intimando-o do
petentes, em autuaçôe§ especi~s;
dia e hora em que deverá_ comparecer ao Sec) perante a primeira Comissão, nos 5 (cin- nado para o julgamento;
co) diaS s-ubseqüentes à. distribuição de avu15) estando _o acusado ausente do Distrito
sos, poderão ser oferecidas emendas. As Co- Federa], a sua Lntimação será solicitada pelo
missões terão, para opinar sobre o projeto, Presidente do Senado ao presidente do Tribuo· prazo em comum de 15 (quinze) dias, pror- nal de Justiça d_o Estado em que .se enContre;
rogáVel por igual período;
6) servirá de escrivão um funcionário da
d) publicado o parecer e "diStríbuído em Secretaria designado pelo Presidente do Seavulsos, decorrido o interstício regimental, a nado.
matéria será incluída em ordem do Dia;
Art. 401. Instaurado o processo, o Presi-dil) não sendo emitidos os pareceres, conforme estabele.ce a a1inea cdeste artigo, apli- dente da República ficará suspenso de suas
funções (Const,, 86, § 1'·· D).
ca-se o disposto no art. 195, 11, c;
Parágrafo único. Se, decorridO o praia -de
e) emendado o projeto em Plenário, obser~
180 (cento e oiteri.ta) dias, o julgamento não
vando·se, em relação aos pareceres das Comissões sobre as emendas, o disposto nas estiver conduído, cessará o afastamento do
alíneas b(quanto a distribuição) e c:. in fine, Presidente da República, sem prejuízo do ree atendido o disposto na alínea d, a matéria -gular prosseguimento do processo (Const.,
voltará a Ordem do Dia na segunda sessão art. 86, § 2•).
· ordinária subseqüente.
Art. 401A No processo e julgamento- a
Art. 395. Qmlpete priVativamente ao Se- que se referem os artigos anteriores aplicar~
se-á, no que CoUber, o disposto na Lei n~ 1.079,
nado 'Federal (Const., art. 52, I e li);
I - processar e julgar o Presidente e o Vi c e~ de I O de abril de 1950.
Presidente da República, nos crimes de resArt. 402. Na apreciação do Senad_Õ sobre
j5oi1Sàl5illaade, e os Ministros de Estado, nos
escolha de autorid,a_des, obs~ar-se~ão as secrimes· de mesma natureza conexos com
guintes normas:
_
_
aqueles;
a) a Mensagem, que deverá ser ac:ompa11- pi"õceSSar e julgar os Ministros do Su- nhada de amplos esdarec_ime:ntos sobre o
premo Tribunal FederaL o ProcUrador-Geral
candidato e de seú curriculum vitae, será lida
da República e o Advogado-Geral da União,
em Plenário e encaminhada à comissão com;
noS crimes de responsabilidade.
petente;
Parágrafo único. Nos casos previstos nesb) a Comissão convoc~rá o candída~ em
te artfgo, o senado funcionará sob a presiprazo estipulado, para, em argüiçâo pública.
dência do Presidente do Supreno Tribunal Fe- Ouví-lo sobre assuntos pertencenteS ao dederal (Cãnst., art 52, Píilrágrafo ónico)_.
sempenho do cargo a ser ocupado (Const,
Art. 396. Em qualquer hipótese, a senten- art. 52, UI);
ça condenatória só poderá ser proferida pelo
c) a _argülção dos candidatos e chefe de
voto de 2/3 (dois terços) dos membros do missão diplomática de caráter permanente s_e~
Seriado, e a condenação {imitar~se-á à perda rá feita em reunião secreta (Const., art. 52,
.
do ç:argo com inabilitação, por 8 (oito) anos, IV);
d) a Comissão pOderá requisitar, da ~utori
para o exercído de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis dade comp_etente, informações complementares·
(Const,_!5c2. parágrafo único}.
~)'o parecer deverá_:

____

--~_,

Art. 390.

~·~
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1) conter relatório sobre o candidato com
os elementos informativos recebidos- ou obti-

dos pela Comissão:
2) conduir pela aprovação ou rejeição -do
nome indicado;
·
-· -- f) será secreta a reunião em que se prOcessarem o debate e a dedsão da Comissão, sendo a votação feita em escrutinio secreto, vedadas dedaração ou justificação de voto, exceto
com referência ao aspecto legal;
g) o parecer e a· At:a da reunião serão encaminhados à Mesa em sobrecarta fechada, rubricada pelo Presidente da Comissão;
h) o parecer será apreciado pelo Plenário
em sessão_ e votação secreta;

metido ao exame da Comissão de Constituição e Justiça;
c) a Resolução, uma vez promulgada, será
enviada, em todo o seu teor, à entidade interessãâã e-ao -ófgão a que se- refere ao art. 403,
c, àevendo constar do instrumento da operação.
Art. 406.
Art. 407.

tado da votação;

402A Suprimido.
Art. 402.8. A Mesa, ouvidas as lideranças,
elaborará lista sêxtupla para a eleição dos
membros do Conselho da República.
Parágrafo único. Proceder-se-á à eleJçao
de que trate~ este artigo por melo de cédulas
em um só escrutínio, através de votação secreta, sendo eleitos os dois candidatos que obtiverem o maior número de sufrágius.
Art. 402.C. AMensagemdoPresidenteda
República soliCitando autorização para destituir o Procurador-Geral da República, uma vez
lida em Plenário, será distribufda, para apresentação de parecer, à Comissão de Constituição e Justiça.
§ 1~ Aplicar-se-ão na tramitação da Mensagem, no que couber, as normas sobre escolha de autoridade.
§ :2? ColiSfderar-se-á autorizada a destituição se aprovada pela maioria absoluta dos
Senadores (Const., art. 128, §" 29),
Art. 402.0. Suprimido.
Art. 403. _O Senado apreciará pedido de
autorização para operações externas de natureza financeira, de interesse da Uniào, dos Estados, do Distrito Feâeral, dos TerritóriOS e
dos Municípios (Const., art. 52, V) encaminhado pelo Poder Executivo interessadO, e instruido com:
a) documentos que o habilitem a conhecer,
perfeitamente, a operação,_ os recursos- para
satisfazer os compromissos respectivos sua
finalidade;
b) publicação oficial com o texto da autorização rlo Poder Legislativo competente;
c) parecer do órgão competente do Poder
Executivo.
-Parágrafo único. É lícito a qualquer Senador encaminhar à Mesa documento destinado
a completar a instrução ou o esclarecimento
da matéria.
Art.

e

Art. 404._ _tia tramitação da matéria de que
trata o artigo anterior, obedecer-se-ão às seguintes normas:
a) lida no Expediente a matéria será enc_aminhada à Comfssão de Economia, Finanças
e Cii!ncia e Tecnologia; a fim de Ser formulado
o respectivo projeto de resolução, concedendo ou negando a medida pleiteada;
b) o projeto será, em qualquer caso, sub-

.,_._.......................

Suprimido.
Suprimido.
Art. 408. Suprimido.
Art. 409. Suprimido.

CAPITULO V

--Da SusjJensáo da Execução da Lei

i) manifestação do Senado será comuni-

cada. ao Presidente da República em expediente secreto~ no qual se consignará o resul-

___

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

Art. 41 O. O Senado conhecerá da declaração, proferida em decisão definitiva pelo Supremo Tifbunal Federal, de inconstituciOnal,
total 0\.1 Pãrcial, de lei, mediante;
1 -comunicação do Presidente do Triburtal;
2 - répresentação do Procurador-Geral da
RepúbliCa;
3 - projeto de resolução de iniciativa- da
Comissão de Constituição e Justiça;
Art. 41 ] . A comunicação, representação
e o projeto a que se -refere o artigo anterior
deverão ser instruídos com o texto da lei cuja
execução se deva suspender, do acórdão do
Supremo Tribunal Federal, do parecer do Procurador-Geral da República e da versão do
registro taquigráfico do ju1gamento.
Art 412. Lida em Plenário, a comunica~
ção ou representação será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça que formulará projeto de resolução suspendendo a execução da lei, no todo ou em parte (Const.,
art. 52, X).
.
M---413._ -SUprlllitdo-.
Art. 414. Suprimido.
CAPITULO Vil
Das ~tribu/ç6e~_!~r:_vis_tas nos Artigos

e

52, VI, Vil, VIII, IX e 155, §§ 1', IV,
2•, IV
e V da Constituição.
Art. 415. Ao Senado Federal, no que se
refere à competência tributária dos Estados
e -do Dis4ito Federal, compete;
__ I:-: fiXar aliquotas máximas do _imposto so::_
bre transmissão causa mortis e doação de
quélísquer bens ou direitos (Const., art. 155,
§ 1'• IV);
n"C"" estabelecer as alíquotas aplicáveis às
operações e prestações interestaduais e de
exportação (Const., art. 155, § 2•, IV):
IU -::-_estabelecer alíquotas mínimas nas
operações internas (Const art: -155, § :2?, V,

a);

IV- fiXar alíquotas máximas nas operações
internas para resolver_ conflito específico que
envolva interesse de Estados e do Distrito Federal (Const. art. 155, § 2•, V, b ).
_M -416. Compete, ainda, ao Senado:
1- fixar limites globais para o montante da
dívida consolidada da Uníão, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (const, art.
52, VI):

- --

·

II- dispor sobre •_limites globais e condições para as operações de crédito externo e
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interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e
demais entidades controladas pelo Poder Pú_
_
blico Federal (Const, art 52, Vll);
lll- dispor sobre limites e condições para
a concessão ·de garantia da União em _op~ra
ções de crédito externo e interno (Const, art.
52. VIII):
.
_
.
. . .
IV- estabelecer limites globais e corldições
para o montante da dívida mobíliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
___ _
_
(Const., art. 52, IX):
Art. 417. As decisões do Senado Federãi,
quanto ao disposto nos arts. 415 e 416, terão
forma de resolução tomada por iniciativa:
I - da comissão de Economia, Ftnanças e
Ciência e T ec~olog~. nos_ casos do inciso I
do art. 415 e dos incisos II, III e IV do art._
416:
11- do Presidente da República ou de um
terço dós membros do Senado, no caso do
inciso J[ do art. 415, e aprovação por maioria
absoluta de votos;
lU- de um terço dos membros do Senado
Federal no caso do inciso_ I! do art. 415, e
aprovação por maioria absoluta de votos;
IV- da maioria absoluta dos membros do
Senado Federal, no caso do inciso IV do art.
415, e aprovação por dois terços da composição da Casa~
V- da ComissãO de Ecónomia, finàriÇaS
e Ciência e Tecnologia por -proposta do Presidente da República, no caso do inciso I do
art. 416;
VI- da Comissão de ?conomia, f"mariças
e Ciência e Tecnologia, nos demais casos.
§ 1o As matérias estabelecidas neste artigo terão tramitação regimental preVista Para
os demais projetes de cesolução. ·
§ 29 O Senado Federal remeterá o texto
da resolução a qiJe se refere este artigo ao
Presidente da República, aos Governadores,
às Assembléia Legislativas, à Câmara Legislat_iva do_Distrito_federal e aos PrefeitOs e CâmaraS de Vereadores dos municípfos interessados, com a indicação da sua publicação
no Diário do congresso nacional e no Diário
Oficial da União.
Art. 418,_ O M.inistro de Estado comparecerá perante o Senado:
- I - quando convocado, pÕi deliberação do
Plenário,_ mediante requerimento de qualque_r
Senador ou Comissão (Const, art. so; caput
):

l i - quando o solicitar, mediante entendimento com a Mesa, para expor assunto de
relevância de seu Ministério (const,, art. 50,
§ 1').
Parágrafo únfco. O Ministro de EStado
comparecerá, ainda, perante Comissões,
quando por elas convocado ou expontaneamente, para_ expor assunto de relevância de
seu Ministério (Consl, art. 50, caput e § 1°).
Art._ 419. Quando houver comparedmen_to de_Ministro de Estado perante o Senado, adotar-se-ão as seguintes normas:
a) nos casos do inciso l, a Presidência oficiará ao Ministro de Estado, dando~lhe conhecimento da convocação e da lista das informações desejadas, a fim de que declare quando
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comparecerá ao Senado. no prazo que lhe
estipular, não superior a 30 (trinta) dias;
b) nos casos do inc{so II, a Presidência comunicará ao Plenário o dia e a hora que marcar para o comparec::imento;
c) no Plenário,· o _Ministro de Estado ocupará o lugar que a Presidência lhe indicar;
d) será assegurado o uso da palavra ao Ministro de Estado na oportunidade combinada,

sem embargo das inscrições existentes;
e) a sessão em que comparecer o Ministro
de Estado será destin?ld<J exclusivamente para
o cumprimento dessa fmªIidade;
f) se, entretanto, o Ministro desejar falar ao
Senado no mesmo dia em que _o solicitar,
ser-lhe-á assegurada a oportunidade após as
deliberações da Ordero !=lo Dia; __ _
g) se o prazo ordinário da sessão não permitir que se conclUa a exposição do Ministro

de Estado, com a correspondente fase de interpelações, será ela prorrogada ou se designará outra sessão para esse fim;
h} o Ministro de Estado_ ficará subordinado
às normas estabelecidas para o uso da palavra
pelos Senadores;
i) o Ministro de Estadº só poderá ser aparteado na fase das interpelações desde que
o permita;
_
j) terminada a exposição do MinistrO de Estado, que terá a duração de 1 (uma) hora,
abrir-se-á fase de interpelação, por qualquer
Senador, dentro do assun_tQ tratado, dispondo
o interpelante de 10 (dez) minutos, e sendo
assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, após o que poderá ser contraditado
pelo prazo mãximo de 5 (cinco) minutos;
k) ao Ministro de Estado é \íclt_o fazer-~e
acompanhar de assessores, aos quaiS a Presí~
dência designará lugares pr6ximos ao que ele
deva ocupar, não lhes sendo permitido interferir nos debates.
Art. 420. O disposto nos artigos anteriores apllca~se; quanto possível, aos casos de
comparecimento de Ministrs> a reunião de Comissão.
Arl 430. Não é permitido o ingresso, nas
dependências do Senado, a quem não est~a
convenientemente trajado.
__ _
Art. 431. À galeria superior, bem comoaos gabinetes dos membros da _Mesa, dos_Uderes e dos Senadores, é permitido o acesso
de qualquer cidadãp.
_
Arl 432. QuanQo, no edifício do Senado
ou em suas dependências, alguém pertUrbar
a ordem, o Presidente manda-lo-á_pôr em custódia, se desatendida_., advertência que se lhe
fizer. Feitas as averiguações necessárias, manda-lo-á soltar ou entregar à autoridade competente, corn oficio do 1o Secretário participando
a ocorrência.
___ _
Arl 433. Quando, no ediffdo do Senado
ou em suas depetidências, for cometido algum delito, o criminosso será presO _e, em
seguida, instaurado inquérito, presidido por
um dos membros da Mesa, designado pelo
Presidente.
§ 1? Serão observãdas, nÕ Inquérito, as
leis de processo e os regulamentos policiais
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ção de iniciativa de _qualquer senador, da Codo Distrito Federal, no que lhe forem aplimissão Diretora ou de Cori"lissão .Temporária
cáveis.
para-esse fim crtada, em virtude de deliberação
§ 29 Servirá de escrivão. no inquérito, furi-d6iláriQ da Secretaria designado pelo 1~ Se- - -do senado, e da qual deverá fazer parte um
membro da Comissão Diretora.
cretário.
§ 1o Em qualquer caso, o projeto, após
§ __ ~.,. _ .O inquérito, s~ enviado, após Sua
publicado e distribuído em avulsos, ficará socondusão, à autoridade judiciária competen~~
.
.
..
.
.
bre a Mesa: durante 3 (três) sessõ~ afim de
receber emenâas.
§ 4,. O preso será entregue com o auto
§- 2<1 DecOrrido o prazO Previsto rio piaráde ~fiagra~~e à autoridade competente.
grafo anterior, o- prOJeto s'etá enviado:
CAPITULO II
I) à Comissão -ele Constituição e Justiça,
Da AdmÚJistraç~o Orçamentária, Financefra
em qualquer caso;
e Patrimonial
2) à Comissão Temporária que o houver
M. --434. O dese_mbolso das despesas de elaborado ou à Comissão Diretora, quando
de sua autoria, parã exame das emendas, se
adffiinistração do Senado Federal, dentro dos
as houver recebido;
limites- das disponibílidades orçamentárias
3) à Comissão Diretora, se de autoria indiVi-.
corisigriadas no O!çamento da União e crédidual de senador._
tos adiciOnais, será auto~ado pelo Presidente
§ 39 Os pareceres das comissões serão
do Senado Federal, que poderá delegar compéténcTã ao Primeiro Secretário e ao Diretor- _emitidos no prazo de 10 (dez) dias, quando
o projeto seja de" simples modificação e no
Geral da SeCretaria, nos limites previstos em
de 20 (vinte) dias, quãrido se trate de_ reforma.
Ato da Comissão Diretora:
§ 49 Aplicam-se à tramitação do projeto
Art. 435. A movimentação financeira dos de alteração ou reforma do Regimento as norrecursos orç~mentários do Seilãdo Federal mas estabelecidas para os demais projetas
será efe.t_uacl<:tjunto_ao Banco do Brasil SA de resoJução. _
ou Caixa Económica Federal.
§ 5"' A redação final do projeto de reforma
Art. 436. A administração fmanceira e or- do Regimento Interno_ compete à Comissão
çamentária do Seriado Federal será coorde- que o houver elaborado e_ o de autoria in_divinada e executaç(a por Secretaria integrante de d-ual de senadQr, -à_ Comissão de Redação.
sua estrutura.
- - · - - . -...""""='_..,......,..-......
Parágrafo único. Serão encaminh.:idoS
Art 449. Havendo _reçurso para o Plenámensa1mente ao Presidente do Senado Fede- rio, sobre decisão da Mesa em questão de
ral e trimestralmente à Comissão Diretora, pa- ordem, é lh;:ito ao Presidente solicitar a audiênra ãpr&íação, os balancetes analíticos e de- cia da Comissão de Constituição e Justiça somonstrativos complementares da execução bre a matéria, quando se tratar de_int~rpre
orçamentária, financeira e patrimonial.
tação de texto constitucional.
Art. .437. Até 30 de junho de cada ano,
§ }9 Solicitada a audiência, ficará sobreSo Presidente do Senado Federa] encaminhãrá tada a decisão.
ao TrlblUlal de Contas da U-nião a prestação
§ 2"' O parecer da comissão deverá ser
de_ çgn---ªs relativas ao exerdcio anterior.
-proferido no prazo de 48 (quarenta e oito)
Art. 438. No final de cada exercício fmanR horas, ap6s o que, com ou sem parecer, será
ceiro se_r_ão trail$feridos para o FUOdo Especial
o recurso incluído em Ordem do Dia para
do Senado FeQeral- F!-insen, q~aisquer sal- deliberação do Plenário.
_
dos àe dotações r_esu1tantes, de_ ecc::>nomia na
§ 3"' Quando, se tratar de qu~stão de orexe<:ução do orç_amento anu~.
dem sobre matéria em regime de urgência
Parágrafo Unicõ; A aplicação dos recursos nos termos do art 371, a e b, ou com prazo
.de que trata este artigo será f~Ita observado de tramitação, o parecer deverá ser prOferido
o disposto em lei específica.
imediatamente, põdendo o presidente da coArt. 439. O património do Senado é con_s- missão ou relator so!iptar prazo não exSedente
titufdo de bens móveis imóveis.
a 2 (duas) horas.
§ 1"' Os bens m6veis, quando inservíveis,
· ociosos~ou antiecon6rriícoS, poderão ser alien~dos mediante autorização da Comissão Di-_
Capítulo IV.:.....::. SUprimido
retora.
Art. 453. S~prlmido.
§ 29 Os bens imóveis, não poderão ser
DISPOSIÇÕES GERAIS .
alienados.
§ 3 9 Entre os bens imóveís incluem-se os
Art 454. O Senado Federal no prazo de
apartamentos de propriedade do Senado, des1(um) ano deverá elaborar um novo_ Regimentinados à residência dos senadores, quando to Interno.
no eXercido do mandato, mediante p~gamen
Art. 455. O di_sposto no § 29 do art 78
to de uma taxa de ocupação e outra de conser- não se aplica à Comissão do Distrito Federal,
regu1arneirtada no~s termos da Resolução n 9
vª'ção, descontadas em folha d~ pagamento.
157, de 1988.
··
··
§ 49 Para os fins do disposto no parágrafo
anterior, o senador deverá assinc:~:r um contrato-padrão segUndo modelo aprovado pela Co-Art. 2"' A Mesa, no prazo de até 90 (novenmissão Diretora.
ta) dias, fará a consolidação das modificações
Jeitas no Regimento lnt~mo, po?endo, desde
Art. 442. O Regimento Interno poderá ser que não alterado o mérito, proceder às corre~
mÕdificado ou reforrriadO por projeto resolu- ções de redação e às recomendadas para me-

e

--··--····--------
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EMENDAN• 11

lhor técnica legisaltiva, corrigir remissões e
contradições_ e alterar a ordenação das ma-

Acrescente-se a expressão "da Constituição

térias.

Art.

3~

Federal "após"... art. 55, III,"

Revogam-se as disposições em

EMENDAN' 19

--:-COrrija-se, no art. 64, § 11, do Regimento
Interno, na forma adotada pelo art. 1? do Projeto_ de Resolução n1 3/89, a expressão ''Partido", suõStituindo-a por "Representação Partidária", assim como nos demais dispositivos.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em Votação as emei:tdas. em globo, de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

EMENDAN'20

São as seguintes as emendas aprova-

Dê-se ao § ~ do art

das:

EMENDAN' 1
Acrescente-se um § 19, renumerando-se o

-.-.-":"'"''--"-"'"'"-'

,.,,,,;,,,,,,,,~m,,...,,..,._""'-~'''-'-~·-·

EMENDAN•22

parágrafo único para §29:

computadas nesse número as preposi-

64 a &eguinte redação:

"§ 21 Formada a Maioria, a Minoria
será aquela integrada pelo maior bloco
Parlamentar ou Representação Partidária
que se lhe opuzer."

Ao art. 7•.

constarão mais de 2 (duas) palavras. não

..

Modifique-se a redação do art. 64, § 79, do
Regimento Interno, na forma adotada pelo art.
1~do Projeto de Resolução n9 3/89, peJo acréscimo do seguinte complemento:

ções."

"Art. 64. ···············-···--·····---·-···-·-

.

EMENDANQ 6

Aoart. 19, § 29,íiJfiiu~.

Suprimam-se as expréssões:
"... salvo para as breves comunicações,
quando será diária."

-

..... :.:. .......:.:;;.........................."-···---

§ 71 ...líderes, na proporção de um
Viçe-Uder para cada grupo de cinco integrantes de Bloco Parlamentar ou Representação Partidária, assegurado pelo menos um Vice-Líder e não computada a
fração inferlor a cinco."

EMEt!DA No 7

Acrescente-se ao Projeto as seguintes disposições:
"Art
20
!..........................................................................
n- por outro Senador:
a) -com o seu consentimento, para
aparteá-lo;
b) -independente de seu conseNtimenta, para formular à Presidência redamação quanto à observância do Regirnento.
Parágrafo único. O teinpo dé- inttúrupção previsto neste artigo será descontado em favor do orador, salvo quanto
ao disposto na alínea a do inciso JI."

EMENDA N• 32

Acrescente-se no anteprojeto alteração para
o art. 86..do Regimento Interno nos seguintes
termos:
--~·cc·":~Art. 86. O lugcir na- ComiSsão pertence ao PartidO, competindo ao Líder
respectivo pedir, em docume'n.to escrito,
a sub-ªÜlt.Jição, em qualquer circunstância
ou oportunidade, de titular ou suplente
por ele indicado.
Parágrafo único. A substituição de
membro da Comissão que se desligar do
Partido ao qual pertence o lugar na Comissão não alterará, até o encerramento
da sessão legislativa respectiva, a proporcionalidade estabelecida no seu início."
EMENDAN•33

EMENDAN•S

Dê-se ao inciso DI, do art 95-A, a seguinte
Acrescente-se ao projeto:
"Art 28. Se_algum Senador praticar,
dentro do ecüfício do Senador ato imcompativel com o·decoro parlamentar ou com
a compostura pessoal, a Mesa dele conhecerá e· abrirá inquérito, submetendose o <:aso ao Plenário, que deliberará em
sessão secreta, no prazo improrrogável
de 10 (dez) dias."
EMENDAN•9

Acrescente-se ao projeto:
"'Art. 31. - SupJimído.""

XI- exercer a fiscalização e controle dos
atos dos órgãos do Poder Executivo responsáveis pelas matérias de sua competência.
EMENDAN• 36

contrário.

""Art. 7'
···················---§ ]9 Do nome parlamentar não
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r~daçào~

"III- convocar Ministro_ de Estado para prestar informações sobre assuntos
inerentes a suas atribuições (Const. 58,
~ III c/c 50, caput), e ouvl-los quando
no exercido da faculdade prevista no art.
50,§

i• ..

EMENDAN•34
Ao art. 95-A

1-Suprima-se do inciso VI as expressões
finais "em fnter.ação com a Comissão Mista
Permanente ... "
II -Acrescente-se:

Dê~se

ao. Jnciso X, do _art 95-A, a seguinte
redação:
--

•·x- estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado,
propondo as medidas legislativas cabíveis."
EMENDAN•37

Acrescenta-se ao .art. 95-A. os seguintes incisos:

XI- exercer a fiscalização e controle
dos atos do Poder Executivo, incluídos
os- da~ administração indireta quanto às
questões- re1ãtiVas à competência privatiV3 do Senado (Const 49, X, de 52, V

a !X);
XII- opinar sobre o mérito das proposições submetidas ao seu exame, emitindo, o relator designado, parecer conclusivo.
EMENDAN•39

Acrescente-se ao art. 95-B, § 11, o seguinte
inciso:

"N- Projetes de lei da Câmara de iniciativa parlamentar que tíverem Sido
aprovados, em desisão ~i_rl~tiva, por
Comissões daquela Casa."
EMENDAN•40

Dê-se ao art. 95-B e seu § 19 a seguinte
redação: ·· _ _
Art. 95-B. Às ComissÕes, no âmbito ·de
sua competência, cabe discutir e votar projetas de lei, dispensada a competência do Plenário do Senado, nos termos do art. 58, 21, L
da ConstituiÇão, excet6 étuanto a:
l-lei complementar;
n- projeto de lei de iniciativa popular, originário da Câmara Cios DepÚtados;
DI-projetos.de_ Comissão;
IV- projetas de Código;
V- projeto de resolução que altere o Regimento Interno;
. VI- projeto de resolução a que se referem
os arts. 52, V. VI. VII, VIII, e IX e 155, § 1'.
IV, e 21, IV e V da Constituição;
VIl- proposta de emenda constitucional;
VIII- proj~tos oriundos da Câmara dos Deputados, ou emendas daquela Casa a projetas
do Senado;
IX- proposições em regime de urgência.
§ 19 O Presidente do Senado, ouvid~ o
Colégio de Líderes, poderá conferir' às Comissões competência para apreciar conclusivamente, dentre outras, as seguintes matérias:
1- tratados ou acordos internacionais;
ll- autorização para a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa
e lavra de riquezas minerais em terras indígenas;
m- alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares;
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EMENpAN•41

Suprima-se o inclso U, do art. 95 6, do Pro8

jeto de Resoiuç~o

n~'

03, de 1989. _

EMENDAN•42
Inclua-se, como art. 95.C, renumerando-se

os demais:
Art. 95.C ....:..Aplicam-se à tramitação
dos projetas e demais proposições submetidas à deliberaç~ conclusiva das comissões as disposições relativas a turnos,
prazos, emendas e demais formalidades
e ritos exigidos para as matérias submetidas à apreciação do Plenário dóSenado.

"..~salvo sendo unânime o parecer pela
rejeição."
_ Acre&tamos que, sendo unânime o parecer
da comissão, a errienda por ela rejeitada não
mais pÕderá ser renovada em qualquer oportunidade.
EMENDAN•84

"Art 276.

-·--·-~·---···--"·-~·M-

o parágrafo

e acrescente-se o§ 29 com a seguinte redação:
"§ 2<? A audiência prevista para o disposto no indso I poderá ser dispensada
por deliberação da comissão."
EMENDAN•49
Suprima-se no número 20 do inciso II do
art. 99 a seguinte expressão:

"antes do término do seu mandato."
EMENDAN•54

Dê--se à a]ínea e 100 , do Inciso I, do 8ft.
108, do Prjojeto de Resoluçáo n' 03, de 1989,

a seguinte redaçáo:
'M. 108 ..............: __..........-

... --- •

1-,,,,,,,,.,,,,,,,,,;, .............~...~.H .. __

/

§ 3• ......-~-....--~-..- ·
..................................
_,..__.._.............____ _

c)· a·pr6pria Comissão, pela maioria de
seus membros, julgue necessário o reexame."
EMENDAN•92

.Acrescente-se ao·~. 402-C do projeto
o seguinte parágrafo único:

e) questões de fronteiras e limites de

território nacional, -espaço aéreo, e
maritimo!'
.....................................................

___ ......-.,

EMENDAN•62

Ao art 134
Suprima-se a alínea c que trata da
escolha de autoridades.
EMENDAN•73

Dê-se ao art. 180, capUt, dO Regimento
Interno, constante do projeto, a seguinte redação:

Art. 180. A sessão ordinária terá infdo de segunda a quinta-feira, às 14 horas,
e às sextas, às 9 horas, pelo relógio do
plenário, presentes no recinto peJo menos
111 O (um décimo) da composição do Senado, e terá a duração máxima de quatro
horas e trinta minutos, salvo prorrogação
ou no caso do disposto nos arts. 201 e
202.
..
.
EMENDAN•81

Ao art 254
Onde se lê: "oferecer subemendas às emendas... ";

leia-se:

"oferec~r

subemendas... "

EMENDAN•82

Aoart 255
Acrescente-se in fine:

----

·EMENDA N•

"Art. 402-C.. -·-·-·- · - - - -..-·

Parágfafo- único. Aplicar-se.-á na tramitaçãO -da mensagem, no que couber,
o disposto para escolha de autoridade,
sendo que a destituição somente se efetivará se aprovada pela maioria absoluta
de votos."

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

"Art. 62. OsmerribrosdaMesaserão
eleitos para mandato de_dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subseqüente."
-............,...........~ ... .J;..;.~ •......,._..,......... ..:-...:._.~

EMENDA N• I 08 -

-"Art. 418. d Ministro de Estado
comparecerá perante o Senado:
1-quando convocado, por deliberação do Plenário, mediante requerimento
de qualquer Senador ou Comissão, para
prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado.
(Const art. 50, caput). "

EMENDA N• I 00

Ao art 433
Dê--se a seguinte redação:
"Art._ 433. Quando, no edifício
dO Senado ou em suas dependências,
for cometido _algum deUto, o agente será
preso em flagrante e encaminhado à autoridade conlpetente para a instauração
do inquérito respectivo."

CCJ

~~r~~c~n~:-~~ ao~- s6j)iars urri-p~rágrafo,
c_om a segumte redaçao transforma,pdo o seu"
·parágraJo ú~~o .em l9;
"§ 2? _ A .subStitUiÇão, nos termos deste artigo, de Senador que exerça a Presidência de Comissão ou Subcomissão,
salvo em decorrência de seu desligamento do partido que ali representar, deverá
ser precedida de autorização da maioria
da respectiva bancada."
EMENDA N• I 09 -

CCJ

Acrescente-se ao art. 95-B o segWnte:
"§. 2<Jo É-vedado.à_comissãpaprecia;,
em carãtei- de urgência, as matérias a que
se refere este artigo, competência essa
deferida exclusivamente ao Plenário do
Senado FederaL ..
EMENDA N• II O - CCJ
Sliprimam-seosaitlgOs 104,-105,106,107,
108, 109. 109-Â e 136.
EMENDA N• 111 -

EMENDAN•96

Dê-se ao art 418, item I, a seguinte
-- redação:
-

)97- CCJ

Dê-se ao art. 62 a seguinte redação:

EMENDÁN•86

.................. .....w.......-·-··-----.........- ... - - - - .

..

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

4) ............. ---··'··~-·""·-··--·..· - ·

Dê-se à. alínea _c _do § 3~ do art. 310
no ~roj~~·-- a seguinte redação:
"Art 310. _ ... - •.~...- ... .

101~

..,_._._.__..

EMENDA N' I 04

sfo'art 95-8.

(mico em § 19

~

Suprima~se o art. 454, do Projeto de
Resolução n~ 3, de 1989.

.. ..........- - - · - · - · - -

""'"'''"''
..
3)-.-deliberação de Comissão, na forma

____

EMEMDA N• I 03
Inclua-se no Projeto:
"Art. 448. Nenhum Senador
poderá faltar, na mesma sessão, sobre
questão de ordem já resolvida pela Presidência."

Acrescente-se, após o item 2, do art 276,
do Proj_eto de Resolução n9 3, de 1989, renumerando-se o atual iteliTl 3 do mesmo artigo,
item 3, com a seguinte redação:

EMENDAN•43

Ao art 95.C
Transforme-se

Sexta-feira 7

.............. ,,,___..,_,,..,_.

CCJ

Dê-se ao artigo 125 a seguinte re_dação:
.

"Art. _]25_.. A$ corniss~ ~unir-se-áo
com a presença, ho mínimo, da maioria
de seus membros."
EMENDA N• 112- CCJ

Transforme-se em § 19- o pafágrafO (mico
do art. 162, acrescentando-lhe o seguinte:
"§ 29 - No caso deste..artigo o relator,
terá, para proferir o seu parecer, o prazo
de binta minutos."

EMENDA N• !13 -

CCJ

Acrescente-se, como alínea a do inciso (
do artigo 270, renumerando as demais ali~
neas:
"a) proposta de Emenda à Constituição"
EMENDA N• 114 - CCJ
Dê-se às alíneasb ed do art. 402 a seguinte
redação:
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EMENDA N• li 9 __::_ CCJ
Acrescente-se como artigo do Projeto de
sobre assuntos pertinentes_ ao desempe- Resolução:
"Art. A redação estabelecida no § }9
nho do cargo a ser ocupado (Const art
do art. 78 do Regimento Interno, salvo
52, UI)."
quanto ao Presidente, não se aplica aos
"d) além da argüição do candidato
e do disposto no art. 95-C a cOmissão_ _ __membros da Mesa no _que se refere às
Conlissões do Distrito Federal e de Fiscapoderá realizar investigações e requisitar, ·
lização e Controle." _
,
da autoridade competente, informações
complementares.''
EMENDA N• I 20 - CCJ
Acrescente-se
ao art. 192 do Regimento [n.
EMENDA N• 115- CCJ
temo:
I - Dê à alinea f do artigo 402 a seguinte
"§ 19 Somente poderão ser submeredação:
tidas à deliberação do Plenário, em cada
Sessão Legislativa, as proposições prato"Será pública a reunião em que se procoladas junto à Secretaria Geral da Mesa
cessarem o debate e a decisão da Comisaté a cl~ta de 30 de novembro.
são, sendo a votação procedida em es§ :29 Ficam ressalvadas do disposto
crutínio secreto, vedadas declaraçlio ou
no parágrafo anterior as matérias da comjustificação de voto, exceto com referênpetência privativa do Senado Federal, recia ao aspecto legal."
lacionadas no artigo 52 da Constituição
II- suprima-se a alínea g do artigo
e, em casos excepcfonais, até três maté402;
rias, por deçisão da Presidência e conlli- dê-se a seguinte redação às alísenso das lideranças."
neas h e i do mesmo· artigo:
"h) o parecer será apreciado peJo PleEMENDA N• 121- CCJ
nário em sessáo pública, sendo a votação
procedida por escrutínio secreto;"
Acrescente-se ao_ art. 95-A, que trata das
"1) a manifestação do Senado será cocompetências, em geia!, das comissões permunicada ao Presidente da República
manentes,_~fl~~-com a seguinte redação: _
consignando-se o resultado da votação."
"acompanhar, fiscalizar e controlar as
IV- acresçente-se ao art. 402 -o se--políticas governamentais pertinentes às
guinte parágrafo:
áreas de sua competência."
"Parágrafo único.- A mariifestação do
Senado e das Comissões, sobre escolha
EMENDA N• 122 - CCJ
de Chefe de Missão Diplomática de caráAcrescente-se_ ao art. 192 do Regimento Inter permanente, será procedida em sesteirio o seguinte:
são e reunião secretas."
"§ }9 Salvo em casos especiais, as-sim COI')siderados pela Presidência das
EMENDA N• I 16 - CCJ
-Ordens ào Dia das sessões ordinárias das
I-Nos artigos 404 e 417, onde se lê:
segundas e sextas_-feiras, não constarão
m~érias em fase de votação."
"Coinissão de Economia, Finanças e
"§ 29 O princípio estabelecido no paCiência e Tecnologia"
rágrafo anterior ap!lca-se, ainda, às matéLeia-se: "Comissão de Assuntos Eco__rias_que tiverem sua discussão encerrada
nômicos"
nas sessões ordinárias das segundas e
n- suprima-se do artigo 404 a alínea h.
sextas~feiras."
"b) a ComissãO convoCará o candidato para, em praZo estipulado, não inferior
a três dias, ouvi-lo, em argüição pública,

EMENDA N• 118- CCJ

EMENDA N• I 23 - CCJ
Dê.-se ao § 29 do art. 224 do Regimento
lntef'D,O a seguinte redaÇão:
"§ 29 Quando o discurso, requisitado
para revisão, não for restituído à Subsecretaria de Taquigrafia até as dezoito horas do dia seguinte, deixará de ser incluído
na Ata da sessão respectiva onde figurará
nota explicativa a respeito do lugar a ele
correspondente." _

[nclua-se como artigo do Projeto _de Resolução:
"Art. Na atual legislatura a fiXação da
proporcionalidade das representações
partidárias ou de blocos parlamentares
nas comissões, a designação de seus
membros e sua instalação, serão efetivadas imediatamente após a promulgação
desta resolução."

Acrescente-se_ ao art. 418 mais um parágrafo, transformando em § 1 o atual parágrafo
único:
"§ 29 Sempre que o Ministro de Esta~
do preparar exposiçãO por escrito, deverá
encaminhar o_ seu texto ao Presidente do
Senado, com antecedência mínima de

EMENDA N• I 17 -

CCJ

1-Acrescente-se após a alínea j do artigo
419 o seguinte:
"k) a palavra aos Senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido."
II- renumere-se a alinea k para l

EMENDA N• 124- CCJ
Q

três diãs úteis, para prévio conhecimento
dos Senadores."

OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Sbbre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1~-secretário.
I:: lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO 1'1• 188, DE 1989
Requeiro, nos termos regimentais a votação
em globo das emendas que foram subemendadas pelo Relator da Comissão de Consti-tuição e Justiça.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1989. Fem"andt:?_ Henrique Cardoso -

Ronan Tito

-:-.Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -

Aprovado o requerimento, passa-se à votação
em globo, das emendas subemendadas.
Os Srs. Senadores qui as aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Em votação as emendas de parecer contrário.
Os Srs. _Senadores que as aprovam_ queiram
perrnanecerserrtados.(Pausa)
Rejeitadas.
São- as. ·segui11tes as emendas fejeitadas:
EMENDA 1'1• 5
Suprima-se a alínea "b", do inciso III, do_
art. 16, do Projeto de Resolução n9 3, de 1989.
qê-se ao art. 199, do Projeto de Resolução
n9 3, de 1989, a seguinte rE:dciç:ao:
"Art. 199. Esgotada: a Ordem do Dia,
o tempo que restar para o término da
sessão sera franqueado aos oradores inscritos na forma do disposto no art. 19."
EMENDA 1'1• 10
Acrescente-se ao art _36, do Projeto de Resolução n9 3, de 1989, õ-§ 69, com a seguinte
redação:
"Art. 36. ................................................... .

............................................................- - - , -

§ 69 Ao término de cada sessão legislativa anual, será publicado no Diário
do Cong(esso, _a freqüencia dos Senadores às sessões ordinárias, realizadas no
respectivo período, fazendo-se constar as
aus_ências por motivo de Ucença ou mis- são autorizada."

EMENDA 1'!•16

SuprimidOs os arts. 63 B, 63 C e_ 63 D,
() art._ 63 A, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art 63A Constituirá blo.co parlamentar a reunião, sob liderarlça prOpria,
de senadores que representem, no mínimo, 5% (ç_inco por cento) da composição
do Senado Federal.
§ }9 -Aos blocos-parlamentares serão
assegurados direitos e prerrogativas conferidos pelo Regimento Interno }1s represen~ações partidárias.

Abril de 1989
§
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Para efeito de economia interna

da Casa, o Senador, ao integrar bloco
parlamentar, será consideraclo desligado
da bancada do partido político ao qual
está filiado sem prejuízo do vinculo partidário,"

EMENDAN•17

Acrescente-se, ao Título IV do Regimento
Interno, na forma adotada pelo art. 1~ do Projeto de Resolução n9 3/89, o Seguinte Capítulo
e seus artigos, adaptando-se o restante Projeto, se e onde for necessário;
"CAPÍTULO II

Do Colégio de Uderes
Art Os Líderes ®_Maioria, da fv\inoria
e das Representações Partid~ri..as consti-

tuem o Colégio de Uder_es. _
Art. São atr_ibulç~.s do Colégio de Uderes:
I - organizar, sob a direção ·do Presidente do Senadq, a programação da Ordem do Dia;
_
__
n- opinar sobre- propostas de alteração do Regimento;
_ ___ _

m- opinar sobre CrieJçao 4_e Cornl~ã_o
Especial;
(V- requerer ao Presidente do Senado
a transformação de sessão d~ deJ?ates
em sess_ão dellberatiya e a convocação
da sessão extrao~:dipária;
V- opinar sobre a suspensãO do tempo de expediente nas sessões _ordinárias;
Vl- propor ao Pr®i_dente do Senado
a çonvocação de sessão secreta e a -"-d?ção de medidas que garantam seu sigilo;
VII- propor ao Presidente do Senado
acordos interpartidários para a redação
de proposições em tramitação;
VIII- indicar à Me_sa, após acordo interpartidário, os candidatos do Senado à
eleição da_ Comissão reQresentatiya de
que trata o art. 58, § _4o, da Constituição.
Art As reuniões do Colégio de Uderes serão presididas pelo Presidente do
Senado e, na sua ausência, pelo líder da
Maioria.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas, preferencialmente, por consenso e, quando não ~lcançado, por
maioria absoluta., ponderados os votos
dos Uderes na proporção da expressão
numérica de cada bancada."
EMENDAN•28

Dê-se ao art. 82 .a s.ê.SUinte redação:
"Art. 82. Às Comissões P~rmanen
tes e Temporárias compete eleger seu
Presidente e Vice-President.e, aos quais,
depois de escolhidos, não se_ aplica as
disposições do caput do é!rt, 65 do Regimento Interno do Senado Federal."
EMENDAN•30

Dê-se ao art. 84 a seguinte redação:

"Art. 84.__ Os. líderes de partidos e de
blocos parlamentares, uma vez indicados,
reunir-se-ão para fixar a repres_entação de

cada bancada nas comissões perrnanen·
tes."
EMENDAN°31

EMENDAI'!• 55

n

Seção- d~ ntuio- VI, do
Proje:to de ResoJução n\' 3, <!~_1989, o seguinte
artiQ-o e seUS respectivos incisos, renumeran:dQ~se_os seguintes:
"Art. -À Comissão 9-e Relações do
Trabalho Compete:
I - participar de entendimentos sobre
questões que envolvem relações entre
empregadores e empregados, associações, sindicatos, funcionários públlcos e
Governo, com a finalidade de evitar ou
dirimir conflitos e apontar solução;
TI -manifestar-se perante o Senado
Feçl_eral ou órgão técnico competente da
Casa sobre o andamento e o resultado
das negociações empreendidas, assim
como sugerir a apresentação de proposiçãO que proporciol)e a orieiltação para
o equacionamento da questão;
IH- apreciação de proposições de
Projeto de Lei referentes às relações de

___ tral:>_oiho."
EMENDAN•69

Pro~Q_am-se à,s S.eguintes' ~pOdificaÇões no
proj~to de alteração-do Regimento Interno:
1 -Suprima-Se a letra a do_Parágrafo único
do art... 179.
2 -"SiiçiriiTta::Se aexpressão:-"preseil.te no
recinto pelo menos 1/10 (um décimo) da
composiçãO do Senado", do art. 180.
3-Substitua-se no§ 29 dó art. 180 a exE_i'~!_á~_{ ''Nos_c_asos daS alíneas a e d, por:
_"No caso da ~in~a
4-Suprtma-se os§§ 3~ ~49 do_ ~rt. _180.

a.

-, _

de quarenta minuto~ para comunicações
urgentes de liderança, findo o qual, passar-se imediatamente à Orderil do Dia,
que será destinada exclusivamente a vo-

Acrescente-se ao art._85 do Projeto de Reso·
lu~ão rt' 03_. de 1989, após a pal~a "subseqüentes", a expressão "à instalação da respectiva sessão-legislativa".

A~resce.lta-se na
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EMENDAN•72
Incluam-se_ onde cQ.IJber, renumerando-se
e! ~OU readaptando-se os dispositos relacionandos _com_ está matéria:
"Art. -As sessões _ordinárias do Senado serão:
1-de debates e discus_sões_de proposições, as realizadas _às segundas, quintas
e sexta_s-feiras;
l i - deliberativas, as realizadas às terçã:s e quartas-feiras. § 19 Nas sess-ões de debates, o período do Expediente terá a duração de três
horas e a Ordem_do Dia urna hora e meia,
podendo ser prorrogada.
§ 29 Nas sessões _deliberativas, o período_ do Expediente terá a duração de
vinte minutos, destinando-se exclusivamente à comunicação; em resumo, de
correspoi-idêncii de nàtUreza uigente.
§ 3 9 _ Nas s.ess_õ_es deliberativas, em
seguida ao expediente, o Presidente abrirá uni período- máximo e improrrogável

_tações e terá a '!_U!ação de-tCJ:do _o te~po
restante da sessão, que poderá ser prorrogada pelo-teffipo necessário à_.ultimação
de matéria em curso de votação.
§ 4? Esgotado o tempo da Ordem do
Dia e eve_ntual_ prorrogação nos termos
do- parágrafo anterior, havendo, ainda,
inatéilã na pauta da Ordem do Dia para
votação, o Presidente, de ofíCio Ou a: i"eqllerimento de _15 senadores ou líderes
que representem esse número, convoca-rá sessão extraordinária para o mesmo
dia, e/ou no dia seguiq.te pela manhã, desK
tinada, exc)usfvamente ao prosseguimento das votações pendentes.
- § 59 Na hipótese prevista no parágraK
fo anterior, no caso das sessões delibeK
rativas das quartas-feiras, poderá ser requerida a transformação da sessão de debates da quinta-feira seguinte, em sessão
deliberativa, para o mesmo fm.
§ 6° Ocorrendo a transformação de
que trata o parágrafo anterior, a sessão.
de debates terá início à~ 13 horas _e_ o
seu período d_e_Expediente"terá a duração
de duas hc...:.:as.
§ 79 Esgotada a matéria da Ordem
do Dia, tanto naS sessões de _debates co_mo nas dellberativas, e havendo tempo
de sessão, a palavra será facultada preferenc.ialmente:
_a Lª orªdores insc:ritos p;;rra o p_~_ríodo
do Expediente, dessa ou de s~sões ante- rioreS;
b) a líderes;
c) e quem a solicitar.
Art Em qüalquer ses_são do Senado,
salvo as especiais destinadas a comemorações e homenagens, o período do ExK
j:>êdiente- ê iili.pi'orroQâvel.
.
Parágrafo único. -Esgotado ·o período
do Expediente e havendo ainda oradores
inscritos, ser-lhes-á concedida a palavra,
preferencialmente, ao final da Ordem do
Dia, se não optarem por transferir sua
inscrição para a sessão de debates seguinte, assegura~a, nes_~_a hipótese, prioridade, salvo permuta."
EMENDAN'74

I- Dê-se ao

árt.- i SÓ a SE:QUirlt~ i-edação:

"Art. 180. A se_ssão ordinária terá início, de segundà a quinta-feira, às 14 horas, e às sextas-feiras, às 1O horas, pelo
relógio do Plenário, e .terá a duração de
4 horas e 30 minutos, salvo prorrõgação,
ou no caso do disposto nos arts. 201 e
202."

II- Surpimam-se, em con"seqüência:
1 - a alínea a do Parágràfo único do art.
. 179·
- .
- .
. .
2 :___a referência à alíl)ea a do § 2~ do arl
100;
3-os §§ 39 e 49 do art. 160.
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EMENDAN•79
Ao art. 238
Substitua-se no inciso IV, ln fine, a expres-

são:
"Se indeferido, irá ao arquivo, feita coffiuni-

caç!.o ao Plenário", pela seguinte:
"Se indeferido, caberá ao autor recurso

ao Plenário, ouvida, preliminarmente, a
Comissão de Constituição e Justiça."

EMENDAN•83
Acrescente-se § 19 ao art. 274, do Regimento Interno-do Senado Federal, renumerando-se o atuaJ parágrafo único, com
a seguinte redação:
"Art. 274. " " - - · · · - - -..·a publicação a que se refere o
caput deste artigo deverá ocorrer no primeiro dia útil subseqUente ao da apresentação da proposição.
§ 29 ''""'''''''''''"'..-.--·--·----§ ]9

EMENDAN•87
Ao inciso JU-A do art. 327, dê-se a seguinte
redação:
"O requerimento de- verificação de votação s6 será admissível se· apoiado por
l/10 dos membros do Senado Federal
ou líder que represente esse número."

EMENDAN•BB
Ao art. 351, caput, dê-se a seguirlte redação:
"Art. 351. Proclamado o resultado
da votação é lícito ao Senador usar da
palavra por 2 (dois) minutos, para declaração de voto~"

EMENDAN•94
Suprima-se o item 3 do art. 41 O dO Projeto
de Resolução no:> 3, de 1989.
EMENDAN•98
Acrescente-se à alíneaj do art. 419, do Projeto de Resolução n9 3, de 1989, a expressão
"prorrogável por meia hora", ãpós "terminada
a exposição do Minlstro de Estado, que terá
duração de 1 (uma) hora, ... "

EMENDAN•99
Acrescente-se ao art. 419 constante do projeto a seguinte alínea 1:

"Arl 419............ _...............~.'--

1) A Mesa poderá autorizar, a requerimento dos autores da convocação, a utilização de assessores da casa para fazerem explanações de natureza técnica, indispensáveis á clareza dos debates."

EMENDA N• 101
ao art. 434, do Regimento Interno, constante do projeto, a seguinte redação:
Dê~s_e

Abril de 1989
"Art. 434. As despesas de Administração do Senado Federal, dentro
dos limites das disponibilidades orça-_mentárias consignadas no Orçamento da
União e créditos adidonais, serão autorizadas pelo Presidente do Senado Federal,
que- Poderá delegar c~mpetêncla ao Primeiro-Secretário e cló Diretor-Geral da
Secretaria, nos limites previstos em ato
da Comissão Diretora."

EMENDAN•35
Dê-se ao Inciso VIII, do art. 95.A, a seguinte
redação:

"VITI- acompanhar junto ao Governo
a elaboração da proposta orçamentária,
bem como sua execução e exercer esse
acompanhamento e fiscalização orçamentálja em lnterã.ção com a Comissão
Mista Permanente de que trata o § }9,
_ ll, do art. 166 da Constituição."

EMENDA 1'1•102
Dê-se ao art 434, do Regimento Interno,
constante do Projeto, a seguinte redação:
"Art. 434. As despesas de Administração. do Senado Federal, dentro dos limites das disponibi1idades orçamentárias
consignada no Orçamento da União e
créditos adicionais, serão autorizados pelo Presidente do Senado Federal, que po~- _derá_delegar competência ao PrimeiroSecretário e ao Diretor-Geral da Secretaria, nos limites previstos em Ato da Comissão Diretora."

EMENDAN•106
Inclua-se onde couber, no Projeto de Resolução no:> 3, de 1989, o seguinte arti9o e seus
respectivos parágrafos:
"Art. Poderão as entidades de classe
de empregados e empregadores, outras
errtidades da sociedade civil, e órgãos de
profissionais liberais, de âmbito nacional,
credenciar oficialmente junto à Mesa, re-presentantes qUe possam, eventtialmen~
te, prestar esclarecimentos específicos ao
Senado através de seus órgãos técnicos.
§ 19 Cada entidade poderá indicar
apenas um representante que será responsável, perante o Senado, por todas
as informações e opi_rtiões que _emitir.
_ j __2~ __ _:Caberá a esses representantes
fornecer subsídios ao relator, aos membros das comissões e aos órgãos de acessoramento sobre proposição de seu interesse, em nível técnlco e de caráter exclusivamente documental, informativo e instrutivo.
_§_ 39 Caberá ao Primeiro-Secretáro
expedir credenciais a fim de que os representantes indJcados possam ter acesso
às dependências do Senado, excluídas as
privativas dos senadotes.
" ~~-~-~ §_ 4 9 O credenciamento, previsto
nesse artigo, será exercido sem ônus para
o Senado."

_O SR. PRESIDEN'IE (Iram-Saraiva)- Votação em globo das EmEindas n<?s 35 e 51
que tiveram parecer pela prejudicialidade.
Os Srs. Senadores que aS aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.}
Rejeitadas.

São as _seguintes as emendas rejeitadas:

EMENDAI'!• 51
Dê-se ao inciso DI do art. 99 do Projeto- de
Resolução n9 3, de 1989, a segUinte i-edação:
"Art. 99.
)-

__

..................~..-·-~-.•

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

Jl- ........ o...,.,.,,.,.,, .........................m ....IJ]- formular, para ser discutido e votado pelo Plenário, projeto de resolução
suspendendo, no todo ou em parte, a execução de leis declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal;"
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O

pareCer do Relator conclui pelo destaque para
constituir projeto em separado das Emendas
no:>S 13, 14, 45, e 46.
Em Votação a conclusão do parecer pelo
destaque.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Asemendasn<?" 13,14,45e46serãodestacadas para deliberação em outra oPortunidade.
Concluída a votação, a matéria sai da Or·
dem do Dia, a fim de ser eleborada ã Redação
Final.
São as seguintes as emendas destacadas para constituírem projeto em separado:
EMEI'IDAN•13

O item 35 do art 52, do Regimentõ Interno,
constante do projeto, passa a ter a seguinte
redação:
"Art 52. Ao Presidente _compete:

---·

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

35) autoiiiãr despesas, bem cóino a
programação de desembolso da adminlstração do Senado, conforme deliberação da Cóinissão Diretora ou da própria
Casa;"
-- -

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

___

EMI'l'IOA N• 14
O item 35 do art 52, do Regimento Interno,
constante do projeto, passa a ter a seguinte
redação:
"Art 52. Ao Presidente compete:
35) autorizar despesas, bem como a
programação de desembolso da administração do Senado, conforme deliberação da Comissão Diretora ou da própria
Casa;
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EMENDAI'I•45

Dê-<s_e ao_ inciso I do art. 97 do Regimento
Interno, c:onstante do Projeto, a seguinte redação:

-..

····-·············-·~·

.........

~-···

Art. 97. À Comissão Diretora com,.
pete:
_
I - exercer a administração interna do
Senado, autorizando as despe_sas, bem
como a programação financeira de desembolso, nos limites das verbas concedidas, e tomando as providências necessárias à regularidade do trabalho legislativo.

EMENDA 1'1• 46

Dê-se o inciso I d_o .a_rt. 97 do Regimento
Interno, constante do projeto, a seguinte redação:

··-·-

··································-..

Art. 97. À Coni.ísSão Diretora compete:
I - exercer a administração interna do

Senado, autorizando as despesas, bem
como a programação- financeira de desembolso, nos limites das verbas concedidas, e tomando as providências neces-sárias à regularidade do _trabalho legislativo.

................................. _,

__

,

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra como Líder

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan
Tito, como üder.
O SR. ROI'IAI'ITITO (PMDB - MG. Como Uder. Sem revisão _do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores_, habemus Regimento
Interno.
Temos o nosso Regimento Interno. AJeluial
Não é, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, um
Regimento perfeito. Se outra razão não houvesse, ele é obra dos homens e, por isso, tem
imperfeições. No entanto, assim como foi
aprovada na Assembléia Nacional Constituinte
uma emenda que prevê a revisão da Constituição dentro de cinco anos_~ nós também, por
acordo de lideranças, acordamos que, dentro
de 90 dias, pOderemos rev:isar aquilo que não
functonou, ou aquilo que pode funcionar melhor. Mas houve uma pugna, houve um debate,
houve uma disputa.
OSR-PRESIDEN1E(lramSaraiva)-Senador Ronan Tito, a Presidência interrompe
Ex' por um segundo apenas, para esclarecer
aos nobres Srs. Senadores que a Ordem do
Dia não foi esgotada.
Concedemos a palavra ao Líder para louvar
e saudar o acordo.

v.

O SR- ROI'IAI'ITITO - Está bem.
Coin o aviso do Sr. Presldente de que não
foi esgotada a Ordem do Dia, que temos assunto para votar, volto a dizer que agora temos
Regimento.

E a regra do Jogo, Sr. Presidente. Boa ou
ruim, não importa. Agora temos parâmetros,
temos balizas, temos regras. Democracia é
o rgspeito à lei, aos limites estabelecidos.
Eu gostaria, até, dé repetir; aqui; um depoi·
mento que fez nesta Casa; à época da Assembléia Nacional Constituinte, o Ministro Célia
Borja, em depoimento candente, que fez à
minha COmisSão, disse que desde o tempo
de estudante sempre prõclll'óu auscultar a alma nacional e que se S. Ex' pudesse ·manifestar, em uma frase, qual era o anseio maior
da população deste Brasil, diria: é o anseio
de liberdade. Naquele momento; S. EX' lançou
um repto aO Plenário: "a grande função de
V. Ex""- dizia o magistrado- "é_ organizar
a liberdade".
Enganam-se aqueles que pensam que a liberdade é informal; enganam-se aqueles que
pensam que a liberdade se confunde com a
libertinagem; ela pressupõe regras, porque
uma liberdade, a minha bberdade não pode
invadir a liberdade de outro_.
Ouvi durante muito- teimpo um dístico, que
quase virou brocardo, que diz o seguinte: "liberdade, mas com responsabilidade". É o
contrário, no .meu entendimento: _a responsabilidade é que pressupõe liberdade.
Sáírrios da ditadura da informalidade e, agora, CairTioS ila democracia do Regimento Interno. -Por isso, quero parabenizar a todos os
Srs. _Senadores que, de uma forma ou de outra. contribuíram, para a aprovaÇão desse RegiiTientO, que, repito, não é perfeito, fnas é
o Regimento que ~nseguimos, que logramos
aprovar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. __
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração de
votó.
O SR. PRESJDEN1E (kam Saraiva)- Logicamente, se a Mesa concedeu a palavra imterfórrilerite--aõ nobre Líder Ronan Tito, eu a
concedo ao Líder Jarbas Passarinho.

O SR. JARBAS PASSARINHO PRONUNCIA DISCURSO Q(JE, ENTREGUE
À REVlS'!O DO ORADOR. SERÁ PUBU-

OIDO POSTERIORMENTE.
O SR- PRESIDEN1E (Iram Saraiva) Voltamos à Ordem do Dia.
Item 1:

Veto Pardal
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A Presidência esclarece que o veto exige,
para sua rejeição, o voto contrário da maioria
absoluta da composição da Casa, em votação
secreta.
.
Os Srs. Senadores que votaiem SIM estarãO
aprovando o veto, rejeitando, portanto, a parte
vetada.
Os Srs. Senadores que votaram NÃO esta·
rão- rejeitando o veto, aprovando, portanto,
parte vetada.
Em votação o veto.
Ós Srs. Senadores que estiverem dé acordopermaneçam sentados. (Pausa.)
Não houve o quorum mínimo, inclusive para o prosseguimento da sessão. A votação fica,
portanto, adiada.

a

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Adiada, também, ficam os demais itens da
Ordem do Dia~

São os seguintes Os itens cujã apre<:iaçã,o fica sobrestada: _
-2·PROJETO DE l-EI DO SENADO
N• 19, DE 1989
(Em regime de urgência -art 371, c,
do Regimento Interno)

Discussão, em primeiro turno, do ProjetO
.de Lei do Senado n? 19, de 1989, de autoria
do Senador João Menezes, que proíbe emis-são de moeda pelo prazo de sessenta dias,
e.dá outras providências. (Dependendo de parecer.)
-4--

Discussão, eril turno úOico, do Projeto de
Lei da Càmara n' 78, de 1986 (n• 1.945/83,
na Casa de origem), que inclui o f6t6grafo
autónomo· no quadro de atividades e profis·
sOes a que se refere o art. 577 da consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 9 5.452, de 1? de maio de 1943, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 1.022, de
1986, da Comissão
-:- de Legislação ?ocial.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a
sessão, desig-nando uma sessão ordinária para
ama1_1hã, às 9 horas, Com a seguinttg:

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n9 5, de 1988,
Votação, em turno único, do veto parque dispõe sobre os vencimentos dos consecial aposto ao Projeto de Lei do DF n 9
lheiros, auditores e membros do Ministério Pú5, de 1988, que dispõe sobre os venci·
blico do Tribunal de Contas do Distrito Fementes dos conselheiros, auditores e_ deral.
membros do Ministério Público do Tribu- _ - .Part.e_vetad~ a.rt. 4?.
nal de Contas-do Distrito Federal.
2
Parte vetada: art. 49
Projeto
de
Lei
do
Senado
n~ 19, de 1989
A discussão da matéria foi encerrada em
sessão anterior.
(Em re-gime de urgência - arL371. e, do
Em votação.
Regimento Interno)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
Discussão,· em primeiro turno, do Projeto
permanecer sentados. (Pausa.)
de Lei do Sena-do no 19, de 1989, de autoria
PROJETO DE l_EI DO DF 1'1' 5, DE 1988
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do Senador João Merlezes. que proíbe emis- - Lei 0Igânica dos Partidos Políticos, uma lei
drac_q_n@oa.._ Conseguimos o nosso registro
e dá outras providências. (Dependendo de paprovisório; em seguida, o registro definitivo,
recer.)
e aqui estamos no Senado Federal falando
em seu_ nome. Destacou-se o nosso espírito
3
democrátiCo- Clu"ãndo se discutia a cbnstitui·
Discussão, em turno único, do Projeto de
ç~o. porque somos a favor do pluripartldaLei da Câmara n9 78, de 1986-(fti 1.945783~ risrno, apoiamos o art. 6~ das Disposições
na Casa de origem}, que icnlui o fotógrafo
Transitórias, permitindo que 3_0 Parlamentares
autônomo no quadro de atividades e profiSpudessem se constituir corno Partido e dissões a que se refere o art. 577 da Consolidação
pensando as exigências da Lei Orgânica dos
das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecreP@rtidos, para que aquele partido que se consto-Lei n? .5.452, de ]9 de maio de 1943, tendo titUiu pudesse_ concorrer às eleições de 15 de
PARECER FAVORÁVEL sob n' 1.022, de
novembro. Qual o critério para escolher 4, 3,
1986, da Comissão
2,·1, 10. é, 9?
- de Legislação Social
Com o maior respeito a todos os líderes
e a todos os senadores do PSDB que sabem
4
a consideração, o respeito e a amizade que
mantenho com os mesmos, pergunto: qual
Mensagem n9 43, de 1989 (n9 58/89, na o _critéfi_Q?"" Foram eleitos dentro da legenda_
origem), relativa à proposta para que seja autodo PSDB? NãOTConstituiu-se um novo partido
rizado o Governo do EStado de São Paulo _e estãç aqui, para gáudio de todos nós, como
a emltir letras financeiras do Tesouro do Estaum novo· partido dentro da nossa Casa. _

são de moeda pelo prazo de sessenta dias

do de São Paulo (LFTP), destinadas a substituir 272.428.000 Obrigações do Tesouro· da~

quele EStado, que ·ser~o extin!as na forma da
Lei n~ 7 .730, de 31 de janeiro de 1989. (Dependendo de parecer.)

5
Mensagem n~ 46, de 1989 (n~ 62/89, na
origem), relativa à proposta para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul a emitir letras financeiras do Tesouro
do Estado do Rio,..Grande do Sul (LFfE~RS),
destinadas a substituir 114.957.107 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão
extintas na forma da Lei n~ 7 .730, de 31 de
janeiro de 1989. (Dependendo de parecer.)
OSR.PRESIDENTE(IramSaraiva)-Está_encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessBo às 17 horas e 55
múJUtos.)

DISCC!RSO PRONUNCIA/5o PELO SR.
JAM/LHADDAD, NA SESSÃO DE4-4-89
E Q(JE, ENTREG(JE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBiJCADO PoSTE-

RIORMENTE.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB -RJ. Para
discutir.) - Sr. Presideilte, Srs. Senadores,
quando solicitei a retirada da Ordem do Dia
desta matéria meu intuito foi tentar conseguir
um acordo a respeito de determinados artigos.
A emenda ao art._ 64, como está redigida,
preceitua que apenas partidos com o mínimo
de quatro senadores terão direito a Udere$
nesta Casa.
·
A história democrática brasileira registra
que os Uderes em qua1quer Casa Legislativa.
representam não a sua pessoa mas um partido. Neste momento, falo em nome de quarenta prefeitos eleitos em 15 de novembro
de 1985, sendo que em três capitais: Manaus,
Aracaju e Macapá. Falo _em nome de quase
500 vereadores eleitos em 15 de novembro.
Quem fala não é Jamil Haddad; quem fala
é o Líder do Partido Socialista Brasileiro. O_
PSB se organizou, seguindo religiosamente a

O Sr. Jutahy Magalhães V. EX" uma explicação?

Permite-me

O SR. JAMIL HADDAD- GoStaria -apenas de completar o meu ·raciocínio. COntinuamos_ a nossa análise.
Sr- Presidente, se não existisse o Senador
Jamil Haddad, Uder do Partido Socialista Brasileiro no Senado, o Partido Socialista Brasileiro não estaria organizado nacionalmente.
Esta é -uma verdade nua e crua. Há interesse
de reduzir o número de partidos ideológicos
dentro do nosso País? Se nãC? h~- dig_amos
apenaS, para discussãd __,_ o PS~, o PC, o
PT, se não elegessem três senadores, não teriam direito à üderança nesta Casa. O parecer
no' sentidO de que nesta legislatura, deve ser
mantida a atual situação até o fmal do ano
que vem, quanâo rea1izar-se-ão eleições para
renovação- de 1/3 do Senado é, no mínimo,
casuíStica. Os Companheiros do Partido Socialista Brasileiro que aqui se elegerem Senadores, no próximo pleito, diráo com toda razão
que o Senador Jamil Haddad quis a Liderança
para si próprio e náo para o Partido, contrariando uma norma antiga do Parlamento Naclonai, da Cânlafa- dos Deputados e do Senado federal.
Tenho em mãOs, Sr.-Presidente, um levantamento feito pelo _Serviço de Processamento
de Dados do Senado Federal, onde se constata que o Senador Domingos Velasco, primeiro S_enador eleito pela legenda do Partido So~
cialista Brasileiro, com mandato de 1951 a
1959, foi, sozinho, Uder do Partido Socialista
nO Seitaâo. Posteriormente, Aurélio Viana,
eleito pela nossa legenda, foi único na banca~
da, Líder do Partido Socialista Brasileiro no
Senado da República. Todos sabem o respeito
e a admiração que tenho pelo Senador Nelson
Carneiro, mas S. EX' fõi Uder do PTB, sozinho,
de 1983 a 1985. Não queremos carro, já dissemos isso. O Senador Jutahy Magalhães, que
aguarda para dar um aparte, sabe que fui daqueles que concordaram e achavam que era,
na realiçla_de, uma ditadura das Uderanças
nesta Casa, que Os Uderes tivessem o direito
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de falar a qualquer momento. S. EX' sabe que
eu votei favoravelmente, castrando o que dizia
o Regimento antigo, em meu benefic;io...
Sr. Presidente, não posso aceitar que uma
norma dos Regimentos do Senado e da Câmara, tradicional, seja, neste momento, revogada.
Qual o critério? Por que 4? Por que 3? Por
que 2? Por que 8? -Por que 9? O critérhâeve
ser um s6: os Partidos que elegerem representantes ao Senado têm o direito de serem aqui
representados.
S. EX', o Senador Fernando Henrique, tem
o direito de pensar de modo contrário, é um
direito que ele tem.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - -

V. Ex" me peririite um aParte?
O SR. JAMIL HADDAD nobre Senador.

Cpm prazer,

O Sr. Fernando Henrique Cardoso V. Ext me desculpe mas não quero ser indelicado. É óbvio que aqueles que forem eleitos
para o Senado estão representados aqui, são
representantes, todos são. Repito, penso que
a discussão deve ser a mais livre possí~l. Acho
mais: penso que QUando se tratar de PartidoS,
mormente os ideológicos, devem ter os seus
representantes: Meu Deus; qUem seria eu para
dizer que não, não está em jogo nada disso.
Aliás, vou diier com franqueza: se o _Senado
quiser, para evitar essa obstrução ilimitada,
se quiserem ter titulo de líder que tenham.
Penso que líder ou se é ou não se é, não
adianta denominar "líder", isso não tem importância..Se -acham que é importante, para
fazer um Partido, ter o título de líder, por mim,
votO a favOr; se acham que para um Partido
se organizar precisa ter um gabinete a mais,
com as franquias necessárias, que tenha. Mas
um Partido, mormente um Tdeológito, não se
faz em gabinete de Senado, a meu ver. Mas,
se V. EX', _com _o respeito que lhe tributo e tributo sinceramente, sinceramente mesmo
- fiZer questão, vamos reunir as Lideranças
dos vários Partidos e se isso tiver esse peso,
se a tradição é essa, se é essa a tradição,
que eu nunca vi que fosse_,
O Sr. Mário Maia- Mas o PMDB...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso ... perdão, o PMDB vem do regime_ autoritário.

OSR. JAMIL HADDAD- Eu estou citando 1950, sobre o Senador Domingos Velasco.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sim, eu conheço perfeitamente o Senador'Domingos Velasco. Agora, acho simplesmente
que é despropositado que o Senado passe
tanto tempo por uma questão dessa natureza.
Se V. Ex" conseguir convencer as demais lideranças de que isso é essencial para formação
do seu partido, muito bem. Eu só não quero
que se confunda uma coisa, que V. EX' estava
confundindo, que não se pode negar a representação aqui. É evidente, isso é até óbvio,
ninguém está negando o óbvio, ou seja, que
um senador apenas eleito em todas as prerrogativas de qualquer senador, que devem ser
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muitas para defender 'as suas idéias. Mas ainda, se ele for o único do partido, no projeto
que aqui está - e isso foi feito por· mim -

terá todas as regalias equivalentes a de_ qualquer outro ltde:r; repito, a única que não tem
é um duplo gabinete, um' automóvel a__mais
e franquia telefónica e postal; é a única exclusão. Agora, se também isso é importante para
formar um partido, vamos conceder, o Pais
já paga tantas contas, isso será uma conta

ceder a ouvir V. EX' insil?tir sobre o mesmo
argumento, há dois meses.
- O-SR. JAMIL HADDAD- E sem haver,
da parte de pessoas que estão ouvindo isso
há dois meses, o menor interesse quanto ao
méttto.
V. Ex' fez uma <:alocação, V. Sr comentou
que quero ter mais um gabinete, com telefone,
franquia. Quero_ sim, porque não tenho poder
econômlco atrás. Eu já disse. Consegui organizar o Parti~o Sodalista Brasileiro porque tive
um gabinete de llderança nesta Casa.
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Todos os que estão nesta Casa sabem que
a Comissão ExecutiVa Nacional de um partido
tem como membros natos o líder no SeOado
e o líder na Câmara. Se eSS~S ·pãrtidos não
tiverem mais líderes não poderemos cumprir
um dispositivo legal. Esta é uma re'alidadedlagrante, não cumpriremos um dispOsitivo legal.
O Sr. Jutahy Magalhães -

Permite V.

Ex!' um aparte?

bem paga, se for para- fazer um bom partido,
·o SR. JAMIL HADDAD - Com multo
como é o de V. Ex" - e o digo também com
prazer.
sinceridade. Acho que não devemo's perder
O SR. Jutahy Magalhães - Lamento
a tarde toda nessa discussão. O Senador Jutaneste instante ter que dizer o que vou dizer
hy tem uma proposta, se S. Q~ bonvencer
O Sr. Mário Mala- V. & permite um
agora. Fui solicitado e convoçado pela Comisas demais Lideranças- repito, essa proposta aparte, nobre Senador?
são de Constituição e Justiça para apresentar
não foLminha, é urna Idéia antiga do Senado,
OSR. JAMILHADDAD -Um minutinho. um parecer sobre as emendas e subemendas
a idéia de que, de repente, com o pluripartido Relator. Reuni-me com minha ass_essoria
Quero apenas responder. Não quero franquia
darismo, passou a haver até dific:).lldades para
durane vários dias para fazer este parecer.lnfeos senadores que não são lideres de usar a para mim, não quero franquia para nada. Com
lizmente, este parecer foi lido aquí, na sua tota~
palavra. Nós o que frzemos: diminuímos as o que tenho aqui, e tive oportunidade _;__ e
!idade, e o parecer da Comissão Diretora simprerrogativas de líderes- .e e.u_acho que de~ rrtuito me honro dis_so - de reorganizar 0
plemente ignorou o que foi feito. N~o tinha
vam ser diminuídas mesmo. Sabem V. ~ Partido Socialista Brasileiro, cassado em 19"65·
que eu falo pouco nesse Senado- hoje estou partido de João Mangabeira, partido que t~ nem conhec~entp que estava aqui reafizafalando porque sou Relator - não uso da história neste País;_ pa~id~ __i_deológico, que do. E quero dizer tambéri1- B.í peço perdão,
até ao meu ex-Líder de Partido, meu eterno
pa1avra. Este semestre.~ creio, não usei a tribu~ mantém a sua ideologia; u_rn partido que não
Uder que é o Senador Fernando Henrique
na como líder. Vejo, entretanto, que muitas tem poder econômico atrás; um partido que
Cardoso, - porque não considero, Senador
vezes há um abuso_ da Liderança, e os sena- faz questão de não fazer acordos espúrios.
Fernando Henrique Cardoso, que nesta matédores que não são lideres - são a imensa
O Sr. Odaclr Soares- Parece-me que
ria tenhamos que atender_apenas à vontade
maJoria do Senado- esses sim,·que também há um fato novo na discussão. V. EX' permite?
das Lideranças. Aqui, é cada Senador que terá
são representantes, têm ideologias e interes- Pareceu~me que o Senador Fernando Henri~
que examinar o Regimento, porque é assunto
ses a representar, ficam constrangidos a não que CardOSb, liéStã matéria, mudou o seu pa~
de cada um de nós e não lideranças de partido.
poder fa1ar, porque temos uma pletora de líde- recer.
Aqui, todos os Senadores é que terão a obrigares. I:: apenas por isto, por uma razão de funO Sr. Fernando Henrique Cardoso_ ção de prestar atenção- e de votarem estas
cionamento da Casa e de democracia. Não
propostas apresentadas. Senador JamJI Hadfoi outra a razão pela qual optamos por eSta Esclareço, Não tenho condição de mudar um
dad, numa das propostas que fiz, procurei
fórmula que introdu;d_ainda para atender àqui- parecer já dado. O que eu disse foi o seguinte:
atender, mals ou menos ao, pensamento de
lo que é legítimo em V. Ex", quer dizer, no que houve negociações sim e que no meu
V. ~. porque c:onsidero que o Líde[ de Partiencaminhamento da opinião e na defesa da parecer entendi o lado do Senador Jamil Had~
do, seja ele com bancada de 1, 2-ou 3 Senadoposição- de anteprojetos, o representante de dad, e fui ao limite. Além disso, é preciso 0
res, representa um partido. Então, se o Partido
um só partido tem as m~sma_s prerrogativas entendimento de lideranças, para que possam
tem um representante na Casa, tem o direito
dos demats líderes. Não existem essas outras conc_or_dar _c_am isso. Se elas entenderem que,
de ter o seu líder. Tendo o seu Líder, pode
prerrogativas que, francamente, me pareCem de fato, é __es_sencta1 para a boa organização
menores. Porém, se V. ~ aCha que· São-de de um partido, qua1quer que seja, ideológico ter a sua representas:ão no Diretório Nacional,
~mo V. Ex!' está abordando. Na minha- opital magnitude que, pelo respeito que tenho ou não, não podemos distinguir nessa matéria,
mao, este é um ponto que deveria ser pacífico.
a V. Ext e a seu partido, se_ os demais lideres ~o cabe. Então, acho que não vale a pena
Sou contra, isso _sim, à igualdade de trataquiserem reconversar o assunto, vamos dar nem perdermos tanto_ tempo, nem perdermos
mente:> na questão da distribuição do tempo
mais gabinetes, vamos dar a possibilidade de argumento, como estamos perdendo aqui, a
de falar como Uder para todas as Bancadas.
que esse partido possa existir com as franquias respeito de matéria, digamos, de somenos
Penso que _deve haver uma distinção. Sou contelefónicas e telegráficas. Tudo beml Não te- diante da importância do Regimento nova:
tra, na parte administrativa, que uma Uderannho mais nenhuma oposição a V. Ex", esclare- (Apartes simultâneos.)
ça de um Partido de um senador tenha os
cido isto, ou seja, qua1.é o espírito da proposta.
O SR. JAMIL HADDAD - Antes de daimesmos diretos que uma liderança de wn
Obviamente, quando tivermos 20 líderes o aparte, quero dizer que a biografia deste
partido maior tem quanto à composição de
e teremos, porque vale a pena fazer um partido grande homem público, chamado Nélson
novo aqui no Senado, para ter mals prerro- Carneiro, no documento "Senadores Consti- seu gabinete. Penso que deve haver uma grangativas - como funcionará o Senado? No tuinte!l",à página 286, diz o seguinte: "líder --de diferença entre um Uder de um Partido
de um Senador e_o Uder de !.1111 Partido de
regime bipartidário é uma coisa; no regime do PTB, no Senado, 1983 a 1985 ... "
35, 36 Senadores._ Deve haver um tratamento
pluripartidário é outra. E no passado, na Câ~
E eu j:fêSquiseil O nosso Presidente era 0
diferenciado nesses aspectos, mas Ó direito
mara, funcionava assim: os partidos se agru- único representante do P1B na Casa. Naquele
à Uderança é inalieriável àquele Senador que
pavam para ter líderes. No Regimento que está momento a liderança para um senador só era
exerce o seu_mandato representando o seu
sendo votado na Câmara os reqUisitos são _válida._
_
Partido e dentro daquele direito que o Partido
mais exigentes que os do Senado. Ao moO Sr. Mário Maia - Aqui e no Rio de
tem de·ter no seu Diretório Naçional o Líder
mento em que tivermos uma eno~e quanti- Janeiro.
do seu Partido na Câmara e no Senado. Por
dade de partidos, como funcionará esta Casa?
isso, tenho uma proposta aqui, para cuja voiaO SR. JAMIL HADDAD - Hoje, mudaPensamos serripre nas nossas J?rérrogativas,
ção vou pedir destaque.
e até a dos nossos partidos. Mas, e o interesse mos o regimento.
público? E o que o País espera, do Senado
Quero dizer que, inclusive, se não ficar este
O-SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sr.
é por acaso isso? Sefã ·que teffi' cabimento critério dos partidos co~ representantes na
Senador Jamil Haddac;l~ a Mesa solicita que
passarmos uma tarde inteirinha diScutindo is- ~sa terem liderança, estaremOs contrariando
V. J;xl' não conceda mais apartes e conclua
so? Eu, de minha parte, cedo logo. Prefiro a Lei Orgânica dos partidos políticos.
a sua oração.
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O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Presidente, Senador lram Saraiva, peço a V. Ex"
que seja um pouco benevolente para com o
Senador Jamil Haddad, porque o aparte que
concedi ao nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso me consumiu, na realidade, muito
do tempo que precisava para poder sustentar
as minhas idéias. E eu não queria deixar, antes
de acabar a minha fala, de ouvir os apartes
dos Srs. Sena-dores Mário Maia e José lgnácio
Ferreira.
O SR. PRESIDEN'IE (Iram Saraiva) - A
Presidência lamenta ter de informar a V. Ex'
que já são passados três minutos e que ainda,
para discutir, estão inscritos os Senadores Dirceu Carneiro, Itamar Franco e Mário Maia, com
o mesmo tempo de V. Ex•, e o horário da
sessão não suportará.

O Sr. Mário Maia - Eu só queria fazer
uma pergunta de esclarecimento. Se na proposta do nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso ele está propondo a eliminação dos
gabinetes de Uderanças, de todos os Líderes?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -

Peço ao Senador Mário Maia que entenda que
eu tenho momentos que a minha lucidez fica
muito perturbada, nunca cheguei a tanto.
O Sr. Mário Maia- Pois não. Eu entendi
que V. EX' havia falado em extinção de gabinete, franquia postal e automóvel. Da minha
parte eu não preciso de automóvel, como Líder, sempre usei o meu automóvel. Agora,
franquia postal e o gabinete não são de uso
pessoal e sim de Uderança e do Partido. De
modo que, se há para um partido de 100,
tem que ter para o partido de um. Então, não
há gabinete, nem franquia postal, para nenhum Líder ou para todos os Líderes.
OSr.Ney Maranhão- Não podem existir
dois pesos e duas mecüdas.
O SR. JAMIL HADDAD --Oaro. Antes
de encerrar ouço o Senador José lgnácio Ferreira.
O Sr. José lgnádo Ferreira- Desisto,
Senador.
O SR. JAMIL HADDAD - Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero deixar bem claro,
que se não me engano, quase um mês, eu
e o Senador Ney Maranhão adentramos no
gabinete da Presidência e estivemos presentes
a uma reunião da Mesa, da qua1 participava,
também, o Senador Fernando Henrique Cardoso, como Relator da Comissão de Constituição e Justiça. Desde aquele momento nós
estamos tentando, na realidade, um entendimento a respeito desse assunto Para evitarmos o que está ocorrendo hoje aqui. Se tivesse
havido interesse no _entendimento, hoje estariamos aqui votando tranqüilamente a matéria.
Parece, infelizmente, _que há determinadas
pessoas interessadas em segregar, em não
querer o pluripartidarismo e preferir a ditadura
da maioria e Isso não podemos aceitar. En·
quanto tivermos forças, enquanto pudermos
usar as armas regimentais da obstrução, para
a tentativa do entendimento, nós o faremos.

Quero deixar bem claro, Sr. Presidente, que
não nos move outro intuito a não ser o de
preservar a Uderança para que, amanhã, não
sejamos chamados de traidores partidários,
se não houvermos defendido a manutenção
da üãerança de todos os partidos com repre·
sentação nesta Casa. (Muito bem!)
· DISCURSOPRONUNOADOPELOSR
JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 5-4-89
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE-

RIORMENIE.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pela
ordem.) -Sr. Presidente~ Srs. Senadores, todos sabem do respeito e da admiração que
nutro por V. Ex•, Sr. Presidente. Quero deixar
bem claro, nesta Casa, que V. EX- deu como
aprovado e não houve pedido de verificação,
O qUaJ foi feito talvez 3 ou 4 segundos após.
Houve um pasmo na Mesa e cochicho junto
à Presidência.
Peço a V. Ex', na sua inteira independência
como Presidente_ do Senado, que não se deixe
levar por alguém que tenha_soprado algo no
seu ouvido. Peço-lhe sinceramente. Respeito
a sua posição. Quero deixar bem claro que
não aceitarei que me enfiem pela goela abaixo
um Regimento que apenas hoje foi colo_cado
na Ordem do Dia. Não admitirei. Vou dizer
bem claramente, estou tentando há muito
tempo negociar o_art. 64 que retira uma atitude
parlamentar que vem desde o Império, talvez.
Tenho em mãos o nome do primeiro Senador
socialista do País que foi Domingos Velasco.
Sozinhõ "ele foi líder de partido de 1950 a 1959.
-POsteriormente o Senador Aurélio Viana foi
o seu líder único nesta Casa. Quero deixar
claro e dizer que o PTB teve em 1983 e em
1984 uril -Qrã:nde lider no Senado Fedefal, que
foi o nobre Senador Nelson Carneiro. Era o
único elemento da bancada. O dlreito das minorias não pode acabar numa Casa política.

O Sr. Carlos Alberto- Perfeitamente.
O SR. JAMJL HADDAD - Está sendo,
inclusive, revogada" a -Lei Orgânica dos Partidos Políticos, porque esta lei declara que o
1íàeffió Senado e o líder da Câmara dos Deputados são membros natos das comissões executivas dos partidos. Isso é uma aberração,
é uma violência contra o_direito das minorias.
E sei que V. Ex', nobre Senador Iram Saraiva,
não vai se deixar levar por cantos de sereias.
Peço a V. Ex•, em respeito a esta Casa, qUe
não aceito pedido de verificação de quorum
porque V. Ex" já havia dito que o requerimento
estava aprovado.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JAMIL HADDAD NA SESSÃO DE 5-4-89
E QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO
ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTE-

R!O/WENTE:
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- R.J. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, o nobre Senador
Ronan Tito foi matS feliz-do que nós. S. Ex',
anteontem, recebeu o parecer; acabei de rece~
bê-lo agora~ e está saindo do forno, está quen-
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tinhp; foi distribuído neste momento, aqui no
plenáriç.
Qüero- congratular~me com V. Ex', Senador
Ronan Tito, por ter recebido. Não tive ainda
a satisfação _de poder ler o relatório, porque
o recebi neste instante.
Parece~me que, na realidade, igualdade de
tratamento tem -que ser dada; a1guns recebem
e outros não. Acho que todos têm direito, como teve S. EX', de poder ler e interpretar o
douto parecer do Senador Fernando Henrique
Cardoso.
V. EX' pôde lê-lo. Não tive essa satisfação,
porque estou recebendo agora, e até sentindo
um calor muito grande, estou trocando de
mãos, uma para a outra, porque o parecer
saiu do fomo neste instante, está quente.
De maneira que, dentro dessa argumentação; qUero deiXar bem claro, -Sr. Presidente,
um fato. V. Ex• estava presente, mas não na
Mesa, o Presidente Nelson Carneiro estava
presente quando fui com o Senador Ney Maranhão à Mesa e fiZemos uma proposição à respeito de um determinado artigo. Emenda esta
que foi apresentada pelo Senador Ney Maranhão e que teve o apoiamento de todos os
parlamentares desta Casa. A impressão que
se tinha é que haveria um acordo a respeito
desta matéria, o art. 64. A impressão que se
tinha era essa. O art. 64 veio revistar lpsis
verbis como-estava anteriormente.
Sr. Presidente, estou inscrito para discutir
a matéria e, na hora da discussão entrarei em
detalhes sobre isso. O que quero colocar aqui
muito claramente é o seguinte: se tivesse havido o acordo, hoje estaríamos aprovando, talvez, o Regimento - se tivesse havido o acordo.
Mas, a partir do momento em que_se v:erifica
que não há por parte de determinadas pessoas
interesse em retirar uma determinada matéria,
usaremos o direito legal de obstruir e colocaremos problemas que, talvez, não sejam interessantes de serem ouvidos dentro do plenário.
De modo que eu quero deixar isso bem
claro, por isso, eu estava pedindo que se reti·
rasse da Ordem do Dia, para que houvesse
um acordo, e aí seria aprovado com tranqüi·
lidade dentro desse plenário.
Não entendendo assim esta Casa, vamos
seguir o rito normal, vamos discutir e vamos
votar. Agora, quero deixar bem claro que da
nossa parte houve uma tentativa, e continua
havendo, de um acordo, e_ do outro lado me
parece que feCharam as portas para o acordo.
ATO DO PRESIDEN'IE
l'!• 72, DE 1989

O Presidente do Senado Federa1, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,
em Conformidade cóffià delegação de competência 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 n9 130,_ de 1980, e tendo em vista o que consta do Processo n"'
003.533/89-1, resolve manter o Sr. Osvaldo
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Alves de Andrade no emprego de Assessor
Técnico; contratado sob o regime juridico da
Consolidação das Leis .do Trabalho e do Fundo de Garcnftia por Tempo de Serviço, com

lotação e exercício no Gabinete do SegundoSecretário, Senador Divaldo Suruagy, a partir

de 15 de fevereiro de 1989.

Senado Federa], 31 de março de 1989.-

Senador Nelson Carneiro~ Presid~nte do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE
N• 73, DE 1989

O Presidente do Senado _Federal, no uso
da competência que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2. de 1973, e considerando os fatos constantes do Processo .no
003530/89-2, resolve: a) determinar o afastamento do servidor FerixAnt6nio0rro, Técnico
Legislativo, Casse "Especial", do Quadro Permanente, da função de Diretor da Subsecretaria de SerViços Gerais, SF-DAS-1013, até
a conclusão do Processo Administrati110 instaurado pela Portaria n~ 6, de 1989, do Primeiro-Secretário;
b) designar o servidor Sérgio Sampaio
Barriga, Adjunto Legislativo, Classe "Especial", do Quadro Permanente, para responder
pelo expediente da Subsecretaria de SerViços
Gerais, durante o impedimento do titular.
Senado Federal, 31 de março de 1989.Senador Nelson Camelro, Pre_sidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 74, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
itero 38; e 97, inciso N, do Regimento Interno
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dlretora n9 2, de 1973, resolve tornar sem efeito, a pedido, o Ato n" 54, de 1989,
desta Presidência, que nomeou Ney Madeira,
Técnfco Legislativo, Classe Especial, Referênda NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, para exercer o cargo em comissão
de Diretor da Subsecretaria de Administração
Financeira, código SF-DAS-101 A, do Quadro
Permanente do Senado Federai.
Senado Federal, 4 de abril de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado
Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 7S, 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
e de conformidade com a delegação de com·
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora no 2, de 1973, resolve exonerar Albertina Chmielewski Ferreira do cargo
em comissão de Diretora da SubsecrP.tada_de
Relações Públicas, código SF-DAS-101.3, da
Parte Permanente do_ Quadro de Pessoal do
Senado Federal.

Senado Federal, 4 de abril de 1989. - Se,.
nadar Nelson Cameírq Presidentedo Senado
Federal.
ATO DO PRESIDENTE
.
N• 76, DE 1989
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SF-DAS-1_01.4, do Q,yadro Permanente do Senado Federal.
.
Senado FederaL 6 de ãbrilde 1.989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

o- Presidente do Senado Federal, no uso
N• 79, DE 1989
-das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
O Presidentt'! do Senado Federal, no- uso
Item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno,
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
em conformidade com a delegação de comitem 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno
petência que lhe foi outorgada pelo Ato. da
e de_ conformidade com a delegaçáo de comComissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve non<? 003.724/89-1, resolve aposentar, voluntamear Carlos Walberto Chaves Rosas, Assessor
riamente~ AluíSJ"o Rodrigues Lobato, Técnico
Legislativo do Quadro de Pessoal do Senado
Legislativo, Classe "Especial", Referência
Federal- Parte Especial, código SFNS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso DI, alínea AS-1 02.3, para exercer o cargo em comissão
a, da COnStituição da República Federativa do de Diretor-Adjunto da Assessoria, código SFDAS-101.3, do Quadro Permanente do SenaBrasil, combinado com os arts. 428, inciso
D, 429, -inciso I, 430, incisos IV e V, e 414, - do Federal.
Senado Federal, 6 de abril de 1989. - Se§ 4~', da Resolução SF n~ 58, de 1972; art.
nador Nelson Cameiio, Presidente do Seriado
3~ da Resolução SF n~' 13, de 1985; art. 2~
Federal.
da Res_olução SF n.;- 182, de 1987, e art. 5?
da Resolução SF n9 155, de 1988, com proATO DOPRESJI)ENTE
ventos integrais, observado o disposto no art.
N• 80, DE 1989
T/,-inciso XI, da Constituição Federal.
O
.Presidente
do Senado Federal, no uso
Seii.ãdó"Feaefãl~4âeaBril de 1989. -Se·
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
nadar Nelson Carneiro, Presidente.
item 38, e 97, inciso IV, do Regimenío Interno
e de conformidade com a delegação de comATO DO PRESIDENTE
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
__ ._N• 77, DE 1989
Comissão Diretora n9 2, de 1973, resOlve noO Presidente do Senado Federal, no uso
mear Alexandre de Paula Dupeyrat Martins,
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
Assessor Legislativo do Quadro de Pessoal do
item 38, e- 97, inciso IV, do Regimento Interno,
Senado Federal- Parte Especial, código SFem conformidade com a de.legação de comAS-1 02.3, para exercer o cargo em comissão
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
de Diretor da Subsecretaria de Apoio Técnico,
Comissão Diretora n~ 2, de 4 de abril de 1973,
código SF-DAS-101.4, do Quadro Permanene tendo em vista o que consta do Processo
te do Sen_ado Federal.
n~ 003.731/89-8, resolve aposentar, por invaliSenado Federal, 6 de abril de 1989. -Sedez, Josemar Toscano Dantas, Assessor Lenador Nelson Cameiro, Presidente do Senado
gis1ativo do Quadro Permanente do Senado
Federal.
Federal, Parte Especial, C6digo SF-AS~ 1023,
COMISSÃO DE CONSTITWÇÃO
nos termos do art.. 40, inciso I, da Constituição
E JUSTIÇA
da República Federativa do Brasil, combinado
Ata da s~ Reunião, realizada
com os arts. 428, inciso III, § 2!', 429, indso
em 4 de abril de 1989
III, e 414, § 49 , da Resolução SF n~' 58, de
EXTRAORDINÁRIA
1972; art 3• da Resolução SF n•13, de 1985;
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro
art. 29 da_ Resolu_ção SF n? 182, de 1987; art.
de abril de mil novecentos e oitenta nove,
59 da Resoiução _SF n? 155, de 1988, e art.
l~' da Lei no 1.050, de 1950, com proventos
na sala da corTiisSêO, sob a Presidência do
Sr. Senador Alfredo Campos, Presidente, reúintegraís, observado o disposto no art. 37, incine-se a Comissão de Constituição e Justiça
so" XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 4 de abril de J 989.- Se- ·com a presença dos Srs. Senadores: Gd Sabóia de Carvalho, Lourival Baptista, Mauricio
nador Nelson Carneiro, Presidente.
Correa, Jutahy Magalhães, Ney Maranhão,
ATO DO PRESIDENTE
João Menezes, Fernando Henrique Cardoso
N• 78, DE 1989
e Edson Lobão. Deixam dé comparecer, por
O Precidente do S"enado Fed~ral, no uso
motivo justificado, os Srs. SenadOres Ronaldo
das atrit içóes que lhe conferem os arts. 52,
Aragão, Wilson Martins, Aiuízio Bezerra, Leopoldo Peres, Marco Maciel, Odacir Soares, Joitem 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno
e de conformidade com a delegação de com·
sé Paulo Biso] e Roberto Campos. Havendo
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
número regimentai, o Sr. Presidente declara
Comissão_ Oiretora n9 2, de 1973, resolve exoabertos os tr~balhos e dispensa a leitura da
nerar Carlos Walberto Chaves Rosas, Assessor
ata da reunião anterior, que é dada corrio aproLegislativo do Quadro de Pessoal do Senado
vada. A seguir, passa-se à apreciação da matéFederal -Parte Especial, código SFria constante da pauta. Projeto de Resolução
AS-102.3,-do cargo em comissão de Diretor
n"' 3, de 1989, que adapta o Regimento Interno
da Subseçretaria de Apoio Técnico, códiÇJo
do Senado Federal às disposições da Consti-
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tuição da República Federativa do Brasil, e
dá outras providências. Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso. A Presidência concede a palavra ao Relator, Senador Fernando
Henrique Cardoso para emitir o parecer sobre
a matéria. Durante a leitura do parecer, foram
retiradas por seus autores, as seguintes emen-

das: 15, 63, 70, 75, ao.· ag; subemenda _à
emenda 87 e emenda 95. TellTlinada a exposição feita pelo Sr. relator, a presidência, constatando a falta de quorum encerra a reunião,
convocando outra, a realizar-se amanhã, às
1 1:00 horas, destinada à eleição da nova Mesa
que comandará os trabalhos da comissão. Na-
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da mais havendo a tratar a presidência encerra
a reunião agradecendo a presença dos Srs.
Senadores, lavrando e\l, Vera Lúcia Lacerda
Nunes, Assistent~ da comissão, a presente ata
que será assinada pelo Sr. Presidente. -Ali~
do Campos.

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 1989

BRASÚJA .,..-DF

-----SENADO FEDERAL----.
Faço saber-que o Senado Federal aprovou, nos termos do artigo 52, inciso VII, da Constituição,
e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO 1'1• 13, DE i989

Autoriza a Prefeitura Municipiú de Xíque-)(jque, Estado da Bahia, a contratar operação
de crédito no valor de f'{Cz$ 2.762.617,50 (dois milhões, setecentos e sessenta e dois
mil, seiscentos e dezessete cruzados novos e cinqüenta centavos).
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de Xique-Xique, Estado da Bahia, nos termos do art 2• da
Resolução n' 93, de 11 de outubro de 1976, alterada pela Resolução n• 140, de 5 de dezembro de 1985,
ambas do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito no valor de NCz$ 2.762.617,50 (dois
milhões, setecentos e sessenta e dois mil, seiscentos e dezessete cruzados novos e dnqüenta centavos),
assegurada a atualização monetária pelo indice oficial adotado pelo Governo Federal, junto_ à Caixa Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo-de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, destinada
a financiar obras de drenagem de galerias e caixas de recepção, terraplanagem com cortes, expurgos, aterros
e pavimentação em paralelepípedos, naquele mul]..icípio.

Art. 2 9 Esta -resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 7 de abril de 1989.-Neison Carneiro,. Presidente.

SUMÁRIO
l-ATA DA 33• SBSÃO, EM 07 DE _
ABRIL DE I 989
1.!-ABERTURA
12-EXPEDIENTE

1.2.1 - Pmecer
- N~ 2/89, da ComisSão do Distrito Fe~
dera], sobre o Projeto de Lei do Distrito
FederaJ n9 3/89, que "autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais at~ o JirniM
te de NCz$ 380.789.457,00 (trezentos e
oitenta milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cínqüêhta e sete
cruzados novos) e d~. outras outras provi- dêndas.
1.2.2- Discursos do Expediente

s&iA!JoRMÁRIO Mwl _:__:Escolha dos
presidentes das comissões do Senado.
Parlamentarismo.
SENADOR JGTAHY MAGAL.n>ilõs; pela
qrdem. =-fatos ocorridos na eleição do
presidente da Comissão do Dístrito Federol.

SENADORMA(JROBEtfEwDES-Fotos _ocorridos. na reL!riião da Comissão do
Distrito F_ederal, para eleição de ~u presi·
dente. Defesa da Sudene.

OSR. PRESIDENTE NELSON CARNE:!RO - Providências adotadas pela presidência com vistãs a apuração dos fatos
ocorridos na Comissão do Distrito Federal.
SENADOR MEIRAFILHO__:_ FatOs oCorridos na !eleição do presidente da Conilssão do Distrito Federal.

1.2.3 - Ofidos
..,_N9 001/89, de autoria do Sr. Senador
Louremberg Nunes Rocha, Presidente da
Cormssão Especial;- destinada a "Regular
a Competência Privativa do Senado Fede-.
rai disposta no art 52, V, \11, Vlli e IX da
Constituição, solicita a prorrogação por
mais 30 _(trinta) dias do prazo concedido
à Comissão. Deferido.
-N9 OQli8QLde autoria do Sr. Senador
Carlos Alberto, Presidente da Comissão
ES]:>edal, destinada a "Estudar a questão
das perdas salariais cios trabalhadores e
servidores públicos-. ocorridas nos últimos
10 anos~ por força das diversas metodologias e políticas d_e reajustes salariais adotadas" solicita prorrogação por mais 30
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EXPEDIENTI:
CENTRO GRÁFICO DO SENADO ROEilAL

~DO CONGRESSO NAQONoU
Impresso sob • responsab1hd•de d.a MeSil do Senado Feder•!

PASSOS PORTO

Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Oiretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSE DE sotizA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

ASSINATURAS
Semestral .................................................. NCz$ 9,.32
Exemplar Avulso ......................................... NCz$ 0,06

Oiretor Adjunto

T1ragem: 2.200-exemplares.

dias do prazo concedido à comissão Defe-

rido.
1.2A- Requerimento
- N9 189/89, de autoria do Senador Má-

rio Maia, Líder do PDT, solldtando licença
para se ausentar das sessões do plenário,
no periodo compreendido entre os .dias
12 e 22 de abril.

1.2.5 -Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado rt' 61/89,
de autoria .do Se_nador Jutahy M.ªgal_hães,
que dá nova redação ao art. 234 do Çódigo
Penal (Decreto_-Lei n~> 3.914, de 9 de dezembro de 1941 ), adaptando-o às prescrições do § 4\> do- art. 227 da Constituição

Federal.

. .

-Projeto de Lei do Senado 01' 62/89,
de autoria do Se_nador_Jutahy Magalhães,
que concede incentiv_p,s fiscais às pessoas
que acolperam ·criança ou adolescente órfão ou abandonado, sob a forma de guarda, ou financiarem estudos de menor carente, nos termas do art. 2~7. § 3\>, VI, da
Constituição Federal._
-Projeto de Lei do Senado n'~ 63/89,
de autoria do S~n51dor Jutahy Mag~ães,
que dispõe sobre a construção de logradouras, de edificios de uso público e de
veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adctquado às pessoas portadoras de deficiência, nos termos dos art.S.
227, § 2?, e 244 da Constituição Federal.
-Projeto de Lei do Senado n9 64/89,
de autoria do _Senador Itamar Franco, que
dispõe sobre a inclusão obrigatória de um
médico entte a tripulação das aeronaves
que realizam vôo internaciona1 e doméstico nos casos que especifica.
-Projeto de Lei do Senado n? 65189,
de autoria do Senador ltam_ar Franc, que
sujeita à prévia aprovação do Congresso
Nacional a instalação ou transferência de
sede de representação !diplomática para
localidade situada em território de soberania disputada.
-ProJeto de Lei do Senado n9 6_6/89,
de autoria do Senador Itamar Franco, que
submete à prévia aprovação legislativa toda transação ou acordQ vísando solucionar

Mensagem n? 46, de 1989- (il? 62/89,
litigio entre a administração pública e pessoa fisica ou jurídica estrangeira
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado do
-Projeto de Lei do Senado n? 67/89,
Rio Grande do Sul a emitir .Letras Finande autoria do Senador Itamar Franco, que
ceiras do T escuro do Estado do RJo Grandispõe sobre o envio regular de informade do Sul (LFTE -RS), destinadas a subsções _a respeito da evolução política extem-a.
tituir 114.95.7.1 07 Obrigações do Tesouro
daquele Estado, que serão extintas na for_-Projeto de Lei do Senado n? 68/89,
ma da Lei n? 7.730,--de 31 de janeiro de
de autoria do Senador Itamar Franco, que
1989. Discussão C:õCerrada do Projeto
determina o ressarcimentodas despesas
de Resolução n 9 16/89, oferecido pelo Sr.
efetuadas ~elo ferroViário designado para
Senador Dirceu Carneiro relator designaprestar serviços fora do estabelecimento.
dO, ficando a votação adiada.
- -1.3 ~ORDEM DO DIA
Veto pardal aposto ao Projeto de Lei
1.3.1
-Discursos
após
a
Ordem
do
do_ DF n9 5, de 1988, que cUspõe sobre
Dia
os vencimentos dos conselheiros, auditoSENADOR LEl7E CH>\ I'ES- Tortura.
res e membros _do Ministérlo Público do
SENADOR NEY MARANHÃO- ExtinTribunal de COntas do Distrito federaL Voção da Cabal.
· -· ,
taçãO adiada por solicitação do Sr. SenaSENADOR JOSÉ FOGAÇ)\ - Parla·
dor Jutahy Magalhães e acolhida pela Prementarismo.
_
.
sidência.
. SENADOR JUTAHY MAGALHAES - .
.i?l:ojeto Qe Lei do Senado ~?19, de 1989, ...
Privatização da Nitrofértil.
de autoria do Senador João Menezes, que
SENADOR CARLOS ALBERTO- Perproíbe emissão de moeda pelo prazo de
das salariais.
sessenta dias e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE POMPEXI DE SOUDiscussão adiada por três dias, por solick __
s4_ _- Presença na tribuna de hofifa, do
- tação do Sr. Sénaêlor Itamar franco e aco-_
Abade do Mosteiro de São Bento de Olinlh_ida pela Presidência.
.
da, Ç)o~ Eber Vieira da CQsta
Projeto de Leida C;lmara o? 78, de 1986
(n9 1.945/83, na Casa de origem), que in1.3.2 - Deslgnaçâo da Ordem do
clui o fotógrafo autónomo no quadro de
Dia da próxima sessão
atividades e profissões a que se refere o
art. 577 da ConsOlidação das Leis do Tra1.4-ENCERRAMENTO
balhoL aprovada pelo Decreto-Lei n95.452,
· 2-ATO DO PRESIDENTE DO SE·
de j 9 de maio de 1943. Discussão encerNADO FEDERAL.
n.da~ apQs usarem da palavra os Srs. Se81189.
nador Leite Chaves e. -_Divaldo Suruagy, fi3 - DIRETORIA GERAL DO SENA<:.and.o a votação adiada.
_
DO FEDERAL
Mensagem n' 43, de 1989 (n• 58189,
na origem), relativa à proposta para que
-Extrato de Contrato n\> 29/89.
seja autorizado o Govémo do Estado de
4-INSTITCITO DE PREVID~CIA
São Paulo a emitir letras financeiras do
DOS CONGRESsiSTAS
Tesouro do Estado" de São Paulo, (LFfP),
-Ata da 12· Reunião Ordinária, reali-destinadaS a substituir 272.428.000 Obrizada em 28-02-89.
gações do Tesouto d~uele Estado, que
serão extintas na forma da Lei n? 7.730,
5-.::MESADIRETORA
de_3_Lde janeiro de 1989. Discussão en6-ÚDERES E VIOE·ÚDERES DE
cerrada do Projeto de ResolUç-ãO n?15/89,
PARTIDOS
oferecido pelo Sr. Senador Gerson Camata
relator designado, ficando a votação adia7 - COMPOSIÇAO DE COMIS·

-N•

da.

sões PERMANENIES
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Ata da 33"' Sessão, em 7 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro e Pompeu de Sousa.

ÀS 14 HORAS E 30MIIYUTOS.A'cHJw:sE:
PRESE!YTES OS SRS. SENADORES,
-Mário Maia - Aluízlo Bezerra -

Nabor

Júnior- Almir Gabriel- Jarbas Passarinho
-Afonso Sancho -Mauro Benevides- La-

voisier Maia- Divaldo Suruagy- Frandsco
Rollemberg -

Jutahy Magalhães -

lrapuan

Costa JúnJor - Pompeu de Sousa - Meira
FJ.!ho- Rachid Saldanha Derzi- Wilson Martins - Leite Chaves.

1988."
Adiante; esclarece:

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-

A lista de presença acusa o compareci-

mento de 16 Srs. Senadores. HavendO número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1" Secretário" fi"á proceder à leitura

do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 2, DE 1989

Da Comissão do Djstrito Federal sobre
o Projeto de Lei do Distrito federal n 9
3, de 1989, que "autoriza O Poder Executivo a abrir créditos adíC!Ori875 atéOlimite
de NCz$ 380.457,99 (trezentos e oitenta
milhões, setecentos e oitenta e nove ml7
e quatrocentos e cínqüenta e sete C(tlZados novos) e dá outras providências'~
Relator: Senador .Meira Filho
. Com fUndamento no artigo 3 9, indso U, da
Resolução n~" 157, de P-11-88, o Exceh~ntis
simo Senhor Governador do Distrito Federal
submete à deliberação do Senado Federal
Projeto de Lei do DF n9 3, cte-I!:TS9;que _autoriza o Poder Executivo a abrir crédito até o

limite de NCz$ 380.789.457,00 (trezentos e
oitenta milhões, ·setecentos e oitenta e nove
mil, quatrocentos e cinqüenta e sete cruzados
novos) e dá outras providências.
Da Exposição de Motivos do Sr. Secretário
do Governo do DF, destacamos os seguintes
tópicos:
"A Lei Orçamentária do co!Tênte exercício foi elabor8.da num contexto econérmico-institucional bem diverso do que
atua1rnente vive o nosso País e particularmente o Distrito Federal.

!: A ê'SiíiTiativa· da receita adotou como
metQdologia, a exemplo do que fez a
União, os preços de junho de 1988_ para
base de referência de parte das suas rubricas e não incorporou adequadamente.
devjdo_ a, _car~n._c~a .tempesti~. d,e .base de
dados, valores mais consistentes para os
tributos criados pela Constituição de

o

"A retomada, pelo Governo do Distrito
federal do proCesso de planejam-ento está a indicar a necessidade de ajustamento
orçamentário _a um quadro integrado de
ações em consonância com o Plano de
Governo pãta ~o- exercício de 1989, encarnfnhado_à apreciação do Senado Federal, refletindo -as prioridades- e Objetivos
do Governo para o corrente exefcício.
Com eSSe procedimento, o Orçamento
deixará de ser uma proposta empírica,
uma relação de títulos_ e va1ores, e o Plano
çlesç_~rá da prateleira dos documentos intelectuais e inócuos, para se consolidarem em instrumentos integrados da ação
dÓ Governo_."
O § 2~> do Artigo 6~, da Resolução no 157,
de 19-88, dispõe que
.. § 2? A comissão exercerá, ainda, no
âmbito do Distrito Federal, no que couber, as atribuições conferidas à Comissão
Mista Permanente, VIstituída pelo § 1~ do
art 166 da Coilstltuição Federal."

Dentre as atribuições, consta a apreciação
referente aos créditos adicionais, os quais não
serão concedidos sem prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes.
Tal dispositivo está regulado conforme o
artigo 43, § ]9, inciso II e§ 39, da Lei nO? 4320,
de 19-64, que estabelecem ser a abertura de
tais· créditos dependente de recursos disporúveiS~ -e___que se pode considerar, para ta1 fim,
os provenientes de excesso de arrecadação.Va1e esclarecer que da programação orçamentária do Distrito Federal alterada pelo pre·
sente Projeto de Lei destaca-se, por seu va!or

do Distrito Federal. Estas despesas, segundo
nos foi comunicado por esta autoridade, so~
mente~_se__ concretizarão depois da aprovação
de receitas oriundas de operações_ de crêdito
a serem contratadas, após autorização espe- cífica do Senado Federal, com o BJD e a CEF.
Ressalta-se ainda que houvemos por bem
incorporar ao SUbstitutivo que como Relator
apresentamos, recursos para a Fundaçao
Educacional do Distrito Federal relativos ao
SaláriowEducação (Qu-ota Estadual) que, conforrpe orientaçáo da Administração do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação,
do f\'\EC, foi atualizado monetariamente, em
nlais NCz$ 8.284.475,00 que se somarão aos
NCz$ 2.382.525,00 já inscritos na Lei de Meios
do Distrito Federal, vigent~. Tais recursos terãc;> ~ seguinte aplicação:
• Ccinstruç_ão, reParo e adaPtaçãO de Prédios escolareS de priw
meiro grau ................._ _...___ ,.. 1.930.000
• ..Coordenação, e manutenw
çãodoensinodeprímeirograU ... 6312.425
• Programa do livio didático ,.
2.050
-• Distribuição da merenda es-

colar ·············--··--··c··----

40.000
8284.475

Os quadros I a V apensos a este Parecer
mostram as alterações propostas e a posição
final do 6rçamento do Distrito Federal.
Ao projeto em questão foram apresentadas
emendas pelo ilustre Senador Maurício Corrêa
·com o" objetivo de tomar o Orçamento do
Distrito Federal, com as aherações nele incluídas pela proposição que estamos apresentando, mais transparentes e não permitir que
fosse alterado o· ·espírito dos dispositivos da
Lei dos Meios aprovada pelo Senado Federal.
Córti esse meSmo S_éntido apresentamos
Substitutivo que engloba as proposições do
nobre Senador por BraSília e permite a normalidade da gestão administrativa do estado.
Por obedecer aos parâmetros constitucionais e legais pertinentes, nosso parecer é pela
aproyação do Projeto e das~ emend<)s apresentadas, nos termos do Substitutivo que apresentamos c_omo Relator.

(NCz$ I 03.394.900,00), o projeto "Subscrição

Sala das Comissões, 6 de abril de 1989.

de CaPital"; na Secretaria de _Serviços Públi·
cos. Trata-se de recursos que serão alocados
à caesb para-proSsegUimento das obras relati·
vas ao sistem-:1 de abastecimento de água do
rio Descoberto, segundo fomos informados
por Dr. Celsius Lede r, Secretário de Governo,

--Mauro BenevideS, Presidente - Meíra Alho, Relator - Aluízío Bezerra - Raimundo
Lyra - Aureo Mel/o - Hugo Napoleão Wílson Martins - Saldanha Derzi - Odacir
Soares - João Lobo - Francisco RoDem-_
berg.

1026 Sábado .8

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)

Abrilde1989

QUADRO

GOVERNO DO DIS!RITO

F~DERAL

REGE [TA DO TESOURO - E:XERCfCm OE. 1989
NCz$ 1 00
~spec1f

Diferença
tcação

Orçamento

Reesti111attva

<•l

(B)

Absoluta

Relativa

(B-A)

(8/A)

Imposto Predial e Territorial Urbano

5.000.000

17.265.000

12.265.000

Imposto Sobre a Transmissão de BeQS;

4.405.000
178.000
3.360.000

6.639.000

2.234.000

245.30
50,72

8.961.000

5-.601.000

166,70

85.995.000
50.000

122.000.000
40.000.000

36.005.000
39.950.000

41,87

800.000
16.325.879
1.-497.854
1.122.053
17 . .407.397
497 . .4-47.8611

3.1112.-000
25.778.000
.4. 66-4.CXlO
19.701.053
25.775.801
497.447.8611
153.734.561
110.917.041
3.009.486

2.612.000
9. 452.121
3.166.1116
18.579.000

326,50
57,90
211,38
1.655.80
.48,07

Adicicnal _do Imposto de Renda

·--

Imposto Sobre a Propriedade de Veículos A~J;ci~OtoreS_
Imposto Sobre Operat;ões fielativas a Circulação de Mercadorias
e Sobre _a Presta.cão de Servtços de Transporte Interestadual

.

e Jntermunicipal e de Comuntcacão

ICM Sobre o Trigo Importado

Imposto Sobre a venda a varejo de Combust Híels LfQl1 ~dos
e Gasosos
lmpo$to Sobre ServiçoS d9 Qualquer Nature:;_a
Taxas
Receita Patr imon ia 1
Part 1c ipacão da Receita da !Jn 1ão
Outras ContribuiQões da União
--- Receita de Convênios
-- ·Operações de Crédito Jntei"naS-·
Outras Receitas
-.

-.
-

8
4

---

2.904.478

Total

I 636 . .C93.537

178.0Cl0

-

o

-

a. asa. 404
o

--3.62

153.734.553
110.917.037
105.008

I 1.039 . .C82.806 I 402.989.269

I

QUADRO II
NCzS 1,00

RECURSOS DO TESOURO
DEMCNSTRAT!VO DA DESPESA POO FCNTES DE RECURSO; CCNF~ AS CAT~IAS ECO~ÓHCAS

Código

Especif~cação

ClQJ __Ordfnário não vlnc1,1lado
001 -cota-Parte do ~undo de Partfcipacã~ aos EstadOS, e do
002
003
004
005
006
009
012
023

025_
02B
029
030

Correntes

capital

181.794.839

60.&;5. t52

Distrito Federal
8.038.637
Cota-Parte do fundo de Part fc1pação dos Municípios
3.516.691
Cota-Parte da ContrU:a,Jjcão do Sa1árfo~E;ducação
10.667.000
Cota-Parte dQ Imposto Unlco Sobre .Lubrift_cantes e
115.CÍOÓ
Combustlvefs Líquidos e Gasosos_
Cota~Parte do Imposto Único Sobre Energia 'Elétrtca
Cota~Parte do ImpostôlJntco SQbre Minerais
39.972.
Trãnsperêncl"as- da União
'196.830.875
121.929
Cota-Parte do Imposto Sobre Tran®ortes
Convên los com outros· _órgãos (não integrantes do GDF)
101.736.491
DPei-acões de Crédito com outros.Agentes FinanceirosCota~Parte do Adicional do Imposto Único Sobre
29.CQO
l.ubrificant.es e Combustiveis LíqoidôS e-Gasusós ·
Transferência do Imposto Sobre a Retida RetIdo na Fonte 3'.057.178
Transferência do Imposto Sobre~ Pr-opriêdade
23.648
Territorial Rural
Reserva de Contingência

(s)Inclusfve reserva de contingência

Total

805 . 981. 260

(•) TOTAL
242.449._991
8.038.637
3,516.691
lb.667.000'
115.0:::0

156.7.116
616.~89

51.9981070110.917.041

156.7116
39.912
497.447.864
lê1.929
153.734.561
110.917.041
~9-000

3.067,178
23.648
9.157.548
2211.343.998

039<482.806

63.31
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QUADRO I II
PROGRAMA DLTRABALHO DO FUNOEFE - 1989
NCz$

Espec ff 1caç ão

Programação de lnYest !menta
01 - Execução l:le obras de urbanização
_
02 Construção de parques recreatlvos_e desportivos
03- lmplaritação de galeri:Js_de águas pluviais
04- Execução de obras_de_ ampliação do_sistema deJtuminacão pública
05 - Construção de parques e serv1Qos adminiSTrativos
_ ..... .

06 - Execucão de obras de melhorãmentos no P_lano Piloto e Cidades-Satélites
07 ExecUção cte obras e equipamentos do Sts~ema de transporte

08 - Construção de estradas viclnais, inclusive na Região. Geo-Econômica de Brasília
09 - Execução de obras e eQ.Jipamentos do sistema de saneamento básico_. inclusive
tratamento de 1 fx_o
10 - Execução de obras e equ !pamentos do sistema de Salície
11 -Execução de obras e equipamentos de sistema de assistência comunltil.ria
12
Execução de obras e eQuipamentos do sistema de apoio à atividades produtivas.
inclu$íve na l=!egião GeCJ-EconOmicà de Brasília
13 - Execução de obras e reequipamentos de órgãos do GOF
14 -Execução de obras_ e E:!QUipamentos _do sistema de segurança pública
15 - Execução de obras e equipamentos do Sistema de_E!o'ucacão e cultura
16 - Assentamento populac1onal de emergência, inclusive na Região
Geo-Econômica de Brasília
'
17- Construção de agro~ilas, inclusive oa Região_Geõ-Econômica de Brasília
18- Desenvolvimento científico e tecnológico
19 - Aumento de capital de empresas
20 - Garantias
-

3.094.$54
120.007
401.$09
362.900
169.353
1.901.595
1.606.437
241.933
I. 204.828
1.606. 43_7
237.095~

1.374. 181
1_3.CXX>.OOO
1.204. 028
16.000.000
45.967
1.9. 355
479.._028
199.967
7.258
.43.2.77.292

Subtotal
Apoio ao Setor PrQdut ivo
__ .
.
01 - Financ-iãmento a cargo do Fundefe através _cjo BRB -Banco de Brasí11a S. A.
inclusive na Região Geo-Económica de Brasília

Total

1,00
Valor

4. 735.033
.48.012.325

Geral

QUADRO IV
NCd 1,00

DEP.()NSTRATIVO DAS DfSPESAS DO GDF NA MANUTENÇÃO
E NO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 1989

Prograu de Trabalho
Especificação

~~

Yalor

FUN PRG SAPRG PJ/AT

08
08
08
08
08

07
07
01
10
42
08 42
Off _43
08 43
08 46
08 47
08 48
08 75
08 75
07 09

021
021
02"
054
188

2.036
2~838

z:s68
1. 884
1.874

188_ 2. 839
_188_
199
223
236
247
427
428
031

z. 840
1. 679

1."828
t.881
2. 138
1.882
I .834
1.008

Total Geral

Coordenação dO Planejamento do Sistema Educacional
Ma.nutenção dos Ser:viços Admlnistrat i vos da Fundação Educacional
··processamento de oãdos_
_ - _-.Desenvolvimento de PesQJisas Educacionais
construção, reparo e adaptação de prédios escolares de Primeiro Grau
~Coordenação e Manutenção do Ensino de Primeiro Grau
.Coordenação e Manutenção do Ensino de Segundo Grau
cOOS.trUção e adaptação de prédios esc.qTares de Segundo Grau_
·cõlõnia de Férias
--- Programa do livro Dldát ico
Attvidade de Disseminação Cu.Ttural_ e Educ~lonal
Distribuição da Merenda Escolar
- Pro9r<ima In!eQrado de Saúde Escolar
_Financiamento a F>rograma de Desenvolvimento
_
(Execução de Obras e Equipamentos do Sistema da Educação e Cultura)

3.159.062
44.267.584"
50. (XX)

'-""'

5.494.585

78. 2.85 . 917
36.616.224
54~640

31.326
-2.658
614
152.CXX>
13.712
16.000.000
184.129.646
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OOADRQ V

NCz$ 1,00
RECURSOS DO _TESOURO

mçMftNTO GERAL -00--o-ISTRrto· FEO~AL - 1989
Llr.tiTES OE DESPESAS POR GRUPO E OOGJiO
ANEXO AO PRO.JE.TO OE W

t$1, --DE

DE l$89
Pessoal
e Encargos

Especif icacão

Sociais
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Gab 1ne te do Governador - - -Departamento de Ed.JC<lÇão Física. Esportes e Reériiacão
Instituto de Tecnologia Alternativa
Procurador i a-Gera 1
Secretaria do Governo
Administração da Cidade-Satélite do Núcleo Brandeirante
Região Administrativa II -Gama
Região Administrativa I II -

Jag.~at

inga

Região Actnis_·dstratlva IV- Brazlãndia
Região Adninistrat tva V- S.obradinhO
Região Administrativa VI- Planalttna
Administração do Setor Residencial rnOOstria e Abastecimento

Administração da Ceilãndia
Aaninistracão do Cruzeiro
Secretaria de Actninistraoão
Instituto de Desenvolviment_o de Recursos Humanos
Secretaria de Finanças
Secretaria de EducaçãoSecretaria de Saúde
__
_
Instituto de Saúde dO Distrito federal
Secretaria de Serviços "SoCiais
Secretaria de Viação e Cbras
Secretaria de Serviços Públicos
Admlnistracão-da Estacão Rodoviârla de Brasílfa
Serviço Autónomo de L lmpeza Urb~a
Secretaria de Agricultura e Prod.lcão
Secretaria de _Segurança PUbl !ca
Policia Militar do Distrito Federal
Corpo de Boobelros do Distrito-Federal
Secretaria da Cultura
Arquivo Público do Distrito Federal
Secretaria da IndJstria, Comércio e TuriSmO
Departamento de Turismo do Distrito Federal
Secretaria do TrabalhO
Secretaria de CõniüYiiCação Social
Reserva

de

Amort lzacão
e Encargos
de Financiamentos

9.000.000
4.000.000
f. 100.000
120.000
4.300.000
--5. 56Õ.OOO
450.000
950.0CQ
1.400.000
400.000
610.000
600.000

·3:n.:m

574.253
13~i.021

--- 235.!i7f--_: 254.558
308.613
489.005
!34:000
10.186,780
279. 263"
56.982.508
14.069.949
102.668.940
1.197.146
40.633.02.6
4.363.550
113".649.964
H)7.546
3.32.9".856
1. .12.6.942
12. 193.642.
6.496. 717
3.2.76.057
873.3"39
2.i5. 787
256.206
1. 242. 167
- 626.982
i.966.981

630.000
600.000
300.000
34.000.000
1.000.000
10.600.000
154.059.-083
157.637.618
2.400.000
14.400.000
13.630.157

19.ii10.362

283.000

2..000.000
350~000

9.000.CX:O

8.300.000
63.2.18:773
77.159.212
38.893.819
5.300.000
280.000
500.000
950.000
500.000

600.000

SUBSmUTIVO DO RElATOR
AO PROJETO DE LEI DO
DISlRITO FEDERAL, N• 3, DE 1989
Autoriza o Poder ExecutiVo a abrir créditos adicionais afê- o limite de NCz$

402.989269,00 {i:[uatrocentos e dois mi-

lhões, novecentos e oitenta e nove mil
e duzentos e sessenta e nove cruzados
n~vos) e dá outras providênc_ias.

O Governador do Distrito Federa]
Faço saber que o Senado Federal decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1"' Fica o Poder ExecUtivo aUtorfzado

a:
l-Abrir c~itos suplementare_s, conforme
discriminado no Anexo 1, ao Orçamento do
Distrito Federal- Lei n"' 03, de 21 de dezembro de 1988- até o-limite de NCz$
398.989269,00 (trezentos e noventa e oito mi-

TOTAL

e de Capital
-50:1.085
1.438.815
308.576"
3!3"!3.416
264.7:?.-1
4.215.520
310.645

Contingência

Total

Outras Despesas
Correntes

9.501..0_85
5.-438.8_15
1. 408.576
'" -453.416
4.564. 721
9. 775.520
76Õ.645
1. 281.397
1.974.253
539.021
845.571
854.558
938.613
1.089.695
434.000
44.186.780
1.279.263
87.192..870
168.12.9.032
-_ lEl0.306.558
3.597.146
55.033.026
18.276.707
115.649.964
507.546
12...329".856
9.426.942
75.412..415
83.~5.92.9

42.169.876
-6. 173.339
•f95. 787
756.206
2..192. 167
1. lZ6. 9_82
2.566-.981

9.157.548
19.893.362

624 . 798. 662.

lhões, novecentos e oitenta e nove mil, duzenutillzan-do os recursos_ oriundos do excesso de arreca-dãçaO- das receitas, a teor do art. 43, §§ 1"',
incisos I e Ii, _29 e 3"' da Lei n"' 4.320, de 17
de março de 1964 e recursos decorrentes da
· anulação parcial das dotações orçamentárias
indicadas no Anexo III desta lei e no montante
especificado, sendo:
tO$ _e sess_enta e nove cngados novos),

NCz$ 1.00

-Pessoal e encargoS sociais ,., ...................................,.... 59A55.364,00
...;.....Amortização e_ encargos de fmanciamento .......... 13.546.300~00
-Outras despesas correntes e de capital, inclusive
o Fundo de Desenvolvimen_to do Distrito Federal ............ 325.987.605,00
-O':.._ Abiir créditos especiaiS ao Orçamehto
do Distrito Federa] -Lei n9 03, de 21 de

3-e5.633-.23"4

-,. og9_ 48Z. 806

dezembro de 1988 :.._ até o limite de NCz~
4.000.000,00 (quatro milhões de crUzadoS rio·

vos}, utilizando os recUI'Sos do excesso de arrecadação das receitas, a teor __do art. 43, § 19,
inciso Ue 3"', da Lei n9 4.320, de 17 de março
de 1964, para atender aos programas de trabalho constantes do anexo n.
Parágrafo único. Os créditos adicionais
abertos na forma dos incisos I e II deste artigo
incorpõram-se ao ·orçamentO do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1989 e
soniãm-se ao va1or de cada projeto e atividade
para efeito da aplicação do limite a que se
refere o inciso I do art 89 da Lei n9 03, de
21 de dezembro ci 1988.
·
Art 29 O inciso III do art. 8? da Lei n"' 03,
de 21 de dezembro de 1988, passa a vigorar
com a seguinte fedação:

Abril de 1989
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Art & III-Incorporar ao Orçamento do
Distrito Federal os créditos suplementares
concedidos pela União, respeitados os valores
e a destinação programâtfca, bem como os
recursos oriundos de convênios e operações
de crédito que tenham tido o respectivo pro-

9rama de trabalho aprovado pelo Poder Legis-

lativo, durante o exercício financeiro, sendo
que estas Incorporações não se induem no
limite fixado no in'dso I deste artigo e não

se somam aos valores especificas de cada
projeto ou atividade, fixados no Orçamento,

__

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

Art

3~

Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

ANEXO

ESPECIFICAÇÃO

Tribunal de Contas do Distrito_ Federal
Tribuna-l de Contas do Distrito Federal
e Controle da Arri1Cadac:ão e Apl icacão dos Recursos
Públ ices
Encargos com-lnat i vos e Pensionfstas
01001' 01824952.002
Gabinete do Governador
11000
11001
Gabinete do Governador
11001 . 03070202.003
Assessoramento Superior
I 1001 . 030702.02..099
Assessoramento Mi 11tar
Coordenacão do Programa para Assuntos Econô:n!COS e Reforma
11001.03070202.1413
Adn in istrat iva
JIOOt.oa-roqsn~ HiB _ Coordenação dos Assuntos de Ciência e Tecnologia e Melo
Ambiente
11001.1)3100572. 158
Apoio aos Programas de Engenharia AmbientaL Ciência_
e Tecnologia
1100-z
Departamento de Ed.lcação FíSiCã:,- Esporte e Recreac:ão
Planejamento, PrQI\Ioção e· coordenação da Política de
11003~08460212. 006
Educação F'íS lc"a-. Desporto:s e Recreação
11004
!nst i tu to de Tecnologia Alternativa
11004._03100562. 135
Disseminação, Pesquisa e Desenvolvimento de Prodl.ltos
e Processos A1ternat i vos
12000
Procurador i a Gera 1
Procuradoria Gera 1
12001
12001, 03Q70T42cO_Q9 Defesa do Interesse PúblicO
Secretaria do Governo
13000
Sccretar ia do GoVE!rno-13001
13.CX:U .0307021 t. 005
Encargos de Regional izacão
13001 .03090212.01l5 Coor'denação das Ati v idades de Planejamento, Orçamento
e Modernização __ da Acão Governamenta J
13001.03090212:1 rz
Manutenção-das Funções de Assessoramento Superior
13001.030090401.013
Atualização do Sistema Cartográfico do Distrito Federal
13001.03090401. 114
Implantação do Sistema de Planejamento e Programa de
Desenvolvimento lntearado do Entorno do Distrito Federal
13001.03090402. 126
Manutencão do Proces_samento de Dados do Sistema de
Orçamento
01000
01001
01001 01020022.00_1
>

I 029

para fins de elevar o limite a que está o Poder
Executivo autorizado a suplementar.

CRÊDITO SUPLEMENTAR
_
___ _
APL !CAÇÃO SEGIJNDO ·as PROGRMAAS l)~ -!RÃBAU·IOANEXO AO PROJETO DE LEI N" DE
DE
DE 1989
CÓDIGO

~

fCz$1
VALOR

F isca 1 lzac:ã.o

4.82"7.206
972.469
2.380.013
198.600
346.500
13.848
250.000
668.253
374.793
2.483.451
60.000
1.396.142
200.00:)
1.297.000
936.600
700.000

oô
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ANEXO I

- NCz$ 1 00

CóDIGO

ESPECIFICAÇÃO

13002:
13002.03090452.827
13003
13003.030700212.012

Apoio ao Desenvolvimento da Açào Governamental
Administrativo da Cidade-Satélite do NUc leo eancseif-arlt9
Admtnistracão Governamental no N.Jcleo Bandeirante

I

Patrulha Motomecanizada da Cidade-Satélite do Núcleo

13003.03070252.065

Bandeirante
Conservação de Edif i cios e Logradouros Públicos da
Cidode-Satél ite do Núcleo Bar')detrante

13003.10603272.013
13004
13004.03070212.014
13004.03070212.067
13004.03070212,120
13004. 03070252. 068
13004.10585752.069
13004.10603272.015
13005
13005.03070212.016
13005.03070212.070
13005,03070252.071
13005, 10585752.072
13006
13006.03070212.019
13006.03070212.073
13006.03070252.074
13006.10585752.075
13006. 1060321'2. 020_
13007
13007.03070212.021
13007. 03070212. 076
13007.03070252. 077

CÓDIGO

Conservação de Áreas Urbanizadas da Cidade-Satélite
do NUcJco Ban®1rantc
Custeio do Sistema de 11Um1nacão PUblica da Cidade-Satélite

do N!Jcleo Bandeirante
REGIÃO ADMJNJSTRATIVA li"- GAMA
Administração Governamental no Gama
Patrulha Motomecanizada do Gama
Conservação e Manutenção do Parque Recreat ivc do Gama
Conservação de Edif ic i os e _Logradouros Püb 1 ices do Gama
Con~ervação de Áreas Urbanizadas dO Gama
Custeio do Sistema de Iluminação Pública do Gama
REGJÇÃQ ACf.HNISTRATIVA UI - TAGUATtt-.OA
Administração Governam~tal em Ta9Jatinga
Patrulha Motomecanize.da de Taguat inga
Conservação de Edifícios e Logradouros Públ iças _cte r:agua_t_inga
Conservação de Área Urbanizadas de Taguat inga
REGIÃO ADMINISTRATIVA IV - BRAZLÀNDIA
Actninistracão Governamental em Br<U:lândia
Patrulha Motomecanizada de BrazH\nclia
Conservação de Edifícios e _logradouros Püblicos de Bràzlâpdia
Conservação de área Urbanizadas de Braz_lãnçlia
Custeiç ç!p_Sl_s:te_ma de Iluminação Pública de 8razlãnlda
REGI AO ADMINISTRATIVA V- S08RADitffi
Administração Governamental em Sobt-adlnho
Patru lha Motomeca,n lzada Çl"e Sobrad it1h0
Conservação de Edifícios e l,.ogradouros Pübl icos_ c!e :;iobr;:~:dinhO

ESPECIFICAÇÃO

13007.10585752.078
13007.10003272.022

2...50~000

253.780

13003.03070212.064

13003. 10585752.066_

VALOR

Secretaria do Governo- Entidades Supervisionadas

Conservação de âreas Urbanizadas de Sobradlnho
Custeio do Sistema dê Iluminação Públfca de SobradinhO

30.000
25.000

ss.ooo
50.000
514.051
8.000
20.000
15.000
60.000
40.000
727.066
15.000
33.000
132.000
208.522
13. (l(X)

6.000
32.500
31.500
290.807
15.000
12.000

VALOR
48.000
30.000

13006
13008.03070212.023
13008.03070212.079
13008.03070252.080
13008.10585752.081
13008. 10603272.024

13009
13009.03070212.025
13009.03070212.082
1300:9.03070252.083
13009.10585752.084
13009. 10603272-.026
13010
13010.03070212.017
13010.03070212. 104
13010.03070252,097
13010, 10585752. 116
13010.10603272.091
13011
1301 L03070212. 161
13011.03070212, 164
13011.03070252. 165
13011. 10585752, 163
13011. 10003272,162.

14000
14001
14001.03070212.028

REGIÃO ADMINISTRATIVA VI - PLANAL TINA
Administracão Govemamental em Planaltina
Patrulha Motomecanizada de Planai tina
Conservação de Edifícios e Logradouros Pübl iCes de Plan_altina
Conservação de Áreas UrbanizadaS de Planalt.in~J
CUsteio dO Sistema de Iluminação Pública de Planal~jna ___
Actnin istração_ do Setor Res idehclat I_ndJstr ia e _Abastecimento
Actn!nistraç~o Gover~amental

no Setot- Residencial Indústria
e Abastecimento
Patrulha Motomecanizada do Setor ReSidenCial lnOOstrla
e Abastecimento
Conservação de Edifícios e Logrado..Jros Públicos
do Setor Residencial Indústria e Al:lasteclment_o_
Conservação de Áreas UrbanizMas do Setor Resid~cia i·
Indústria e Abastecimento
Custeio do. Sistema de Iluminação PUblica do Setor Residencial
Indústria e Abastecimento
ADMINISTRAÇÃO OE _C~!LÂNDIÃ
Administração Governamental em Ceilãndia
Patrulha Motomecanizada de Cei Jãndia
Conservação de Edifícios e Logradouros Públ ices de Cei lândia
Conservação de Areas Urbani~adas de Cei lãndia
Custeior do Sistema oe Iluminação PÜbl ica de Ce11ãndia
ADMlNISTRAÇÃO DO -CRUZEIRO
Administração Governamental no Cruzeiro
Patrulha Motomecanizada.ç:Jo Cruzeiro
Conservação de Edif iclos e _l,.og_radouros Públicos do Cruzeiro
Conservação de Áreas Urbanizadas do Cruzeiro
Custeio _do Sistema de Iluminação Pública do Cr-uzeiro
Secretaria"'de Administração
Secretaria de Administração
Dlreção e Coordenação dos Sistemas Administrativos

346.633
45.000
25.000_
25.000
30_.000

25.ào0
285.891

15.000
35.000
75.000
330.229
27.000
25.000
90.000
78.000
282.503

3.000
11.200
33.300
13.900
2.425.300
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CRÉDITO SUPLEMENTAR
_
APL ICAÇÁ() SEGU!'aJO --OS PROGRMWr óE-- fRÃBALHO _
ANEXO AO PROJET(f DE LEI NR

CÓDIGO

DE

OE

OE 1989

""' 1 00
VALOR

C:SPECIFICAÇAO

14001.03070212.029
14001.03070212,032
14001.03070212.033
14001.03070242.171
14001.03070252.087
14001. 15824952.030.
14.002

14002._03070212. 034
15000

15001
15001.03080212.035
15001.03080212. 151
15001 . 03080302.05 7
15001 . 03060302.086
15001.03080332.. 127
07090311.068

15W1~

15001. 10573i61. 069
15001.15844942.031

16000
16002
16002.08421881.874
16002.08070212.838
16002.08421882.839
16002. 0847236t.881

16002._08154271. 882
17000
17001

17001.13750212.043
17002
17002. 137542"81.950
17002.13754282.844

Encargos com Manutenção de Transportes Internos
Encargos com Admlnlstrac:ão de Material
Encargos com a Manutenr;ão de Próprios do Governo do Df
Processamento de Dados
Conservação de Prédios e Próprios do Poder Públ !co
Encargos com Inat i vos e Pensionistas

2.990.000
165.400
4.207.900
587.000
600.0CQ
12.717.993

Instituto de Desenvolvimento de Recursos li.Jmanos_
Desenvolvimento de Recursos li.Jmanos
Secretaria de Finanças
Secretaria de Finanças

603.890

Administração e Controle Fazendário
Despesas com Ex_erc'lclos Anteriores
Promoção de Campanflãs de Incentivo a Arrecadação
Gadastro e Controle da Arrecadação
Juros e Amort izac:ão da Dívida Pública Contratada
Financ-iamento a Programa de Desenvolvimento
Financiamento a Programa de Habitação Popular
Programa de Formação de Patr imõn io do Servidor Público

4.889.615
665.800
200.000
2. OOO.OCQ
12.763.300
22.301.1100
268.500
3.863.196

Secretaria de Educ:acão
Secretaria de Eduçação - Entidades

Supervis1ont~das

Construção, Reparo e Adapt. de Prédios Escolares de P.rim,. Grau
Manutenção dos Servicos Administrativos da Fund. Ed.JCacionaJ
Coordenação e Manutenção do Ensino do Primeiro Grau
Programa do Livro Didático
Distribuição da Merenda Escolar

1.930.000
661.481
6.312.425
2.050
40.000

SeCretaria de Saúde
Secretaria de Saúde

Coordenação das Ações de Saúde

6.360.000

Secretaria de Saúde- Entidades Supervisionadas
Reforma e Reaparelhamento do Hospital de Base de Brasília
Assistência Médico-Hospitalar Regional de Brasília

95.596.45.6
577.266
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ANEXO I

CRê) ITO SUPLEMENTAR
. . __
APL ICAC:ÃO- SEGUNDO OS rROGRAMfiS Dt::. TRAI3ALHO

ANEXO AO PROJETO DE _LEI_

~R

DE. _

DE

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO
17003

17003.13750212.095
18000
18001

18001. 15810212.045
18002

18002.15810212.847
18002.15814832.910
18002.15814832.915

1800Z.-f5814832. 918
18002. T581A832. 944

18002. 15814872.919
19000
19001

19001. 10070212.048
19001.10070251. 187
19001.169"1575L 101

19002

19002.10070212.850
19002. 16880212.849
19002.16885311.907
20000
20001

20001.03070212.051
20001.03070212.1õ0
20001.03080351.109
2C001. 13764481. 198

CÓDIGO

20:)()3
20003..16885322.053
20004
20004.10600212.054
21000
21001
21001.04070212.055
21002
21002.04070212~856

21002.04f40801.924
21002.04150881.999
21002.04180212.894
21002.-04181121.8"96
21002:04885342.900
22000
22001
22001.06301742.058
22002
22002.16915732.863
22003
22003.0630f772.0õú

NCz$ 1,00

DE_ 1989

VALOR

Instituto de Saúde do Distrito Federal
Execu~::ão

das At ivid. de Biologia Médica e Combate às Endemias

2.322. 198

Secretaria de Serviços Sociais
Secretaria de Serviços Sociais
Planejamento e Courtlena-cão-aa Põlítica de Desenv. Social
Secretaria de Serviços Sociais- intidades Supervisionadas

I

Execução da Política de Desenvolvimento Social
Manutenção de Menores Decretada pelo Poder Judiciário
ln i c iação Prof iss iona 1 de Menores
Promoção do Atendimento a Menor·es Carentes
Promoção do Atendimento ao Menor Infrator
Pr·omocão da Açii.o Comun i tár 1a

250. 636

1,2. 449. 772
357.980
2. 150.000
8.634.000
10.174.0CX)
10~ 170.000

Secret ar 1a de Vi.ação e Obras
Secretaria de Vi ação e Obras
De:>envolvimento das Atividades Viárias, 1mobiliârias, de
Arquitetura e Urbanismo e de Edificações
Construção e Ampliação de Prédios e Própr los do Poder Público
Implantação de Vias e Obras (;oonplementares de Urbanização no Of
Secretaria de Viacào e Cbras - Eilt idades SuoE!i-Visionadas
Execução de COras e Serviços de Urbanização
Coordenação das Ati v idades de Construção e· Manutenção elas
Rodovias do Sistema Rodoviário do DF
Recuperação, Conservação e MelhOramento das Rodovias do Sistema
Rodoviário do DF

I,
I

1. 1.45.302

10.000
2. 721.800

283.000
1 .864.066
134. 423

Secretaria de Serviços Públ ices
Secretaria de Serviços Públicos
Coordél'laça-o das Ati"vidades de Transportes Coletivos. Controle
e Administraç~o de Serviços Públicos
Manutenç~o dos Sistemas de Cai~ta único e·Informações de
Transportes Urbanos
Subscrição de Capital
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água e Tratamento
Sanitário do Distrito Federal

ESPECIFICAÇÃO
Adminisfraçi:io da Estação Rodoviária de Brasília
Atendimento aos Usuários de Transportes Urbanos e Interestaduais
do Plano Piloto
Scrv.1ço autonõmo de Limpeza Urbana
Execução das ativ.idades de coleta de lixo e limpeza de vias
e Jogradouros púb 1 ices
Secretaria de Agricultura e ProQJçào
Secretar la de A~r icu_Itura e_P_rodu~ão
PlaneJamento, "CóoraenaÇão e Apo-io de Execução da Política Agropecuária
Secretaria de Agricultura e Produção-Entidades
Super-v IS iónedas
Execução de Programas de Fomento Agropecuário e Preservação
dos Flecursos Natura 1s
ProdiJcão de Seméntes e Mudas MelllOradas
Pr-omocão e Divulgacão Agropecuária
Desenvolvimento de Programas de Assistência Técnica e Extensão
Rura 1 - EmaterPrograma de Promoção Econõmico-Social para o Produtor
de Ela ixa Renda
Manutenção e.Cooservaçào de Estradas Vicinais
Secretar ta de Se9.1ranc-a Pública
Secrelarla de Segurança Públlca
Pollciamentõ de Natureza Civil
Secretaria de Segurança Púbiica- Entidades Supervisionadas
Coordenaçõo das Atividades de PessOal, Orçamento, ~tabilidade
e Serviços Gerais do Detran-DF
Polícia Militar da Distrito Feder;:Jl
POITóTi:lmerito Ostensivo e Faf-dado

1.462.972

700.000
103.394.900
4.300.-000

VALOR

212.144
4.840.676

2.953.507
9.000
15.000
292. 239
'a.200
70.000
11.003.86'1
954.208
1.014.514
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ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR
-- -APL JCAÇÂO SEGUNDO OS PROGRAMAS DE ffiABÃLHO

ANEXO AO- PROJE'J'O DE LEI NR. -DE

DE

---- OE 1'989

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO

VALOR

22004 CorPo de Bombeiros do Distrito Faderal
22004.0630178.061

Serviços do Corpo_dejlombeiros

23001.08480212.137

161.503

-

23000 Secretaria- da-Cu_ltura
2300t- Secretaria da Cultura

Admii1istração, l?lao.ejamento. Execução e Controle do

578. 179

Sistema Cultural
23001.084246T.Ofl

ConStrucão, Ampliação, Adaptação, Reforma_e Equipamento de llflidades
Museoló_gi_cas do Df::;trito Federal
_

1.500

2300COS,.f824õ,2". T3·s-AúV10'ade de Manutenção e Preservação do Património Histórico,

Artistico e Arqueológico do Distrito Federal

50.00Q

23002
23002.08070212.841

Secretaria da Cultura- Entidades Supervisionadas
EXecução das Atividades de Adminitracão do Sistema
Cultural
23003 ArQuivo Públ iCõ- do Qistrito FederaL
.. .
·-·
23003.08482462:.128 Atividade de Recolhimento, Preservação e Div.ulgação da Documentat:ão
Histôr lca do GDF
24000 Secretaria da Indústr la, Comércio e Turismo
2.11001 Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo
24001. 11070212. 132 Coor'i:ienar;ão e Apoio a Indústria, _Comércio e Turismo
2.11002 Departamento de _Turismo do Distrito Federal
2.11002:.11650212.004 Planejamento e coordenacão daS-At1v1dades de
Suporte ao Turismo
24002.-Lt65.363L005..:_:J1rom0çõe5 e Divulgações Turist icas do DF
25000 SeCretaria do' Trabalho
_
?.5001. 1<'1070212. 133 Planejamento, Coordenação e Execução da
Pol ítlca do Trab3lho

2.994.030
335.711
531.265
857.529
45o:ooo
641.905

NCzl,OO
ANEXO

CRÉOIRO--SUPLEMENi"ARAPLICAÇÃO SE"GUf\00 dS 'PR.Oi3:RAI.!AS DE! tRABALHO_

ANEXO AO PROJETO DE LEI NR.

. DE -

DE

CÓDIGO

DE. .1989

ESPECiFICAÇÃO

VALOR

26000 SeCretaria de Comunic_ar;ão Social
26001 Secretaria de Comuniqação $Q:Cial
26001.03070232..J13 Qjvulgacão e _Publlcraa_çte
26001.03"07õ232:-i36 Planejamenro e Coordenação das Atfvidades
de Comunicacão Social

1.602.00--548.209
399.563.-547

TOTAL

CRffiiTO ESPECIAL
PROEJTO DE--LEI NR,
CODIDO

18000
18002
18002. 15_81.4862.976
20000
20001
200CH.030702:12.J3<l

DE

ANEXO
OE

PROGRAMA DE TRABALHO DE fÍ389

I1
1989

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO MJ
VAlOR

se·cretari<:u:le serviÇOs Sociais
Secretaria de Serviços Soç181s- Entidades SuperviSiOfladas
AsSentam-Ento da População de Baixa Renda
Secretaria de Serviços Públicos ·
Secretaria de Servicos Públicos
_
Subs(dio ao Transporte Coletlvo do_Dlstrlto Federal
TOTAL

2.000..000
4.000.000
NCz$1 ,00

AmlACÃO PARCIAL
ANEXO AO PROJE.TQ OE lEI _--f>.R, - -DE
CÓDIGO

25000
25001
25001 ~14804782. 1.46
39000
39000.$9999999. 999-

DE

ANEXO III
PROGRAMA DE rRABALHO DE 1989
OE 1989

- - - - - ESPECÜ;ICAÇÃO

·secretaria do Tr"aba-1ho
S~cretari? do_Tra_li_ªJho
Assistência Financefra ao Clube do Trabalhador
'Reserva de Cont i'n;~êhê i ã
·
Reserva de Corit ing~nêia--TOTAL

TOTAL

11.730

1.007.912.
1.019.642
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário
Maia. primeiro orador inscrito.

O SR. MARIO MAIA (PDT- AC. Pronun·
ela o seguinte discurso. Sem revisão do ora~
dor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta
foi uma semana intensa nos trabalhos do Senado, quer aqui no plenário, quer no plenârio
das Comissões, onde foram escolhidos os presidentes de comissões, uns dentro do acordo
tradicion~
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feito para compor as comjssões

e respectivas presidências e, outros, fugindo

do acordo, elegendo os Presidentes consoante
os interesses dos partidos majoritários. De
qualquer maneira, estão definidos os órgãos
que hão de funcionar para dar curso normal

à tramitaçao das proposições apresentadas

nesta Casa, quer oriundas do Poder Executivo
ou de iniciativa dos Srs. SenadoreS.
No plenário do Senado Federal, tivemos de·
bates acirrados, em alguns momentos, com
alto teor de emotividade na discussão, encaminhamento e votação do novo Regimento
Interno que irá, também, dirigir os nossos trabalhos no plenârio e o nosso_ comportamento
na Casa, isto é, no Senado Federal.
Lutamos como pudemos para manter a
existência altiva e possfvel dos pequenos partidos, mas, como s6i acontecer, os grandes,
sempre quando querem as coisas, procuram
fazer primeiro pela persuasão, e quando não
podem, fazem-no pela força, prevalecendo
sempre a sua vontade, ou pela persuasão ou
pela força.
Ontem, fomos aqui, oS peq"uenos partidos,
quase que esmagados pelos grandes, que
orientaram o conceito de que os pequenos
partidos não podem ter representação de liderança no Senado, quando essa liderança está
expressa apenas pela presença de um parlamentar, um senador, representando o partido
no Colégio dos Srs. Senadores. De qualquer
maneira, saimos, dentro de um acordo, beneficiados parcialmente, não institudonalmente,
porque defendíamos a lei e a instituiÇãO: NóS
defendemos os princípios inseridos na Constituição da República que acabamos de aprovar
faz seis meses. E está lá expressa a gar.mtia
à autonomia dos partidos.
Portanto, quando defendemos aqui comestusiasmo e. às vezes, com emoção a permanência das lideranças dos partidos, o fizemos,
Sr. Presidente, porque está expressa na letra
da Constituição esta prerrogativa.
No prazo de noventa dias poderemos revisar, reestudar e repensar o assunto, definir
se isso será definitivo ou se deixará de existir;
com o fim dos nossos mandatos, ou seja, as
lideranças partidárias deixarão de existir indivi. dualmente quando o partido estiver respresentado por apenas um senador. É preciso
que os nossos pares compreendam que quando somos senadores singulares, representando um partido, unicamente, não somos lideres
de nós mesmos. somos líderes do partido.
Sr. Presidente, em decorrência da d.iscU5Sâo
do Regimento lntemo, nos últimos dois dias,
, não tivemos a oportunidade de fazer um ligeiro

comentário sobre matéria que saiu no primeiro caderno do Jornal do Brasil de quarta-feira,
dia 5 de abril de 1989, sob o titulo "Onda
Parlamentarista mobiliza o Senado".
Estranhamos muito essa notícia, sem saber
se ela expressa a verdade ou era uma interpretação da imprensa a respeito de reuniões havidas entre os Parlamentares, apenas um co--mentário en passant.
Lerei o referido notidárío para que fique
registrado nos Anais da Casa, porque pode
ser que, agora, com a aprovação do Regimento Interno, que todos nós aguardávamos
ansiosos, volte o assunto à bailae, com a ênfase- dada à informação, venha a se discutir o
parlamentarismo, quando a Constituição postergou essa_ apreciação para daqui a 5 anos,
em 1993, quando seria feita a primeira avaliação da Constituição, da forma d_e governo.
se republicano ou monárquico, bem como
do sistema de governo, se parlamentarista ou
presidencialista.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite V.
Ex' um aparte?
O SR. MARio MAIA -Antes de passar
à leitura do noticiário, ouço, com prazer, o
aparte de V. Ex'
·

O Sr. Jutahy Magalhães- É apenas
com relação a um aspecto que V. Ex' já falou
e não_ da matéria em si. V. ~ estranha e diz
que a COiistituição determinou que a mudança s6 pudesse ser feita daqui a cinco anos.
Não! A Constituição determinou que_ daqui ã
cinco anos fosse feito um plebis_cito. E_ isso
terá que ser feito. Agora, a Constituição permite que haja mudanças através de determinadas normas. Se houve-r número suficiente
de parlamentares, para apresentação de uma
proposta de modificação da Constituição, a·
qualquer momento isso poderá ocorrer; nada
proíbe. E V. ~ deve se lembrar de que, na
realidade, o Senado, por sua maioria, manifestou-se a favor do parlamentarismo na votação.
O SR. MARio MAIA -Agradeço a inter·

vençao de V. Ex' e lembro-me que, ao longo
da discussllo, esta proposição foi colocada várias vezes. f.\as, no final. Nos acordos para
a aprovação do texto, ficou implícito nos art&
2? e 3~ do Ato das Disposições Transitórias,
uma veZ que fói.objeto da introdução da vários
elementos novos, para que ela não se transformasse numa colcha de retalhos desde os primeiros momentos. que fosse eJCperimentada
durante cinco anos, após os quais faríamos
uma revisão. Não ficou expresso que ela não
pode ser tocada. Mas, moralmente ficou inserido nos arts. ~9 e 39 9o Ato das DiSp-osições
T ràhsit6rias essa conceítuação.
"Art. 2" No dia 7 de setembro de
I 993, o eleitorado definirá; através de plebiscito, a forma (república ou monarquia
constitucional) e o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo}
que devem vigorar no país."
O art. 3 9 diz! a revisão constitucional" ... ,
portanto, a possibilidade de emendar um ou
todos os artigos, uma vez que ao mexermos
em um artigo já estamos fazendo revisão.

"Art 39 A revisão constitucional será
realizada após cinco anos, contados da
promulgação da Constituição, pelo voto
_da maioria absoluta dos membros do
Congr.:sso Nacional. em sessão unicameral.
.tião está expressa a proibição.

O Sr. Jutahy Ma!Jalhães- Exatamente
neste ponto é que está ao problema, porque
a revisão, como ~tá no texto, é para que as
decisões sejam tomadas na forma constituinte, ou seja, pela maioria dos votos. Na reforma
de qualquer item da Constituição, nesse intervalo, durante a vigência de qualquer constituição, há uma necessidade maior de votos
para se poder fazer essa modificação. Então,
quando se (ala que daqui a cinco anos será
feita a revisão é para dar o poder de decidir
com a maioria de votos, como foi feita na
Constituinte, e não por 3f5. das duas Casas.
Esta é a diferença; não é que nesse intervalo
de cinco anos não possa haver qualquer modificação de ordem constitucional. Desde que
atenda às normas previstas na ConStituição
poderá ser apresentada emenda.
O SR. MARIO MAIA- Exato. Mas estou

falando do conceito de revisão. Para se modi~
ficar o texto constitucional é preciso maioria
qualificada.
O Sr. Jutahy Magalhães- Esse item
é exatamente para diminuir o quorum para
a reforma da Constituição.

MAil\ -

O SR. MARIO
Mas a emenda
ou a revisão total tem de ser por· maioria.
O Sr. Jutahy Magalhães - Nesse intervalo de cinco anos, enquanto não vier essa.
data prevista de cinco anos após a promulgação da ConstituiÇãO, para se fazer a revisão,
a emenda para ser aprovada necessita de 315
das duas Casas, para ser modificada a Constituição. Quando chegar essa data de cinco
anos após a promulgação da Constituição será necessária a maioria absoluta apenas.
O SR. MARio MAIA -Agradeço a con·
ceituação de V. Ex~. mas insisto em que a
preocupação quando discutíamos e ouvíamos
os argumentos, era no sentido de se resguardar qualquer modificação na Constituição durante esse perfodo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, causa-nos
bastante estranheza um notidário dessa natureza, mormente quando envolve um Magistrado da Casa, que é o Presidente do Con·
gresso Nacional que, neste particular, quer seja ele presidencialista ou parlamentarista, deverá tomar uma posição de magistrado e não
interferir no processo, embora tenha vontade.

. Sabemos que b Presidente do Senado Federal é de tradição R2Jrlamentarista, defende
o parlamentarismo. Mas, na qualidade de Pre·
sidente, S. EX!' tomar qualquer iniciativa, neste
momento, seria casufsmo. Por isso é que estranhamos como a notfda está colocada. Não
quero dizer que ela não venha a ser discutida,
não há proibição de discurssão, mas acho que,
neste momento eJeitoral, quando as candlda-
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turas dos vários postulantes já estão~ em face
da Nação, moralmente postas ..,--já estão em
campanha ou_ em pré-campanha varlqs candi-

tados, apenas alguns Partidos estão di$.cutindo
a indicação, porque não acharam, até agora,
uma liderança, suficierite para interpretar a

vontade do Partido para s_er o candidato à sucessão do Presidente José Sarney - acho
que qualquer modificação, falar-se _em parlamentarismo, neste molnento, é golpe e golfe
rasteiro. Este é o nosso conceito.
O Sr. Jutahy Magalhães -Permite V.

Ex? .um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA- Neste momento,
falarem parlamentarismO é o mesmo que falar

em parlamentarismo naquela ápoca, que foi
para consertar, remendar, e modificar uma
situação às carreiras, a toque de caixa, sob

a mira dos fuzis e sob as pontas das baionetas.
Para o Sr. João Qoulart entrar no Brasil .:......

quando ele estava na China na éPoca-do golpe
-tiveram que criar O_sistema parlamentarista,
caso contrário não assumiria o_ poder.
Dessa forma acho que, neste momento é
a mesma coisa: s_eria o CorigreSSo Nacional
patrocinando um golpe branco· contra a Nação. Portanto, estranhamos_ esta noticia, que
passo a ler aqui:
"Onda parlamentarista mobiliza o Senado"
"Tendo como maior divulgador o Uder
do PFL no Senado, Marcondes Gadelha,
uma nova onda parlamentarista inundou
o Congresso, ontem, depois de uma reu·
nião entre cinco senadores na casa do
Uder do PMDB no Senado, Ronan Tito.
"Dentro de 48 horas o senador Nélson
Carneiro deve apresentar emenda para
o parlamentarismo já", anunciou Gadelha.
Um dos principais intérpretes do Presidente Samey no Congresso, o Senador
Gadelha disse que o Governo eStá "indiferente" ao parlamentarismo agora. Depois, talvez por considerar o termo indiferente fraco demais, Gadelha sublinhou:
"O governo nada fará se o parlamentarismo for aprovado já, durante _o mandato
de Samey", garantiu.
Adesão - O almocço na casa de Ronan Tito reuniu o Presidente do Senado,
Nelson Carneiro, é os Senadores Gadelha, Fernando Henrique Cardoso (PSDB)
e Jarbas Passarinho (PDS)."
Ainda bem que o Senador Jarbas Passarinho não é parlamentarista, é presidencialista.
".. Jora apreciar uma pauta forma1 qUe
tinha entre os temas o regimento do Senado e a emenda parlamentarista.
Aí é que ficamos preocupados com o ritmo
acelerado de se aprovar o Regimento talvez
para se entrar na discussão do parlamentarismo. Por isso estou fazendo este registro,
hoje, Sr. Presidente, um dia ap6s a aprovação
do nosso Regimento.
Continua a notícia:

_ -~~~~elson Carneiro defendeu a sua
emenda dizendo que nenhuma candidatura a Presi.dência da República está formalizada através de q:mvenção partidária."
Realmente, rtao está. Mas_ está posta em
face da Nação. Diz ainda a notícia:
"Óepois da reunião, porém, o presidente do Senado' resolveu desconversar. "A
emenda parlamentarista é permanente.
Defendo o parlamentarismo desde que
entrei para o Congresso em 1947 e desde
82 sou o pres~dente da -Ffente Parlamentarista. Quando entrar.c.om a emenda eu
aviso para você.s", disse.
Nelson avisou os líderes que mandaria,
ainda ontem, uma cópia de seu projeto
para ser estudado._O líder do PDS, Senador Jarbas Passarinho, um dos mais notórios presidencialistas do Congresso,
confessou que ficou sensibilizado com a
argumentação parlamentarista..
Ainda não mudei minhas convicções
mas minhas estruturas balançaram. Há
uma contra_dição entre o textQ constitucional, que é parlamentarista, e o presidencialismo. .Ou se faz várias emendas
para restaurar o presidencia1ismo, ou se
aprova- apenas uma instaUrando defmitivamente o parlamentarismo", disse Pas- sarinho, que chegou a ser cumprimentado -pela Deputada Sandra Cavalcanti
(PFL - RJ) por sua quase adesão ao
parlamentarismo.
As notícias da emenda parlamentarista
agradaram a alguns senadores. O Senador Severo Gomes (PMDB ____; SP) acha
que a idéia é boa. "Esta Casa é parlamentarista O presidencialismo foi aprovado
apenas por uma circustância cultural".
Para o Senador Carlos -Chiarelli (PFL RS), a sua posição será a mesma de sempre. "Eles (os presidencialistas) é que estão mudando".
"CãstiíSrrio" -O Sênador Fernando
Henrique Cardoso,lider do PSDB, convocou uma reunião dos tucanos para discutir o assunto, chamando, inclusive, o exgovernador Franco Montoro- um velho
defensor do parlamentarismo. Mesmo
coostando da plataforma eleitora] do_Senador Mário Covas, os tucanos vacilam
em apoiar a emenda sem o reforço de
um referendo popular, além de temerem
os efeitos da sua implantação imediata.
"Seria um desatino implantar agora", diz
Cardoso.
Para apresentação da emenda. o senador Nélson Carneiro_ não terá dificuldades!.é.necessário apenas o apoio de outros 24 senadores. O dificio é a aprovação. Primeiro, três quintos dos senadores
(45 votos) têm de concordar com a revo- Qclção do presidencia1ismo e depois o
mesmo quórum teria de ser repetido na
Câmara dos Deputados (297 votos).
Pela reação manifestada ontem pelos
presidencialistas e parlamentaristas descontentes, a briga será apertada. "A Constituinte definlu as regras do jogo e agora
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querem mudá-lo. Não consigo Imaginar
o presidente do Congresso Nacional entrar numa linha de casuísmo ·contra candidaturas como a de Leonel Brizola", esbravejou o Deputado César Maia (PD'r
- RJ). Na mesma direção; apontou o
deputado Plínio de Arruda Sampaio, líder
do PT: "Imagino que a afllção de votar
isso agora venha do sucesso- de Lula e
de Brizola nas pesquisas de opinião pública".
Assim CO!'flO César Maia_ e Plínio, o De~ _
putado Egídio Ferreira Uma (PSDB PE), defen~r histórico do parlamentarismo, acha que a nova Constituição deve
ser respcitada. Pelo texto, uma revisão do
sistema de governo está prevista para novembro -de 1993,· quando o eleitor Será
chamado a votar num plebiscito. Outra
possibilidade seria a antecipação do plebiscito, como propõe CovaS. Nesse caso,
a implantação seria feita durante o próxi-mo governo."
Ora, Sr. Presidente, se esta notícia é verdadeira, se esta notícia- expressa a verda:de, Se
o Presidente do CohgreSSO' Nacional comparece -a almoço na casa do Líder da Maioria,
para fazer combir;tações dessa natureza, e vem
propor ao Senado- da República, neste momento em que as candidaturas à sucessão
presidencial estão postas para consideração
da Nação brasileira, nós acreditamos que esteja havendo uma verdadeira subversão da ordem jurídica e política desta Nação, com o
péssimo exemplo do Presidente do Poder Le~
gislativo.
Sr. Presidente, não acredito e não quero
acreditar, a Nação não há de acreditar, nem
este Congresso nem este Senado hão de acreditar que essa noticia seja verdadeira, como
está posta nõ joma1, porque seria o fim da
crença nos homens públicos, mesmo agora
quando seus cabelos encanecidos, depois de
uma vida gloriosa, através da luta democrática.
em que se procuraria, através de um golpe
dessa natureza, um golpe branco, através do
Senado da República, mudar as regras do jogo, quando elas, praticamente, estão estabelecidas para a escolha do sucessor do presidente da República.

O Sr. Leite Chaves- Permite-me V.

~

um aparte?
O SR. MÁRIO MAIA - Gostaria de permitir, mas a Mesa já está advertindo-me.
O SR. PRESIDEI"ff'E (Pompeu de Sousa)
A Mesa adverte a V. Ex!' que o seu tempo
já foi ultrapassado em 6 minutos. V. Ext, on~m. se queixou da f4(ta de complacência da
Mesa, que já foi complacente em 6 minutos.
De forma que a Mesa gostaria de pedir a V.
Ex!' que concluísse as suas considerações,
uma vez que há vários oradores inscritos.

-

O SR. MÁRIO MAIA - Peço desculpas,
então, aos meus nobres Colegas, que estão
querendo me apartear, para que, ao invés de
fazê-lo, peçam a paJavra. Quero obedecer à
Mesa e não quero me conflitar com ela hoje,
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como aconteceu ontem, em d_e.term!nado mo-

mentó, tendo sido m"'l compreendido, pois,
levados pela emoção, podemos dizer alguma
palavra que irrite a Mesa, com9 ontem irritou
o Presidente Nelson Carneiro, e$. Ex' também
me irritou. Ambos agimos_ e.rrio_cjonalmente,

o que não. é convenieflte pm:a.lJ!I!a Çasa desta
natureza.

Concluo, Sr. Presid_e~. pedinçlo desculpas
aos meus Pares por não _ conceder os apartes,
dizendo que o_ Presld!m!~ do Senado é um
MagistradÇ>.,Como P:arl~ryu~q~r, S. ~poderia
e poderá apresentar uma c;:menda desta natureza, porém, c9mo Presi~~rlte do Senado da

República está eticamente impedido, ainda
mais por ser notorjamente um parlamentarista.

Emenda parlamentarista, neste momento
histórico, é golpe rasteiro, indigno da majestade da presidência do S_enado da República,
do Congresso Nacional, se forem verdadeiras
as notíçias. que estão inseridas no jornal.
O maior erro histórico .do golpe polftlco mili,tar de 1964, como tenho _acentuado v~rias
vezes nesta Casa, e fOra dela,, foi a dissolução
dos partidos políticos.
Agora, através de um projeto de resolução
da Mesa, propiciar a apresentação de uma
·emenda parlamentarista, para ser apreciada
antes da eleição para a substituição do Senhor
Presidente José Sa;mey, seria seguir os mesmos canlinhos que o·golp'e de 1964 seguiu,
para a cassação dos direitos políticos de várias
lideranças dos partidOs políticos ·existentes naquela época.
'
Muito obrigado, Sr. ~réSíde~te. (Muito b~m!)

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao li.Obre Senador Jutahy Magalhães, pela ordem.
OSR. JUfAHY MAGALHÃES (PMDBBA Pela ordem. Sem reVsião do orador.) Sr. Presidente, desde ontem estamos ouvindo
falar muito em golpes. O Senador Mário Mai(.J
está muito preocupado. Tudo que se fala aqui,
quando se vota o Regimento Interno é sobre
o golpe, e quando se trata de assunto da Imprensa é golpe. Mas, estou preocupadao não
com esse_ tipo de golpe, eu queria pedir à
Mesa providências quanto à reunião de ontem
da Comissão do Distrito Federal. O que ocorreu ontem. nesta Casa, segUndo informa o
Senador - eu não estava presente naquela
Comissão - informo áos Srs. Senadores, ínfonno à Imprensa, hoje, o que ocorreu naquela
sala.
Isso daí, Sr. Presidente, é inadimissível. Não
podemos sujeitar o Senado, seja atravês do
trabalho de suas comissões, seja através do
plenário, ao que ocorreU ontem naquela sala
da Comissão do Distrito Federal, em que senadores foram agredidos, não chegou a haver
agressão fislca, mas dizem_ que quase chegou
a esse ponto. Houve uma agressão física por
parte até do Senad_o_r, para reagir a uma agressão da qual estava sendo vitima.Isso não pode
ficar sem que a Mesa fique ciente do episódio
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_e tome ~s providências !'1ecessárias, não apenas para. evitar,qu~ novqs,fatç:~~, CÇHpo esses,
se repitam, mas para punir os re:sponsáveis
pelos acon~cim~nto~ d~ on~m.
senhor.. Presi~en~e. P,eÇ? a v. EX' que hoje
está no ex~rcíclo.~ntual9a I?r.e~id~n!=ia, que
leve o ~ssunto, ~ M~. para que as_ devMas
providências sejf)m tomaclas._ Não ~-possível
que isso volte a ocorier no Senado. Temos
que previnir e tomar as devidas cautelas para
evitar futuros aconteci~ntos .mais graves do
quee~'-•·-.
_,
_
Por fssp 1 P~.i a palayra, peia_ orden:t, a fim
de solicitar à Mesa estas providências, que devem ser inlediata's 'e:exemPlares.
Muito obrigado. (MUito'_ b_eml) .

Sr. Presidente, Srs. Senadores, instituída ao
tert;)po çla Administração Juscelino Kubits_che~ a ·~ud~rie terri_ ProC:Ur'ado transformar
o facies eçonômico-_so_ç:ial da região, apoiando
-projet~ dé industrialização .e agropà.storis,
num e.sforÇo_ de larga 1-essonãnciá em todo
o País. _ _,
_
__
Dentro de seus nobres objetivos, aquela autarquia vem procurando atuar empenhadamente, superando dificuldades e incompreensões, de forma resoluta e patriótica, apesar
das sucessivas investidas dos que teim.am em
subestimar o trabalho por ela empreendido
em prol do Nordeste.
Na execução da política de incentivos fisçais _
muito se tem veiculado_spbre distorções porventura ocorridas, de car~t~r isqlqd.o,_ ~ ação
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) .daquele- ói-gão: Sempr~ a .superintendência da
- A questão ·de ordem levantada por S. Ex', sudene apura exemplarmente responsabilidao Senador Jutahy Magalhãe_S, é da mais alta des, resguardando o conceito e o prestigio
da instituição.
pertinência e a Mesa não poderá, de maneira
a1guma,_ deixar de cumprir o seu dever regiAgora foi o Oeputado Afif. Dqmi!lgos, candimental.
·
dato _a ?,residente da RepúPUca pelo PL, que
Concedo 2ipalavra ao nobre Senador Mauro , investi!] }'if't\l~n~mente: t;onva l?Ud~t;te, enseBenevides. ·ja_nç:iÇ) a qu~ o_ Dr. P~ulc;> ,G.aren SoU!-o ofere,cesse amplos escalreçirnen~s à oPiriião públi~
. . 0 SR' MAURO BENEVIDES (PMDB CE. F'ronum::ia·o seguionte_discurso:) -Sr. .ca nadona~ através, da seguinte nota que pasPresidente, Srs; Senadore;s, antes de mais na- sÇ a le_r para integ_rar .os _Anais do Seriado.
O Sr. Afonso Sancho - Permite V. Ex'
da, desejo emprestar a minha solidariedade
uní aparte?
ao Uder·Senador_Jutahy Magalhães, no momento em que S. Ex' pede à Mesa da Casa
O SR. MAURO BENEVIDES - Com
a adoção de providências urgentes e enér- imenso prazer, nobre .Senador Afonso San,:ho.
gicas, a fim de que se não repita o espetáculo
deploráVel a que assistimos no final da sessão
O Sr. Afonso Sarlc:ho - Sr. Presidente
de ontem 'da· Comissão do DF, quando foi ' e Sts. Senadores, não sei a que título, a que
desconsiderado, em primeiro lugar, o Presi- preço, ou qual a vantagem de o candidato
dente que comandava os -trabalhos, por um
a Presidência da Rej1ública, Afif Domingos,
imperativo regimental, o nobre senador Lou- - sair pelo Nordeste fazendo campànha contra
rival Bap-tista, ex-Deputado, ekGovemador e . uma instituição tão importante e que relevanSenador, no terceiro mandato, que foi naquela tes serviços tem prestado àquela região. Até
ocãSiãõafrOii.tado da maneira mais revoltante,
nos parece confirmar aquele pensamento de
e essa affonta estendeu-se aol) dern_ais senaque o pessoal do SUl não gosta do desenvoldores, sem que se adotasse, na ocasião, as
vimento do Nordeste, e quando sente que exisprovidências cabíveis para o restabelecimento _ te um fluxo que possa proporcionar àquela
da ord~m nq__âmQfto_da Comissão do Distrito região pobre os meios necessárioS para o seu
federal . __
.
. . _
desenvolvimentO vem, com seus-ataques desTenho absoluta_certez-ª de que V. EX', presi- bragados, com seus ataques despropositados
dindo eventualmente a Mes_a, Senador Pom- _ em cima daquele órgão. Hàja vista, recentepeu de Sousa, com a sua_ sensibilidade de
mente, o caso das ZPE, onde a campanha
homem público- e os fatos são do conhecifoi sórdida e absurda contra instituições que
mento_do Presidente Nelson Carneiro, a quem
têm dado bçlns resultados em todo o mundo,
relatei, como me era possível, na tarde de on- mas que no Nordeste não dariam. E por que
tem, es_ses .fatos, e também ao Primeiro-Se- não dariam? Porque é o Nordeste. O Nordeste
cretár.l_o Sen_a_ci_Qr Mendes Canale -:-,_ conhetem que ser subdesenvolvido; o Nordeste tem
cedor Igualmente dos graves acoriteclmentos, que ser, para o sulista, a região que só pode
empenhar-se-á para a apuração das responsa- proporcionar mão-de-obra, não pode ter o seu
bilid_ad_es. Muito mais do que os relatos dos
próprio-desenvolvimento. Dessa forma, comSrs. senadores é a imprensa de hoje que, atrapanheiro e colega Senador Mauro Benevides,
vés de amplos e detalhados espaços, tanto
estou- "inteiramente solidário com a nota do
no CoiTeio Braziliense como noJomi'Il de Bra- superintendente çla sudeoe. E na próxima se5J1ia, coloca os fatos desprimorosos que ali mana pretendo fazer, também, um pronunciase regístraram, para que a Mesa; independenmento bem circunstanciado sobre essa intemente de provocação do Uder Senador Jucompreensão dos nossos patrícios do Sul.
tahy Magalhães, ou de qu~quer outi-0 senador, Muito obrigado.
a Mesa se posidone para' resguardar a digniO SR. MAURO BENEVIDES- Agradedade dá própria Casa, atingida daquela maço a V EX', nobre Senador Afonso Sancho,
neira na manhã de ontem, por algumas dezea defesa que também adota, Íleste momento
nas de manifestantes, inconformados com o
da sudene; diante_ das increpações consideresultado soberano das umas, na escolha dos
radas reconhecidamente insidiosas por parte
· dirigentes da Comissão. -
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do Deputado Afif Domingos, candidato à Presidência da República pelo Partido Uberal.
V. Ex' que é, sem -dúvida alguma, uma das

lideranças mais autênticas da área empresarial, e hoje guindado à condição- de Senador
da República. V. Ext oferece um testemunho

valioso da seriedade do trabalho executado
pela sudene; como instrumento acelerador do
desenvolvimento regional.
Portanto, Sr. Presidente, o telex do superintendente Paulo Garen Souto a que aludo, tem
o seguinte teor:

Sudene Fortaleza - CE
Senador Mauro Benevides

Brasma-DF
Da: Cootdenadoria de Comunicação Ser
cial da SUDENE:

Para:ECE
Telex Circular
CCS-Circular- 062T89 de 4-4-89. Para
conhecimento V. S•,_ retransmitimos a seguir nota oficial da Sudene repe_!indo acu-

sações feítas á aUtarquia pelo Deputado
Afif Domingos e publicadas Jomal Cómmercio Recife, Ultimo doiningo dia 4, ésta
nota oficial foi publicada hoje imprensa
local.
SQPERINTEND~NCIA DO
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
SQDENE

NOTAOACIAL

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene - por
seu representante legal, abaixo assinado,
tendo em vista as declarações feitas sobre
a Sudene, pelo Deputado - e candidato
a Presidência da República pelo Partido
Uberal - Guilherme Afif Domingos, em
entrevista publicada na edição do Jornal
do Commercio do dia 02 do corrente,
que revelam total desconhecimento da
problemática nordestina .e se afiguram,
_53, ofensivas a seriedade do trabalho da
SUDENE e a reputação do seus servidores, vem, em respeito à opinião póblica
do país, prestar os seguintes esclarecimentos:
1. Não ~be à Sudene a responsabilidade de prover o Nordeste de infra-estrutura económica. Em nenhum momento se conferiu à Instituição semelhante
papel. É certo que os planos diretores
por ela elaborados conferiram espe<:ial
destaque aos programas e projetes de
energia, transporte e abastecimento de
água e esgotos. Isso, porém, como parte
da estratégia de desenvolvimento regional e jamais como função que lhe fosse
própriâ. Com efeito, no seu papel de
agência articuladora da ação do Governo
Federal no Nordeste, não pode a Sudene
concorrer com entidades como a
CHESF, o DNER e outras de competência claramente estatuída. Ademais, é preciso registrar que a Sudene fez constar
da politica de desenvolvimento para o
Nordeste os programas e projetas inte-

grantes da Unha estratégicá de "consolidação e conse'rVação dá infra-estrutura"
regional.
· '
2. NãO é verdade, "ouirossím, que a Su.dene teria abandonadO perspectiva do
- desenvolvimento ihtegrado. O Deputado
n&o se deu ao trabalho de _examinar os
planos regionais (meSrnó oS da fase dos
planos nacionais de desenvolvimento).
TOdos eles expressam uma forteintegração das ações previstas e, p-elos compro-misso_s assumidos, urna nítida articulação
dos agenteS institucionaís -por ela responsáveis. Todos ·os pi"ogtanu:ts· elaborados
pela Sudene levam a marca do desenvolvimento integrado. ·
,'3 . .Não procede, igualmente, a censura
quantó à ênfase dada 'pela Sudene à industrialização regional. É certo que a industrialização do Nordeste tem merecido
ênfase especial, desde os primeiros momehti;is ~a-SUdéf!e. ênfase, porém, não
sjgnifica exclusividade de tratamento. E
todos os· insbumentos programáticos e
operãtivos com que tem lidado a institui.- Ç:ão comprovam que, ao lado -dos segmentos industriais, os s.etores agrícolas,
peCuário, e agroindustri81 vem recebendo
parcela substancial de atenção e recur- -sos. Naturalmente, a extensão territorial
~das ativiçlades rurais contribui para a diluição desses iecursos, ao contrário do que
se passa ·Com os empreendimentos industriais. cuja concentração espacial contribui para a multiplicação e propagação
dos recursos a eles destinados.
4. Injusta, també_m, _a alegação de
"clientelismo" na_ ação da Sudene. Na
realidade, os incentivos fiscais e financeiros administrados pela Sudene constituem um importante instrumento de política económica, no sentido de atrair empreendimentos viáVeis para o Nordeste,
e um raro e eficaz mecanismo de privatização, na medida em que o Estado, ao
invés de intrometer-se nos setores económicos, simplesmente estimula a iniciativa
privada a ampliar a capacidade produtiva
da região. É por esse meio que a SUDENE induz o desenvolvimento regional.
Acresce que, ao Utilizar esse mecanismo,
não se cria_ nenhu_mi,\ competição com
o esforço de provimento da infra-estru_tura económica no No(deste, não s6 porque- a fotite dos recursos é outra, como
porque, proporcionalmente, a parcela
dos inçen_tivos__reg4onais do Nordeste corresponde a menos de um quinto dos que
são concedidos no Pafs c:omo um todo.
,5_,__É, ainda, inaccitável o neo-colonialisrrio que o Deputado prega Coin efeito,
o modelo por ele defendido de industrialização para o Nordeste-já mereceu o epiteto_Ç.~_ "Pastoril Artesanal", em que apenas indústrias de mercado local deveriam
ser instaldas na região. ACeito esse modelo, o Nordeste estaria defintivamente
condenado ao atraso. Não poderia, hoje,
contar com o Pólo Petroqu'tmico da Ba·
hia, o complexo industrial de base de Ser-
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gipe e,outros complexos industriais em
instalaÇão. No momento, o. Nordeste precisa é consolidar seu incipiente parque
industrial, mediante a ii1Stalação de unidades fabris que se benefidein da produção de bens intermediárioS.
6. Relativamente às acusações, feitas
de forma genérica e indiscrimíriada, sern
indicação de fatos concretos e seus respectivOs autores. a Sudene considera irresponsável tal procedimento, porquanto
denigre a boa imagem da iristltuição e
ofende, gratuitamente, a reputação dos
seus servidores, sem contribuir para o
aperfeiçoamento dos mecanismos de
· controle e austeridade na aplicação dos
recursos públicos, nem tampouco para
apuração de eventuais irregularidades e
punição ·dos seus ·respbnsáveiS.
Por fim, nâo ·obstante o sensacionalismo cjue-eilvollle _as declarações do referido Deputado, com evidentes fins eleitorais, a Sudene se coloca ao· seu dispor
para melhor informá-lo sobre a realidade
do Nordeste e com ele discutir propostas
de desenvolvimento regional .
Recife, 3 de abril de 1989. Paulo Ganem Souto Zipnenhof de Oliveira Diretor
Sudene-CE.
_ Portanto, Sr._ Pres"idente, vai aqui, neSte registro da tribuna, a nossa solidariedade, já agora chancelada pela manifestação dO nosso Senador Afonso- Saricho, à pr6Pria Súdeile, ao
.seu Superintendente, ao seu qualificado corpo
de funcionãiió, · pór<:jüe todos estão, enfim,
atingidos pela maneira insólita com que o DeputadoAfif Domingos procurou alcançar a Sudene, através dos seus servidores. do seu Conselho del.lberativo,. do qual fiz parte na condição de Presidente _do Banco do Nordeste _do
Brasil~

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
Durante o discurso do Sr. Senador
Mauro Benevfdes, o Sr. Pompeu de Sousa, 3 9 Secretário, deixa a cadeira da Presidênda que é ocupada pelo Sr. SeJMdor
Nelson Carneiro, Presidente.

O SR. PRESIDENlE (Nelson O;meiro)
-A Mesa sente--se no dever de dar uma explicação aq Plenário.
Quando a Presidência tomou conhecimento dos fatos ocorridos ontem, durante a eleição
da Mesa da Comissão do Distrito Federal, através do relatório apresentado pelos agentes de
segurança que ali se encontravam, determinou ao_ Diretor-Çieral da Casa_ que tomasse
as providências nec;essárias para instauração
de uma sindicânica, visando punir aqueles
funcionários que dela tenham participado e
sugerir medidas para que tais fatos não se
reproduzam.
Era impossível prevs que, numa simples
reuniãO de Comissão, para eleger o seu Presidente, e sem que tenha havido antecipadamente qualquer notícia de que poderiam ocorrer distúrbios naquela reunião, a Mesa pudesse
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tomar outras medidas senão as normais. Entretanto, agora está providenciando a apuração dessas irregularidades para as providências que se fazem necessárias.
O Sr. Meira Fllbo -Sr. PreSidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Me ira
Fllho, para uma questão de ordem.
O SR. ME1RA AUiO (PMDB- DF. Para
uma questão de ord~m. Sem revisão do ora-

dor) - Sr. Presidente, Srs. 8efi~dófes, nunca
imaginei, dentro- do S~fnãdo Federal, ao que
assisti ontem. Mas, graças a Deus, a ca1ma,
o equilíbrio, a educação dos Srs. Senadores.
que lá estavam presentes evitaram que coisas
. ,
piores pudessem acontecer~ _
O mais importante, Sr. Presidente, é que
dentro daquela "quadrilha" chamo aquio de.
quadrilha- havia funcionários do Senado Fe-.
deral.
Quero parabenizar V. Ex', porque com a._s
palavras proferidas nos dá um alento de que
providências serão tomadas.
Ouvi ontem, para· meu ·espanto, Senadores
dizerem: desse jeito, a continuar assim, cada
wn de nós terá que usar um trabuco na_cintura, e esta não é uma imagt:m que deva ser
divuJgada, difundida no Brasil inteiro, do Senado Federal. Esta_ é uma~ çl_e_edl,lcação, _
de ponderações e de civismo.
Quero nesta questão de ordem, deixar explícita a minha adesão, o meu entusiasmo, a
minha admiração aos Senadores que, com
calma, puderam atravessar aquele instante tão
ruim para esta Cas;;t.
.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Muito obrigado a V. EX'
A Mesa espera que os Srs. Senadores que
estiveram presentes, e que podem identificar
os fundonários que participaram das manifestações de hostilidade, colaborem, indicando
essas pessoas, porque é necessário que sejam
conhecidas para que possam ser devidamente
punidas, ja que infringiram todos os Regimentos e todos os RegUlamentos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, ofícios-que serão lidos pelo
Sr. }9 Secretário.
·

São lidos -os seguintes:

23, de 1989,-destinada a "reguaJr a competência privativa do Senado, disposta no art.
52, V, VIl, Vlll e IX da Constltuiç~o", venho,
pelo presente, solicitar a Vossa Excelência,
conforme o "disposto no § 29 do art. 137 do
Regimento Interno do Senado Federal, a prorrogação p·or mais 30 (trinta) dias do prazo
concedido a esta Comissão e que se encerrará
dia 13 de abril do corrent~.
--:Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência os protestos de estima e
consideração. --SenadOr Louremberg Nunes
Rocha, Presidente.

OF. N• 001/89- CE
Deferido em 7-4-89 ·
Brasma, 6 de abril de 1989.
Senhor Presidente,
.
Na qualidá.de de Presiderlte da Comissão
Especial, criada através do Requerimento n 9
20, .de 1989, destinada a "estudar a questão
das perdas salariais dos trabalhadores e servidores públicOs, ocorridas nos últimos 1Oanos,
por força das diversas metodologias e políticas
de reajustes salariais ãdotadas", venho, pelo
presente, solicitãr a Vossa Excélência, conforme § 2° do art. 137 do Regimento lnternu,
a prorrogação por mais 30 (trinta) dias do
piazo concedido a esta ComiSsão que· se encerrará dia 13 de abril.
Aproveito a_ oportunidade para renovar a
Vossa Excelência, os protestos de estima e
apreçO.- Senador CariosAJberto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
As solicitações são deferidas pela Presidência. na forma r.egiinental.
Os oficias vãO -à-publicaÇão.

-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo s~ }9:~cretário.

É lido o seguinte
Brasília, 7 de abnl de 1989
REQUERIMENTO N•l89, DE 1989
Senhor Presidente
Para os efeitos do art. 55 -

III da Constiw

tuição Federal, solicito licença para me ausentar das sessões do Plenário, no período compreendido entre 12 e 22 de abril, em virtude
de viag_em a Rçmd~mia. e ao Acre, se;ndo que
nQs dias 1_2 a 14, em Roncjônia, por desig-

nação da Comissão Parlamentar de Inquérito,
constituída através do Requerimento n~ 1O,
___d_e )989, do Senado Federal, que apura as
OÁCIOS.
-denúncias sobre-a devastação_ da hiléia amaSoliôfil proiiogaÇão de prazo de Comissão
zónica, e de 15 a 22 em visita ao Estado do
que se encerrará no dia 3-3-89- Sr. Senador ACi"e.
-Louremberg Nunes RochtJ.
Atendosamente, Mário Maia, Uder do PDT.
OF. ~ 9 00 1/89-CEPr

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

....,... O.requerimento lido será submetido a voto,
Defendo em 7-4-89
~oportunamente na forma do Regimento InBrasília, 6 de abn1 de 1989- -temo.
_'
--

Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão
Especial, criada através do Requerimento n<~

Sobre a mesa projetes que serão lidos pelo
Sr. 19 Secretário.
Mó lidoS os seguintes
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N• 61, de 1989

Dá nova re"dação ao art. 234 do Código Penal (Decreto-Lei n 9 3.914, de

9 de dezembro de 1941), adaptan~
do-o às prescrições do § 4 9 do arL

227 da Constituição Federal.

b Congresso Nacional decreta:
Art. 1<~ O art. 234 do CódiQo Peila[ passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 234. ·······-···········-········--"·······---§ 19 Incorre na mesma pena quem:

! - ...............................................................
Il- realiza, quer em lugar público ou
· acessível ao público, quer pelo rádio ou
pela televisão, representação teatral, exibição cinematográfica, audição, recitação
ou qualquer oub-o espetáculo de caráter
obsceno.
§ .29 A pena será duplicada quando
houver utilização de menores em espetácuJos eróticos.
Art. 2? l;sta lei entra em vigot- na data de
sua publicação.
Art _,3_9 ~ Revogam~se o inciso III do pará_grafo único"''"àO--art. 234 do Código Penal e
demais disposições em contrário.

-·Justificação
Com muita propriedade prescreveu o constituinte, no art. "227, § 4 9 , que "a lei punírá
severamente o· abuso, a violência e a exploração sexual da criança e. do adolescente". ·
Considerando que esses abusos já estão
previstos na Lei penal, mas que há um perigo
iminente de Utilização da criança e do adolescente en:úilmes eróticos, houvemos por bem
aJterar. o art. 234 do Código Penal. para coibir,
entre nós, uma das formas mais abjetas dessa
prática.
Com a abolição da censura, urge que preservemos a criança e.o.adolescente, proibindo
a sua manipulação por empresários inescrupulosos,
.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1989. Senador"Juathy Magalhães.
·
LEGJSLAÇAO CITADA

_CÓDJQO Peri!U.
···--·-·······-··c;;:pffüL.õ"Vi-······~··-········

Do ultraje público ao pudor
E~dto pu objeto obsceno
Art 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de ·comércio, de distribuição ou de exposição piÍhlica,
escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno:
Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, ou multa, de dois a cinco cruzeirOs.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena
quem:
I - vende, distribui ou expõe à venda ou
ao público, qualquer dos objetos referidos neste artigo:
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n- realiza

acolher menores_em seu lar, sob a forma de
guarda, se dispõe a financiar seus estudos.
Ê um chamamento às pessoas da sociedade mais bem aquinhoadas para que colaborem na educação de crianças que, sem essa
ajuda, enfrentariam dificuldades talvez intransponíveis para estudar ou prosseQuir os estudos.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1989. Senador Jutaby Magalhães.

em lugar público ou _acessível

ao público, representação teatral, ou exibição
cinematográfica de_caráter obsceno, ou-qual-

quer outro espetáculo, que tenha o mesmo
caráter;
m- realiza, em lugar público ou acessível
ao público, ou pelo rádio, audição ou recitação
de caráter obsceno. _

PROJETO DE LEI DO SENADO
' 'N• 62, DE 1989
Concede 1ncentivos fiscais às pessoas que acolherem criança ou ado-

lescente órfão ou abandonado, sob
a fónna de guarda, ou financiarem estudos de menor carente, nos termos
do art. 227, § 3~', VI, da Constituição
Federal.
O Congresso Naclonã.I decreta:
Art 1~ A pessoa física que acolher criança
ou adolesc.ent~ órfão o_u abandonado sob a
fonna de guarda, boservado o art. 24 da Lei
f19 6.697, de 10 de outubro de 1977 (Código
de Menores), poderá abater do Imposto de
Renda, em dobro, a parcela que lhe cabe descontar relativamente a esse menor na condição de dependente.
Art. 2~ A pesSoa física que, comprovadamente, financiar estudos de menor carente,
ainda que permaneça ele na companhia dos
pals, poderá considerá-lo dependente para
fins de Imposto de Renda.
Art. 3~ O Poder Executivo expedirá, no
prazo de 60 {sessenta) dias, o regulamento
da presente lei.
Art 4° ESta lei entra emvigcir na data de
sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O problema do menor carente, Orfão ou
abandonado está assumindo proporções alarmantes, e sua solução está a requerer esforços
urgentes do Poder Público e da sociedade.
O novo texto constitucional demonstra a
preocupação dos constituintes com esse problema, quando prevê, no item VI do § 3° do
art. 227, "estímulo do Poder Público, através
de ~sistêndajuridica, iricentivos; (IScais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob
a forma de guarda, de criança ou adoJescente
órfão ou abandonado".
Houvemos por bem facultar o beneficio fiscal à pessoa ffSica que acolhe o menOr no
seu lar, sob a fom~a de guarda, assim como
àquela gue, comprovadamente, arca com as
despesàs de estudos de menroes carentes,
mesmo que permaneçam eles em companhia
dos pais ou responsáveiS. No primeiro caso,
o desconto será computado em dobro, para
estimular o acolhimento de menores previsto
no art. 227, § 39, VI, da Constituição Federal;
no segundo caso, o desconto equivalerá ao
permitido per dependente. Acreditamos que
será um poderoso incentivo para as pessoas
que, embora não queiram ou não possam

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 63, DE 1989
Dispõe sobre a construção de lo~
gradouros, de edlftclos de uso públi~
co e de veículos de transporte coetivo, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência,
nos tennos dos arts. 227, § 2~, e 244
da Constlhlição Federal.
O c-ongreSSO Nacional dec-reta:
M._. J ~ _ _Ac_onstru_ção de_logrado_uros e edifícios de uso público, assim como a fabricação
de_veículos de transpsorte coletivo, serão plailéjadas e ex-ecutadas_ de modo á possibilitar
o acesso, a suas_ dependências, de pessoas
portadoras de deficiência.
Parágrafo único~_ Os logradoüi-Os, os _edifícios de_ uso público e os veículos de transporte
coletivo em Construção SofrerãO alterações,
de modo a adaPtar-se às exigências desta lei.
Arl 2~-- -A autoridade competente, em nível
rederal, estadual ou mun:lcipal, em caso de
logradouro púbUco, e o proprietário de edificio
de uso público ou ·de veículo de transporte
coletiVO já-existentes, Pessoa física, jurídica ou
de direito público, terá o prazo de 6 (seis)
rneses, a partir da regulamentação desta lei,
para providenciar as adaptações necessárias
a p-ermitir o acesso de pessoas defiCientes.
Parágrafo único. Neste caso, a pessoa física ou jurídica poderá abater do Imposto de
Renda as despesas comprovadamente realiza- -das para fazer as adaptações exigidas.
Art. 3~ O Poder Público _tem o prazo de
J50 (.se"ss_enta) _dias para regulamentar a matêria.
Arl 4~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. s~ Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
__ O_c.onStituite demonstrou preoCupação especial com os deficientes, que sã6 lembrados
em váriOS -dispositivos constitucionais. Assim
é que o art. 227, II, reocomenda expressamente a "criação de programas de prevenção
e atendimento especializado para os portadores de deficiência-física, sensorial ou mental,
bem como de integração sociaJ do adolescente_ portadoi' de deficiência". Mais taxativamente, o § 29 do mesmo artigo manda que
a lei disponha "sobre nomtas de construção
dos logradouros e dos edificios de uso público
e de fabricação de veículos de tranSporte cole~
tive, a fim de -garantir acesso adequado às
peSsoaS -portadoraS de defiCiênCia". E o art
244 reforça o dispositivo citado, ao estabelecer
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que "a lei disporá sobre a adaptação dos logradouras, dos edifícios de uso público e dos
veicules de transporte coletivo atualmente
existentes, a fim de garantir acesso adequado
às pessoas portadoras de deficiência".
Cuidamos, pois, de elaborar o projeto de
lei, objetivando tomar realidade a norma constitUCional, considerando, ainda, que o número
de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, no Brasil, já abrange 10% da popula~
ção, segundo estimativas da ONU (in Jornal
do Brasil, 3-4-89):~São 13 inilhões de brasileiros que estão a requerer providências do
Governo para a sua integração social.
Urge que o Poder PúbUco, em nível federal,
estadual e municipal, e a sociedade se conscientizem da seriedade do problema da deficiência física no Brasil e envidem esforços para oferecer facilidades de locomoção; assistência médica e melhores condições de vida
aos brasileiros que sofrem esse tlpo- de limitação.
Sala das Sessões,. 7 de abril de 1989. Senador Jutahy Magalhães.

PROJETO DE LEI DO'SENADO
N• 64, DE 1989
Dispõe sobre a Inclusão obrigatória
de um médico entre a tripulação das
aeronaves que realizam vôo internacional e doméstico nos casos que es~
-peclllca..

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 As empresas de navegação aérea
incluirão obrigatoriamente um médico entre
a tripulação de. bordo designada pa-ra realizar
vôo internacional e doméstico. Parágrafo único~ O disposto neste artigo
só se aplica aos vôos comerciais regulares
de transporte de passageiros quando a capacidade _de lotação de aeronave for superior da
30 (trinta) lugares.
Art_ 2° Estão sujeitas à _observação da pre~
sente lei as empresas nacionais de navegação
aérea bem como as estrang_eiras no tocante
aos vôos que façam escala em tenitório na~
cionaJ.
Art. 39 O Poder Executi~o reQUJalnéntará
a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias,
notadamente no tocante à qualificação profissional do médico e ao material de primeiros
socorros que deverá acompanhá-lo.
Art. 49 Esta lei entra _em vigor na ciata de
sua publicação.
Art 5~ São revogadas as diSposições em
contrário.

JWi!lllcação

É com certa freqUência que verificamos serem os passageiros de aeronaves acometidos
de mal súbito em pleno curso da viagem, fazendo-se em casos que tais necessário um
pronto atendimento mêdico. O infarto do miocárcllo, o edema pulmonar agudo, o AVC são
apenas alguns dos estados patológicos que
exigem cuidados e$pecializados em breve espaço de tempo se é que se deseja prestar
um atendimento ao_ paciente com possibiliw
dade de surtir efeitos positivos.
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As empresas que realizam transporte de
passageiros_ por via marítima já ado~ram de
longa data, a prática de incluir um médiCO

entre a tripulação para o atendimento aos _casos de urgência. Acreditamos que idêntica
medida acauteladora de segurança dos passagelros deva ser adotada pelas companhias que
exploram o transporte aéreo. A obrigatoriedade da existência do médico de bordo deve,

a nosso sentir, estender-se a todos os võos
e não somente àqueles que extrapolam as
frOnteiraS nacionaiS por-serem, envidentemente, de mais longo curso. Convém neste· pohto

lembrar que tais viagens duram por vezes 12
(doze) ou mais horas sem que uma só esc-ala
seja feita. Ainda que se alegue a possibilidade

da ·rea1ização de um pouso de emergência
para o atendimento de Um passageiro acometido de mal grave, seria necessário em tal caso,
não só a existênçia de um~_ cidade dotada
de recursos apropriados nas proximidades o que nem sempre é o caso como por exemplo quando se enc_ontra o _avião em trav~sia
-oceânica- com_otam_i;tém-de pessoa a bordo
·capaz de diagnosticar a origem do distúrbio
e a_respectiva gravidade a fim· de determinar
a conveniência da alteração da rota.
A prudência e as superiores exigências de
bem estar e segurança dos usuários deste ser·
viço que cada vez mais se amplia abrangendo
um número !:rescente de pessoas, estão a indiciar a necessidade da medida preconizada.
Recorde-se que alguns anos atrás, quando as
autoridades americanas c_Qncluiram pela insuficiência dos limites máximos indenizatórios
assegurados pelas empresas aéreas aos respectivos passageiros, em casos de acidente,
aumentaram, unilateralmente, os montantes
para todos aqueles que desejassem operar em
território daquele país. Deram desta forma as
autoridades da referida N;:~ç_ão início a um movimento que acabou por ser acatado universalmente, inclusive entre nós. Este exemplo está
a ilustrar que todas as inovações tendentes
a assegurar maiores garantias ao consmidor
estão fadadas a serem mais cedo ou mais
tarde, acatadas de forma ampla e geral. Caso
a preseri.te iniciativa_se trahs(orme em le_i ~
remos, além de abrindo um novo e promissor
mercado de trabalho para a classe médicc:t
contribuindo para a melhoria dos serviços âéreos .e introduzindo inovação que dentro em
breve, merecerá acolhida por parte de todas
as nações.
Sala das Sessões, 7 de abril de. 1989. Senador ltamlfr FrãriCo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 65, DE 1989

Sujeita à prévia aprovação do Congresso Nacional a instalação ou
transferência de sede representação
diplomática para locaUdade situada
em tenitórlo de soberania disputada.
O COngresSO Nacional decreta:
Art. 19 A instalação ou tr<Ulsfer~o.c;;:ia_ c;J,e
sede de representação diplom~tica do País no
exterior para localidade sttl.,lada em território
cuja soberania_~eja contestada ou de qualquer

forma objeto de reivindicação por parte de
teJ:<;eiros- fie;:~ sujEiito à prévia aprovação do
Congresso Nacional
Art -~ · A Mensagem EXecüfiVã sOUdtari.do
autorizçaão esclarecerá:
if) as razões que determinam a conveniência
__e a oportunidade da medida;
b) os títulos que justificam a soberania exer-_cida pelo país acreditante sobre a referido território; e
c) a natureza das reivindicações ou pretensões de terceiros sobre o território objeto da
cohtrovhSia~.. ' _ _· · ·
_
-Art. 3 9 Esta lei entra em vitor na data de
sua publicação.
Art. 49 São revogadas as disposições em
contrário.
J~caçio

temática _de alta relevância para os destinos
do País e que até o presente. pOr falta de nor-matividade especifica, encontra-se a ele completamente_ alheia.
-Sala das -Sessões. 7_c!,e. abril
1~89.

ae

~enador

Itamar Franca,

PROJETO DE I.:EI DO SE!'IADO
1'1• 66, DE 1989

Submete à prévia aprovação legis- lativa toda transação ou acordo visaD.do solucionar UtigíO entre a administração pública e pessoa fislca ou
juridica estrangeJra.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1~ Qualquer transação, acordo ou negócio jurídico _visandc;> ~lucionar litígio entre
a administração publica, direta oU indireta, e
pesSoa física ou jurídica estrangeira será precedida de autorização legislativa.
Parágrafo úniéo: O disposto_no caput aplica-se à transação, acordo ou negócio jurídico
firmado coin pessoa jurldica_nacional_de cuja
&:iiriPosiÇão~societária partidpe capital estrangeirO:
-- - ·
·
Art. -~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 39 Sao" revogadas as disposições em
contrário.

Ninguém ignora que atualmente são inúmeros os espaços territoriais reivindicados por
diversas entidades sober.:~nas com_ conse- _qüêndas aitamerite ComprometedorãS pcira a ·
paz e a segurança dos QOVos. Os J'!_'lem]?ros
da comunidade das nações não diretamente
envolvidos nos dissídios têm o_dever de envidar esforços no sentido de harmonizar -as pOsições antagônicas e- desta forma contribuir para o desfazimento de atritos e tensões. Evitar
a eclosão de confrontos bélicos <:onstitui, além
de uma- Õbrigação ética, um imperativo -nOrt~~dor de toda política externa responsável,
Justificação
porquanto toma-se cada dia mais sombria a
perspectiva da generalização da luta armada
A crescente abertura da economia nacional
a níveis globais.
aos iiwestidores estrangefrOS provacnu uma
___·6 Pa5sado recente registra, em região espe- multiplicação dos negócioS jUrídicOs com pés~
cífiCa dó globo terrestre, a tomada, por força,
soas físicas e jurídicas alienígenas. Em t6nse~
de espaço-físico qu-e, sobre ser reivihdicado
qüênda -do tenômenb, inúmefc:>s ·compromls~
-·Por diversas comunidades naciOnáis, represos e contratos foram firrnadõs ao longo dos
senta património cultural e religioso comum
últimos anos. Estes, porsua vez, encontram-se
da humanidade.• A situação criada a_gravou-se
tutelados por uma ordem legal institUída no
com a transferência, para dita região, da capiprincipio do século, inadequada, portanto, às
tal de uma das partes envolvidas no conflito,
peculiaridades do momento.
. atitude unilateral que só serviu para acirrar
Seria oportuno e mesmo necessário proceos ânimos e angustiar de forma crescente as
der a um levantamento global das transações
sofridas populações locais. Essa insó_Iita iniciacomercaisl~VaclaS a._ termo com o e55teJi_qr no
tiva teve por efeito imediato e direto dificultar
_cw:so das últimas déCadas, de sorte a pqderainda mais o encontro de uma saída pacífica
mos reforrilu1ar o ordenamento legal em molpara o problema do Oriente Próximo, fato que
des adequados à r.e..alidade contemporânea.
pode arrastar os demais países a um choque
A conclusão de semelhante trabalho poderia
de proporções incalculáveis.
ser a elaboração de um autêntico estat1.1~0 das
O Poder Legislativo não deve nem pode
transações com o ,exterior à semelhança do
ser mantido à margem das decisões fundaque já existe em diversos países.
mentais em matéria de política externa. A
Este é, entretanto, um trabalho de fôl~go
._t@nsferência da ~e~~ de uma representação
e que demandaria prazo dilatado de tempo.
__ ~p_lqmátlca no exterior para região de sobeA experiência d6--que vem ocorrendo revela
rania contestada envolve riscos que devem
a imperiosa necessidade de serem estabeleser avaJiados pelos representantes do povo.
cidos mecanismos de <:ontrole, hoje praticaPor um lado, situam'§e as inevitáveis pressões
mente inexist~nt~_s. Se por um lado, o galodo governo acreditante que tem todo interesse
pante endividamento externo do Pais colocaem ver consolidada a sua posição no plano
o, cada vez mais, dependente dos centros fiinternacional. Por outro, -não se pode ignorar
nanceiros internacionais, por outro, a sistemáas signficativas postulações formuladas pelos
tica adotada até aqui entrega à discrição de
que se julgam prejudicados bem como as
burocratas da admiOistração pública o encar-conseqüências que podem advir em menosgo de negociar e transacionar em nome da
prezá-Ias. Num outro nível, situam-se os supecoletividade'i'1.aciOnal. Estes, pOr sua vez, além
@res interesses da paz e da segurança da
de estarem fora do alcance do controle polítihumandiade como um todo.
- co, dispõem de reduzida margem de barganha, o que pode, a curto prazo, criar uma
Tem o projeto, óra apresentado,_por escopo
fundamental sujeitar ao crivo do Parlamento
situaçãoJnsustentável para os cofre_s públicos.
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Em decorrência do estado de coisas reil)ante, multiplicam-se as notícias dando conta da
realização de transações ou acordos visando
atender pretensões, nem sempre idôneas, deduzidas pelos credores externos. Na falta de
dispositivos legais protetores dos interesses
nacionais - e isto pelas razões já expostas

-julgamos imprescindível que o Congresso
Nacional passe a exercer um controle efetivo
sobre tais operações.
É premente e inadiável que a Nação, não

só tome conhecirnento, mas assuma pleno
controle sobre fatos que poderão comprometer gerações futuras.

Sala das Sessões, 7 de abril de 1989. Senador Itamar Franco.
PROJETO DE LEI DO SENADO
1'1• 67, DE 1989
Dispõe sobre o envio regular de informaç6es à respeito da evolução politica externa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. ]9 O Ministério das Relações Exteriores enviará, bimestralmente, informações ao
Congresso Nacional sobre a politica exterior
na forma do disposto na presente lei.
Art 29 As repartições consulares e diplomáticas brasileiras no exterior rrntriterão a
Olancelaria informada sobre a- evolução dos
assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais nas respectivas áreas jurisdicionais.
Parágrafo único. Para o_e[etto do disposto
neste artigo serão elaborados relatórios periódicos.
Art 3~ Com base nas informações recebidas, os departamentos competentes do Ministério das Relações Exteriores farão minuciosa
exposição do quadro sócio-político-econômico cia_s diversas regiões bem como da política
adotada pelo Brasil em relação aos países _estrangeiros.
Art. 4~' Os relatórios elaborados na conformidade do disposto no artigo anterior serão
submetidos ao Congresso Nadona! em períodos nunca superiores a 60 (sessenta) dias.
Arl 5"' Qualquer congressita poderá solicitar informações complementares c:aso_julgue ser o relatório omisso ou contraditório.
Art 6? Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art 7~ São revogadas as disposições em
contrário.
Justlflcação
Dentre as mais relevantes funções acometfda_s ao Congresso NacionaJ está a de fiscalizar e referendar os atas de politica externa
praticados pelo Poder Executivo. Esta missão
constitucional entretanto não vem sendo executada de forma satisfatória, quer pelo escasso
volume de informações oficiais que a Casa
recebe quer pela notória reselVa que o Itamaraty mantém a respeito de assuntos de tal natureza.
Tal estado de coisas deve ser reconhecido
como absolutamente anômalo, cumprindo
adotarem-se providências no sentido de sanar
a gritante falha. É notório que os vínculos obri-

gacionais as_sumidós n!J órbita iptem.acional
_muitas ve,zes c;ondicfQnam programas e projetes de dimensões nacionais. Por outro lado,
_os.r~presentantes do povo têm o indeclinável
dev_er de acompanh~ atentamente a ~lução
do quadro _político mundial so~ pena de se
tomarem d~fasados com a realidade social.
Isto, entretanto, só se toma possível caso receba informes,_ análi~es e avaliações egressas
dOs 6fQãOs oficiais competentes e não sejam
compelidos a recorrer ao noticiário jornalístico
como vem qcqrrendo até o presente.
O projeto ora apresentado l:enl. põr escopo
criar um fluxo de informes regular entre as
legaÇões brasileiras -no exteriOr -e _o ConQ:resso
Nacional de tal sorte qué- a _câsa receba todos
oS dad_os necessários à correta avaliação do
quadro internacional.
Acreditamos que a inicitativa, além de contribuir para o fortalecimento do Poder Legislativo, propiciará uma mais efetiva participação da vontade popular na condução dos as·
suntos externos.
Sala das Sessões, 7 de abn1 de 1989. Sehado_r Itamar Franco.
PRoJETO QE LEI DO SENADO
1'1• 68, DE 1989

Determina o ressarcJmento das

----despesas efetuadU pelo reiTo~O
designado para prestar seJViços fora
do estabelecimento.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ É acrescido o seguihte parágrafo

único-ao a:rugo 236 da COhsOlidã:Ç~o das Leis
do Trabalho:
"Parágrafo único. O empregado designado para prestar serviços fora da sede do
estabelecimento ao qual esteja vinculado será
ressarcido da_s despesas referentes à alimentação, hospedagem e transporte."
Art. 2~ Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3? São revogadas as disposições em
contrário.
--

Justificação
Dentre as inúmeras categorias profissionais
que prestam serviços às estradas de ferro, algumas são, por força da natureza da atividade
ou_ da hierarquia funcional em que se encontram, sujeitas a constantes mudanças de local
de trabalho. Estes empregados, embora vinculados administrativamente a determinado
estabeleciento, onde de resto têm a obrigação
de manter residência, são compelidos a freqüentes deslocamentos o_ que acarreta ânus
e encargos -e}ÇI:raordinários no já escasso salário percebido,
Ressalte-se que a escolha de tal ou qual
localidade para a prestação de seJViços é da
única e _exdusiva responsabiüdade da empresa cão..tendo o trabalhador_ qualquer oportu·
nidade de opinar a respeito. Nestas condições,
não acreditamos ser justo nem admissivel que
o empregado venha a ser onerado com despesas adicionais geradas pela exclusiva necessida_de de serviço e para as quais não concorre.
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A questão social que o problema suscita
tem sido freqüentemente levada nos Tnbunais
Trabalhistas que, por faha de expresso amparo
legal pãra a pretensão, têm decidido ora pelo
acolhimento da reiytndicação ora pela usa improcedência, _A _corrente jurisprudencial que
opina pela lega1ida_de do pretendido lastreia
seu entendimento no princípio da "irredutibilidade salarial". Os_ que s.e opõem a tal ponto
de vista juJgam que tal amplitude não pode
ser cia_da ao referido principio.
_Impõe-se pôr um termo final a tão _etéril
debate que apenas contribui para congestio.ngu: ainda mais os pretórios. Cabe ao legislador
.delerir de forma expressa, clál'a--e- iil.e<Juívoca
_QS_.dir~itos e d~e;rE$ de cada quaJ nç r~lacio
namento trabalhista_._ atendendo sempre para
a peculiaridade de que este ordenamento jurídico deve acolher os postulados da justiça social.
Numa época em qu_e os salários vêm perdendo dia a dia o seu poder aquisitivo, urge
o@.do~r as medidas legislativas cabíveis a ftm
de que tão vasta categoria profissional como
a dõs ferroviáriOs não veja a sua remuneração
reduzida de forma indireta.
Sala das Sesõ!2:s, 7 de .abril de 1989. Senador Itamar Franco.

___ Q_!IR.

PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- T.endo em vista a aprovação ocorrida ontem do novo Regimento Interno da Casa, do
qual está sendo elaborada a Redação F'mal
que dispõe sobre novas Comissões, os projetós lidos s_erão a eJas despachados oportunamente.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Came~o)
.....:.. Está esgotado o tempo destinado ao Expe~
di ente.
Presentes na Casa 16 Srs. Senadoies.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em turno único_, do veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n"
5, de I 988, 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 Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDEI'ITE (Nelson Carneiro)
- Concedo a pa1ávra, pela ordem, ao nobre
Senador Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÃES(PMDBBA Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, requereria a V. Ex', de acordo
com o que vem sendo feito nas últimas sessões, pelas razões exaustivamente expostas,
que V. Ex' adiasse esta matéria, tendo em vista
as votações de vetos idênticos no Congresso
Naciona1, para tomarmos uma medida ade-
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quada àquelas decisões do Congresso. Por-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

tanto, pediria a V. Ext o adiarnento desta votação.

-Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves para discutir o projeto, em turno único.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A Mesa defere o requerimento de V. E'Jr,

O SR. LEITE CHAVES (PMDB-PR. Para
dlscussão. Sem revisão do orador.) -Sr. Pre. sid~nte,_quero apenas reQistrai, pelo que Si"ntO,
-· que o S.::ongresso ali4s, todo o Sena.ct.o - é
sensível à aprovação deste projeto.
··
O fotógrafo autônomo deve ter acesso ao
Congresso, sobretudo quando há_ uma pre.ocupaçào muito grande em isolar o Senado
da opinião pública nacional. Seguindo--se a
isso, aquele projeto anterior, que cri<! aqui dentro um serviço de divulgação de imagem, é
de toda pertinência. Não se pode admitir que,
num quadro de abe.rtura democrática, continue o Senado intencionalmente a ser uma
"caixa-preta" isolada do mundo nas suasatividades, sobretudo no que é mais expressivo
·e mais relevante.

-

porque este é o pensamento reiteradq d.o .Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem2:
Discussão, _em primeiro turno, do

jeto de_ Lei

do~ S~nadç

n? J9,

Pro~

9e We9,

de autoria do Senador João MenezeS, qUe

proíbe emi_s_s_ij_q de moeda pelo prazo de
sessenta dias e dá outras providências.
(Dependendo de parecer,)_

O Sr. Itamar Franco peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Senador Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- C<?ncedo a palavra ao nobre Senador Pivaldo Suruagy, para diS<:utir.
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ter a consciência de se colocar entre as nações
mais justas da humanidade.
Por isso, congratulo-me com ·os ~utores
desse projeto, por isso congratulo-me com
a iniciativa da Câmara dos Deputados, e tenho
certeza de que o Senado da República, na
amplitude dos poderes revisionistas .que a
Constituição lhe concede, aprovará esse projeto indo ao encontro dos anseios da correçào
das distorções sedais que lamentavelmente
ainda encontramos no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente: (Muito bem!)
-0 SR. PRESIDErfi'E (Nelson Carneiro)
-Continua em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a paJavra, encerro
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem4:
Mensagem n' 43, de 1989 (n' 58189,

na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado de
São Paulo a emitir letras financeiras do
Tesouro-do.Estado de São Pal,ll.o (l,FTP),
destinadas a substit_uir 272.428.000 Obrigações do·Tesouro daquele Estado, cjue
serão extintas na forma da Lei n~ 7. 730,
de 31 de janeiro de 1989. (DependeilOO
de parecer.)

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Pela orO SR. DIVALDO SQROAGY (PFL- AL
dem. Sem revisão do orador.) - .Sr. Presidente, o Senador João_ M.en~es n~o pôde Para discutir. Sem réVisão do orador.) - Sr.
comparecer hoje à sessão e pediu-me solici- Presidente, sr·s. Sena~ores, .o Projeto de lei
ora em discussão, que pretende, acertadatasse o adiamento, por 3 dias, da discussão
mente, incluir a atividade profissional de fotódeste projeto de sua ª_y_toria.
grafo entréõs behéffi:iados pela ConsOlidação
Sr. Presidente, a questão é que eu não só
Solicito ao nobre Senador Oerson Camata
da~ Leis do Trabalho, é um projeto da maior
teria de defender o Pr9jetQ como, se ele fosse
justiça sotiaJ, é um projeto que retrata o reco- o parecer sobre a Mensagem n? 43, de 1~89,
colocado em votação, tentar impedHa:·Assumi esse compromisso com o Senador e, evi- nhecimentO a umá classe que faz jus por me- oferecendo o.r,espectivo projetO de reSolução.
recer o amparo da lei que consolida a legisla·
dentemente, não há número para deliberação.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB- ES.
ção traba1hista em nosso País.
So~citaria de v. EX! e encaminharia, neste insPara emitir parecer.) - Sr.. Presidente, Srs.
O Brasi! que alcançai índice de desenvol- Senadores, com a Mensagem n"' 43, de 1989,
tante, à Mesa, um pedido de aCHamento para
vif!l~nto económico jamais registrado em sua
que ele fosse colocado na Ordem do Dia de
o Senhor Presidente da República submete
História, colocando·se entre as 1Omaiores po- à aprovação do Senade:~ Federal a. autorização
quarta-feira, se V. Ex" c:..6ricordar.
- t"ências industrializadas do mundo, carrega o para que o Governo do Estado de São Paulo
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ônus de.ser uma das sociedades mats injustas possa registrar no Banco Central do Brasil
-O projeto do nobre Senador J.oão Menezes
do nosso universo.
uma emissão de Letras financeiras do T escudepende de parec::er que ainda não foi d<i.do,
É por isso que projetas desse teor têm um
Desse modo, é fácil atender ao apelo de V. -significado muito importante, e tenho a certeza ro do Estado de São Paulo (LFIP) para substi.
tulção de 272.428.000 Obrigações do TesouM
Ex", pensando ate-õ.dertambém ao pensamende que esta Casa reconhecerá a profundidade rodo Estado de São Paulo (OTP), que serão
to do Plenário, adiand9 por 3 dias o exame
dessa iniciativa da Câmara dos Deputados.
extintias, na f9rma do que prescreve o art.
desta matéria.
É fundamental que todos nós nos esforce- 15 da Medida Provisória n9 32, de 15 de janeiro
mos para corrigir as distorções sociais deste de 1989,_ transformada em Lei no 7.730, de
O Sr. Itamar Franco - Obrigado a V.
País, este País que poderíamos dividir em qua- 31 de janeiro de 1989.
Ex'
tro Países distintos, dentro de um s6: a Amazô..
A emissão pretendida deVerá ser realizada
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
nia, o Nordeste; o Leste; o Sudeste e o Extremo
.
.
-ltem3:
. Sul, todos eles com folclore, com caracterís- nas seguintes condições:
a} modalidade: noniinativa-transferivel;
totalmente
dtstintas,
unidos
milagrosaticas
Discussão,.~m turno único, do Projeto
b) prazo: até 60 meses;
de Lei da Câmara n<) 78, de 1986 (no- mente·~p'elõ idioma português. Mais alguém
c) valor nominaJ unitário: NCz$ 1,00
já
"àfiiTnou
com
muita
.felicidade
que
viajando
1.945183, na Casa de origem), que inclui
d) autorização legislativa: Lei n? 5.684, de
de automóvel, de São Paulo até o Piauí, esse
o fotógrafo autônomo no quadro de ativi28-3-87, regulamentada pelo Decreto n<)
viajante
atravessa
toda
a
hitória
da
humanidades e profissões a que se refere o art
29.526,-de 18-1-89,
577 da Consolidação das Leis do Traba-. dade, desde o homem da Idade da Pedra até
e) forma da colocação: deverá ser dada opo-qüe'"a sofistk:ação da tecnologia modema
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452,
pôde proporcionar ao viver nos dias de hoje, ção, por meio de edital público, aos ·possuide 19 de maio de 1943, tendo
tais as distorções que ainda registramos, la- dores de _OIE_ para substituí-las por quantf·
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 1.022,
dades. de LFTP no montante equivalente ao
m·entavelmente, n_o corpo social brasile:iro.
de 1986, da Coml.s.s_ã.o.
· · É por isso, Sr. Presidente, que sinto·me in- das OTP possuídas, mantendo-se os venci- de Legislação Social
teiramente à vontade, neste instante, para de- mentos dos novos b"b.!los idênti.cQ.s aos dos
A matéria constou na Ordem do Dia da
fender a juste;a desse projeto, para colocá~lo, titulas substituidos.
Sessão Ordinária de 29 de m.arço, tendo sido
apesar dele se limitar apenas a uma classe.
Opinamos, favoravelmente, tendo ern vista
a dtscussão adiada por 8 dias, a requerimento
Mas é um exemplo que ·deve ser estendido que a substituição de que se trata nãÕ deverá
do Senador João Menezes.
. a_ ~Clas ~as classes sociais desse Pais, porque provocar modificações na situação atual do
Em discussão o projeto,
Um País que tem um dos menores salários endividamento daquela entidade, uma vez que
mínimos e que se orgulha em ser a 7' potência há equivaJênda dos montantes com idênticos .
O Sr. Leite Chaves-Sr. Presidente, peço
industrial do mundo, este País não merece vencimentos.
a palavra.·
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Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da mensagem nos termos seguintes:

PROJETO DE RESOLOÇÃO.
N• 15, DE 1989

Autoriza o OoveiiiO- do Estado de São
Paulo a emitir Leúas Ffntuiceliai-do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),

em substituição de 272.428.000 Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo
(OTP).

O Senado Federal reSõlve:
Art 1 ~ I:: o Governo do Estado de S_ão

Paulo autorizado a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasü,-Letras F'manceiras
do Tesouro do Estado de São Paulo (LFIP)
com base nas disposições do art. 49 da Resolução n~ 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão essa destinada a possibilitar a substituição de 272.428.000 Obriga-

ções do TesourO do Estado de São Paulo
(OTP), que serão extintas em isonomia ccim
o tratamento a ser dado aos titulas federais

a) modaJidade: nominativa-transferfvel;
b) prazo.: até 7 anos;
c) valor nominal unitário: múltiplo de NCZ$
1,00; -·----·. .
.
d) autorização legislatiVa: llegível;
e) negível.
Opinamos favoravelmente, 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 equivalência do montante com idênticos
vencimentos. .
..
_-Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da rr1enSa9em noS !ermoS d~ se_guinte:

PROJETO DE RESOLOÇÃO
N• 16, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Si.JJ a emitir Letras Financeiras
do TeSõi.uo do Estado do Rio Grande do
Sul (LFTE-RS), em substituição de
Obrigações do TeSóúfo do Estado do Rio
Grande do Su! (OTE-RS).

O Senado Federal resolve:
da espécie, na forma do _que prescreve a Lei __ Art. ]9 É o Governo do Estado do Rio
7.730, de 31 de janeiro de 198"9. ·
Grande do-SUl autorizado a emitir, mediante
Art. 2<? Esta resolução entra em vigor na
registro no Banco Centrar âo Brasil, Letras
data de sua put>licação.
Financeiras do TeSoUro do _EStado do Rio
É o parecer, Sr. Presidente.
Grande do Sul (LFTE----RS), com base nas
disposições do art. 4o da Resolução n9 62, de
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
28 de outubro de 1975,_ do Senado Federa],
-Passa-se à discussão do projeto, em turno
emissão essa destinada a possibllitar a substiúnico. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro tuição de 114.957.107 Obrigações do Tesouro do Estado do Rio Grande- do Sul (OTEa discussão.
RS), que seião extintas- erri [Sonomia com o
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tratamento a ser dado aos títulos federais da
-Item5:
esPécie, na forma do qué prescreve a Lei n9
7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Mensagem n• 46, de 1989 (n' 62/89,
Art. _2~ Esta resolução entra em vigor na
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o GOVeino do Estado do data de sua publicação.
Rio Grande do Sul a emitir Letras FlllanO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ceiras do Tesouro-do Estado do Rio Gran- - Passa-se à discussão do projeto, em turno
de do Sul (LFTE-RS), destinadas a
único. (Pausa.)
substituir 114.957.107 Obrigações do
Não havendo quem queira discutir, encerro
Tescuro daquele Estado, que serão extin- a discussão._
tas na forma da Lei n9 7 .730, de 31 de
janeiro de 1989. (Dependendo de pareO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
rf

cer.)

Nos termos do art. 6~' da Resolução n<? 1,
de 1987, a Presidência designa o eminente
Senador Dirceu Carneiro para emitir parecer.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB SC. Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com a Mensagem no 46, de 1989,
o Senhor Presidente da República submete
à aprovação do Senado Federal a autorização
para que o Governo do Estado do RJo Grande
do Sul possa registrar no Banco Central do
Brasil uma emissão de Letras Financeiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTE-RS)" para substituição de 114.957.107
Obrigações do Tescuro- do Estado do Rio
Grande do Sul (OTE-RS) que serão extintas,
na forma do que prescreve _o art. 15 da Medida
Provisória n~' 32, de 15 de janeiro de 1989,
transformada em ..Lei n~' 7. 730, de 31 de janeiro
de !989.
A emissão pretencUda deverá ser realizada
nas seguintes condições:

-Volta-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES PRONUNCIA
DISCURSO Q(fE. ENTREQ(JE À REVI·
&iO DO ORA/JOR, SERÁ P{JBUCADO
POSTERIORMENTE
Durante o cücurso do Sr. Senador Leite Chaves, o Senador Nelson Carneiro;

Presidente, deixa a cadeira da presidência. que é ocUpada pelo Sr. Senador Pompeu de Sousa, 3" Secretário.

O SR. PRESIDEN'IE (Pompeu de Sousa)
~o requerimento de V. -f:xl' será devidamente

atendido.
Concedo a palavra ao nobre_Senador José
Fogaça. (Pausa.)
S. Ext não está presente.

ConcedO a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão.
-
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O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
Pronuncia d seguinte dis_curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, assom'o à tribuna disf<l
Vez_ para fazer um alerta à Nação. Querem
acabar com a Coba1 e venho denunciar as
sanhas que se assacam contra ela. Querem
acabar com a Cobal por causa de seu fim
eminentemente social, pelos enormes benefícios que trouxe e pode ainda trazer às classes
menos favorecidas, de modo especial.
Embora da oposição, o meu discurso se
dirige ao Presidente da República, Doutor José
Samey, e ao Ministro da Agricultura. Dr. frls
Rezende.
Sou um homem do campo e conheço os
problemas agrícolas e pecuários por que pas·
sa o Brasil. Problemas que ignoram muitos
ministros que passam pelo Ministério da Agrie,ultura, que de carne só conhecem quando
no prato e se for muito gorda julgam-na carne
de porco.
Um complô que se arma contra a Cabal,
está em franco andamento e poderá ter êxito
total. Querem inviabni.zá-la. Coni os d:adoS (lu,e
tenho, a Cabal está com seus dias contados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que si9nificará para a Nação o extermfn[o da Cabal,
quando uma parcela enorme da população
não pode entrar nos supermercados? O que
pode também significar para a classe média
que está, a cada dia que passa, em situação
difícil? Todo esse_ povo ficará sem opção de
compra. Ver-se-á obrigada a freqüentar os caixas leoninos dos supermercados.
A Cabal é o único órgão que o hfásileiro
tem· para regular o abastecimento. Se este
abastecimento regulador sair das mãosda C_obaJ, ficará unicamente em mãos dOs C}ue já
-o- dominam: os trustes dos supermercados
tão draconianos como o truste do cimento.
A Cabal, assim, encerrará melancolicamente
sua vida em rnãos dos que dominam o abastecimento de alimento desta Nação.
Presidente José Samey, Vossa Excelência,
como eu, conhece bem a história da Cabal.
- Este conheCimento vem deSde-Cii.iandO Vossa
Excelência pertence à "Bossa Nova" da UDN,
bossa nova progressista, e ·eu ao valorOso par·
tidO do Presidente Getúlio Vargas. Vimos a
criação do Saps (Serviço de Alimentação da
Previdência Social), i::le relevantes serviços
prestados ao povo mais carente, vendendo-lhe
produtos básicos. Organizou refeitórios populares, insta1ados em áreas de maior movimentç> do trabalhador, como no cais- do porto nas
cidades litorâneas. O- SAPS cresceu até que
veio o Governo fi1:ilitar de_1964. Com este governo, o Saps foi transformado em Cobãi
(Companhia Brasileira de Alimentos). Esta deveria se desenvolver dentro de uma política
sem entrar em concorrência com a iriiciativa
privada, no caso os supermercados. Deveria
vender produtos básicos, no máximo 100,
dando opção de compra tanto à classe média
como aos menos favgrecidos. Haveria um tipo
de sabonete, um de"pasta de dente, um de
óleo. _um de papel hígiênico. Produtos de limpeza só o mínimo necessárlo. O carro-chefe,
como no Saps, seria: feijão, arroz, farinha, açú-
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car, charque, carne de segunda, fubá, óleo,
peixe seco, ovos e outros na linha do neceg.
sário. Prestigiaria o pequeno e médio produtor
comprando-lhe seus produtos. A Cabal com-

Eril-lneu discurso alertei de tudo o que poderia acontecer à Cobal. A imprensa foi testemunha dessa luta sem quartel em uma das
áreas mais importantes de abastecimento do

praria na área em que estivesse situada, dando

País.

forças às cooperativas.
Hoje, é comum se falar que a espinha dorsal

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o desem~
penha das sucursais da.CobãJ terri sidO preocupante pelo baixo volume de estoques, pelo
baixo volume de vendas, por sua pesada estru·
tura de custos e pelos resultados negativos
no plano operadonal.
E o que é·rnals grave é que, ante esse quadro, a Cabal não pode apelar para o Governo
deVido a sua política de combate ao déficit
público:
Urge, dentro da Coba1, ~dotar um conjunto
de medidas de cunho saneador, racionalizado r
e de natureza autofmanciada, que leve a empresa a operar de forma auto-sustentada.

do desenvolvimento de urna grande Nação
como a nossa é a pequena e média empresa,
quer agrícola, quer industrial.
Os governos militares desvirtuaram o sentido social da Cabal. Não culpo os generais

presidentes. Mas os ladrões, os incompeten-

tes, que usaram e abusaram dos governos
militares para encher os próprios bolsos. E
desvirtuaram também outros órgãos criados

com a melhor das intenções para servir ao
povo. E vivem hoje em tota1 impunibUidade.
A Cabal, por eXemplO, Criada para servir ao

mais pequeno, foi palco de vários escânda1os
e ladroeiras. Todos se lembram do escândalo
do estoque regu1ador de carne no Rio de Janeiro: das carnes incendiadas nesse mesmo
porto; do rombo dos estoques dos armazéns
da Cabal através dos frigoríficos, em que se
pensava haver carne em certa quantidade e
quando foram abertos, só havia carne nas suas
laterais. O centro dos armazéns estava completamente oco; e tantos outros.
· Senhor Presidente José Samey, Sr. Ministro
Íris Rezende, não deixem que a Cabal se feche.
Pelos dados do ·comportamento de suas su·
cursais em todo o Brasil, econômica e comer·
dalmente ela já está fechada. E o apelo que
lhes faço é com o coração sangrando Por
conhecê-la profundamente. Em, 1984, fui Superintendente da Nordeste I, área ·de maior
abastecimento das classes menos favorecidas
no Brasil. O meU ai_erta de hoje já e~ inserido no discurso de minha posse. Nele eu dizia:
"Precisamos enxugar a Cabal das per·
fumarias e dar opção aos produtos bási-

cos. Com eles socorreremos a classe média e os que têm pequeno poder aquisi·

tive, fortaleceremos o pequeno e médio
produtor, prestigiaremos as empresas da
região comprando delas, levando a Cabal
a seu grande fim soda! e para servir o
mercado regulador dos produtos mínimos de alimentação e higiene. Diminuir
as despesas, fazer convênios com sindicatos e fábricas e. padimas para neles a
Cabal colocar estrateglcamente_seus produtos básicos. Criar o "prato quente" que, na época, saía mais barato que um
"cachorro quente"- e a "popular gelada
"-que os comerciários compravam em
seus locais de trabalho para economizar
o dinheiro do transporte não almoçando
em casa."
·
Para tudo isso a Cobãl entraria com a mer·
cadoria e prestigiaria as empresas particulares
na feitura das refeições.
Peço que se transcreva nos Anais desta Casa tudo o que a imprensa escreveu na época
sobre o que disse e que fiz, enfrentando embora a oposição dos tecnocratas de Brasília. (Uvro documental, documentos de 01 a 11).

--

·--

-·

·

-

A Cabal tem vinte sucursais. Destas s6 três,
Bahia, Minas e Nordeste I, tiveram resultados
operacionais positivos. As outras, resu1tado~
negativos. Os dados de janeiro deste. ano dizem que a própria Nordeste l e Minas Gerais
já estão trabalhando no vermelho. Só a Bahia
ainda está no azul.
Eis o comportamento de compras e giro
da sucursal Nordeste l de 1~ a 31 de janeiro
de 1989:
Estoque inicial: NCz$ 968,54.
Aquisições diversas: NCz$ 809,77.
Saídas:
Meta: NCz$ 946,95.
Vendas: NCz$ 796,09
Transferência: NCz$ 64,45.
Dando um total de veridas de: NCz$ 860,54.
A venda média por dia foi de: NCz$ 26,53.
O estoque final ficou em: NCz$ 1.021,48.
Dando um giro de: NCz$ 38 dias??
Giro de trinta e oito dias no mês para uma
previsão de trinta não é bom, quando o ideal
é uril giro de vinte dias ao mês. Isso quer
dizer que não houve giro ideal para as mercadorias que ficaram nas prateleiras.

No periodo de janeiro a setembro de_ 88,
a posição do déficit operacional atingiu a importância de NCz$ 1.161.000,00 (anexo I Exposição de Motivos - DIREC N9 080).
As disponibilidades financeiras da instituição deterioram-se de modo acelerado.
A primeira medida, que tem de se tomar,
é sanear os débitos para recuperar a credibilidade da empresa junto a -~us fornecedores.
É preciso recompo_r ~ _gualificar seus ~stoques.
Sem sanear os débitos não se pode processar
a reconstituição dos esto_ques, nem elevar
suas vendas a nível dos programas próprios.
Os limites da linha de crédito devem ser
ampliados para se ter reduzidos. Só as atividades operacionais das sucursais e da matriz
têm dado lucratividade, pois os custos diretos
e indiretos da empresa são excessivos. A concorrência que é grande não tem permitido
" ganhos excessivos na comercialização.
A Cobal tem débitos vencidos a forneCedores nacio'nais na ordem de NCz$
181.000,00 e a fornecedores regiOnais no
montante de NCZ$ 534.000,00.
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Parã salvar a Cabal recursos financeiros são
urgentes. Já. se têm recursos empenhados,
embora ainda não chegados às sucursais,
num moiltante de NCz$ 4.632.700,00~- para
liberação de êstoques estratégicos, para linha
de crédito. Recursos a empenhar para pagamento de fornecedores nacionais e regionais
e 'para a Iinha de crédito __ no valor de NCz$
2.056.800,00. Perfazendo um_ total geral de
NCz$ 6.689.500,00. (Ver Anexo UI).
Com estes problemas todos, nãq ~ste até
o momento (fevereiro 8_9), nenhuma política/
plailo ou_ di~rizes po~ parte da di reteria_ comercial para solucionar ou amenizar os problemas da empresa.
Ap6s a _atual diretoria ter tornado posse, os
balanços da empresa apresentam os seguintes resultados:
1-1 à 31-12'85 ~ NCz$ 58.696,39 ~ Lucro.
1-1- à 31-12-86 ~ NCz$ 52.774,21 ~ Lu-

cro.

1-1- à31-12-87 ~ NCz$1.164,83 ~ üiçro.
1-1 à 31-12=88 ~ NCz$ 4500;00
Prejuízo.

-=

Ap6s a posse da atual diretoria (outubro
1986), tivemos uma queda brutãl d_e lucro de
+-NCz$ 1.164,83,_continuando o desmando
e/ou a incompetência com o prejuízo de •
NCz$ 4.500,00, em 1988.
·· . ·
Assim a Cabal está lndo à falência. Sua credibili~de junto aos fornece-doreS está ferida.

O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' um
aparte?
OSR. NEY MARANHÃO -Ouço o aporte d'? nobre Senador José Fogaça.

b Sr. José Fogaça- Senador Ney Maranhão, estou bastante atento e acompanho,
com a maior preocupação, o pronunciamento
de V. Ex~ A Cabal é um organiSI]lo estatal
voltado, eSSendalmente, para o _abastecimento popular. No entanto, se tivermos que fazer
o exame critico, criterioso do comportamento
desta empresa, veremos que ela, nos últimos
tempos, esteve muito longe daqueles que são
os seus verdadeiros objetivos. Quero aqui Salientar que isto não se deve aos seus quadros
funcionais. Os quadros fundonais da Companhia Brasileira de Alimentos são de pessoas
que têm inteira convicção e um profundo
comprometimento com os seus mais autênticos e originais objetivos, que são os de sustentar um sistema de abastecimento voltado
para a população de baixa renda. A Cabal é
uma das maiores empresas do País, a suei
estrutura é poderosa, a sua rede é ampla e
rica e tem quadros extremamente qualificados
para a sua proposta enquanto empresa estatal,
voltada para a prestação de um serviço público. O que realmente coloca hoje a Cabal sob
essa situação crítica, e que leva a empresa
à situação a que V. Ex' tão bem espelfla em
seu pronunciamento, é a orientação de política
administrativa e de abastecimento q_u~ a ela
se dá. Quero aqui recordar que quando foi
ministro da Agricultura, o atual govemadof do
Estado do Rio Grande do $ui, Pedro Simon,
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a Cabal instituiu_ o (Programa de Alimentação

do senado, para o fato de que a nova Constituição promulgada em 1988, no capítulo das
- competências, estabelece como_ competência
pulares, nas zonas de favelas. nas áreas d_e da .Unlã.o,_ corno competência do Poder públibaixa renda, alimentos básicos, urna cesta báco estatal da Uni.ão, dos estados e dos municiplos, o abastecimento alimentar das populasica inteiramente acessfvel _àquelas populações e em níveis de preços abaixo dos preços
ções uibanas e rurais. Esta é uma preocudos supermercados. Nota-se a importância
pação s_ocial e política, sendo hoje uma com·
disso, porque uma pesquisa, realizada na ceaipetência conferida e atribuída pela nova Conssão, demonstrou que as pequenas casas de tituição democrática do Brasil ao Governo. O
comércio, as pequenas vendas, que se locaJi- que muitas vezes- rne dei)@ perplexo, e até
zam nessas áreas de favela, de vt1as populares, estarrecido, é o descaso, o desprezo, a absosetores de baixa renda, geralmente tendem
luta desconsideração_com que o Governo trata
as empresas estatais.
a colocar as mercadorias a preço mais alto.
É natural, porque eles compram menos, têm
_O__ S_R. NEY MARANHÃO- Parece que
menores estoques, são obrigados, portanto,
é um plano pré-estabelecido, para provar pe·
como última ponta de um pro-cesso de alta
rante a opinião pública a incompetência des·
intermediação, colocar essa mercadoria a presas empresas, o que hão é o caso.
ços mais altos. A pesquisa mostrou que quando wn favelado compra na venda da esquina,
O Sr. José Fogaça- Quase que deliberaele paga muito mais do que pagaria em qualdamente, tendo como objetivo, como última
quer supermercado localizado em áreas de:
intençao- a de provar a inviãbilidade econô·
classe média. Embora isso possa parecer conmica dessas empresas. No entanto, é preciso
traditório, esta é a mais pura e absoluta realidasalientar, a Cabal pode e deve prestar um grande. A Cabal conseguiu com o Programa de
de serviço público, um grande serviço à popuAlimentação Popular, o PAP, inverter essa dura
lação brasileira; basta que a ela seja imprimida
e triste realidade, fazendo com que, arroz, feilá de cima, da Presfdência da República, do
jão e até carne, algum tipo de gordura vegetal,
Ministério da Fazenda, do Ministério da Agrichegasse a essa população desasslstida, aprecultura, uma orientação, um conteúdo basicaços inferiores aos dos supermercados. lsso,
mente democrático popular, voltado para os
em 1985, quando ainda não estava em execu- interesses dessas populações menos favoreção o Pfano Cruzado; no primeiro ano do Gocidas, ou seja, os setores de baixos salários
verno Samey. Ali, me parece, nobre Senador
ou de mão-de-obra não qualificada, de empreNey Maranhão, a Cõb.:éll a-tingiu plenamente
gos não convencionais_e que não têm acesso
os seus objetivos, ou seja, realmente consegeralmente aos estamentos mais padronizaguiu atingir, conseguiu chegar a essas populados do comércio de abastecimento àlimentar.
ções marginalizadas e ofere_cer a possibilidade
Então, fica esta indagação: quem está errado
de acesso à !:esta, em níveis mais compatíveis
é a C:obal ou quem lhe empresta, hoje, esta
ra, estranho muito a orienta_ç_ão política hoje orientação que contraria, frontalmente, aqueimprimida às empresas estatais. O cOnteúdo
les que são seus mais verdadeiros originais
dessa orientação -é visivelmente voltado para
e autênticos_ objetivos?
a destruição, para a inviabilização dessas empresas.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Jo·
sé Fogaça, o aparte de V. Ex!' é muito impor-O SR. NEY MARANHÃO- É o que está
tante para o alerta que estamos fazendo, no
acontecendo com a Cabal.
seriado, concernente à Cabal e outras empreO Sr. José Fogaça- Tenta-se saJientar,
sas. Aliás foi muito importante a rejeição daevidenciar junto à opinião públtca, que as emquela emenda provisória do Governo em que
presas estatais não fundonam, __não operam,
Sua EXcelência queria que assiriássemos, nãó
não têm operacionaliQade e que, portanto, deum cheque, mas um talão de cheques em
vem ser fechadas, extintas ou privatizadas;
branca, para vender às empresas estatais coquando, na verdade, uma empresa estatal pomo bem entendesse;_ foi muito importante_
aquele pronunciamento do Senado, naquela
de ter competividade, eficiência e _qualidade
na prestação dos seus serviços públicos, se
hora, oo sentido de _devolver ao Governo, para
a orientação política que Jhe é fmprimida, se
que nos enviasse as empresas"que devem ser
o conteúdo da sua administração _é de base
privatizadas, provando, por a mais b, os seus
democrática e popular, porque esta é a natudesempenhos. E quanto à Cabal, Senador Joreza de uma empresa estatal. Então, a questão
sé Fogaça, Concordo com V. Ex!', o funcionaque se coloca não é se a empresa é ou não
lism() da CobaJ é um funciónaJismO -cofnpe·
do Estado. A pergunta que se deve fazer é:
tente. C:õincidentemente, fui presidente dessa
nas mãos de quem está o Estado? Qu_em con·
empresa, por um ano e meio, na área do Norfere ao Estado determinada política, determi·
deste, onde comandei o abastecimento de_ cinnado conjunto de prindplos, cjual- é a linha
cb eStados da Federação, e os programas esque preside a sua administraç;_ão? E. hoje, o
peciais maíS importantes do Brasil; progrcunas
que vemos é que o cerne, o núcleo pensante
que começam hO Estado da Bahia e vai ao
do atual Governo, orienta para esta visão abso·
Estado de Pernambuco- os PROABS, como
lutament& privatista anti-estata1 criando uma
V. Ex• citou no Rio Grande do ·sul, para abasimagem, a meu ver, deformada dos objetivos
tecer o povo de baixa renda.
que devem colimar uma empresa como esta.
A Cabal, Senador José Fogaça, é um órgão
E chamo a atenção de V. EX' e do plenário
que, no meu entender, não pode de maneira
Popular) que funcionou extraordinariamente
bem. O (PAP) conseguia colocar nas vilas po-
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alguma, concorrer com a iniciativa privada.
Não pode, de maneira alguma, ter supermer·
cada e ter a perfumaria de mercadorias que
têm oS superinercados. Ela tem qUe ter',- no
máximo cem produtos- 15, como bem disse
V. Ex• e nós todos concordamos, para dar
condições ao miserável que não pode_ ir _ao
supermercado, e 85 produtos para dar um<J
opção a classe_média- prestigiando, assim,
o pequeno, o médio produtor, através d~ coo-perativas e, por gravidade também_ o grande,
bem como as regiões.
J':fão ~ a .C::obal cÇJmprar, por exemplo, macarrão, que temos ein Pernambuco,no Paraná
-não é por aí.
-Um aspecto importante, Senador José Fo~
gaça- ~e que pouca gente sabe, e uma grande
parte de Congressistas hão sabe - é que a
Coba1 paga todos· os direitos: o Imposto de
Renda, o. ICM, o que as firmas particulares
pagam, ela paga religiosamente. Nós sabe·
mos que a concorrência é desl~ª-1~ dt:n_tro desse plano. Por quê? Porque a maioria dessas
firmas particulares tem o famoso caixa 2, que
passa uma parte e não paga a outra. Por quê?
Porque este País é o que cobra mais imposto
da população. Se essas firrrias não tiverem
o caixa 2, elas quebram.
É preciso que o Governo - como bem
disse V. BCI'-, os órgãos do Governo, o présidente da República, o sr. ministro, o primeiro
escalão, pretigie a Cabal. Como? Temos o
INAN, a FAE, ·a LBA, três órgãos que manuseiam muito dinheiro e o que mais me estra- .
nha, Sr. Senador, é que um órgão como a
LBA, quando há um problema sério no País,
uma catástrofe_ em _uma -região, encomenda
treze-ntas, quatioceritas niil bolsas populares
de abaStecimento a firmas particulares, não
prestigiando a Cabal.
Quando o Governo, através da LBA, pede
esse abastecimento· de produtos básicos como charque, feijão e leite, a Cabal, de igual
para igual, concorre com a iniciativa privada
nesses preços populares, no abastecimentopopular. Mas isso que me disse- e tive uma
conversa de duas horas e meia- foi _Q presidente da Cabal, que considero, apesar de fazer
oposição ao Goverrio. E temos que dar o seu
dono, e é um homem sério, mas está ~ozinho.
Ele não tem condições de chegar ao presidente da República, como ele me disse, e uma
firma como a LBA.. O Sr. José Fogaça - A Cabal sempre
foi presidida por homens sérios, diga-se de
passagem.
O SR. NEY MARANHÃO- Nesse ponto.
eu não se~_ porque vários escândalos ocorreram, inclusive alguns presidentes não se saíram muito bem.

O Sr. Mansueto de Lavor- Permite V.
Ex' um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Um momento, Senador, permita-me complementar a res-

posta ao aparte do nobre Senador J_osé Fogaça.
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Então, Senador, o que estranho é isso, 6r·
gãos importantes como a FAE, por exemplo,

que é um órgão que dá o abastecimento às
crianças do Brasil, deveria comprar através

da

Cob~I...

O Sr. José Fogaça - Nobre Senador,
refiro-me à a tua! administração, não à anterior,
àquela dos escândalos. Depois do Governo
da Nova RepúbUca, não tivemos mais o registro daqueles tristes episódios de venda de
champanha e outros absurdos.
O SR. NEY MARAN:HÁO -Exatamente.
Nesse ponto, concordo com V. ~. O atual
presidente, no meu entender, é um homem
sério, competente, mas está só. Acho que nós
políticos podemos indicar superintendente da
CobaJ, mas homens que tenham competência, o que não está oCorrendo, segundo o próprio presidente me disse. Há certas áreas que
tem pessoas incompetentes, e quando as sua
cursais quebram, ele manda funcionários
competentes- como multo bem disse V. Ex',
funcionários da 'CóDal - que levantam a sucursal, e esse gerente fica simplesmente de
férias, e quando a Cabal se fortalece novamente na área, volta o mesmo administrador,
que provara sua incompetência. EntãO, disse
a ele que nesse assunto S. S• tinha muita responsabilidade, pois é uma pessoa indicada
pelo presidente da República, é uma pessoa
de confiança; Teria que chegar junto ao senhor presidente da República e, se não for
Sua Excelência, que seja junto do sr. ministro
e mostrar esse des~certo.

pilastras dois pontos: a produção e o abasteci~
menta. Sem produção e sem o abastecimento, não vamos combater a inflação. Não adian~
ta eg;t;ç~r combatendo o monstro, se realmente
as_ caUsaS, -a arrmentação e a geração do
monstro estão ar. Então, infelizmente, o Plano
Verão não prevê esse problema da produção,
principalmente a produção de alimento, a produção agrícola que está totalmente desmantelada, como o abastecimento, apesar de certos erros eventuais de dirigentes e de presidentes. Mas o sistema Ceasa, o sjstema Cabal
estavam funcionando satisfatoriamente e o
Governo quer desmantelar. A produção agricolajá se desfaleceu completamente, completaffienfe! E o abastecimento, do que existe
ainda de estrutura funcionando de acordo
com os interesses do povo, se quer desman·
telar completamente. Não sei onde esse Governo quer chegar. Sinceramente, não sei.
-0 SR. NEY MARANHÃO- Foi o que
disse anteriormente, Senador. Na maioria, esses ministros da Agricultura, só entendem de
"carne no prato, muito gorda e ainda pensam
que é de porco". Não entendem nada. V. EX'
viu agora o Instituto do_ Açúcar e do Álcool,
cujo ex-presidente considero um homem sério. Mas não entendia nada daquilo. Só entendia d_o açúcar... Agora, a responsabilidade?
Não poderia assumir o cargo.

O Sr. Mansueto de Lavor- Mas, Sena~
dor, quando o ministro não entende, os seus
assessores_entendem. Vou até mais além, Isso
nem é falta de conhecimento. Não é por ignorância que a CObal-estasendo desmantelada,
que o sistema de abastecimento público está
indo por terra; é por saberem demais. Posso
até dizer isso.
O SR. NEY MARANHÃO- Exatamente!

Foi isso que ele me disse e, mais ainda:
"Senador, se o !mm, a FAE. a LBA. principalmente prestigiar a Cabal, pelo menos podemos concorrer com a inkiativa privada, por.que temos condições de poder de compra
O Sr. Mansueto de Lavor- É por sabee do poder de venda, pois podemos vender
rerT} demais. S~bem que esses órgãos funciode igual para igual para os supermercados.
nando contrariam- diretamente os interesses
O que estranho e vejo numa catástrofe desta
dos grandes conglomerados, dos grandes sua LBA comprar ao mercado particular 70%
permercados, das máquinas de fazer dinheiro
da mercadoria e comprar 1O ou 15 ou 20%
às custas da economia popular. Então; V. EX'
da Cabal":
É este o apelo que estou fazendo e que sabe que o sistema cabal não teria aquela
maquiniilha de remarcação ostensivamente
V. Ex" está nos ajudando muito cOm o seu
brilharí"tismo e, acima de tudo, com o conheci- colocada perante o povo, haveria mais resmento que V. Ex~ tem do problema da Cabal. peito até naS remarcações. Ao passo que os
__ sistemas privados de abaSteCimento exísteilMuito obrigado ao aparte de V. ~
tes, é que estão provocando o desmantelaO Sr. Mansueto de Lavor - Permite V.
mento da Cabal, via órgãos governamentais.
Ex' um aparte?
Então, quero, para não tomar o tempo de V.
O SR. NEY MARANHÃO- Com prazer,
~. Parabenlzá-lo, solidarizar-me, dizer que a
ouço V.Ext
- Cabal é wn órgão importante, necessário. Se
O Sr. Mansueto de Lavor - Senador se precisar de ajuste, de aperfeiçoamento e
Ney Maranhão, não tive o prazer de ouvir a de demissão desse ou daquele funcionário
parte anterior do seu pronunciamento, em fa- que não correspondeu à confiança no cargo,
que o façam- porque isso ocorre em outras
ce de outros compromissos no gabinete. Mas,
repartições, ocorre em toas as repartições. É
já havia tomado conhecimento do teor do seu
pronunciamento através de conversas feitas preciso saber que o sistema Ceasa não deve
ser privatizado, é um cri"'e contra a economia
no plenário, quando V. ~ esbo>ou o assunto
da população a privatização desse setor.
d.o pronunciamento de hoje. E a defesa da
Cabal como órgão de abastecimento do inteO SR.NEY MA.RArtHÃO -Já está sendo
resse público. Aliás. de'nada valem esses pla- feita.
nos, por mais redentores que apareçam pela
O Sr. Mansueto de Lavor- E o desmanpropaganda oficial: Plano Cruzado, Plano
Bresser, Plano Verão, se eles não têm como telamento da Cabal é outro crime que oCorre
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e que o Congresso, principalmente o Senado,
não deve permitir que ocorra. Muito obrigado
a V. Ex', meus parabéns pela oportunidade
com que defende o povo, defendendo a manUtenção da Cabal como órgão estatal de
abastecimento visando aos interesses públicos e controlando os avanços e a ganância
dos sistemas privados de abastecimento. Muito obrigado.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador
Mansueto de Lavor, V. Ex!' tocou nuin assunto
muito Importante neste aparte ao humilde orador que fala neste momento, o problema dos
supemercados. Aliás, por coincidência, o Senador José Jogaça é de um Estado que sofre
praticamente, todo ano, como nós, o problema da produção da cebola. Na produção da
cebola, nós temos o excesso de Pernambuco,
temos o excesso de São Paulo e temos o exceso do Rio Grande do Sul porque essa produção é feita na mesma época e todos os anos
nós vfrnos a h.ita dos produtores do Rio Grande
do Sul e São Paulo como, também, do Nordeste, jogando a cebola, muitas vezes,-no rio
São Francisco ou jogandO-a fora, porque o
preço se avilta.
Estudei esse problema, nobres Senadores
José Fogaça e Mansueto de Lavor, quando
era Superintendente da região Nordeste e é:
um problema fácil de se resolver. Como? Voltando-se a Cabal para o pequeno e médio
produtores. Nós, por exemplo, vemos que do
São Francisco sãi toda a cebola prodUzida
com irrigação. -Temos toda a área do São
Francisco irrigada- nós dependemos do São
Francisco e dependemos muito de São Pedro.
Se a finalidade da Cabal, naquela área, fosse
para prestigiar o pequeno e hiêdio produtOres,
ali no São Francisco, no Rio Grande do Sul
ou Sao Paulo, produzir-se-la o feijão,- piOdurlr-se-ia o arroz. O feijão Irrigado dá três vezes
por ano mas não produz eu tenho consciência
disso, porque reuni em Belém de Cabrobó
mais de 300 produtore~ e fiZ esta_pergunta,
e eles me responderam, simplesmente: "Sr.
Superintendente, nós não produzimos o feijão
ou o arroz nesta zona porque nós não tem
quem compre e vem o intermediário nos matar, porque ninguém vai comprar 20 ou 30
sacas do pequeno· produtor".
Mas a Cabal, esta sim, é qu~ devia estar
presente no Rio Grande do Sul, ·são Paulo
e Pernambuco para produzir gênero de pri~
meira necessidade· para o povo. Montava~se
caminhões volantes, aqueles mercados volantes, e o complemento, o que era? Era charque;
era trocar, Senador Mansueto, o nosso açúcar
- se tivesse cabeça essa gente -, levar par
a Amazônia porque o transporte, rodoviário
como V. Ex" sabe, é o que encarece a merca~
daria, principalmente no Brasil. Levar o açúcar
para a Amazônia. Lá temos o peixe sobrando
para que os caminhões, que levassem o ãçúcar, trouxessem _o peixe seco para abastecimento da população de baixa renda, que seria
distribuído pelos Proab que temos~ não só na
área do Rio Grande do Sul, como na área
do Nordeste.
Assim, haveria troca de mercadorias, fazendo-se_ com que os caustos baixassem. M~

Abril d~ 1989

Sábado 8

DIÁRIO DO CO['[GRESSQ l'iACIONAL (Seção II)

usa gente não quer. E digo mais: o medo
que os grandes supermercados têm da Cabal

O resultado operacional por sucursal é um
desastre_ (ver anexo I)._ A Amazônia, por exem·
ninguém faz idéia, porque é uma estrutura
pio, em setembro de 88, tinha um déficit ope-como disse muito bem o Senador José.
racionaJ de NCz$ 20,48. Dejaneir9 a setembro
Fogaça-:.._ importante para o regulamento do
de 8_8 o déftc[t foi de NCz $ 149,0.6. Assim,
mercado interno de abastecimento do País.
com a exceção de Minas Gerais, Nordeste e
A realidade tem que ser dita.
Bahia, isso de janeiro a setembro de 1988,
Por exemplo, hoje o mercado de ç:imento
todas as sucursais estão em déficit qperaciono Brasil está nas mãos de quatro empresas.
nal. É esta a totalidade do déficit operacional:
Senta-se à mesa e diz: o preço é este, o_ GoverEm setembro de 1988 - NCz_$ 480,80.
no não aceita, e eles diminuem produção.
Dejaileiro a setefnbrode 1988~ 1.161,67.
Exigem. Quer dizer, o saco de cimento hoje,
Senhor Presidente José Samey, Sr. ~I1istt:o
Senador, custa NCz$ 8 nl.il, quem é _que pode?
lris Rezende, soluções existem e a Cl,lrto prazo
e a base da _nossa economia d_e construçâq
para tirar a Gobal de suas dificuldades existen·
civil é o cimento. Está _nas mãos de quatro
tes e_faz~_r voltá-la às suas origens. Basta copiar
empresas. E 6 abastec:imento ~jmentar? Está _ o exemplo da Secretaria de Agricultura de Pernas mãos de quatro ou cinco empresas grannambuco. Através dela, o Governador Miguel
des, o resto são empresas pequenas que viArraes criou o sacolão do povo. Órgão que
vem porque os grandes querem. E o mais
não concorre com o setor privado como _os_
supermercados. Mas o povo pernambucano
grave, Senador Mansueto e Senador Fogaça,
é que as nossas empresas pequenas e médias,
te_rn, pelo menos, opção quanto aos produtos_
espinha dorsal de qualquer nação, estão todas
básicos.
quebradas. Todas, sem exceção! As que viO cestão do povo, tem por fina1idade enfrenvem, vivem de teimosas que são e do beneplátar o problema alimentar das camadas mais
cito dos grandes.
pobres da população de Pernambuco. Sua
V. Ex' viu ou teve ocasião de ver uma posi- atenção maior e única é o abastecimento alição; agora, no Plano Verão, de uma empresa
mentar da população carente. A cesta básica
que foi apanhada com 3 milhões de latas de
é constituída de _13 produtos, consideradossoja em seus armazéns. O Ministro da J!JStl.ça . de 1' necessidade pelos grupos mais necessipediu que wn desses di_retores, o Presidente
tados. Seus préços são compatíveis com a
dessa .organização, fosse suspenso como
realidade econômica dessas comunidades.
membro que é do Conselho Monetário NacioO -cestãO do povo tem por objetivo:
nal, porque ele estava sendo processado por
1 - in~rar o aumento da produção agtiesse problema. E o qUe .se viu? Foi o Ministro
cola do e_stado.
· da Justiça ser desmori[zado.
2 - Criar uma infra-estrutura para increO papel, a informação, a exigência do Minismentar esSe desenvolvimento e sua comer- ..
tro da Justiça foi o engavetam ente desse processo e o ·empresário, com a maior "cara-de- cialização.
-3 -Inibir os atravessadores (estes, sim, que
pau", veio completar o número de pessoas
encarecem os produtos -quando chegam ao
para a reunião do Conselho Monetário Nadona!. Vejam V. EJr'S a que ponto chegou a força éOrisuinidor).
4- Escoar a produção através de postos
dessa gente.
de revend_a_d.o .<;~tão do povo.
Então, a Cabal é um órgão importantíssimo,
5 - Dar preços bem mais baixos que os
é wn órgão que não pode, de maneira a1guma,
de mercado principalmente pela ausência do_
ser fechado, e eles estão preparando isso para
nos provar que a Cabal é uma empresa inviá- intermediário e não pagamento de fretes e
pagando melhor, por isso, aos produtores.
ve1. Mas tenho certeza de que como V. Ex',
Os resultados, em 1988, do cestão do povo
Senador Mansueto de Lavor e como o Senaforam e-Speculadores:
dor José Fogaça e a maioria deste Senado
l-Em 1988, já existiam teJ postos de_
da República, não vai deixar que isso aconteça.
revenda.
-_
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex'.
-2- Estes postos estão
quase todos os
Continuando, Sr. Presidente:
miinlCíplõS.
3 ~O programa tem convênio com:
Vendendo a Cabal, tOdo seu estoque e seu
ativo não dá para pagar suas dívidas. Só seu
~-Associações de servidores de ~ias emimobilizado é que-supera suas dívidas.
presas
A Cabal deveria, para sair do prejuízo, esta-:- Sindic.atos de feirantes
belecer uma meta de vendas para cada órgão
-Cooperativa de pescadores
O\J estabelecer para ele um limite máximo de
--Associação d.e pequenos comerciantes
de Pernambuco (Apecope)
estoques ou mesmo giro em dias.
-Mercados públicos
Para a obtenção do giro em dias basta dividir
o volume de vendas do mês pelo número de
-:-Cooperativa das lavadeira_s dos bultrlns.
4 - Os- postos de revenda da Cisagro são
dias. Pela divisão encontra-se um coeficiente
(delta x). Pega-se o volume de estoques e divi- q!Je f81 receberri semanalmente 1.409.000
de-se por este coeficiente. E o novo resultado quilos de mercadorias.
é o giro para tantos dias no mês. E o giro
5 - Cada cliente do programa adquire por
semana 1O quilos de produtos diversos.
ideal para cada mês é de vinte dias.
__
O esto-que deve ser de produtos básicOs
6-90% do público de baixa renda é atene outros essenciais, evitando produtos suple- dido nos postos de revenda_ da Osagro, chementares que não têm venda maciça. 0/er gai-Ido- a 2.roo:noopessoaS. Isto sem _consianexo V).
. derar o atend!!Tlento a todos os convênios,

ª'
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frente de emergêm::ia, etc., que são _atendidos
fora dos postos de revenda oficiais.
Graças a este programa de cestão do povo
tão bem sucedido em apenas poucos meses
de existência, o minfprodutor ru_ral tem seus
produtos melhor remunerados, evitando a intermediação e os benefícios de preços mais
ba.ixos beneficiando as popu1ações de mais
baixa renda. Essa população, que estava marginalizada do mercado consiJr:nidor, graças à
cesta básica tem acesso a esse mercad_o con-:
sumidor, regular, de gêneros de 1• necessidade. Elevam-se assim os nív:eis de nutrição
dessas populações, principalmente na zona
da Mata Sul, Mata Norte e úmida do estado.
Nessas zonas inexis~a a estrutura de abastecimento, colocando_ essas populações à mercê
dos barracões e exploradores da miséria do
povo.
O Banco do estado de Pernambuco financia
o pequeno e médio produtor_ que lhe paga
com as mercadorias. Os resultados alcançados por esses financiamentos foram o aumento considerável da safra de feijão e milho. E
as perspectivas para 198_9_ são bem mais_ arrojadas, graças à infra-estrutura néCeSSária já
implantãda.
O Governo do ·estado dé Pernambuco fez
convEmio com diversas entidades e com o
Banco do estado para a implantação de um
programa de crédito rural integrado, destinado
a cu9tear a lavoura de mamo_na, sorgo, feijão,
milho e aJgodão, na safra de 1989, visando
aumentar a produção agr'fcola do estado e
melhorar as condições sódo-econômicas dos
mini e pequenos produtores rurais.
O resuhado é que a produçãÓ ~dciuictda no
próprio estado, a preços e custos _bern_inferiores aos produtos adquiridos fará do- estado,
piupordona sua cómeréiãliZi:lçãQ_ n_Q$_ postos
de revenda ~ no cestão do povo por preços
bem inferiores ao.s pratici:dos no mercado,
transferindo esses benefídos aos-i:onsutrlido-:
res finais que são 90% da população de baixa
renda, em torno de 3.000.000 de pessoas
mensalmente, além de estimular o aUniEmto
da produção.
Tudo o que o sacolão do povo está fazendo
magistfãlmente em Pernambuco em apenas
dois anos de existência, tente:I fazer na CobãJ,
a1ertando para isso as autoridades competentes. O que vemos e co~stafamos é que o-cestão do povo, em seus dois anos de fundonani.ento, está faturando mais que toda a Cabal,
seção de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A Mesa cumpre o dever de dizer ao nobre
SenadOf Ney Maranhão que seu tempo já está
esgotado há alguns minutos.
-

O Sr. José -Fogaça -

V.- Ex~ tem esse

amargo dever.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-É,- amargo dever, mas a Mesa tein àdotado
o critério da coniplacência em vista dos longos
apartes que recebeu, mas pede a V. Ex' que
conclua porque ainda há um orador inscrito,
a quem devo dar a palavra !~o em seguida.
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O SR. NEY MARANHÃO- Muito obriga~
do, Sr. Presidente, tenho certeza de que pa~
ciênci~ de V. ~ será de imediato retribufda
com ·o- encerramento do meu discurso.
Senhor Presidente José Samey, Ministro fris
Rezende, a Cabal tem que ser salva Sua salvação está na mudança de suas estruturas. Do
contrário, vamos assistir seu fim melancoHcamente, não cumprindo ela a finalidade social
para que foi criada e como resultado de seu
fim, o povo, o pequeno, o médio e mesmo
o grande produtor ficarão· à mercê dos grandes cartéis do abastecimento do País.
Os cartéis foram a preocupação dos estadistas. O grande pernambucano Agamenon
Magalhães foi um dos politicas que sempre
teve em mira o combate aos cartéis. Tanto
assim que a ele devemos a inspiração da Lei
n<~ 4.137, de 10 de setembro de 1962. Esta
lei regula a repressão ao abuso do poder económico e no seu arl 29 diz que o abuso do
poder econômico é "dominar os mercados
nacionats ou eliminar totaJ ou parcia1mente
a concorrência". E o Decreto n9 92.323, de
23 de janeiro de 1986, que a regulamenta,
reza em seu arl 1<?que será reprimido o· abuso
de poder econômico, quaisquer que sejam
as formas que assuma, desde que caracterizadas, isolada ou simuJtaneamente, situa~
>ões de:
I - domínio dos mercados;
D- eliminação da concorrência, etc. _
Para se conseguir esta lei travou~se uma
luta de muitos anos contra os abusos do poder
económico. E esta lei é urna conquista da
liberdade de mercado dentro ~princípios éti~
cos. O estado liberal tem como princípio básico a livre concorrência. A livre concorrência
encontrou seu apogeu nos princípios do newdeal do Presidente Roosevelt O grande presi~
dente americano dizia que bom governo é
aquele que mantém equilíbrio tal que todo
o indivíduo ocupe o lugar que deseje na sociedade, nela encontre a segurança a que todos
aspiram e alcance tudo o que sua capacidade
possa lhe proporcionar.

a

Vivendo profundamente tais princípios do
estado liberal, o presidente Roosevelt combateu com intrepidez todos os holdings que,
para ele, não passavam de um passo para
o caminho da servidão econômica. Os holdlngs são a negação de um estado liberal.
O presidente americano não ignorava que
alguns hokiJ"ngs se constituíam sob bons propósitos, alguns até se diziam feitos para melhor servir à comunidade. Mas outros e outros
não fugiam à tentação de utilizar seus imensos
poderes para objetivos exclusivamente egoistas. E os objetivos egoístas nada mais são
que lucros ilimitados. E os lucros ilimitados
estão condenados no Decreto n? 92.323, de
23 de janeiro de 1986, em ·seu-·art 19, inciso
lli: "Será reprimido o abuso do poder econô~
mico, quaisquer que sejam as formas que assuma, desde que caracterizadas, isolada ou
simultaneamente, situações de: 111- aumento
arbitrário dos lucros."
Setores importantes do Brasil estão vivendo
este drama. A construção civil, por exemplo.

Somente algwnas grandes ernpresas dominam o mercado da construção em nosso País.
A Cabal não está agüentando a concorrência dos grandes supermercados. E nem poderia suportar, pois não foi feita para concorrer
cOm Quem-quer-qUe sejã: MaS Cõmõ da ainda
pode ser uma pedrinha no sapato das grandes
empresas de abastecimento, querem acabar
com ela.
E -quem está por trás das maquinações de
fechar a CobaJ, Sr. Presidente, são os que buscam Cegamente a acumulação de lucros e
mais lucros, sacrificando toda uma sociedade
cuja grande maioria é o povo sem condições
e sem vez. São manobras escusas, é a concorrência da má-fé que oprime e restringe os
direitos das vítimas dos abusos do poder econômico, seguri.do diz a lei Sherman e Oayton
riôS Estados Unidos.
Razão tinha Agamenon Magalhães em dizer
que o arbitrlo e a opressão do poder privado
.são os abusos do poder econômico, fazendo
com que nossos economistas liberais aceitem
isSo corri ·natui'allácide, Seduzidos que estão
pela lei da oferta e da procura.
A Lei n? 4.137 criou o Conselho Administrativo da Defesa da Economia (Cãde), com
jurisdição em todo o território nacional, incumbido da apuração e repressão dos abusos
do poder econômlco (arl 89). Não obstante
sua armadura legal, o Cade está impedido de
utilizar todos 05 poderes que lhe foram conferidos. Tanto isto é verdade que nos domínios
da concorrência não existe até agora uma !e~
gislação perfeita para desfazer todos 05 golpes
audaciosos que se apresentam a cada instante. Assim sendo, o que acontece entre nós
é um abastardamento dos princípios do estado liberal. Já que os trustes desprezam todos
os métodos legais, deveriam ser interditados,
suas atividades entravadas, para que os comerciantes e fabricantes modestos sejam protegidos. J:: a única maneira de _os fracos serem
defendidos. No Brasil, os fracos são a pequena
e média_ empresa. E esta empresa pequena
e média está quebrada, está falida.
A nova Constituição reprime também o poder econômico que domine os mercados, que
elimine a concorrência e aumente arbitrariamente os lucros, em seu art. 173, § 49
É urgente transformar esse artigo em lei
ordinária para dar um basta a essa gente cuja
ambição não tem medida.
Sr. Presidente, o que estão fazendo contra
a Cabal é uma ignomínia, fruto da incompetência ou da safadeza. É por isso que denuncio
este crime à Nação. Crime, sim, p_orque fechando-se a Cabal, os pobres e oS peq-uenos
é cjue vão sofrer. Mas também acuso a inércia
do Governo que não age contra essa maha
que 56 tem em mira -sufoCar e esmagar o
pequeno e médio produtor rural e indus1rlal.
· Espe_ro,- Sr. Presidente, medidas urgentes
e -eficaZes do Sehhor Presidente da República
e do seu Ministro da Agricultura.
É provérbio popular que o_ dono da casa
é sempre o último a saber o que nela acontece.
Tenho fundas esperanças que assunto tão
grave que estou denunciando da tribuna do
Senado da República seja levado em conside-
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ração pelo patriotismo do nordestino Presidente José Sarhey e dO goian<:i, Miil.IS:tro Íris
Rezende. Que eles revertam o quadro que estão maquinando contra a Cabal,- -dandO-lhe
a solução que o povo brasileiro espera, que
a Cabal seja colocada no seu verdadeiro caminho: servir bem ao Brasil, servindo aos pobres
e mais necessitados.
Para fina.Jizar, Sr. Presidente, quero dizer que
uma das provas de que se promove o esvaziamento da Cabal é a trahsferência que se realiza
a cada instante dos Ceasas qUesão patrimônio
da Cabal para a órbita dos governos estaduais.
As Ceasas ao serem implantadas o eram longe
.dos limites das cidades. Com o desenvolvimento das mesmas, suas áreas foram enor:
meménte valorizadas. E assim a Cabal está
ficando sem estas riquezas também.Sr. Presidente, como foi dito no desenrolar
deste discurso, o desempenho da Cabal deixa
muito a des_ejar, apesar de seu ótimo quadro
de funcionários. É que existem pressões políticas para colocar nos pontos chaves da_ mesma, ou seja, nas superintendências, pessoas
sem o menor preparo para tais funções. Muitas
vezes são pessoas que têm formação superior,
rrias nada entendem de comércio. Daí as sucursais serem prejudicadas. Os superintendentes, ao emergir a má administração, são
afastados por algum tempo a frn de os prejufzos serem sanados. Sanados os prejuízos, as
mesmas pessoas voltam ao cargo para continuar a desastrada administração.
Que os políticos indi(Juem os superintendentes, nada mais que normal. Mas que sejam
nomeadas pessoas que entendam do assunto.
A Cabal é um órgão que paga religiosamente todas as suas obrigações sociais; todos
os impostos exigidos...Ela não tem as facilidades das empresas privadas. Uma das facilidades, digo sem titubear, é a famosa caixa 2,
meio encontrado pela maioria das empresas
particulares para não pagar tudo que devem
ao Governo. E a culpa é do Qovernó, pois
o nosso País é- o que mais iinpostos impõe
a seu povo entre todos os países do mundo.
Estas empresas ou burlam as leis ou vão à
falência total. A Cabal, todavia, não tem tais
facilidades.
Há outro aspecto a considerar: os supermercados não se estabelecem em áreas que não
lhes dêem retomo. A Cabal, que tem fun social, investe·em áreas que não lhe dão o mínimo retomo do investimento. Apenas serve à
população mais pobre de nosso imenso País.
Corno exemplo, temos os barcos mercados
na Amazônia que, devido as dificuldades de
transporte, levam meses com as mercadorias
em seu porões para abastecerem a regiâo.
São meses sem rotatividade dos produtos.
São meses de prejuizo.

Este é o retrato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do órgão tão importante do abastecimento regulador-do povo brasileiro. Órgão es_quecido muitas vezes, principalmente, pelas autoridades do primeiro escalão do Governo. Finalmente, Sr. Presidente, vai aqui uma sugestão para que _a Cabal possa concorrer com
as empresas privadas. O Governo tem todo
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um programa especial executado ou pelo
Inan, ou pela F AE, ou pela LBA. Basta que
o Governo- proíba terrilfnarltémente estes órgãos de fazer qualquer compra que não seja

através da Cabal, Logicamente tom preços
competitivos e isto a Cóbal tem -condições
de fazer. A merenda escolar deve ser distribuída pelo Estado. Quem é o Estado? O Estado, neste caso; ·é a Cabal que tem toda t.P11a
estrutura por todo o País._Po_r que as merca-

dorias que servem a esses órgãos não são
compradas através da CoDal?-o-caso da LBA
é ainda mais grave. Uma parte das mercadorias compradas, ela compra na Cabal. E
outra parte é comprada nas empresas particulares. Para explicar isso, Sr. Presidente, será
que não há por trás interesses escusas?
Sr. Presidente, o Governo não pode abrir
mão do abastecimento regulador. E este abastecimento tem que fica_r na mão da Cabal que
é uma estatal. Nesta casa, sou um dos que
mais luta pela privatização. Louvo o comportamento do Senado qUando devolveu ao governo a mensagem n9 1/89, que autOrizava
~ venda das estatais. Não podemos -ciar um
talão de cheques em brJID.<:.Q-ªº--Çigvemo para
vender as empresas govemameota_is_ que quiser.
A Cobal é uma estata1 que deve permanecer,
pois seu interesse é eminentemente social. O
que sinto é uma falta de interesse de certas
áreas para que a Cabal cumpra sUa finalidade,
pois estas áreas mais parecem alia®s incondicionais dos supermercados, faz.endo tJJdo
para a eles ser entregue o único órgão estatal
que pode regular o abastecimento.
Tenho dito. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A Q(JE SE REFERE O
SR. NEY MARANHÃO EM SEll bJSC(JR.

so,
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NOVOS SUPERINTENDENTES.
EMPOSSADOS

Na Nordeste 1, com sede em Recüe, assumiu o cargo de superintendente o ex-deputado Ney de Albuquerque Maranhão, que declarou em seu discurso· de posse que sua plataforma de traba1ho estará voltada diretamente para as classes menos favore.ctdas, indo
de encontro às aspirações das comunidades
mais carentes, com prioridade ao abastecimento de produtos básicos, eliminando~se os
produtos considerados supérfluos. Estiveram
presentes à solenidade o presidente do PTB
na região, Ricardo Santos, o representante da
dass_e trabalhadora, B~nedlto M~quista, e outras autoridades expressivas. (Hora livre)
PRESENÇA DA COBAL NA ÁREA DA
AGROINDÚSlRIA

Já se encontra em adiantados estudOs, os
convênios que brevemente serão assinados
pela Cabal, com os órgãos da classe dos trabalhadores na agroindústria do açúcar: em Pernambuco, para implantação de postos de
abastecimento _de g1meros alimentícios, em
usinas e engenhos.
_
_ _
A proposta desses convênios foram propostos pelo presidente do Hospital Gomes Mara~
nhão, José Joventino "Zito", à direção do P1B

local, que por sua vez, encamiohou o pleito
ao Superintendente da_ SuÇt,lfsal Nordeste 1,
da _Cabal; ex-deputado Ney Maranhão.
IdênticO convêniõ s(irã aSsinado com o HoSw
pítal Goines Maranhão, para fornecimento de
alimentos àquele estabelecimento hospitalar
dos trabalhadores, nos mesmos moldes e preços que estão_ sendo a outras.entidades, como
oiNPS.

Diário do Poder Legislativo, março de 1984.

['I!';Y~'t~~
.. REDUZIR SUPÉRFWOS

O empresário Ney_ Maranhão assumiu on~
tem a superintendência da Cobal e em seu
discurso _-de posse afirmou _que a sua meta
prioritária será reduzir nos estoques da Cabal
os produtos de perfumaria, tais como a varieR
dade das pastas de dente. entre outros produtos, em detrimento dos mnsider.actos essenR
dais por exemplo, a farinha, o peixe de caixa
e a carne, que _s_ervem a classe ma_is carente:
da população.
_
No entender do novo superintendente a CobaJ existe coro a_finalidade_ de atender à classe
de menor poder aquisitivo da população e
com o. dinheiro normalmente aplicado no estoque de perfumaria, que será reaplicado na
estocag'effi dos 1O produtos básicos de consumo a Cabal. terá condições de vendê-los
a um preço mais baixo.
::....-Nossa intenção - frisou _- contandÇ>
com o ápOio da presidência da Cobal é de
jogar o dinheiro dos produtos mais sofistic_aR
dos na área mais carente e, para tanto pretendemos manter a Rede Somar e alguns supermercados com uma quantidade menor de
produtos de perfumaria.
A posse do empresário Ney Maranhão foi
prestigiada por empresários, pOlíticos, representantes da casa e amigos que, ao fim da
cerimônia, participaram de um coquetel.
Jomal do Comérdo
Quinta-feira, -22 de março de 1984
NOVO DIRIGENTE QUER
DAR "UMA ENXUGADA"'
NO ESTOQUE DA COBAL

No primeiro dia de trabalho como superintendente da CobaJ - Companhia Brasileira
de Alimentos- o ex-deputado Ney Maranhão
prometeu dar uma "enxugada" nos estoques
e destinar seus r-ecursos para serem aplicados
única e exclusivamente•na aquisição de alimentOs básicos, principal finalidade social.
Ney Maranhão, com o seu tradicional chapéu
"cowboy ~ericano" ao lado de sua
mesa de trabalho, prometeu que vai tirar toda
a "perfumaria" da Cabal, isto é, eliminar todos
os estoques aeprodutos supérfulos que ainda
São Vend_(dos nos 400 postos da Rede Somar
rios Estados de Pernambuco, Paraíba, Sergi-pe, Alagoas e Bahia.

de

-- Na linha de atendimento à baixa renda, atravéS--àõ Proab - Projeto de Abastecimento às
Populações de Baixa Renda - onde o novo
superintendente promete dedicar sua maior

1049

atenção, ressaltou que todos o~ recursos provenientes dos esto(Jues de supérfluos ainda
existentes serVirão para reforçar o sete r básico,
compreendido na oferta de feijão, farinha de
mandioca, -charque, macarrão; leite em paco~
te, óleo, açúcar e peixe saJgado. Na região
de abrangência de _sua administração, 463
mercearias revendem produtos a baixo custo,
eecife 172 pequenos comere somente
ciantes já têm convênio de _revenda desses
produtos básicos.
Diário de Pernambuco, Recife, sexta-feira, 23
-- '
- de ma_rço de-1984

-no

1984- Requerimento n9 918
Reque_reroos à Mesa. ouvido o Ple!l~o e.
cumpridas as formalidades regimentais, seja
designado na Ata dos nos_sos trabalhos legislativos um voto_ de_ aplausos pela nomeação do
ex-Deputado Federal Ney Albuquerque MaraR
nhão. Superintendente da Cabal no Nordeste,
'a começar pelo Estado da Bahia ao Piauí, teIl)OS certeza que esse Superintendente, com
comprovada motivação política e administrativa, rea1izará profícua administração_ junto às
classes pobres desta região, pois é o referido
dirigente homem que comprovou o seu amor,
o seu afeto quando Prefeito_ de Moreno~ cuidando e zelando principalmente e prioritariamente pelos pobres daquele Município.
Considerando que o referido dirigente da
Cabal é filho do nosso exRcolega já falecido
Constâncio de Albuquerque Maranhão_ e que
também foi transitoriainente Governador do
nosso Estado.
Na certeza de que toda classe política independe de compartidária, receberá o melhor
tratamento .do industrial, do político e do admiR
nistrador Ney Albuquerque Maranhão, filho de
uma das famílias mais dignas do Estado de
Pernambuco.
A Cabal tem a· finalidade de levar manutenção, alimentos e tudo que possa, dentro
do seu campo, melhorar o padrão alimentar
da classe pobre deste "Deserto" que se chama
Nordeste. Espero com a devida vêoia~ este
colegiado aprove este Requerimento de aplau~
so ao Governo~ federal, fazendo chegar às
mãos do Ministro Nestor Jost a feliz escolha
do referido homem público.
·
Justificativa: ---:- oral.
Sala das ReuniOes, em 28 de marçO de 1984
(a) Draytort Nejaim
Joel de Holliffida- José_Luiz de Melo-Luiz Freire - Luiz _Heráclio - Edgar Moury
Feinandes -José Uberato- Ivo AmaralFernando Coelho - Carlos Portó- ..:.:.::·oeraJdo
Barbo&a- Gonzaga Patriota- Antonio Benjamim -Argemiro Pereira -Adalberto Farias
- Henrique Queiroz - Inaldo Uma - Ferreira Lima F1lho- Severino Cavalcanti- _Ribeiro Godoy- Severino Otávio - Murilo Paraíso - t-fugo Martins ~ Paulo Marques Luciano Siqueira - Arthur Lima Cavalcanti
- Torquato Ferreira Lima- José Aglailson
-Roosevelt Gonçalves.
Diário do Poder Legislativo, Sexta-feira, 30 de
março de 1984
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

NEYTEM NOVAS
DIRElRIZES PARA A COBAL

O superintendente regional da Cobal, empresário Ney Maranhão, do PTB, seguiu ontem
para Brasília, a fim de manter os primeiros
contatos com a alta direção da empresa.
Em Brasil ia, Ney Maranhão vai expor ao pre-

sidente nacional da Cabal, _C_arlos Fernando
Zuppo, todas as diretrizes que planejou para
a sua gestão, enfatizando, com absoluta prioridade, o atendimento das camadas mais carentes da área do Nordeste sob a sua administração, compreendendo os EStados de Pernambuco (central), Alagoas, Sergipe, Bahia e
Paralba. Asstm serão eliminados mais de 400

- díveis aO povO, pois -eStamoS conscientes do_s
efeitos da profunda crise social que atravessamos.
Enfatizou mã:is o Sr. Ney Maranhão-- Necessitamos da imprensa para transmitir ao povo adimensão sciciai dos nossos programas.
Já contamos com o integral apoio do presidente Carlos Femãndo Zuppo e sua equipe,
nosen:tfdo de ampliarmos todos os benefícios
possíveis em favor das áreas de baixa e média
rendas, identificados como estamos com as
origens do projeto que ensejou a criação da
COBAL, nos idos de 19_62, em pleno governo
trabalhista Inclusive é oportuno destacar o
que disse em recente discurso de posse o
nOsso presidente Zlippo, quando salientou,
com autenticidade, que a preocupação de
conseguir melhores preços para o alimento
das classes assalariadas de baixa renda inspirava o -projeto de conter o custo dei diStribuição. Desde logo não repudiava o lucro, porém
enfatizava" o resultado sodal.
O Sr. Ney Maranhão_ regressará na próxima
quarta-feira e concederá entrevista acerca das
novas medidas que serão levadas a efeito pela
atual direção da COBAL - Nordeste.

itens da chamada perfumaria, na qual predominavam produtos que comprometiam intei·
ramente os reais objetivos sociais e prioritários
da Companhia BraSileira de Alimentos.
Ney Maranhão regressará quarta-feira e
concederá entrevísta a cerca das novas medidas que serão levadas a efeito pela atual direção da Cõba1-Nordeste.
A Assembléia Legislativa do Estado aprovou, por unanimidade, requerimento de autoria do deputado Drayton Nejain, de congratulações com as autoridades federais pela escoAplausos_da Assembléia Legislativa
lha do empresário Ney Maranhão para a SupeA
Assembléia Legislativa do Estado aprorintendência Regional da Cabal. O parlamentar traçou o perfil do empresário, do político -vou, por unanimidade, requerimento de autoe do amigo, fllho de uma das mais tradicionais ria do deputado Drayton Nejaim de congratulações com as autoridades federais pela esco-_
famílias de Pernambuco, cujo chefe, o ex-deputado Constâncio Maranhão, ocupou diver- lha do empresário Ney Maranhão para a Supesas e importantes funções públicas, inclusive rintendência Regional da COBAL. O parlamentar traçou o perfil do empresário, do polío Governo do Estado, interinamente.
tico e do amigo, filho de uma das mais tradiO Deputado Newton Cãmeiro, também em
requerimento, formulou votos de aplausos Cionais famílias de Pernambuco, cujo chefe,
com o ex-prefeito de Morena e ex-deputado o ex-Deputado Constâncio Maranhão, ocupou
federa] Ney Maranhão pela sua investidura na diversas e importantes funções públicas incluSuperintendência da Cabal, em virtude do sive o Governo do Estado, interinamente.
O Deputado Newton Cameifo também em
acordo celebrado entre o Governo Federal e
requéiirileilto, formulou votos de aplausos
o Partido Traba1hista Brasileiro.
com o ex-prefeito de Moreno e ex-Deputado
Jornal do Commércfo~ Recife - domingo, 8
Federal Ney Maranhão pela sua investidura
de abril de 1984
na Stij:>erüi.tei'lâência da COBAL. em virtude
do acordo celebrado entre o Governo Federa]
NEY MARANHÃO AARMA
e o Partido TrabaJhista Brasileiro.
QUEACOBAL
DiáriO CIO Maranhão - Recife, Domingo, 8
É DO POVO~~
e Segunda, 9 de abril de 1984.
O superintendente regional da COBAL, empresário Ney Maranhão, seguiu ontem para
NEY Mi.IDA
Brasilia, a fim de manter os primeiros contatos
FILOSOFIA
com a alta d.ireção _d_a empresa.
DACOBAL
Em Brasilia, o Sr. Ney Maranhão vai expor
ao presidente nacional da COBAL Dr. Çarlos
O superintendente regional da Cabal, Ney
Fernando Zuppo, todas as diretrizes que plaMaranhão, viajou, ontem, a Brasüia, a ftm de
nejou para a sua gestão, enfatizando, com ab-. manter os primeiros cantatas com a alta diresoluta prioridade, o atendimento das camadas
ção da empresa. Ele vai expor ao presidente
mais carentes da área Nordeste, sob a sua
nacional da CobaJ, dr. Carlos Fernando Zuppo,
administração, compreendendo os Estados - todas as diretrizes _que planejou para a sua
de Pernambuco (central), Alagoas, Sergipe,
gestao, enfatizando, com absoluta prioridade,
Bahia e Paraíba. Assim serão iluminados mais
o atendimento às camadas mais carentes da
de 400 itens da charoad_a perfumaria, na qual
área Nordeste, sob a sua administração, compredominavam produtos que comprometiam
preendendo os Estados de Pernambuco (ceninteiramente os reais objetivos sociais e prioritraJ), Alagoas, Sergipe, Bahia e Parruba. Serão
tários da Companhia Brasileira, de Alimento_s. .eliminados mais de 400 itens da cfiamada
-Vamos levar a Cabal ao povo- afirmou
perfumaria, na qual predominavam produtos
.que comprometiam inteiramente os reais ob-o Sr. Ney Maranhão - e desta filosofia não
nos afastaremos. Ao invés da perfumaria, op- jetivos sociais e prioritários da Campanha Bratamos pelos alimentos básicos e imprescinsileira de A1imentos.

Abril de 1989

-Vamos levar a CobaJ ao povo-=- afrrmou
o sr. Ney Maranhão- e desta filosofia não
nos afastaremos. Ao invés da perfumaria, optamos pelos alimentos básicos e imprescindíveis- ao povo, pois estamos conscientes dos
efeitos da profunda crise social que atravessamos.
Enfatizou inals O Sr. Ney Maranhão:
-Necessitamos da imprensa para transmitir ao povo a dimensão social dos nossos
programas. Já contamos com o integral apoio
do presidente Carlos Fernando Zuppo e sua
equipe, no_ sentido _de ampliarmos todos os
beneficias possíveis em favor das áreas de
baixa e média rendas, identificados como estamos com as origens do projeto que ensejou
a criação da Cobal, nos idos de 1962, em
pleno governo trabalhista. inclusive é oportuno
destacar o que disse em recente discurso de
posse o nosso presiderite Zuppo, quaildo salientou, com autenticidade, que a preocupação de "conseguir melhores preços para o
alimento das classes assalariadas de baixa rendã inspiálVã o projeto de conter o cUStO da
d.istribuiçã.o._Desde logo, não repudiava o lucro, porém enfatizava o resultado social".
O Sr. Ney Maranhão regressará na próxima
quarta-feira e concederá entrevista acerca das
novas medidas da Coba1. (Diário de Pernambuco -Recife, domingo, 8 de abril de 1984.)
~ NEY MARANHÃO & COBAL

Anunciando melhorias no setor de abastecimento da CóDal,-fõmou pOSse o nosso amigo
Ney Maranbão. Grande número de amigos foram abraçá·lo e desejar êxito na missão que
lhe foi entregue. Ney que entende de abastecimento, vai aplicar um plano de trabalho no
sentido de conceder ao consumidor - carente- um melhor abasteclmento de gêneros
alimentícios. Wa/detárfo Guedes.
(INFORMAL- alerta geral, abril84)
NEY DEFENDE NOVA
POÚTICA PARA A COBAL

O Superintendente Regional da CÇbal Nordeste I, Sr. Ney de Albuquerque Maranhão,
regressou ontem de Brasília. Partlctpou do I
Encontro Nacional dos Superintendentes- da
Companhia Brasileira de AlimentoS, levado a
efeito pelo presidente da empresa, Dr. Carlos
Fernando Zuppo.
O Sr. Ney Maranhão reafirmou a sua posição-em favor de medidas prioritárias para a
Cob<II-Nordeste I, no campo do abastecimento; objetivando uma politica soda] de atendimento das camadas de média e baixa rendas
e assim curripriildo integralmente a filosofia
que fundamentou a sua própria criação.
Confessando-se satisfeito coni. os resultados aJcançados com a sua viagem ao sul do
Pafs e os cantatas mantidos com as autoridades federais, o Sr. Ney Maranhão concederá
entrevista à imprensa analisando todos os ângulos das previdências que espera executar
a curto prazo.
- Assumiu a Coôrdenadoria de Comunicação
Social, o jorna1ista Celso Rodrigues.
(Diário da manhã - Recife, Sexta-feira, 13
de abril de 1984)
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DIÁRIO DO CONGRESSO, NAOONAL (Seção li)

NEY MARANHÃO
Aliás é antiga a idéia das padarias passarem
a vender outras mercadorias, a exemplo do
O Deputado José Thomás, do PDS alagoaque já faz com o leite, de fonna a ocupar
no, elogiou a atuação do ex-Deputado Federal
as horas ociosas de seus funcionários ...Em
Ney Maranhão, atual superintendente da Caalguns casos as padarias terão até que admitir
bal em Pernambuco. O parlamentar da terra
novos empregados, mas mesmo assim a AIPP
dos marechais, que se tem insurgido contra
se compromete a vender os produto-s da Cabal
a linha imposta pelo Governo, relatou na Câa preços inferiores aos oferecidos pela rede
mara dois pequenos episódios que, a seu ver,
Somar. A AIPP chegou mesmo a pensar na
ilustram bem a razão do desgaste do Governo
implantação de_ uma central de al;:lastecimento
dentro do partido.
Relatou o parlamentar que no dia 24 de -- de cereais, para fornecer ess~s mercadOrias
aos seUS asaociados, a fim de que as oferecesjaneiro deste ano pediu ao diretor-geral do
sem aos consumidores a preços baixos. "AgoDepartamento de Pollc_ia Federal, coronel
ra, com essa nova administração da Cabal,
Moacyr Coelho, a remoção do seu conterrâfoi possível o entendimento e os panificadores
neo do Pará para Alagoas. No dia 27 de_março
até o final de maio próximo estarão vendendo
recebeu uma resposta polida informando que
prOdutos da Cobal à população.
o pedido não podia ser atendido porque o

DPF tem critérios próprios para remoç-ão de
pessoal.
---

"Curiosamente-assinala o Deputado José
Thomás - no dia 2 do corrente me dirigi
ao Dr. Ney Maranhão, ex-Deputado Federal
e atualmente superintendente da Cabal em
Pernambuco, pedindo a transferência de outro
conterrâneo de Penedo para Macei6. Dois dias
depois recebi a resposta positiva."
"t- ·curioso ........ conclui - que um órgão entregue ao PTB, partido ao qual não pertence,
demonstre sensibilidade e presteza no atendimento a um deputado, enquanto o outro nos
dá justificativas ponderadas, mas não nos
atende. Deixo aqui um protesto veemente contra a atitude do diretor_-geral do DPF, que é
atenciosa, mas inócua. E de _atenções sem
efeitos práticos estamos todos fartos."
(Diário de Pernambuco~ Recife, quarta-feira,
18 de abril de 1984.)
PADARIA VENDE
PRODUfO DA COBAL

A Cabal- Companhia BrasJ1eira de Alimentos - vai anexar à sua rede de_ dist,ribuição
de produtos aproximadamente 400 pequenos
comerciantes, apartir do próximo mês. As padarias, especialmente as _localizadas na periferia da região metropolitana, passarão a vender de 25 a 30 produtos básicos à população,
a exemplo do que já faz a rede Somar.
Entendimentos a esse respeito estão sendo
mantidos entre a Assodação das Indústrias
de Panificação de Pernambuco e Superintendência da Cabal no Estado. Os primeiros cantatas já foram mantidos pelos senhores Nei
Maranhão, da Cabal, e Oiniz Bra_vo, da AIPP.
Isto permitirá que as panificadoras ofereçam à população produtos como feijão, müho,
arroz, óleo, carne e outros, a preço consideravelmente reduzido. O Sr. Piniz Bravo revelou
a intenção de poder proporcionar aos compradores de pão, produtos de primeira necessidade "que é exatamente o que a Cabal prefere oferecer ao povo. Nossa atividade principal é o fabrico e a comercialização de pães,
bolos e biscoitos. A venda dos produtos da
Cabal entra como atividade suplementar, ao
contrário do'Jque ocorre com os supermercados que têm padaria, onde a comercialização do pão não é sua atividade maior", disse
o Sr. Diniz Bravo, da AIPP.

ae·

Diárjo
Pernambuco 26 de abril de 1984.)

Recife, quinta-feita,

Diniz Bravo confirmou o acordo que vem
mantendo com a Companhia Brasileira de Alimentos (Cobal)~ no sentido de que a rede de
padarias passe a vender gêneros alimentkios
daquela empresa, oferecendo aos seus consumidores alimentos básicos como feijão, arroz,
óleo, farinha, charque, etc. a preços reduzidos.
A Cabal irá fornecer entre 25 e 30 produtos
a cerca de 700 padarias, que passarão a func_ionar do mesmo modo que a rede Somar,
com a diferença que a margem de lucro será
menor. Adiantou o Presidente da AIPP que
a at:Mdade principal das panificadoras é a fabricação e comercialização de pães, bolos, bolachas e biscoitos e que a comercialização
de outros Q"ênerOs decorre do interesse em
colaborar com a Cabal cujO superintendente,
Ney Maranhão, "tem revelado o des_ejo de servir à população da melhor forma possível. Desta forma, os panificadores estarão ajudando
ao mesmo tempo à população e ao Governo".
(Diário de Pernambuco 27 de abril de 1984)
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entidade estatal, é particularmente incômodo,
pela total impossibilidade de a empresa obter
apoio direto oU indfreto do Governo Federal,
cujo desafio mafór na luta contra a inflação
está na necessidade_ extrema de redu'ção do
déficit público. Desse modo, C9ntar cpm recursos provenientes dos cofres públicos é
uma perspectiva absolutamente fora de questão:
-Assim, no âmbito interno urge a adoção
de um conjUrito de medidas, de cunho .s.-,n~a
dor, raâorializador e de natureza autofinanciada, que assegurem à empresa plenas condições de operar com equilíbrio de resu1tado,s
(isto é, operar de forma auto-sustentada) e
cumprir o seu papel institucional.
O objetivo desta Exposição é suriteter a consideração d~ Vossa Senhoria uma proposta
de tais medidas.__çuja implementação, a nosso
ver, deve_ r_eceber a_mais alta prioridade de
toda empresa.
Das nossas vinte sucursais~ no período de
janeiro a setembro deste ano, apenas três
apresentaram resultados operacionã.fs positivos: Minas Gerais, Bahia e Nordeste r. As de;mais obtiveram resultado oposto. NO conjunto, a posição de déficit operacional acumulado
n9 referidç período atinge a _importância de
_Cz$ 1.161;0 milhões (ver Anexo 1). Por outro
lado, agrava-se a posição de endividamento
e se constata acelerada deterioração nas disponibilidades financeiras de instituição. Débitos vencidos junto a fornecedores nacionais
e regionais, inclusive- de Produtos básicos, têm
acarretado desgastes à credibliidade da organização, a ponto de já estar comprometendo
seriamente as atividades_ normais e de reposição de estoques, ger~mdo o afas~amento
progressivo da clientela e a desmotiva_ção_~do
corpo funcional

Recife, sexta-feira,

COMPANHIA BRASILEIRA
___ DE AUMENTOS- COBAL
ExposiçãO de Motivos Direc n~ 080

de 3-11-88
Senhor Diretor Presidente,_
A análise dos principais indicadores de de·
sempenho das sucursais da empresa revela.
no mínimo, uma situação preocupante: baixos
volumes de estoques, de vendas; pesada estrutura de custos e conseqüente resultados
negatiVos ·no-plano operacional.
Esse quadro tem a ver com a própria conjuntura do País, que apresenta, no momento,
elevadíssimos níveis de inflação, entre outras
dificuldades, tomando extremamente difícil a
atividade econômica. Mas não se pode deixar
de reconhecer que existem problemas tipicamente endógenos, que se refletem sobretudo
no desequilíbrio entre receitas e custos, nas
inadequadas politicas de estoques e na insuficiência do fluxo de ca_ixa da maioria das sucursais.
Por outro lado, é de se considerar que o
momento presente para a Cabal, enquanto

A primeira medida que se impõe, portanto,
se refere ao saneamentO qualificado desses
débitos, de forma a recuperar a credibilidade
da empresa e normalizar as relações c.om os
fornecedores, sobretudo os nacionais e os de
produtos básicos. A Cobal precisa ele'lar as
arrecadações de_se_us programas próprios. Para Isso, é imprescindível que haja fundamentalmente a recomposição e qualificação de
seus estoques, uma vez que capacidade instalada e recursos materiais e de pessoal a empresa já tem amplamente disponíveis. Sem
o saneamento de .tais_ débitos, não há como
processar a desejada reconstituição dos estoques e nem atingir o objetivo de elevar suas
vendas a nível dos programas próprios. Cabe
registrar que os recursos para essa finalidade
devem ser apartados pela matriz.

Ainda em termos do saneamento financeiro
e a fim de que as sucursais possam adqtoirir
condições para equilibrar seus fluxos de_caixa, __ _
é necessário também que haja o congelamento por tempo a ser determinado de seus "contas-correntes'' com a matriz (quando estas forem negativas), assim como dos e(npréstimos
a elas concedidos e ainda não retomados.
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Entretanto, as medidas acima por si só não
bastam. É fundamental, por outro lado, que
osatuaislirnltesdasLinhasdeCréditovenham

dob-ra· e~ re~tirsos:já empenhad~s (isto é, ~ecursos que já foram de$tinados_às sucursais_
e ainda não retomados) e recursos a empe-

a ser_ ampliados, com o objetivo de propor-

nhar {ot,~._seja, dinheiro novo a ser destinado
às sucursais). Os primeiros se referem a:
a) liberação de produtos dos esto_ques estratégicos, recentemente ocorrida, no valor
global de..................................._._................................. .
CZ$ 1.411,5 milhões.
______ _b)_c~ursos_Já liberados, em termos de linha
de crédito, que atingem o montante de ............. .
Cz$ 883,2 milhões
c) congelamento do conta-correntes. no
total de _______...._ ..,_..___.,..._ ..._____ ,~
Cz$ 866,0""milhões_
d) congelamento dos empréstimos conceelidas às sucursais e ainda não retomados .........
Cz$ 1.472,0 ·milhões
Subtotal ...................................................................
Cz_$ 4.632,7 milhões
Qüarlfo aos -recursos a einpenhar, tem,:,se:

danar às Sucursais irriediato poder de compra

de produtos básicos, em boas _condições de
competitividade._
A outra vertente do conjunto de providêndas que se impõe diz respeito à necessidade
de redução dos custos de operação das sucursais e matriz, com a finalidade de reduzir o
máximo suas estruturas de custos. É absolutamente impossivel, com base apenas nas atividades operacionais e mercadológicas, conse-:
guir resultados (lucrativldade) suficientes para
cobrir, por serem excessivos, os custos diretos
e indiretos da empresa. O grau de concot·
rência no mercado não tem permitido ganhos
expressivos a nível do processo de comercialização. As margens de_contribuições oriundas
desse processo têm sido restritas, sendo que
este não é um problema exclusivo da Cabal,
mas das empresas, de modo geral, que atuam
no mesmo setor de atividades.
O que diferencia eSsas empresas Oa Cabal
é que elas são ágeis, flexíveis e mais eficientes
nos seus esforços de ajustmentos em face
da crise. Outro fatOr de diferenciação são a.s_
aplicações financeiras: enquanto a Cabal sópode realizar operações em segmento- cativo
do mercado (Selic), cujas remunerações são
reconhecidamente inferiores, as empresas pri~
vadas aplicam através ae·agimtes que lhes
propiciem a maior feritãbilidade possível. Nes·
se aspecto, que tem importância capital, a nossa organização também está em flagrante desvantagem em relação ao setor não estatal.
Daí porque, como contrapartida à canali·
zação pela matriz de recursos para o saneamento financeiro, a implementação de medi~
das, algumas drásticas e impopulares, visando
a rigorosa diminuição de custos operacionais
e, sobretudo, administrativos {os chamados
custos indiretos), é um cOmpromisso que de~
ve ser integralmente assumido pelas sucursais. Nesse sentido, a título de parâmetros,
fazemos constar no Anexo II um quadro de
metas para as sucursais, a serem perseguidas
já a partir de novembro do corrente, com o
propósito de enxugar os ·custos da empresa
e, assim, viabilizar a obtenção de equihbrio
econômico-fmanceiro no plano operacional.
No referido Anexo constam também metas
de arrecadação e de margens de comercia·
lização, com íguaiSfmalidades.
Curnpre··tes5a1tar que o apoio financeiro,
dentro da concepçãtHetro explicitada, sedes-

a) pagan:e~ de débitos venddos a fome.cederes nacionaiS ....................................................
Ci$ 181,0 milhões
- · b) pagan:ent? de débitos vencidos a fomecederes reg1om~1s .....................................................
Cz$ 534,0-milhões.
c) reCursos referentes ao atual sa1do da linha de crédito acrescidos da parcela corres~
:Pondente à ampliação proposta dos limites
desse mecanismo de apoio.................................. ..
Cz$ 1.341,8 ffiilhões
..
Subtotal ................................................................ ..
Cz$ 2056,8 milhões
Total Ger'al
Cz$ 6.689,5 milhões
O quadro que compõe o Anexo lU detalha
a nível de sucursal os recursos qu~ foram e
os que serão carremados. assim como suas
cOrrespondentes destinações.
·
Com telaçà;o aos fornecedores nacionais,
sugere-Se também a imediata cen~alização
na matriz da negociação ·das condições de
compra e dos pagamentos às 21 prindpais
empresas enquadradas nessa categoria, nos
moldes previstos no Sistema de Relacionamenta com os Fornecedores Nacionais -Sifor, já em execução. Essas empresas se
acham arroladas no Anexo IV.
Como último item de nossa proposta, há
que se a dotar, a nível de matriz, um rigoroso
esquema de acompanhamento e de supervisão das medidas adotadas, seus resultados
e seus__ desdobramentos, de forma a se dispor
- de um continuo processo de avaliação, para
medir a eficácia do projeto_ e_ identificar as ne- ·

cessidades de c·o-ITéçãO de .rumos. Esse es- quema de acompanhamento e as principais
diretrizes operadonais se encontram descritos

no Anexo V.
Cumpre considerar, Senhoi' Presidente, que
as medidas ora sugeridas constituem uma
proposta mínima de trabalho e foram concebidas já levando em conta as atuais disponibilidades financeiras da matriz, assim como os
seus encargos para os meses de novembro
e dezembro _deste ano ( imposto de renda,
folha de pagamento, encargos sociais etc;.).
- Assinale-se qUe esta proposta tem por escopo ·a propósito fundamental de a curto prazo
Lm~s de_ d,ezembro de 1988) fazer com que
pelo menos dez sucursais venham a apresentar resultados operacionais positivos, ganmtindo, assim, o equílibrio de resultados de operacionais para a eni.presa como um todo. Com
relação às demais sucursais, pretende-se estabelecer um esquema de gradual reversão de
tendência, a médfo prazo, até_chegar ao ponto
de que as mesmas venham a operar no equilíbrio o_u- corri suP,eráV:iC
Ademais, estabelecidas as metas de vendas.
margens, redução de custos e diretrizes operacionais para as Sucursais, em busca da recuperação da empresa, Imperioso que a matriz
também se faça presente nesse esforço conjugado, devendo cada diretoria negociar e oferecer sua justa parcela de contribuição.
Dentro desse contexto poderiam ser arrolados, entre outros, os seguintes (itens que podem e devem merecer ação saneadora:
Estrutura Orgafiizacional
Quadro de Pessoal
Energia Elétrica
Telefone

e

Material de Expediente
Guarda e Vigilância
Cópias, revelação e autenticações
Manutenção e conservação de bens patri·
moniais
Gastos com bens, equipamentos e instalações
Reformas em Geral
Assim, Senhor Presidente, a adoção de medidas racionalizadoras, também nível de ma·
triz. sem sombra de dúvidas contribuirá não
só para a redução de custos, nece~sária ao_
moinento, mas também ensejará o imprescindíveJ efeito demonstração junto às nossas
sucursais conferindo maior legitimidade ao
presente programa" de ajusteS como um todo.
Atenciosamente, Rinaldo Junqueira de Barros. Diretor Comercial.
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S~bado

AIYEXOU!
COMPANHIA_ BRASILEIRA_ DE ALJMENTOS- COBAL
OIRETORIA COMERCIAL - DlflEC

RECURSOS FINANCEIROS NECESSÂRIOS

_

AO-SANEAMENTQ_OA_S EXIGIBILIDADES DAS SUCURSAIS (REFINEC)

s

u

c

R
E

L iberac:âo

L lnha de

Estoques

Crédito

Estratêg.

Utilizada

2
BA
MG
PE
RS
GO
PR

CE
MS
RJ

se
AM

RO
PA
PJ
MA

Cz$MiJ

RECURSOS JÁ EMPENHADOS

Con9e 1 amento

e/cor.

6

88.000
16.000
;3Q.OOO

40.000
53.00.0
45.000
100.000

o

o

36.00Q

70.000
6.000
6_Q.OOO ..... 233.000
4,000
a~2(Xr
37 .uoo
3LOOO
51.000
41. 00"0

sz.ooo
se_.ooo·
o

PB

ES
SP

COOAL 1.411.500

10 •.000_

o
o
. 233.000
o

91.õ00

tQO.ooo-·· 517.~
103.000
157.
100.000
.3S9.000
33.000
173.000
'3B4.000
175.000
'87.000
150.000

36.000

115.000
-.n.uoo

2.000

233.000
157.000
135.000
113_4.000"
185.000
193.00J
178.500
167 _()()j ..

o

- 48.000

o

_)04.000
102.000

100.000
72.'(X)J
85.CXXI
67.000
10.000

866.000

1. 47~2.000

3.000
8.000

883.200

378.000
10LOOO
378.000
108.000
424.oo.J-

]35. (:XX)

sa."õoo

"10.UQO
53.000
S!;i.OOO
34.0005_3 ,_OO_Q_ -4.0QO
6<l-000
43.oao·--'-=--6r:ooo
52.000
48.000
__ p
7.500
o 55.000

OF

(2~3•4+!5)

3

2-40.000
32.000165.000
8.000
155.000
15.000
124.000
-12.000''
150.000
58.000
132.000
25.000
72..(XX) --·

RN

Subtotal

l;.mpr-ést-.

4.632. 700

Cz$MiJ
RECURSOS A aPFNiAR
-Total

Linha de Crédito
Pagamento de Fornecedores
L Imite

Na c 1ona l Reg iona 1 Tota-l

Anterior

6
37 .oo_o
10.000

6.000
19.000
8.000
10.000
5.000

o

1.000
5.000

o
o

16.500
4.000
5. 700
3.000

o

23.500
3.300
24.000
181.000

10

o
o
o
95.000
o
48.000
77.000

o
o
o
.Q_
o
. o
o

60 .. 000

o
o
o

37.000
10.0-00

6.000
114.000

8.000
58.000
82.CXXI

o

1.000
5.000

Q_

o
16.500
4.000
65.700
3.000

o

23.500
67.000 ·- 7,0.300
187.00.0 - 211.000
53-:1.000

715~000

Saldo
Dlspcnívet

12

11

100.000
00.000
47.000
100.000
tOO.OOQ
55.000
.o
l_QQ,_OQP
100.000__ - 100.000
70.000
o
100. OQO
40.000
48. 200
40.000
100.0"00
48.000
511,000 =--7.000
64. óoo
100.. 0.00
33. uoo ___Q3. 000
75.ooa-·s5;ooo
55.QQO:._
o
11.00_0
64.000
l:JQ.OQQ
10.000
67.000o
60. OQQ .- -~_1_2,jJOO
47.000
47.000
. 100. 000. 45.000

JA567.:200

Novo
L imite

684.000

-"-

_150.000
150.000
150.000

zoo:ooo

150.000
1ÇIO.OOO
150,000
100.000
100.000
70,00.0
tOQ. 000
50.000.
75.000
90.000
. 80.000140.000
. 12Q__QOO

-tOõ.ooo

so;ooo
100.000
2,225.000

'-"vo

Saldo

13

Subtota 1

Geral

(9~

(6"+-f4T-

1_3)

15

"

147.000
110.000
97.000
l07_.000
111.000
105.000
214.COO
100.000
150.000 -~ _l58.CC()
30.000 -----88.000
172.COO
. 9U.OOO
91.800 -- 91.800
49.000
48.000
.
24.000
19.QOO
64.000
6~.000

525.000
208.000
489.000
322..000
"582.,000
179.000
689.000
249.000
388.000
19_7_,QOO
4-'18.000
200,_000

1)0.000

50.000

65.000
35.000
27.000.
60.000
53.000
52..000
50.000
45.000

81.500
39.ciõo
92.700

~314:5do

.. 63 •.000

247.~

1.341.800

196.000.
7QO

-~~7.

53.000.

238.000.
268.500
120.300. - 298.800
256.000
429.009

75.500

'

2:056.800 6.689.500

r
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ComplementandO nossas Observações, podemos citar o Anexo ~ do plano de ação, onde
temos os resultados operadonais das 20 sucursais da Cabal no -pei'fodo -de jan a set/88
e que apenas 3 aparecem com resUltados positivos sendo o "prejuízo" das 20 no valor de
NCZ$-1.161.70 e a posição da diretoria sem
tomar nenhuma medida para sanear o quadro
que se apresentava e apresenta.
Não existe até o_ momento (fev/89) nenhuma política/plano ou diretrizes por parte da
diretoria comercial para tentar solucionar ou
amenizar os problemas da empresa.
Como pOde--se Observar naS aná1ises dos
balanços da empresa, após a diretoria atual
ter assumido, os resultados têm sido cada ano
pior, ou seja: 01.01 à 31.12.85 =
cz$-58.596397,00 lucro
01.01 à 31.12.86 = cz$ 52.774214,00 lu:-cro
01.01 à31.12.87 = CZ$1.164.838;001ucro
01.01 à 31.12.88 = cz$ 4.500.000,00 prejuízo
Reforçando nossa observação, após a posse
da Diretoria atua1, (out186) tivemos uma queda
brutal do lucro de Cz$ 52.774,214,00 em 1986
para cz$ 1.164.838,00 em 1987, continuando_
o desmando e/ou incompetência com o pre~
juízo de cz$ 4.5oo.ooo;oo em l 988. É lastimável que a incompetência, os desmandos, a
omissão dos homens que deveriam fazer a
empresa mais eficiente e eficaz, leve~a à falência, deixando um património físlco/hwnano
a1tamente qualificado e de Segurança Nadona! esfacelado e ocioso.
As demissões de fun,..cionários com
10,15,20 e até mais anos de serviÇo, deixando
em desamparo as famílias daqueles que deram toda sua v:lda pela empresa, enquanto
que os responsáveis pela sua falência continuam a desfrutar de toda mordomia que o
"cargo" lhe oferece.
Onde estamos? Qtie País é este?

além dos asp-ectos-de rotina; os seguintes pontos que, neste momento setronam prioritários:
a - anális,e das pesquiSas de preços da praça (acertos conforme item 02 aciina) e conscientização do gerente do órgão da agilidade
necessária;
b- giro de estoques;
c-Contas a receber;
d-avaliação dos custos (pessoal, fretes,
energia, reembolso de quilometragem, etc);
e - coordenação na formação de estoques
visando a adequada corriposição;
f- acompanhar o cumprimento das metas
de vendas estabelecidas pela Sucre.
4. Estabelecer urna meta de vendas para
cada órgão, bem como de sua margem de
comercialização sobre a receita liquida, de forma que essa Sucre venha a apresentar os resultados contidos no anexo II B e C
Para cumprimento dessas metas, convém
estabelecer uma política agressiva de vendas
com promoções e incentivos aos servidores
dos órgãos.
5. Fornecedores Nacionais- Sifor.
Centralizar as negociações das condições
de compras e pagamentos dos maiores fornecedores da companhia, definindo cotas de
compras para cada sucursal a exemplo do

SUCRE

••
""SP60.
NE I
NORTE
RJ
RS
RS
DF
ES
CE
PR

se
RO

AIYEXOV-A

..

DIREfRIZES OPERAOONAJS

1. Coordenação mais éi.tiva sobre as con~
tas a receber, com acompanhamento direto
das gerências, implementando:
a - medidas de agilização periódica e
constante do processo de cobrança junto aos
varejistas da Rede Somar;
b- medidas de suspensão de fornecimento aos convênios que venham processando
pagamento em prazos superiores a 15 dias
com atrasos, suspensão esta que deverá permanecer mesmo após a liquidação do débito
pendente.
2. - Promover acompanhamento rigoroso
na política de reajustes de preços visando evitar descapitalização da Sucre em face da situa~ão inflacionária. Deverá ser acompanhado o
volume de Comuhidi:Ções de Débito/Crédito
- CDCs por Cada órgão vinculado a essa
Sucre, bem como o volume geral da Sucre,
comparando-o aos e_stoques I giro, confonne
Normas em vigor (CT Circular DIREC I n~
086/88).
3. Ativar o processo de supervisão da Sucre sobre os órgãos operacionais, analisando,

BA

PB

MS
PI

RN

cn.;. outubroo

venda diao
estoques linaiso
dividido por.

que já vem sendo praticado com: Nestlê I Cica
I Co1Qate-Pa1molive (em conclu$ão).
São eles:
Gessy Lever
Lab. Anakol
GrUpo CoOpiersucar-(açúC::ar/saJ)
R. M. Brasil
Disbra (Santista! Sanbra/Samrig)
Johnson e Johnson

E!ti
Peixe
Arisco

Fiat Lux
Gargill
Olvebra
Amorim Primo (açúcar)
RAN (açúcar)
Sadia
Quaker
SãoBraz
Gillete
6. Com referência à formação de estoques, deverão ser adotadas as seguintes me
didaso
a - Estabelecer para cada órgão wn limite
máximo de estoques ou mesmos, giro em
dias de tal _forma que essa Sucre venha a apresentar os seguintes volumes de estoques fi~
nais, em dias.
4

>.OV.

DEZ.

JAN/89

60
30
30
30
30

60

60
25
25

45

30
30
30
30
30
30
30
30
60
30
30
30
30
30
30

OBS.: Para obtenção do giro em dias, basta
dividir o volume de vendas do mês pelo número de dias. Encontrando-se um DelU:t X dividir
o volume de estoques por esse Delta X
Ex. ovendas mês outubroo 10.000
N•

Abnlde 1989

31
3225,80 (Delta X)
70.000
3225,80

resultado:
estoque para 21,7 dias
Tal cálculo poderá ser realizado ~m qUalquer perfodo do mês, sendo recomendável
esse acompanhamento.
b....:... Não proceder a aquisição de todos os
pro-dutos da linha de comercialização para as
Sucres que se encontram em recuperação.
E recomendável a formação de estoques de

25
25
25
30
45
25
25
25
25
25
30
25
25
60
25
25
30
30
30
30

25
30
45

2!)

25
25
25
25

ao
25
25

60
25
25
30
30
30
30

produtos·básicos e outros essenciais, evitando
aqueles suplementares que não representem
venda madça até o acerto do fluxo de caixa.
c - Com amelhOria das condições da Sucre,
torna-se impr~scindível a reconquista de
condições_ de preços, bonificações, promoções e ainda, com muito vigor, extensão dos
prazos de pagamento. Clamamos a atenção
para este tópico já que precisam ser alinhados
os pontos fortes para abordagem com os for~
necedores.
7. Quando_possível e os pagart1entos forem
realizadOs no- vencimento ou -pouco depois deles, negociar os descontos, já que na
maioria dos casos os fornecedores vinham
embutindo custos fmanceiros, em face dos
atrasos nas quitações. Ressa1te~se que um
desconto médio e gera] para os fornecedores

Abril de 1989

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

de 2% aparentemente é pequeno, mas representa uma redução na mesma proporção do
CMV e portanto elevando o lucro_ bruto, direclona.ndo-se para um resultado econômico

não for conseguido, em face do tipo de produ-

to_ ou ao mercado é impresc.indivel a obtenção
de descontos representativos.

.9.

_p~r_mâncir::efri

inãltefadas

~as

disposi-

positivo.
_ _
_
_
.-. .ç:ões.em YiQ'oi Sobre aquiSição de embalagens,
8. As compras de produtos pela linha de
que soinente poderão ser adquiridas após a
crédito deverão ser sempre à prazo. Quando
aprovação da diretoria comercial.
ANEXO I
RESULTAOO Or>ERACIONAL POR SUCURSAL

Sucursal

Resu I tado Operaçao

Setcmbro/88
AmazOnla
Minas GeraiS
Goiás

São Paulo
Nordeste I
Norte
Rio dP. Janeiro

Rio Grande do Sul
Distr. I to .federa 1
Esp ir !to Sarito ·

Ceará __

· ·

Pa1·aná
Santa Catarina
Rondônia

Bol1ia
Paraíba

Maranhão
Mato Grosso do

Piaui

Sul_

Rio Grande dO Norte
TOTAL

Ján~Set/88

.

(2,0. 48J ~10}_ ~- .( \4~.00õ.90)
16. 178,87,
68.971;1,45
(60.357 ,99).
' 359, 19
(135.074,40)
C4S.S4o,ozr
(61.377,52)
84.017 ,33,
(100.389,_10)
(29.559,50)
( 1.052,29)
( 166. 150,34)
(12.037, 78)
(54.676,87)
(65.498, 13)
(107.8$1,51)
(24.208,<17)
(1Q(:L832,11)
(45.240,69)
{174.437, 12)
( 1<1.380;82)
(51.015, 7_7)
( 10. 1&4_,_ 79)
(3J3. 15Ç.~l?)
(36.016,9<1)
(56.87_3,39)
62:636.,00 274- 1Ei0,26
(63.554,41)
( 114.472,84)
(37 . .845,35)
(39. 190.55)
(18.<136,<15)
(93.547,64)
(29.694,28)
(64. 763, 78)
(39.114,63)
(77.21$9,66)
(480.800,93)

DIRETORIA DE COJ'\ERCIAUZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMERCIAUZAÇÃO
-DECIN
_ .
AÇÓES DESENVOLVIDAS
I) Denominaçáo da Ação- "Cestão do Po-m"

EVidenciando sua preocupação com o pro·
blema de alimentação, notadamente, junto às
camadas sociais de menor nível de renda, o
Governo do Estado, dedica especial atenção
ao abastecimento alimen_tar, dessa faixa mar·
ginal de consumidores. Tais ações estão volta·
das à assegurar uma "Cesta Básica" consti·
tuída de 13 produtos, considerados de 1• ne·
cessidade desses grupamentos sociais, a pre·
ços compatíveis com a realidade econômica
das comunidades beneficiadas.
A concepção desse Programa fundamen·
tou-se em princípio, nas experiências anteriores de Programas similares, desenvolvidas pe·
la CRC - Cia de Re~nda e Coloniza_ção, incorporada a Cisagro e pela Cqmpare - Cia
de Abastedmento do Recife, ambl.lls criações
do Governo anterior do Dr. Miguel Arra~ de
Alencar.
O Programa "Cestão do Povo" objetiva final·
mente, a integração entre o aumento da Produção Agrícola do Estado, através ela criação
de uma infra·estrufura capaz de incrementar
esse desenvolvimento e a sua comercializa·
ção, disciplinando, atr~s de ações objetivas
o sistema _de aba:stecimen_to nos centros de
consumo, inibindo os atrav~sadores, adqui·
rindo e escoando toda produçi!io, através dos

( 1. 161.678, 70)

Postos de Revenda do "Cestão do Povo", com
preÇoS hem mais baixos que os de mercado,.
em razão principalmente, da ausência de inter·
mediários e pagamentos de fretes mais caros,
repassando esses benefícios, não apenas aos
consumidores de renda mais baixa, mais tam·
bém- remunerando melhor e com justiça, os
miniprOdutores rurais.
Essa~n;:çoes, estimulam o aumento e organização da produção, assim como aumentam
o nível de consumo das popu1ações mais c~~
rentes do estado, elevando significativamente
~~ ~~~s de nutrição.
2} MetlJs Previstas para- o f!xercícío de
1988:
..

Inicialmente, foi feita uma previsão para no
final do exercicio, o Programa contar com 100
(cem)--ag'ênclas, no entanto em i-"azão do enorme StiCês.sO do "Cestão do Povo", esse núme·
ro·no mês de dezembro!B!J, quase havia dobrado, para 181 agências em pleno funcionamento.
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de Pescadores, Apecope - Associação dos
Pequenos Comerciantes de Pernambuco, .
Mercados Públicos, Cooperativa das Lavadei·
ras dos Bultrins etc. beneficiando um contin·
gente considerável das populações de baixa
. renda.
Para atender os Postos de Revenda, da_ Cisa·
gro, em número de 181, em funcionameõ._to,
são enviados 1.400.000_ kg de mercadoriaS,
semanalmente.
. _... _ ___ _
Constatamo_s, através de pesquisas e levan·
tamento~ efetuados por este Decin, que cada
cliente do Programa, adquire, por semana, em
.média, _10_~ c!~_ produtos di.versos, e temos.
um póblico, atendido, diretamente nos bal·
cões dos nossos Postos_ d_e Revenda, de
1_40.000 pessqas. Para o sustento semanal de
uma família CoOSiderando também, que a
constituição média de uma_ farililia_ é de 5 pes~
soas, seja, pai, mãe e (três) filhos, seria de
700.000 o total de beneficiários, semanalmente, pelo Progfalna.- -- Portanto, para se ter _uma idéia aproximada,
do verdadeiro alc.ance dos resultados positivos
alcançados pelo Programa "Cestão do Povo",
basta que se informe o público (90% de baixa
renda) atendido, hoje, mensalme_nte, nos Pos-tos de Revenda da Cisagro: 2.800.000 pes·
soas.
Esses nútneros são impressionantes; para
- apenas l4 rries_es _de funCionam~nto, sem
considerar o atendiinento a todos -Os Convê-__
nios, frentes de emergências etc, fora dos nos·
sos Postos Oficiais de Revenda.
4) EfeitOs produzidos:

Se faz até deSnecessáriO enumerar, os efei.
tos produzidos por um Programa tão bem·su~
cedido quanto este, a partir do miniprodutor
rural, evitando intermediação, remunerando
com justiça seus Produtos e repassando esses
benefícios as populações de mais baixa renda,
tomando acessfvel o mercado consumidor, re·
guiar, de gêneros de 1~ necessidade, signifi·
cativos contingentes da popu1ação, que _ésta·
vam marginalizados desse processo, elevar\do
os níveis de nutrição dessas populações, ptincipalmente na zona da Mata Sul, Mata Noite
e úmida do Estado, onde a estrutura de abas·
tecimento inexlstia, colocando essas popula·
ções a mercê dos barracões e exploradores
da miséria do nosso povo.

DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
Convênio Celebrado entre Governo do Estado de Pernambuco, através da sl.!_a Secretaria
de Agricultura, a Cagepe, CisaQro e o Bahae~
pe, para implantação de uma linha de Crédito
Especial de Custefo Agrícola.
3) Resultados alcançados
Obje_tiva es~e Convênio,_a~eri.tar·a próduAtuálmente com Iál PõSios de Revenda,
ção de, alimentos básicos no Estado de Per·
nambuco, através da abertura de Urna linha
funcionando, para uma previsão (meta) inicial
de I 00 Postos, _o Programa "Cestão do Povo", de- CréditO-~ Especial, aesti01idci_à_ ampliação
da área de cultivo de feijão e milho. .alca~ço!J rapidamente, resultados vefdadeira·
mente impressionantes. Além desses Postos
Esse Convênlo tainbém ó_bjetiva, dotar as
propried-ades rufaiS -de- infra-estrutura de ar·
de Revehda, dist!ibufdos nâ maioria dos muni·
cípios de Pernambuco, o Programa atende
mazenagem de grãos, através de silos metá·
também __ em tomo de 30 (trinta) cOiwênios
Ucos (72.000 unidades), com capacidade de
com Associações de Servidores,. de várias em- 200 L, visando proporcionar ao mini produtor
presas, Sindicatos de feirantes, Co:CiPerá.tiv.i"=-- rural:inclusive,-condições e conservar boa par-
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te de sua produção, para sustento de sua famí~
lia. Os silos serão _distrib_uídos gratuitamente,
s_em qualquer ônus para os pequenos agricultores com propriedades até:

Metas previstas

Para a implantação desse Con\rêriio foi di-

menskmada em Cz$ 345.000.000 -lieientos·
e quarenta e cinco milhões de cruzados), os
recursos necessários.
.
. _

Esses recursos referem-se a valores em
8-2-88, o que representam 96.046,01 OTN.
, São beneficiários desse programa, mini e

pequenos produtores rurais. que se dedicam
a agricultura em municípios de Pernambuco
e que atendem os seguintes requisitos:
a) detenhama posse ou propriedade de
imóveis rurais, !solados ou contiguas, localizados na área de emergência da seca, com
área total inferior a cem hectares;
b) tenham como principal fonte de renda
a exploração de sua unida_de produtiva e não
aufiram rendimentos provenientes de emprego fvto;
c) explorem diretamente -o imóvel a ser beneficiado, predominantemente com força do
trabalho familiar;
d) Residam na propriedade ou em aglomerado rural próximo.
_
_ __
Parágrafo Especial: Terão prioridade os
agricultores alistados nas frentes de- emergência.
Resultados alcançados

Os resultados alcançados, foram ~4!mente
positivos, para seu primeiro ano de funcionamento, inclusive, uma das razões do aumento
considerável de nossa safra agrícOla de (eijão
e milho.
Para este ano de 1989 as perspectivas são
bem mais arrojadas, em razão e parte da infraestrutura necessária já foi implantada.
Efeitos produzidos

Os significativos aumentos na área plantada, do Estado, assim como a melhoria considerável na capacidade de armazenagem, a nível de propriedade, a partir da distrlbuição gratlu'ta de silos metálicos, são efeitOs altamente
positivos do Programá e s6 serão certamente
aplicados na próxima safra.
Denominação da ação

Cestas Básicas para emérgêiicia objetiva
atendimento às populações atingidas pela seca e pelas enchentes no Estado de Pernambuco.
Metas previstas

Atender emergencialmente 54.140 famílias.
Distribuição de_54.140 cestas básicas. contendo vários produtos essenciais, contendo cada
cesta 12kg totalizando 649.680kg de produtos
alimentícios, ou seja, feijão, farinha, fubá, óleo
comestível, arroz, sal, leite, etc. __
Essa meta foi atingida e representou_ uma
ação, imediata e temporal.
Resultlldo alcançado

Paralelamente a outras açôes, principalmente pela agilfdade, presteza e eficiência

Ablil de J989

com que foram desenvolvidas, poderemos
de baixa -fenda (em_ tomo de 3.000.000 de
considerar como bastante satisfatórios _os re-_ pessoas, mensalmente), além de estimular o
sultados_ obtidos, conseguindo minim~r sigaumento da produção.
nificativÇ~mente a situação de desespero e ne·
Efeitos Produzidos
cessidade dessas populações, na hora mais
Os efeftos- produzidos são imediatos e evicntica.
dentes. pois embora nossa produção interna
Eleitos produzidos
ainda seja insuficiente para atender as necessidades do "Cestão do Povo", permite a utilizaComo efeito dessa ação, fica a confiança
ção de um preço rriédio, redUzindo significadessas populações nas providências do Gomente o preço final, principalmente na entresverno e na eficiência da integração de esforsafra. A médiO prazo, esSes estíinulos e criação
ços, a partir da organização e mobilização das
da infra-estrutura de aQuiSição a preços justos
comunidades, junto com os organismos oficiais.
- e comercialização da produção diretamente
aos agricultores, proporcionará o aumento
DENOMINAÇÃO DE AÇÃO
_significatiVo na áféa plantada do Estado, reduConvêhio celebrado entre Governo do_ Estazindo o nivel de dependência e pobreza dessas
do através de sua Secretaria de Agricultura,
populações mais carentes.
o IPA, a Cagep, a Osagro, a Semempe, a EmaDENOMINAÇÃO DA AÇÃO
ter-Pe e o Bandepe, para implantação de um
Convênio entre Governo do Estado, através
Programa de Crédito Rural Integrado.
de sua Secretaria _de _Agricultura ~ LBA Objetiva, a execução de wn Programa de
Fundação Legião Brasileira de Assistência e
Crédito Rural Integrado, destinado ao custeio
Cisagro.
das lavouras de mamona, sorgo; feijão, milho
_ O objetivo desse Convênio constituem-se
e algodão, na safra 1989, visando aumentar
com base no proc_esso LBA n9 023._064/88
a produção agrícola do Estãdo, bem como
01,.1 seja, atender em caráter emergencial a
a melhoria das condições sócio-econômicas
194.589 pessoas do Agreste e Sertão de Perdos mini e pequenos produtores rurais.
nambuco, através da doação de alimentos
Valar dos recursos
(ovos) aos alistados nas Frentes de Erriergência da Sêca.
Os recurSOs necessários a implantação desse Programa, foram dimensionados em Cz$
Metas previstas
- 8.885.815.589,40, corresponâentes em seAtender I 94.589 famílias de flagelados da
tembro/88 a 3.714.712,67 OTN, assim distrisêca, através da distribuição pela Osagro (Dibuídos:
com) e. Comissões Municipais, de ovos, gratuia) 196.926,40 OTN, que serão repassados
pelo Fundo para Fomento a PrOgramas Espe- -tamente, ádqliiridos junto aos produtores de
ovos ào EStàdo -e Cooperativas, minimiZando
ciais de PE. - Fupespe à Semempe, para
a fome e desnubição ·dessas populações atinformação de capital de giro necessário para
gidas por esse flagelo.
a compra e distribuição das sementes relacioEssas metas, plenamente atingidas e para
nadas:
isto, foram utilizados recursos no valor de Cz$
b) 2.1-60.099,20 OTN destinados aos crédi6.000.000,00 (Seis Milhões de Cruzados), a
tos de custeio das lavouras contempladas no
preços de janeíro/88, correspondentes a
Programa e que serão alocados pelo Bandepe.
10.05126 OTN.
c) 1.357.687,07 OTN, que serão repassados pela Fupespe à Cisagro, para formação
Resultados alcançados
de capital de giro destinado à compra da proO sucesso foi total, inclusive, além de atendução necessária a quitação dos financiamender todas as metas previstas oportunamente
tos junto ao Bandepe, bem como, para custear
atendeu necessidade de esco_amento dos seus
OS" gaStos Cóm sãCaria, tian·sporte e lCM~ à produtos de ovos que os avicultores particumedida em que os agricultores entregàrem
lares e Cooperativas do Estado- de Pemam·
~ s~_ prod~ção à Cagep.
buco ~nfrentavam na ocasião, por falta de
mercado, daí a idéia do Convênio, que aterlMetas previstaS
deria .duas (2) necessidades emergênciais si·
As ações desse Programa s"erão supervisiomultãneamente.
nadas pela SAG e os_ beneficiários serão os
Metas previstas
mini e pequenos produtores rurais_ que se dedicam a agricultura em municípios do Estado
a) Proceder comercialização de sementes
de PE., e detenham posse cU propriedade de _que lhe TOrem forne-cidas Pela Semempe.
ímóveis rurais com áreas inferior a 100 hecb) Receber produção colhida dos beneficiários.
tares:
Resultlldos ak:ançados

ResLitadosfVcançados

Essa produção, adquJrlda no próprio Estado, a preços e custos signíficati_vamente inferiores, aqCieles produtos adquirld_os, fora. do
Estado, proporcionam sua com~rcialização
nos Postos de Revenda, do "Cestão do Povo",
a preços bem tnferiores aos praticados no
mercado, transferindo esse beneficio aos consumidores finais que são 90% da população

Essa produção adquirida a custos mais baiXos, embora insuficiente para atender a _demanda no Estado, permite a formação de um
preço médio, em relação a produtos adquiridos, mais caros, fora do Estado, repassando
esse benefício aos consumidores de baixa renda, através da prática de preços sedais, nos
Postos do "Cestão do Povo".
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COIK"AI'~IA BRAS:LE:RA ÓE Allt.IENTOS - COOAL
OJ~T~JA

CCN(RCJAL- O!REC

DO"AATAIIOITO DIZ _CCJ.f-RCIAt!ZAçl.O- ,Df.OEY/PIVW/$EJ.CO

STST9.1A.

·ce- ACCf.F'MHAMCNTO CQ!.IERCIAL

WACOO !H- CQ.P.ARAT!VO OE Vf.K!AS C1l-ISOllOAS
f~reiro/88

Mês

Em: Cz$ 1,00
~.0

U.F.

'"o

A~tazonas

Air-'<2:'Y'3:õ
i'fOr:!ltrr..:~

O•:strao
""'"
Esplrlto santo

F~al

Gol.ásMaranh51}
llato G.
,...to G. e'o Sul
ua:o Grossa
l.ltr.as Gerais

do'"'

NarOt!sto l

Pe-n'larr.b.ico

Atagoas

So/91P'J
tlOI'"c'eStíl li

Cl:'orã

,.,.é:
Piou i

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

"' "''

""'

S;Jnta .catarlnã
São Pauio

rotai

B/C (Real) .

187.791.604

(38,36)

236:. SO,, 203 ___Q~QO
190 215 <85
0.00
33. 154.CE;l5
Q.OO
17' 743 645
0,00
15.410.410. 0,00
320.425.522
~.00
4~;1_,;?9,,666
0,00
381. tN<J, 334
o.oo
42.893.526 o.oo

148.9~5.5_71

0,00

o.oo

14.17!.000

489.174.013
31.5. 189.854
93.985.209

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

62.355.9~1
5~.;!3'6.960

___ a. 119.981

0.00

107_.210,519
267.315.139

0.00

o.oo
o.oo
o.oo
o.oo

19~.838.078

..

·~

1.J!l_,_}SI_.915_. O.!Xl
4Q.I381.933
0,00

10.206-518

o
o
o
o
o
o
o

19.512.879

8.396.871
360. ~65.291

o.oo
o.oo

41.793.34_5
18J. 098 534

o
o
o
o

'"

Valor Molll.

{34.Ei8)
{41 ,3_1)
(Z1,5Sl
(49,21)

!:>UI99 863

?a;-- anã
I< lo 00 .ta."lelro
O
Rio G, __ dc ~rtel). O
~'»'lia
~oonta

'"
o.w-

V3Tor Molll. _(B)

o
o
o
o

?ar
AAocá
Par-ai!Ja

~to:;;

NO ~S UIT~RIOR

MtS

~EVISÃO

E
SUcursal

1)9.281.400
__ L@.058:827
57.398.445
22.830.010

0.00

71.216.008

_59.594.488
7[.544.407

143,992.056

23 . .075.314
1_20,916. 74~
437,235.221
503.099.942:
37:j.l;>69.950
85.678.140
44.354.250
3-14. 109' 490
4_42.320. 1<3
f0!.849.347
164.97!3.44_1
94.153.253
_10. 779. 168
11Q.066._43!!
88.025.768
!S22. 667 . 267
fl r. 565. 497_
1 !7.031.89Q
;)g.290.121
~!H99.694

0,00
-0,00
35.992.393
0,00
225.495.837
o;oo

10.790.437
91.992.818
425.741.692

·o.oo

3.957.310.651

3~.5613.435

3.2.43.239.229

{44_,29)
(49,94)

3,68
(56,68)
- (40,60)

{41,~)

}~S. 78)

~~:~~)

{ 126, 78)

{58,

)

{23, 1!)
{8.7 ,<!6)
(Zij, 7,2)
( 1Z,68i
_1,,59
(~9.94)

(64,42)
10,07
30,07
(7 '7~:)
(4Q,60)
(42,42)
(24,5J)

35.4~)

{80_.35)

{34,41)
{69,13)
{37,49)
(25.55)
(13,35)
(57 ,32)
{69,82)
( 1 ,28)
10,95
.(?I ,29)
(49,33')
(50,89)
(35, 7~)

(60,91)

(16,92)
159,03
(67 ,39)
(24,09)
9,37
24,61
(31 ,67)
1"73,26
(66,65)

(47 ,03)

(54,82)'

(16, 12)_

(30.16)

(~.59)

20.1,58
(6,1 '77).
( 1!,01)
28,-Z?
413,07
( 19.39)

220,.36

_

SlSTEI.III m: ACC~ANlWdENTO COM~J1CVil
__ _
0Ul1DI1Q IV - COMPARAHVO OE VOOi\S DOS Pt:II:XlRAMAS P.RéPRIDS
Mês: Feverelro/88
Em: Cz$1,00

NO ~.~~s

'"'

PREVISÃO
(A)
Sucuru,t
Al1a~ooia
A111a~onas

Roraima
Bahla
Olst. Federal
Esp lr 1to _Saél-t.o __
Goiás
Maranhão
!.lato G. do Sul
Mato G. 00 SUl
Mato Grosso
Minas Gerais
Pernil:nb!JCO
Alagoas
Sergipe
Nordt:-ste li
Cear-â
Ptaul
Nortt:Parâ
Amapá
Para'tba
Paranà
Rio do Janeiro
Rto G. C:.J N:>rte
Rio G. dO SUl
R.;ll'ldõnla
ROl11ôn1a

Acre

Santa catar I na
São Paulo
Total
Fonte~

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

"

Vãlor Non. (8)
5-1, 185. 745 1'
--41.793.-:3'45
8.392. 400
165.68!>.345
130. 78-1.9 IS
40.!391.933
-91.29~.44~

-70, IC9. 754
33. 15-L055
17.743:645
- 15.~10.410
143.157.000
313.249,950
41.686..821
1~.283.894

246.795.267
Hi~.976.52!

91.818.746
62.356.941
54.236.960
8.119.981
106.481.53345.731.793
ss.4G2.as3
85.828.2"00
118.256. 137
43.6~0.066

22. 6.79. 5<:5
10':9'4-(J.}f1 J 35.962.899
146.935.793
2..075. 765.746

Quadro I dO s·lst:BM oo

'"

o.oo
o.oo
0,00
c.oo
0,00

_Q,OQ

o._oo
0.00
o.oo
0,00
o;oo
o.oo
o.oo

_0,00
0,00
0,00

p,oo
0.00
o.oo
o.oo
o.oo
0,00

o.oo

0.00

o.oo
o.oo

0,00
0,00
_0~.00

0,00

. o.oo

t-«J Mt$ ANTER IQR
Valor- NCIII. (C)

52".65. 740
54.266.869
8.396.871
146.59~.918

121.481.633
a'>59t. 742.

9~-541,903.

63.822.893
al.727.604
12.,3-13.328
20.4i4.2:76
133. 153. t28
319.782.729
36.._1.30.$69
12.604".460
234.782.923
154.745.247
61.,037:676
61.08S.126
51.551.963
9.536. 163
92. 118.503
.. 42.856. no
90.109.951
75.121.788
116.1:33.553
27.536.411
:8.571.166
S.065.Z45
41.880.491
89.149.049

0,00 1.928.963.148

~to

B/C

B/C (R'!al)

(18.32) (,'i0,33)
-(22.99) (34.31)
11,{16
(4,59)
13,03 - (3,59)
(8,17)
7,66
23, '17
9,84
(54.S4) { 19,34)
{6,22}
9,94
1,30
{13.59)
44, IQ
22,92.
(24,51) {35,E;il}
(8,29)
7,51
(2.04) {ISJA)
(1,59)
15,36
(3, 18}
12,56
{10,7Z)
4,67
(14,57)
o. 15
13,3P
(3;35}.
{ 12,93}
2.08
( 10,25)
5,21
{ 14,85) (.27 ,37)
{1,40)
15.~9
{9,00)
6,68
(1,83) (_15.25)
{2,55;
14,25
( 13, 14}
1,83
57,84
34,63
22,12
4, 17
131,0Q __ 97,04
{ 14,13) (.26, 75}
64,82
40,59
7,61

{8,21}

tom&rctal, repat1dG pelas Soat"aala

,·- -_,_
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SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COAERCiAL _
QUADRO V -COMPARATIVO DE VEf>.DAS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS
MtS: FEVERE !R0/88
·Em: Cz!i 1,00

NO M~S

UF

e

NO M~S ANTF.R IOR

PREVISÃO
{A) Valor Nom.

SuCUJ"S<Il

Amazônia
Amazonas
Roraima
Elahia
D!st. Federal

Espírito Santo
Goiás
Maranhão _

O_

814. 118

o
o

814. 118

o

o

17.399.239-

o
o

0

o.

o-

145.209.764
120.045.431

Q_

Mato G. do Sul ___ _
Mato G. do Sul
Mato Grosso

Minas Gerais
Nordeste 1
Pernambuc-o
A lagoas
Sergil:le
Nordeste 11

Ceará
Piaui
Norte

Pará
Amapá

Paraíba
Paraná
Rio de Janeiro
Rio G. do Norte
Rio G. do Su_l_

Rondônia

Rondônia
Acre

Santa Catarina
São Paulo
Total

(B)

oo
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

49_7.912

162.378,_7:46'

160.212.283
2.166.463

o
o

o
-o
P
o
.o
_O_
o
o
o
o
O
o

·o.oo

70.074J93
68.380.376
1. 20"6. 705

o

728.986
22_1._5Q~L

346
111_._375. 825
13.453.260
31.882.,690
13.778.379
--150.485
13._6_2.7_.894

zla.876,363
66.310.571
37.502.746
52.403.662
'7.72,1.514_
11 L26-4.452
10.761.986
.· 160.502.466
304.061.1193
134.601.876
55.037.221

0,00

o

177.268.522

o

o.oo
~0,00

0,-00

0,00
0.00
Q.QO_

49.547~271

0,00

o.oo"
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

-o.oo

9/C

16.949.139
I6.948. 139

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

o

Q-_

Valor Ho111. (C)

9/A

28.147,202
-16&.365.567
87.574.896
20.811.671
43.880.295
<12.647.290
1.243.605
17.947.935
45. 1E!Q~948
432.557.316

•

Q,CX)

0,00

o.oo

36.443~709

0~00

~

(95,20)
( 100,00)

. (95,96)
( 100,00)

ERR
(91,86)

(93,06)
(fOO,OO)

(100",00)
177.10
1. 454,6_9
( 100,00)
(100,ÕI?)
(100,00)
(4 1. 70)
(47 ,94)
22-..-55

( 100,00)
136,36
1.226_,_12
( 100,00)
( 100,00)( 100,Q0)
(50, 27)
(55,39)
4,37-(97 ,92)
(97 ,58)
27,77
55,o5
(S1, 12)
(100,00)
{100,00)

~~J:~~~

47 ,J31
82,94
(89,59) .
( 100,00)
(100,00)
( 100,00)
(95,94) 390,67
(74,25)

(63,08)

º

1. (25. 192
50. 112.327

78.56L0li4

0,00
0,00
0.00
_0,00
0,00

336.592.643

(76,66)

1. 164.-473.-483

0,00

2.026.347.703

(42.59)

--

9.928.518

ER!l

(100,00)

3.440,17
18,23
0,00
689,93
(100,00)

898,337 -·
11.653.710

B_/C (Real)

( 100,00)

(96,54)
318.53
(78,64)
(69,51)
2.919,70
. 0.05
{)!8, 71)
573,80

( tCíO,OO)
(86, 19)

~

(51,03)

Fonte: Quadro I do Sistema de Acompanhamento Comercial, remeticb pelas Sucursais

COMPAMHA BRASILEIRA. DE ALIMENTOS ..-. ~AL.
DJRETCRIA COMERCLAL - OIREC
_
DEPAATAMENTO CE COMERCIALIZAÇÃO - OECEV/DlVEN/SEA_CO
SISTEMA DE ACCMPANHAMENTO COMERCIAL
QUADRO Vlll ~ CLASSifiCAÇÃO POR VENO~S. CONSOLIO.ADAS

MÊS: FEVERElR0/88
em Czt 1,00
Vendas
ORDEM

SUCURSÃL

01
02-03
04
05
06
07
08
08
10
11

12
13
14

15
16
17

18
19

Nordes~e

Fonte:

O-ladro

Vendas

_429._294.866
409. 174.01.3
320. 425.522.
267.315.139
236. 504 . 268
225.496.837
199.838.678
190.215.185
183.088.584
150.058. 827_
\3Q.7_81.915
107.210.519
99.281.400
62.356.941
57.398.445
50.9.99.363
40.681.933
35.• 962.899
33. 154.65_5

503.899:942
344. 11;)9 . .C90
437,235.241
8a.ozs. 768
148.945.571
425.741.692
522.667.267
71.544.407
-360 . .465. 2S t
__]17.031.890
187.791.604
110.066.438
111.565. 497
L04.978.42t
39.290.121
79.$1,2.879
69.094.488
91.992.818
143.992.056

3.240.239.229

3.957.310.851

Nordeste r r
t.!inas Gerais
Paraná
Golâs
São Pawlo
Rio dei-Janeiro
Maranhão
Bahta
Rio G. dp Sul _
Dist. Federal
Paraíba
Rio G. do Norte
Norte
Rondônia
Amazônia
Espirita Santo
Santa Catarina
Mato G.- dO Sul

Total

MÊS ANTERIOR

No

Mês

Classificação

06
08
03
15
08
04
0~1

17

05

!9

07
12
11
13
19
16

18~

14

09

do Sistema de AcomQanhamento Comercial remet lcb pelas sucursais
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COMPANHIA BRASILEIRA OE ALIMENTOS -;;..l::OBAL
D[RETORIA COMERCIAL - OIREC
DEPARTA!.lENTO DE CCMERCIALIZACÃO - DECEV/DlVEN/SEACO
SISTEMA _OE ACOMPAN·IAMENTO COMERCIAL
- - QUADRO VI -CLASSIFICAÇÃO POR DOS PROGRAMAS PRÚPRIOS
M~S: FEVERtlR0/88

erri Cz$ 1,00

Vendas
NO

ORDEM SUCURSAL

MÊS ANTERJOR

Mês
01
02
03
04
05
06
07
08

09

Nordeste. I
l'lbrdéste 11
Bahia

São Paulo

Vendas

369. 220. 613"
246.795.267

368.498. 166
2.35_. 782. 923

01
02

165.6C7.3A5

146.594.918

146.935.793

89.149.049
J33. 153~ 728

03
10

143. 157.000
_130.781.915
lt8.256. 137
106. 481.533

Mmas Gerais
Dist. Federal
Rio G•.do SuJ
Paraíba
Goiás

91.294. 444

121.481.033

04
05

116.133.553

06

92. H8.503

08
07

10
11

Rio de Janeiro

88.462.253

Rio G. dO Norte

12

Maranhão

13

Norte
Amazôni.a
Paraná
Rondônia
Esp i'r \to Santo
Santa catar 1na
Mato G. do Sul

85.828.200
70. 169. 75.4
62.356.941
51.185.745
45.731.793
12.600.866
40.681.933
35.962.899
'33.154.055

96.541.909
90.109.9.51
75.121.789
_63.822.893
61.038. 1.26
62.663.740
112-.866.720
27.636.411
--31.591.742
-!lL880,-49l
32.727.604

2.075 .. 765. 7_46

I .928.963. 143

14
15
16
17
18
19

Total

Fonte:

Classificação

Oll
11

12
14
13
15
19
18
16
17

Quacfrõ I do Sistema de Acompanhamento Comercial remetido pelas sucursais

COMPANHIA BRASILEIRA DI: ALIMENTOS - COOAL
DIRETORIA CCMERCIAL - OIREC __
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACAO - DECEV/OIVEN/SEACO_
SISTEMA OE ACC:WANHAMENTO COMERCIAL
__
_
QUADRO III I - Q.ASSIFJCAÇÃO POR VENDAS DOS PROGRAMAS ESPEC'fAIS
M~S: FEVERE IR0/88

,em Cz$ 1,00

CI10EM

Vendas
No

SUCURSAL

MÊS ANTERIOO

Mês

O!
02

03
04

05
05
07
08

09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

o

45. f59.048
304.081.493
108.386.567
52.403.662
7. 721.514
432.557.316
336.592.643
434.491.876
898.337
213.870.363
_1l.653.710
36.443.709
16.949. 139'
17.94],935
66.310.571
40,090,095
37 .5.02. 746
50. 11_í!.327
11.264.452

1.164.473.483

2.028.a47.703

221.583.346
177.268.522
162.378.746
GõfáS145. '209. 764
Maranhão
120 .. 045.431
Ri_o de Jane iro 111.375.82_5
São Paulo
78.561 -0~4
Nordeste I
70.674.198
Rio G. do Sul
3 f ._80_2. 690
Bahta
17.399..239
13.778.379
RondOn ia
Rio G. do Norte 13.453.200
814. 118
Amazónia
"728.986
Paraíba
Paranâ
Minas GeraisNordeste n

Oist. Federal
Norte
Espírito Santo
Sant3 Catãr in3
Mato G. dO Sul
Total

Fonte:

l/ec1das

Quadro

o

-- -oo
o

Classificação
11
03
07

09
18
01
02
05

19
04
17

14
16
15
08

12
13
10

06

do Sistema de Acompanhamento Comercial remetido pelas sucursais

Sábado 8
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roli='Atf!IA 8fV.Sil(!fll\ OE IILlldHHQ5- (COO!ll)·
OlRíTCJliA C(f.l!'llCIAL - DIRCC _
_.
OEPM?T~~'!".NTO L•E COMlnG!Al.I7Ai.;IIO - Oé.CE.V/DIVé.:.I/SEJ\CO
SISTFJIJ OC ACL-'WANilM.'tlHO CO~•r.RCIAL QIJAIJRO
III - l:CI$'1\fiATIYI) llÍ' \'L.tDil.:;

L'lJN$úlll>fiO.~S

Nts: nvmEIRD/Sa
ra: Cz$ 1,00
t>IJ~S

U.F,

1'(1

Llf.S MH<'.RICR

PRfVISÀO

'

(A) Valor No111. (B)

Sucurcal
Arna:zOnia
Am3:o:onas
R0!'"3Üfl3

Bahla

Distrito federal
Espírito Suntp
Go!~

lol3ra'lhào-

lolato G. oo Sul
!.(ato G. do Sul

Mato Grosso
Mlna:s Gerais
tlorda5te I
Perndi'IWCO
Alagoas
Sergipe
Nordeste 11

Ceará
Piauí
r-ler te

Pará
Arnapâ
F>ar~lba ·
Paraná
Ri.o do Janeiro
Rio _G. dO t{or~e
Rio G. do Sul
Rondônia

Rondôoi:ll

""'
São

Santa catar ln-a
Paulo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Q
o
o
o
o
o
o

51.!J~9.H63

A1,793.3o15

ro. 20G &ta

163.088.584
130. 78L9.J5
~0-®.L$3;3

Fonte-: (Nadro I

'"

o.oo
o.oo
0,00o.co
0,00
o.oo
o.oo

370.dí:S.!j~

439.294,866
3B1.63(l_. 334
42.89'3.52.6
\4.1Tl.u06
409.174.013
315. 188.804
93.9~.209

6?.. 356,941
54. <?36. 960

o.oo
0,00
0,00

o.oo
0,00
0,00
0,00

o.oo
o.oo
0,00
a.oo

8. 119.981
107.210.519 0,00
267.315.13'3 0,00
199.838.078 0.00
99.28UOO o.oo
1~0.0'.\:8, &21 o.oo
57.398.4.45 o.oo
~2.8JQ.OI_O--

34.568.~35

o;oo
o.oo

35.962.8ri9 0,00
.225.-f$$.837 o.oo

o.oo

B/C

79.51Z.8"19
"71.216.008
!1.3.96.871
360.405.291
187.791.604
69.0'J4. 48/!.

0.00

236 504.208
190.2'15 185
33. I!>~ .05:5 _ 0,00_
11. 7~3-tl~S 0.00
15.~10.410
0,00

3.~48.239.229

Total

vaior No". {C)

B/C{Real}

(,J4,(li))
(41.31)
(21,55)
(49,21)

(-44,29)

(30,36)

(40,60)

(49,94) -

3,66
(56.0!1)

(41' 1Z) (49, 78)
(58, 79) (3?._44)
165,87 _126, 7,8

148.945.~11

71.544.407

]43-.9_':12.056
76.98
_80,36
ZJ.OJ5.314
(2JT 11) (34,~1)
120 ..916.7~2 . (87 ,26)
437.23':i.221
(26, 72) (3_1 ,49)
503.899.!:142
(\2.68) (25,52)
l,Sg ___ t13_.35)
31_5&e9.950
-(49,94') (57 ,30)
85.(078. uo
41.75!.652
(64,62) (49,82)
16,67
344. 189.400
1,41
242.320.143
30,07
!0.95
101.849 347
{7,:1?.} (?,1,29)
104 978.42!
(40,60)
(42,42) i~g:~~.
94:199.253
10.179. 168
(2~ ,67)
(3S,H)
_1 !0,065.438
{2,59) <15;s2f
88_.025.768
zo:~.ca
\59,53
(61, 77} {67_,39)
~22.667.267
{11,01) ___(24,09)
l1L565.497
I tJ~031 . 89Q _(28,22} . _9,37
39.290.121 _- (46,09)
2"4,,61
28.499.684
( 19,89~ (31 ,67)
10. 790<~37
220,30
173,2.6
- 91_.9_92.818
(00,91) {€5,651
(47 ,03) <54,s2r
~25. 74!.692

.um_,,;u

( 18,12}

3.957.310.851

(30,16)

do Stst_em>l_ 00 ACQIIIpanha."'Mto COmere la I, remetido pelas

Sucur:;ais

SISTEMA DE f\CXJM?Af'-J-!AME:ml CQIAERCIIIL
QUJ\OOJ IV- ro.PARAT!VO 0( Vf.~:DAS OOS F'l'lcx:nAMA$ PRIY:l!CG

NO ~o~ts

U.F

(A.) Valor Ho111. (B}

Maz6ola
Aln!llorla,s

Rorall•a
'Bahla
Ctst. Federal
tsplrlto Santo
Golas

...."""',

Mato G. Do SUl
~.~ato G. Do Sul
Mato Grosw
Minas Gerais
Nordeste 1

"'"'""""""

Alagoas
• Sergipe
fb"deste 11

<;oacâ

· P\a(JI

"""".....

'"'"'

Para 1M
Paraná
Rio de Janeiro
Rio G. do Norte
Rio G. Do SUl
Ronclôll la

-..... ..

Santa cataril\ll
São f'aoJio

total
Fonte:

NO ~S ANTERJQft

PREVISÃO

'

Suoorsa

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
c
o
o
o

51.185.745
41,793.345
9.392.400
H35.13a9_,345
130.781.-915
40.681.933
91.294.444
70.169.754
33. 154.055
17.74.3.645
15~ 4 1_Q, 4 !O
1.(3,157.000_
369.220.673
313.~_49.950

.(1.686.821
14.263.894
24!3. 795.267
154.976. 5~1
91.816.71!6
62.350.94!
54_.2_3G,s.GQ-

8_.119.981
100.481.533
~5. 731 '793
68.462.Z$3
85.828.200
118. 2!;)6. 137
- 4_3J_6ZQ.__OO_Q_
22.679.525
é'O.D~O.S41

35.962..899
146.935.793

o 2.075.765.748

\!ES; FEYERE.IR0/66
Ell: Cz$ 1,00

B/A

Valor uom.

"' '"

62.6()3, 740
54.265.869
8,396.87_1
(I,OY 14&.594.918
o.oo 121.481.033
31.591.742
0,00
0,00 95.541.\309
0,00
63.~2.89J
o.oo .3Z.. 727. 60~
o.co 12.313.32:!1
20.~14.2_TI]
0.00
o.oo 133. 153. }28
0,00 368 . .(98.066
0,00 319.782.729
36. 130.869
0,00
o.oo 12.504.460
0,00 235.782.923
0,00 154.745.247
0,00 81.037.676
o.oo 61.086.126
O,Ç(I
1. 551.963
o.oo 9.536. !63
o.oo l}2. 118.503
42.866.
0.00
0,00 90.109.951
o.oo 75. 121.788
0,00 1 !5.133.553
0,00 .$:7.639.411
o.oo 16.571.166
0,_00
9.065.245
o.oo 41. H9.491
0,00 89. 1~9.QA9
0,00
O.®
0,00

-º

no

0,00 1.928.953. 148

Quadro l do Sistcma de Acompanhamento Comercial, repetiOO

_pelas Sucursais

{1S,.m
(22,99)
ll,8ô
13,03
7,66
23,77
(5,44}

9,94
1,30
4~.10

(24,5!}

1,$1
0.20
(2,04)
15.38
13_.50
1.,137_

0,15

,_08

t3.30
5,21

(\4_,~)_

15',59

B/C {_Real}
{30,33)

(34,31)
(4,59)
(3,59)
(8,17}
9,_84
( 19,34}
{9,22}
(1~.59)

22,92
(35.61)
(8,29}
( 14,53)
( 16,44)
(1,59)
{3,18)
{10. 72)
{ !4,57)
{3,35)
(12,93)
(10,26)
{27 ~37)
(I

.~O)

_6.68

(9,00)

( 1,83)
57._84
22·.12
131,00
{ 14, 13)
64,82

(16,26)
(2,55)
( 13,.14)
34,63
4, 17_
97;04
(26,75)
4C,59

7,61

{8.21}

1~.2S

1.~
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SJSI(I.I.A OE

Sá!>ado

.

MX'Uf'iWII_II~_EN~O C(M~fAL

Ql;."fJOO V- CQI.f>tJIATIVO OE. \'LI'LlA.'> OOS PRCGW.II\S ESPECIAIS
~'

ttJ

U.F.

•

l.t~S

rtvtnc mo/66
E•: Cd 1,00

00 ~S ,!\~lER I~

PnEVISlo

&J~sat

(A)

Mazõnta
Amazc:n:.s
Rorat:r.a
83hta

Otstrtto Federal

Espirtto Santo
GQiãs

Mar-anhlin
Uato G. 00 SUl
t.bto G. do Sul
U~lto Grosso
l.llnas Gerais
Nordastc I.
f>ern~'llbJco

AlãQcas
sergtpo;>
»::K'dêstc 11

Ceará
Piaul

""'"

Pará
Amaoá
Paralea
Paraná
Rio da J:melro
Rio G. ôO Norte
Rto G. Oo SUl

"""""""
''"·
S3o

RaJdô:'lla

Santa Cato r Ina
Paulo

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

valor

614. 11e

o

8U. 118
1.1~399.239

o

Fcnte: t\ladro J do
Suo.Jrsa Is

'"

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

o.oo
145.209.764
o.oo
120.045.431
0.00
o o.oo
o o.oo
o ·o.oo
1_77,7..68.522
o.oo
70.07.1.193
o.oo
&3.380.376
o.oo
n

1. ?.06. 705'
487.662
102.378.746
100.212.283
2.. 166.463

0,00

o.oo

o.oo
0.00
0.00

o o.oo
o o.oo
o o.oo

728.986
0,00
0.00
tl1.375.825
0.00
13.453.200 o.oo
31 ~SOZ..690 -0.00
13.178.379 o.oo
150.485
0.00
13.627.894 o.oo

221.583.3~6

o
o.
o
o
o
o
o

Tr..tal

Nom. (B)

{95.20)

16.949.139
15.9~9. 139

{$5,90)
(100,00)
EI1R

(100,00)

o

(91.U6)

'""

(93,06}

{ 100,0:))

(100,00)

- ( 100,00)

52.403.662.

177.10

(100,00)
(138,36)

1,721.514

1.4;.~.09

213.876.363
00.310.571

37 .50Z. 746

I.Z26,12
(100,00)

111..264 •.152.

(100,00)

10. 7!.>1.986

(100,00)
( IOO,CC)

(!00.00)

J04.0iil.493
134.(.':!1.876

1-, 70)
{47.94)
. 22:.35
(97 .Sô}

{50,27)
(55.5-9)
(4,37)
(97 ,9Z}
(88.88)
27.79
56,05
- (91, 12}
( 100,00)
( 100,00)
( IOO,CK))

roo.·so2.466
~9.547.271

28. !(,7.384
18.8;388.567
'67.!;.?4.890
20.811.671

(88.88~

47,81
82,94

d~:~~

43.8~0.295

42.6A7.29(l

( TOO.CX))

.1.2A3.0C6
17.947.935
.(5.159.048

( 100.00)

. (95,94}
390,67

4~.ser.:Jt6

(H,25)

. 443.709

8]ê.337

78.561.044

0,00

I, 164.473.483

0,00

2.028.~-47.703

(63.08)
17
{f8,23)
0.00
689.93
( 100,0Cl)
(76,00)
(42,59;

(96.~)

318,53 •
(78,04)
(68,51)

~.440,

o o.oo : so.

Acompanhamento CoMercial,

(1_00,00)

{_~

!)_~.Of:.7.22.1

'it.653.710
-9.928.518
1.725.192
112.327
336.592.643

Stster~a dQ

~~C(Real)

8/C

~a!~ No/11. (C:)

r~tl~

2.919,_70
(0,85)

{98,71)
573,00
( 100,00}

(80,09)
(5t,~)

pelas

COA'.MIHA BRIISILEIRA DE. At.lMDHOS - CooAL
Olflf.TQniA ct\IC:RCiAl- OJREC
OO'ARTA~TO 0( COMERCIALIZAÇÃO - OF,C~'I/DllfEN/SE•\CO
SISTEMA [)( ACIJI,PAI-HM!f.NTO COMERCIAL
.
OJAORQ III -- COWARf, TE'-10 OE VHDAS CONSOI. IDAOAS

Mt$; ABRJL/88
~'

U.F •

•

"'~s

Sucursal
AMazónia

.....

MOZOO. .

Roraima

.
""'"""o

Dlst. Federal
Espírito Santo

.,,

""to G. do Su I
wato G. do su 1
Mato Orosso
Minas Gera is
!<!:lrdeSte 11

""'"""p'
Pa"á

,.,..,.

Paraiba

Plau1
Rio da Janeiro
Rio O. do Norte
Rio G. do Sul

""""''"
ACre.

"""""""

Santa catar tna
São Paulo
Total

':T:s

1.000,00

1-0 ~S ANTER!ffi

Valor Mali. (A)
122.271
114.4!0
7.351

87.748
73.997
13.751
359.035
151.444
138.896
245.452
298.001
134.393
32. 181
f02.212
776.616
585.423
130.865
108.460
22.405
166.703
330.618
116.692
294.558
156.868
163.308
121.708
48.590
73.118
148.328
314,642

631.050
150.-396
72.1369
134.636
94.448
152.268
63.473
88.815
299.967
229.001
84.916
7B.812
8.0~4

148.532
55.988
208.102
287.014
124.019
371.691
46.699
34. 144
12-.555
102.646
185.245
4.429.051

Font•: Quadr-os I e II do Sistema

Valor Noal.

5.~3.(.453

'"

'-IB
3!!,34
5~.61

(42.83}
75,76
(O,t;s>

(47 ,66)
{~5. 15)
{38.31)
13,32
97,24
( 13,11}
(61,38)
(OO,B7)
(35,11)
(29. 12)
(64,10}
(10.90}
(83,0;)
78,3-3
(2,50)
(20.94)
127.60
(61,53)
(2::1.73)
(82,83.)
(30.80)
(41. 13)
(IS, 50)

de Acompanh<!Qento CoMercial,

r(ljlletldos pelas Sucursais •.

VB (Real}
18,46
31,46
(51.40)
~9.43

{15,57}
{55.52}
(53.37)
{73,06}

(3,66)

e1.ss

(26,13)
(67,16)
(66. 73)
(U,8.J)

(39,74}
(69,A8)
(24,2:5)

(85.60)

51,61
(17, 16)
{32,79)
93,50
(67 ,33}

(40.:Wl

(SS.40l
(41,17)
(49,95)

(30,71)

a
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M€S: ABRIL/EIS

. t.'ll~ t,C,.,$_ '·0?-s·~

m M~s

u.r.

•

Sucursal
Amazônia

93.221
60.076

Amfl~or>as

Roraima

7.1~5

Bll'llil

215.464

orst. rcc:erar

Espirita Sa...,to

72.009 __

""""""'

17.624

z1.(()5

299.967
164.486

59.Z9_0_

52:8_"{7'
6 . .C_l3.

'""''
Paraná
Paraíba

85.2136
55.846

Pfaui
Rio cfe Janeiro
Rlo.G. do U:.1rte
Rto G. do Sul

67.()40
12.7.349
73-.957

l0.6a}

0,.3~

9,15

69.482

4,59
{ 18, IS)
(+A24)
15,11.)

15,28
16,00
30.41

'~'-

28,5!1
;:1~•• 59
Ct4,70)
(7,ZO}
(15_.57)
{11,08)
(:l:).-'14)

(lô,OJ)
(1,63)
(_1,99)
(LJ3)

-10,87

8.3:?0
- 97.4::14
43.78(;
159.848

,,4,?5)
(22,92)

(27,97)
{27. 10)
(34,_47}

( 12:,47)

(<'5,58)

l7,S4
('.),16)

_3,65
5, ?I
(.EU2.)

{1,26)

8,43
( 17,67)

(11,88)
(10, 13)

118.936

2.496.._!_~8

-· -·- ~2-254. 191

?_8:8~

(tÕ)I2}

15
16

IS
19

(;35,28)

(80,48)

34,_73

"

(64.,61)

(58.37}
(25,01}
- (77,04)

<19.474

11

12
13

17

~i!-530

54.529
1!)3.219

01
02
03
04
05
06
07
OS
09
lO

{~.78)

50-338

28.198

ooo ,o·o

. oi-dem

.. {l!).C:8)

16,14

CQJJPANH!A BRASILEIRA DE AUMENTOS -- COOA~
DIRETORJA COMERCIAL - DIREC ,
, - .. '
.
DEPARTAMENTO DE CÕ..:ÍERCIAL IZACÀQ -. D?-CE.VID,li(EN.(SÇ:ACO .
SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO COAERCIAL
OOADRO VI ll - CLASSIFICAÇÃO- POR VENDAS CONSOLIDAdAS
MÊS: ABR!l/88
Em : Cz$ 1.

14,54

9.52

- ~5._~~}

o li do Slstet~a de Acoop;::nl"mmento eomcrclal
rew.e, Idos pelas Sucur.sa Is.
•

OJ.IPAt--1-!IA eRI\SILtiR/1 CE fll.l~'!:::N10S- COOIIL

~~~/.:~::i~~~~ ~~~~~S PROORAMAS
~K) IJ~

Am:o.z6:1ta
Amazonas
Rora;J"a
B9hl3
Otst. federal
Espírito S;)l'lto

Golâ'

l.lai"anh3o

Mala G. dO Sul
Wato 6. do Sl!.l
l.lato Grosso
ldlrms Gerais
Nordeste 11

No<- ta
Par :O

"'"""

Paraiba
Pa~<Jná

Ptau'i
Rio de .klnelro
Rio G. do Norte
Rio G. elo SUl
RI'JI'I(;!Qnla
Ronctõnla

"''

santa Cntarina
São Pau. lo

Tot•l

1'-t)

,.

o
o

o

2!).050
l8.33.t414.586

- 25.255
19.625
6.600
160.721
69.41-A

"'

133.267
217.988
101.007
16.893
64. 114
5~6 593
U3.801
60.882
46,791
_1a.oas
69.269
<'86, 832
46.844
17' .689
65.906
17.713
43. 172
20.392
<'2..780
101.854
195.706

1.930.903

3.180.262

42.842
15.42-1
113.659
45.849

s·f:ino:·-o

F;i4.605

25.626
23.995
1.€31
63.246

'"

140:162
159,665 50.002
217. !'19

,,.,õõS

13.008
48.119
32..026-

Classificação

Rondônia
Total. ,

429.05f

5.434.453

OJadrci I do Sistemo. de Acorilpâ.nhamefllo Comercial,
remeticJo pel<Js Sucursais.

ESPECIAIS'

'"

A/8
10,6s44,38
(89.20}
157,95

""

( IOO,ClO)
(67 .85)
(92.92)
1'2,53
171,41
( 19,38}
(100,00)
(1i5,(~)

(57,91)
{48. 73)
(88,42)
(~.10)

(99,95)
199,85

(7,00)

(42.,40)
1.126, 10
(67,56)

A/8 (Reas)

Ordem

{5.93~

-- 22,74
(90,82)
119.30

ERR

IOO,C)J)
(72.67)
(93.98)
{•,34)

130,74
(31,46)
(IOO,CX))
(87 ,62)
(64.~2)

(56,41}
{90,16)
C22.3CU
(99.96)
154.92
(20,94)
(51,03)
942.38

01
02
03
04
05
06
07

os
09

10
11

12
13.
14
15
t6
17

IS
19

.(SJ.t;i-4)

(45,. 71)
Uí0.23l
(62,07)
(86,09)

{39,28)

(·'3,38)

o,cx:r
(9~.62)

Fonte: Qvados I e 11 do St;tcma ~--AcCIIIPimhameoto Comercia'!,
rCIRetloos pelas Suc1.1rsals

Sucurs~l·

Vend~s

No

_,J-'ês_

(7?.".42)

(55.39)

...

'

-

.

DEPARTAMENTO OE. COMCRCI_ALHAÇÀO - OECEY/DI.V~N/~EACO_
SISTJ;.MA DE ACOMPANHAMENTO COMERCIAL
OOAORO VI - CLASSIFICAÇÃO POR VENDAS odS PROGRAMAS PRÓPRIOS
, . - ·
.
MÊS: ABRll/88
'
Em: Cz$ 1.000,00

'IdES ANTERIQr-1

Valor Moffl.

Valor !.Iom. (A)

Vendas

"

DJRETORIA COMERCIAL - DIREC

__

~S: ABI\IL/GS
El!l: NCz1 1.00\),00

'

MÊS.~ANTERIOR

C().PANHIA DRASILEJRA DE. ALIMENTOS - COBAL

omETCJHA COMr.RClfiL - DIR(C
00>1\RTA!.a~TD 01: COMERCJALlZAÇÃO - OECF.V/DIVENISEAC9'.

U.F.

• Vendas
No
Mês

71.:;1.155
927.881
02
04
63.1. OSQ
35.9.035
702. 115
437. 1;:13
03
371.€91.
163.308
- '11
'"176.õ16
.01
299.967
?.87 .014_•
294.558
OS·
.06·
3-14.642
185. 2~5
)6
134.393
152.288
t51·.444
13
150.39G
lO
148.532
t66. 703
13-1.636
245.452
09
124.019
156.868
12
87.748
122..271
19
i48, 328
102.648
94. 448
298.001
07
17
84.916
130.865
72.669"
138.8_96
- l5
--55.988
330.618
05
.46..&19. •. 12.1.1.08 .• ·. ·, ·. 18_

Nordeste
Baflia ,
Nordeste r 1
Ria G. .do Sul
Mtnas Gera1s
Rio de Janeiro
São Paulo
Mato G. do Sul
Dist. Federal
Paraíba
Goiás
Rio G. do Norte
Amazônia
Santa catar I na
Maranhão
Norte
Espírit_o Santo.
Paraná

Fonte:

Fonte: Cu~os r

S!Jcursal

$u'cursa 1

A/D, (Real)

141,(;22
(i9,98J
6.1.6~

69.!!(.2

32.09~

Tot.al.

. 151.444

1~5.!;.95

2'"1.136
11.5:58

Santa Catar ln a
São Paulo

58.31

5_1,60

122-869

154.512

Rono'ón1a
""""""'
Aeco

61,493
-----54.372
' 1. 121

80.013
33.3&i
15.288
18.098
230.018

J8.(l29

Gros~o

l.linas Gerais
Nordesto li
No<- te
Parã

AIB

rruas

91.794
79.0<:_4

tlato G. oo Sul
Li.)tO G. do Sul

Vi1101" ~~~~~~- (8)

198.314

1S0.398

Gohis

uato

I>() u~s A:~!ERJOO

Valor Molf. (A)

Abril de 1989

__ ......--:_

Nordeste I
Minas Gerais
Nordeste 1 1
Bahia
Rio G. do Sul
São PauTo·
Dist ,_ Federa I
Rio de Janetro
Amazônia
Goiâs
Paraíba
Maranhão
Rio G_. _® Norté
Espírito Santo
Norte
Paraná
Santa Catar !na
Mato 13. do Sul
Rondônia
Total

Fonte:

427. 176
299. 96T
232.126
216.464

MÊS ANTERIOR
_Vendas

153.219
150.396
f27 .34_9
93.221
91.794
85.286
79.024
73.957
72.669
59.290
55.8ll6
54.529
38.629
32.694

318.811
230.018
211.470
198.314
145.595
I 18.936
151. 4lll!
122.869
61.493
112. 185
97.l!34
80.013
69.962
69. 482
69.983
43. 786
40. 474
33.386
78.536

2.498.148

254. 191

15~.512

Classificação

01
02
03

04
06
08
05
01
16
09
lO
11

14
15"
13
17

1S
19
12

Quadro I_ do Sistema de Acompanhamento Comercial,
remetido pelas Sucursais.

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção II)

Abril de 1969
COMPANHIA BRASILEIRA D~ AliMENTOS- COBAL
OIRETORIA COMERCIAL- DIREC
.
-

---,-- ~---, ___ - -_

Sábado 8

COMPM'H!A BRASILEIRA DE ALIMENTOS - COOAL
D!RtTOR!A COMERCIAL - DlREC
.
DEPARTAMENTO OE COMERCIALIZAÇÃO- DECEV/DIVEN/SEACO

DEPARTAMENTO OE C0Mi:RCT8J.. J4AÇÃO - __ ÇlECEV/_QlVEN(SE/ICO
, , •. ,
SISTEMA DE; ACOMPANHA~TO CQME8CIAL..:---- __ ----..,---------- , ,.

SlSTEMA DE. ACOMPANHAMENTO COMERC-IA!., _

QUADRO VII -

QUADRO VI I I - CLA$S.l F.l CAÇÃO Pffi _VEf'.DAS CCffiOllDADAS -

CI,.ASSJFICACÃO PQR_ VEI'JDAS DQS. PR~A~AS E~ECI~!S
M~S~ ABRIL/88

..

Em: Cz$ 1.000,00
Orde11 Sucursa 1

Em.:. Cz$_ 1 . 000. 00
Vendas

Nordeste I
Bahia
Rio __G. _do Sul
Nordeste II

588.205

394.344

_414.586~

1_60, n;1
17.713

217. 179
205.067
159.665

Rio de. ..,laneiro
Mato G. do Sul
Paraíba
Rio G. do Norte
Santa Catarina
Goiás
São Paulo
Amazônia
Norte
Maranhão
Rondônia
Par anã
Dist. Federal
Minas Gerais
EspíritO Santo

!O

,"

13

14
15
16
.17
18
19

'63. 246
50.062
48. 119
42.842

32.026

217.988
43. 172
286. 832

ii

546. 598
69.414.

1 :sao.soa

01

oz~

~"

"

-12
10
09

96

15

05

16
04
19

o

·cn

i3"
~---~~---

3. 180."262

·.Nrir.deste I
!,linas (lerats·
.Rio G. t;1o SUl
-. Dist. Feder <I)
Goiãs
C_earã
!O
Amazônia
Paraíba
12
Ri.o G~_do Nõ~te
13
Norte
Maranhão __ ..
~"
15
Santa Catarina
.Espír-itO Sàn'to
I6
17
Paraná
-18 ____ Piauí
19 •. ..Mato G. do .SUl
-""2o--- Rondônia

04
05
06
07
08
09

C!M'fll!iU. Em~SILCIRA DC_ALU,It.__NTijS-;_-t:OOAL
OfnElG'IlA (U.IERI"-!/11.- DmEC _

~~~~~~T~:.,~~~~~~~~j4rr_êf'l/D-IVEN/SEACX1

QUt..DlO III - ro.t"f.RAT IVO OC VEIVAS CCtl30liOAOAS.

!Als: AOOSTOJBB
[III: W

1.000,00

Mê•

VendaS

3.800::637
1.310.103
1.196.622
1.087.716
543.558
-<136:738
348.481
265.319
221.576
181.557
138..037
116.517
116.085
106.836
IQ5.625
98._584
96.334
87.999
85. 779
- 76.440

221.269
385.9.71
513.654
589.tX5
1.362. 770
337.868
323.36.1
528,186
318,4_58
110.104
Z:13. 19J
86.950
186.877
124.721
86.594
_145.387
368:746
. 6~L 449.
79.832_
76.397

10.423.537

6.058. 209

.-

Venda do

"' '"

'

{t:0111tnal}

StJcursal

18_1.551__

Aluaz.T!Ta
Ama2!on.1S

Roratli13

15!1.204

22.353

Bahta

1.196.62?.

Coa"'
Dlst.

221.576

Fedel'al

~pírlto

S:lnto

GJt;;~:;

l!ari!ll'lh5o
llato G'. do_ Sul
l!<l.to G. do Sul
!.latO G'"O!lSO

Ltin.:ss Gera I:>
Nordeste l
Pern:;~;nbJcc

"""""'
._,
·~·

S0rg!,:Je

Norte

ParaitJa
Paraná

Plaui
Rio de Ja'1clro
Rio G. do N-:~rte
Rio G. do SUl
Rondônia
RorldOnia

'""'

Santa Ga.tar !na

São Paulo
l(lt•l

318.191
98,584
Z65.319
100.8.16
a~.

1_1s

58.(.144
27.735
513.556
1.837.710
718.625
335.577
33.468
116.085
90.80'9

25. 195
138.637
96.334
67._999.
1.310.163
116_.!>17
436.738
76.440

55.066
21.374
TOS. 625

3.893.637
11;L4Z~.f;i:p

Vencu. do

Mês J.ntertcr
(NOI!tnal (D)

Total

110.

!Q.\

95 ••109

14.795
513.65-t
316.4.58
323,$1
145.387
5'28. 186
!24. 721
79.632

-«5L<oa

34.429
1.31'JZ.770
509.€25
~_54.~5

103.716
31.654
t85.8]7
156.561
20.316
213.191
360.746

66_.449
385...971
86.950

'337.868
76.391
17.933
58.464
86.59~

221,200_
Y.05&,2~

ec,ga
67,04

A/B (Real)

s1.oa
7,17

_(<12. [6)_
(11,981_
(4.t,57)
(58,94)

132,91)_
(29,98)

99.4_4~

(J2, 19)
(49, 77)
( 14,34)
(~9.98)
( 11 ,S4)
7. 72
28,4 I
4,97
( 19,44} (34.15)
(58,26)
(~B9)
84,H
50,80
58,20
29432:
233,65
164,57
(13._72")
5,54
(37 ,88) -- (49,22)
(45,43}
(55.39)
24,~_1.38
(47 ,07)
(35,25)
(73,30)
(76, 17)
28.56
5.09
177,47
239,43
3-<,00
9.54
5,67
29.~6
(16,21)
G.OS
151,01
207 ,07_
{63,44)
(70..-' I}
_{Q,29)
21,96
t.C19,C2 1.3C5,23
n:.~

-~.Orderr Sucursa 1

O!

oz

00
04
05
06
07
08
09
10

,

12
(3
14
15
16
17
18
19

2.0

São Paulo
Rlo de Jarieii-o
Nordeste I
Bahia
lllato G. cb SUl
Mtnas Gera is
Paraíba
Santa Catarina

Pwaná
Norte
Amazônia
Goiás_
Rondônia
Piaul Maranhão
Espírito Santo
Ceará
Rio G. do Sul
Dist. Federal
Rio G. do Norte
Total

15

"

16
12

"

17

13

·oo

20
18
19

Vendas

No
Mês

MêS Anterior
Vendas

3.483~881
1. 06~. 667

259.154
32.927
29.817
15.045
10.680
8.6S6
7 .Z96
4.476
3. 786
3.105
825

o
o
o
o
o
o
o

4 922.355

Ordem

61.594
zao-:So7
865
1. 125
6.975
812.369
101.578

09
04
17
15
13
01
06
19
03

o

2a7. 683
7.361

12

9~158

li

321. 768
19.2.8"9
898

o

76.511
132.635
5.036
68.525

o

02
lO
~

16
16
07
05

"

08
20

2.1_41.927

4Q,S'S

Fonte:
Fonte:

os

MÉS: AOOST0/88_
.,,
Cz$ 1. 000. 00

34,80
:JG.SS
23,51

03

éx:w~IA BRASILEIRA OE ALIMENTOS _;_·caBAl.
DIRETCFHA ,coMERCIAL.- DIREC
DEPARTAMENTO OE COMERClALIZAC:ÃO - CÍEt;'E'V/Dl'IEN/SEACO
SISTEMA DE ACC».FANHAMENTO COMERCIAL
QUADAO VI I - CLASSIFICAÇÃO POR VENDAS DOS PROGRAMAS, Es?iGJA['s

VARU.ÇJ:O X

"'

lO

05
04
02
01
07
08

Fonte;- Quadros J.e rt do Sistema de Acompanhamento ComêrCial,
remetidos pelas Sucursais.

--~-

U.F.

Ordem

~~

~

Quadro I do Sistema de Acompanhamento Comercial •.
remetido pelas Sucursais.

Fonte:

-

"

17

_pg.~-~2

São PauTÓ

.02 . Rio oe Janeiro
03 .. Bahia

oT:::

"'·'""

29.Q!i0
25.626
15.424
14.005
142

o
o

0-~-

08
18

49_0. 645
171.689
ldt.007
(39.269
"86.906
107.85.4
133.267
195.706

_113._659"

Total

Mês Anterior

No

Mê•
01
02
03
04
05
06
07
08
09

__

MÊS: AGOSTQ/88

MÊS ANTERIOR

Vendas
No

I 063

Quadros r e II d-J Sis.leA<' de Accmpanhanlcnto Cor.oarctal,
remt Idos pelas SUcursais

G.\Jadros I e II do Siste!lla de AcomPanhamento Comerc-Ial
remetidos pelas Sucursais.
'

-
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COMPMHIA BRASILEIRA DE AUMENTO - COBAl.
OIRE.TO:UA COI,4ERCIAL - DlREC . ,
.
DEPARTAMENTO DE CO!;!ERCIALIZAÇÃO - 'DECEV/DIVEN/SEACO
S~STEMA .OE Ac;OMI?ANHMIEN-TO COMERCIAL_ .
..
QUADRO VI - CLASSIFICACÃO POR VENDAS DOS PROGRAMAS PRÜPRTOS .
MÊS: 1\GOST0/88
Em: Cz$ -f.OOO,OO

..,

U.F.

•

Venda do

Venda do
Mê:;: Ante r lo r

(Noair.al) (,I,)

(N_:Jininal (6)

Sucur:r;al
MlazOnla

-18.567

'9Q.S21
9.425

1.1()3.C95

~12.529

-zzt.S76

Hl3.823

348.<181
--98.584
-zs2.214
Mart~nhão
166.836
Llato o. do Sul
----55.962
· Llato o. dO Sul
i_8.227

25".336

Alllazonas
Ror a Ima

Cearà

l~.

204

Olst. Federal
Esp\r;ro santo
Golas

Mato Grosso

526.513

Alagaas

- 104.6136

~lpc

33.408
111.609
50.889

Pa:-ã
Amapá
Para'1ba
Paranã
Piauí
Rio ele Jaf'.elro
Rio G. do Norte
Rio G. do Sol
RondÔI1la
Rond"..•-oJa

Acre

santa ':atarlna
São Paulo
Total
0\Jad.-os

Fonte:

77,16
75,10

44,82
43,14
- 97~"00
C:1,04
127,05
55,60
2o;54 -Tf,47)
36,75
11,19
43,J3.. 17,00
"?.1 ,03
3,84
(14,34) (29,98)
(22,98} (37 ,04)
(26,16) (39,6~)
(19,.U) {34,15)

C8.6'16
200.418
~~~- 7Z1
72.657
""38.228 .
34.~29

2:1.735

Mine:; Gorais
Nordeste t
Perna:.,buco
Norte

Vendas

31.654

179.516
t66.561
12.955
111.613
_73.063.
'67.551
155.054
- 80.950
33<?.. 7s<t •
57.108

2.0.~120

12:7.357
- 89.033
8"7.999
- 2.r7.435
116.517
436. 73S
75.615

s::..oes
&1.549

40,.73
$2,29
0,94
·-·5,!:>4
(37,1!3)

5:_33.760
-453.330
103.716

8?8.5~

15,04
24,49
{17,4!:1)
(13,72)

(49,18)

(-45,43}

(!15,39}

·~i:~~

.~:ii)·
.. (0,36,)

1?.933

86~594

3_19. 756

159.67..

100,26

03, 7i/

!i.561.1!1Z

_3.913.28Z

40,!58

14,92

i .tl -,,

12
13
14
15
16

Norte

-

Maranhão
Espír· ito Santo
Santa Catar i na
Paraná.
Piauí
Rondônia
Mato G. do Sul

17

18
19
20

Total
Fonte:

· MÊS ANTERIOR

"'
Mês

Bah!a
Nordeste I
Minas Ge'ais
Rio 13. dO Sul
DisL Federal
São Paulo
Goiás
Rio de Janeiro
Ceará
Amazônia
Paraíba
Rio G. do Norte

10
11

21,86
30,2]
6,49
59,57
30.~4
34,00
9,54
31,24
7,28
32,41
6.2..
207.07
1!'>1,01
(47;55)_- (57,12)
11,94
{8,50)

... 39._175

96.929

01

02
03
04
05
06
07
06
09

{11,!10)

7,77

490.401

690. 462

Sucursa 1

Ordem

100.3~6

177.771

Bahla

· Àbril de 1989

VenCias

Ofdem

1.163.695
828.556 .
528.513

512.529
688. 760
490.401

02

436.738
3118.481.

332. 782.
. 254.836_

04

319:756.

159.674

262.214

·200.418

01 -

03
05

oo·oB
. iú

247.436
155.064
22!.576
183.823
.1"17.771
.100.346
127.357
111.613
116.5!7
86.950
11Lfi09
!79.516
106.836
124.721
98.5a4
68.876
96.92-9
86.594
89.038
73.063
87, 999
67 ._55 L
75.615
57.10[
55.962 . . . 72.657
5.501.182__

07
13
12
14
08.
11
18
15
16
19
20
17

3.~13.282

Quadros I e li do S-iStema de Ac.owPanhcinento Comercial,
remetidos pelas Sucursais.

oo 'Sistema Ó3 _Ãcornpanh9~~to C:c.tlo_rc'-al,.

remetidos pelas SUc:Jrsa is

O).PA."'-IIA BPAStLEIRA Of ~ IMtN)pS -. g:GÃL

.

DIRElffiiA CCW::flCIAL -- DIREC
OCPARTAIJS~!O DE Cl).li;RC\i\.LIZAÇÃO- DE.CEV/DIVENISEACO
SlSíEMo\ OE ACl).F'An-IJIMENTO CQI.I<:RCIAL
QJADRO V- CQi.f>ARATJVD DE VEI_Oi\5 DOS Prn:G'lMtl\5 ES?t_CIAIS
UÉS: AGOST0/88
EM: Cz$ 1.000,00
venda do

U.l'".

•
Sucursal

{!'orllnat) (A)

Alladnta

3. 1es

Mês

A1Aazt~~~3'S

Rorauna
Bahla

Ceará
Dtst. l"e(.eral
Esplr tto Santo

6olãs
Mõr~o

ltato G. do Sul
Mato G. do Sul
Mato Grosso
Minas Gera Is
tt:Jrcleste I
Pern;;lfllbUCO

Alagoas
Sergipe

""'"Powá

''"'"'

Paraíba
Paranã
Plaul
Rio 00 Jana1ro
Rio G. dO Norte
Rio G. do Sul
Rond&'lta
"""""'"'

""'
São

santa Catar \na

Paulo

o

3. 786
32,927

o
o
o
3.1o5
o

9. 758
•. 386
!5.370
1.125
132,635 88.525
76.511
321.768

o

29.817
29.811

~6.975

15.045
259. 154
28.163
·-230.991

812.S63

o

o
4 ... 76
o
4.-476

10.680
7 .Z96

o
1.061?..667
o
o
o

'"

'"

8.W6
3.-483.681

VARUçlO %

Venda Go

Mt!s Anterior
(Nr.:nn1nal) {9)

6.975

o

""

. {§J:a.Q')
000,00)
{29,50)
2.826,84
(I_OC,OO}

(_100,00}

<mo,o::n

_{99 •.04}
Em
"327, ..8
327.-48

""

(98,15)

il<>õ~

23.&lQ.J:Q .

865

3. 155,_84
ERR

o
o
7.361
o

7.361
101,5:78
237.683

"'o

230.907

5.0!16

!!!.;89
o
19.269
o

61 .5~4

rn:r·=

{39,19)
ERR

::J~:~~~
.
"(97~46)

. {100,00)

3!?0~1

4.922.355

romet idos palas SectJr.;!lliS.

(66,28)
( 1_00,00)
(42,37)
2.292,57
( lCJÕ,OO)
(100,(0}
(99,20

ERR
249 ...5
2~9.45

""'

{98,49)
- 24.391.04
2.561,51

""'
""

ERR
(50,29)
(50,29)
{91,41)
(97,93)
(100,\Xf)
276,21

ERR
( 100,(1())
(96,50)

(95, 72)

{96.50)

o.oo

""

'5.556,20

·aoS

~ANTERIOR

Vendas
Ordera

Sucursal

no
Mês

Vendas

Oi-de111

- (100,00}

{\00,00)
_{95,72)

129.49
?.1-U.927
Font&: ())adros 1 e 11 dO Stster'la de ~ento Co'aerclal,
Total

A/B (Real)

COMPANHIA BRASILEIRA DE AUMENTO - CbsAl
-- DIRETORIA COMERCIAL - DIREC
DEPARTAMENlO DE COMERCIALIZAÇÃO - DECEV/tll'VEN/SEACO
.
SISTEMA_ DE ACOMPAt<.'HAMENTO _COMERCIAL . . - . .
QUÃORb vír"..:. CLASSií=TCAçAo POR VENDAS
PRoGRAMAS ESPE.CIAIS
_ •, •
MÊS:OUTUBRO/
Em: Cz$ 1.000,00

""
""

4.523, 71
87,~

01
02

03
04
05
06
07
08
09
lO

11
12
13
14

15
16
17

18
19
20

Rio de Janeiro
São Pauto
-Minas Gerais
Rio G. do Sul
Ceará
Amazônia
Nordeste 1
santa Cãtar1na
Paraná
Paraíba
Piauí_
Bahla
Norte
RloG. do Norte
Rondônia
Maranhão
Espírito Santo
Golâs --- --Mato G. do Sul
Dist. Fe-dera 1

Total
Fonte:

~);adros

896 "997
720.074
671.653
222. 103
1_71.341
114.-465.
~ ]00.8-4-4
65.975
64.048
46.049
36:864
29._968
2Ei.OS5
21.835
18.724
11:658
1.116

o
o
o

5. 225.829

5.9-40.440
1.020.325
449.063
. 23.746
231.879
33.363
~5.066

263.999
57-4.42.4
188.85.6
235.025
817.136
290.002

o

101.116
4"24. 732153.-654

·~3_.252

288.684

o

01

-OZ
06
18
13
17

04

11'
05
14

12.
03
~09

20
16
07
15
03
lO
19

11 .959. 762

I e II do Sistema do Acompanhamento Comerc1al,
remetidoS pelas Sucursais.

Abril de 1989

Sábado 8

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção 11)

~~:=~~ ·~~~~Ã~A-O~I~~~MENTOS -_COBAL
DEPARTAMENTO_ OE COMtRCIAL IZAÇÃO -- D_ESE.Y/D!VEN/SEACO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMERCIAL
QIJADR~ IV .,. COMPAR~TIVO DE VEJDAS DOS- P003RAMAS PRCffiiOS

MES:
Elll:

U.F.

Venda· do

e
Sucursal

mês anterior
{Nominal}{B)

02.0_. 863
860.189
168. 1"14
588.280
580.447

565.407
480.793
-a4.614

Amazónia

Amazonas
Roraima
Bahia

Ceará
Dist. Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato G. d_o Sul
Mato G. do Sul

'832.931

A!b

A/B (Fcal)

81,99
78,91
99,46
(72,00)'
2.15
42,06

2. lO L 162.

568.232

4_1,31
38,92
54,88
(78,26)
0(20.68) f0,$1
•.: •. ]8,86
37,54
12,88
__:....:... -:2.2,38

98.998
152.556
2.644.289
1.695. 467
1,395.420
203.625
100.418
1128.85.9
367.610
6 \.2_49
345.988
2.66.330
403.899
1. 017.993
352.68it
1.016.482
2i8.227
153.631
64.596
211. Gil
314.663

586.323
122.201
571.527
211.870
159.611
17.697
8i. 914
1.667. 527
2.539.852
2.306.919
160.015
72.916
23.1.886
194.970
36 916
226.019
267.571
288.622
734.263
256.973
760.882
129.820
87.840
41.980
245.834
107.606

74,9ô"
53.87
(13,92)
•192,42)

18,86
{22,11)
34,24
7,65
. 6,57
3, 73
'30,53
35,80
f9,48
(33, 16)
127,06

13.704.764

12.288.186

11,53

_( 13,40)

187 ,{JSit

1.012.399306.644
251.554

Mato Grosso
Minas Gerais
Nordeste I
Pernambuco
A lagoas
Sergipe
Norte
Pará·
Amapá
Para iba
Paraná ·
Piauí
Rio de Janeiro
Rio G. do Noi"'te
Rio G. do Sul
RondOnia
Rondônia
AcreSanta catar lna
São Paulo
Total

o~zOORQ;Ss
Cz$ 1. 000, 00

VARIAÇÃO

Venda do

mês
(Nominal)(A)

1065

53,01
14
44,73

77_,

51,60-

( l,Oti)
A4,.6J

27,42
86,24
58,58
(33,25)
{39.95)'
27 ,2.6
>15,95' .
84.94
88,55
65,91
53_,08_

-, â~~ ~~)

- (53,37)
(!, 19)
( 13,32)
43,60
46,40

28.83

(0~46)

72,89,
38,64
37,25
33,59
6~LTO

Fonte: Quadros I e II do Sistema de ACompanhamento Comercial, remetidos peTas Sucursais

CQWMf--IIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS --COBAL
OIRETORIA COMERCIAL - OIREC
DEPARTAMENTO DE CWERCIALIZAÇÃO- DECEV/DIVEN/SEACO
S!STEMA OE ACOWAf\1-!AMENTO_CDMERCIAl, _
OOAORO VUI - CLASSIF.ICAÇAO POR VEI'VAS CONSOLIDADAS

COMPANHIA BRI'ISilE'IRA DE AUMENTOS ':'. COOAL
D!RETORIA COMERCIAL - DIREC
0€F'ARTAMENT0 OE COMERCIALIZAÇÃO- DECI:'V!DIVEN/S!ACO
'SiS'TEMA DE ACOMPAt-a--IAMENTO COMEF-ICJAL
QU~9 VI - CL~~S]F__ICAÇÃO POR V~NOAS DOS PROGRAMA$ PRÚPFÜOS

MÊS' DEZEMBRO
Em: ezs 1.000,00

MÊS: DEZEidBRO
Em; _Cz_$ 1.000,00

Vendas
Ordem

01
02
03
04

05
05
07
08

09
10
11

12
13

"

15
16
17
18
19
20

Sucursal
São Paulo
Mi nas Gera iS
Nordeste I
Rio de Janeiro
Amazônia,
Rio G. do Sul
Goiás
Dlst. Federal
Ceará
Bahia
Norte
Piauí
Rio G. do Norte
Paraiba
Maranhão
Paraná
Mato G. do Su 1
Rondônia
Sant.a Catariná
Espírito Santo
Total

Fonte:

Mês

Vendas

MÊS ANTERIOR
Ordem

no
vendas

4.664,396
2. 716.900
1.7:50.315
1. 683.056
1.030.576
1.016.9400
1.012.399
832....931
634.936
588.280
428.859
412.640
352.684
345.988
396.644
289. 764
251.554
219.240
211.611
iã7.054

661.592
2. 156._~46
2._717.948
4.881.285
565.407
857 ._544
571.527
733. 132
597 . .481
2. 101. 162
231.886
244.927
287.416
226.019
211.870

18.936.767

18.089.897

<92~955

159.611
129.820
39S-07_1$ __
~22.201

Sucursal

Orde111

07
03
02
_01
10
05

os

01
02
03
,_.04
05
D6
07

D6

-os

05

09
10

'1)4

15

11

14
13
16_

17
12
18
19
11
20

Quadros I e I I do Sistema de Acompanhamentq
Comercial, remetidos pelas Sucursais.

-

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Minas Gerais
Nor-deste I
Amazônia
Rio de Janeiro
Rio G. do Su(
.Goiás
Dist. federal
B.ahia
Ceará
Norte
Piauí
Rio G. dO Norte
Paraiba
São P·auTo
Mai-anhão
Pªr.aná
Mato G. do-sul
Rondônia
Sanfa -Ca-t"ãi-ina
Espírito Sanlo
Total

MÊS -ANTERIOR

no
Mês

2_.644.289
1. 695. 4__6?
1.028.963
~._o ,-7 : %.~-~- ·
1.016.4~2

1,012..S99
832.93·,- 5.88.28.0
509.447
028.80g403.899
3$2.684
34.5. 988
314.663
30.6.644
266.330
251.554
218.227
21_1. 611
187.054
13.704.764

Vendas

o..-

1. 667.527
. Q;l
2.539,850
01
565. 407
09
734.263.05
760.882
04
57.1....5Zi---. 07
586.323
C6
2. 101.162.
02
568.232'
231.886
14
233.622
...
;~25'6.973
-_,5
226,_0 19
107.606
20
211.870
16
267.571
10
159.611
17
129.820
18
245.8'34-12
122.20i
19

oa-

12.288.186

Fonte: 0-.le.dros __l e II do Sistema de_ Acompanhamento
Comercial, remet 1dos pelas Sucursais.
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DIÁRIO bO =NGRESS~O NACIONAL (Seção 11)

Sábado 8

COMP/I.f\HtA BRASILEIRA DE ALIMENTOS: - COBAL
DJRETORIA "COMERCIAL -: -DIREC
DEPARTAMENTO DE -COMERGTAL IZACÃO - DECEV/DIVEN/SEACO
SISTEMA DE ACO.FANHAMENTO COMERCIAL
QUÀbRõ Vi - ClASSIFiCAçÃO PÓR- Vr:.NDAS DOS PROGRAMAS PRÓPRIOS

OOJPIINH!fl Bf?A')lL(lRA Ot AL!I.IlN!O$- OOJAL

OIOETURlll CQMEHClAL - O!RE.C
DEPNlll\l.ll;NiO Oí. C:Cl!f.!.t(';IALIU.ÇÃO -- OCCfV/DlV(N/S(II<."'
SISIUifl OE !\CI).Ií'AN!Ar.tLNlO

r)JAIJHO III-

OO.~:MI\llVO

COI~tnCJAL

~l)..]O_Nl!\S

Ot. Vl.!DA3

Abril de 1989l

Mês: OCZEM[)R()/88
Ell: Cz$ 1.000,0.0
lt.f.

Venda do

•

"''

Stscursel

(N0111\nal) (A)

Amazõnla

Arna:tonas

Roraima

I.OJOS/0
801.611
168.965

~

~80'. 793

79,21

39,15

Ce.ará

6:!_4.9J6

Dlst. Fedelrat
t:sp ir 1to Santo

83Z.93l

733.132

18'1.004

1?.2.201
S71.':i27
211.870
159.611

1.012.399
- 306.644

l.far.an115o

!.!ato G, do Sul
ll.lto G, do Sul

251.554

Mato Clr;osso

z. i~:;g3.

Lllnas Ck•r3ls
N:>rdeste I
Pernambuco
Alt~goas

Sêrglpe

""'le

·~·
'"'""'

Paraiba
Paraná
'Piaui
Rio de J31lelro
R1o G. CIO Norte
Rio G. c!o Sul

-·

lb'l~ia

"""""'''

S:lnta Catar !na
São Paulo
Tota1

Fonte: Quadros l
rcmet iCSOs

CQI,PAN!{tA

~9.69

55.05
08.26)

13.61 53,07

'·"

{16,03)
(11,78)
18,86

44,73

12,38
22,38
(1,00)

.so

27,42

86,24

-4.664 •.Jll5

160.015
81. 199_
231.8ll6
194.970
36.916
2.26.019
292.955
24~. 927
- 4.83!.285
287.416
857,544
129.820
87.640
41.989
399.078
661.532

28,73
-- 34,43
34,94
M,55
55,91
53,0(1
(1,09)
63,47
{65,16}
zz. 71
13,&1
68.88
76,05
53,87
(40,98}
605.04

18.93&.767

18.087.097

289.764

412.640
--

3SZ.6e.t
1.016.940
2.19.240
154.644
64.596
•n1.s11

e li do Slstenta ele
~las

it:·~~)

26.00

(35,tiQ)

1.683_~05.6

37,5~

57

2.717.9~3
2.476. 73~

1. 750._31!j
1.394.571
205.99Z..
149.772
428.359
367.(;10
61,249
345.9M

1,53

(1? ,00)

77.14

77.0S7
81.914
2. 1!16.245

98.998

.lliB {Fie<~l)

A/B
82,2.7_

2. 101, 162
537.481

Got.is

MÉ3; DEZEMBRO/
Em; Ci::S 1.640~00

x·

!>~.407

84.61.

588.28"0

C..'lttla

VAB!o\ÇÃO

Venda do
Mês Anter-\01"
(IIOIII[nal) IS)

(50.00)
(56.23)
(0.04)
43,20
84,94
46,40
28,83
18,69

(~3.GS)

'"·'~'

"'·'

{72,95}
(4, 72)

(7_,92)
1.3
36,70
19.48
(58,83)
447,45
31~

Vendas

Ordem Sucursa 1

Ol
02
03
O<
05
06
07
08
09
lO
))

l2
13

"

15
>6
17
18
1_9_
20

Total

(18,71)

4,69

Minas Gerais
Nordeste I
Amazôn ta
Rio de Janeiro
Rio G. do Sul
GalãS
DLSt. f'edéal
Bahia
Ceará
Norte
PiaUí
Rio G. do Norte
Para iba
São Paulo
Maranhão
Paraná
Mato G. do Sul
Rondônia
Santa Catar in01
Esp ir i to Santo

MÊS ANTERIOR

"'
""'

Vendas

Ordem

2.6411.289
1:69!::i.ll_6'l
1.028.963
1.017.993
1.016.'182
1.012.399
ãa2:93T
588. 280
503.447
428.859
403.899
352.684
3115.983
31ll.663
306.6.44
266 . .330
201.554
218.227
211.611
-18.7. 054

1.667.527
2.539.-8_50
565. <107
73ll. 263
760.882
571.527
586.323
2.101.162
568:232
231.886
233.6"22
256.973
2a6.019
107.606
21 !.870
267.571
159.61 I
129.820
245.834
122.201

13. 704. 764

12. 283. 186

03
01
09
05
O<
Ol
06
02
03

"13
tt

15
20"
16
10
I)

-;a----12
>9

Fonte: Quadro I e I I do Sistema de Acompanhamento
Cõiii"erciaT, remet fdo pÊ:>1as Sucursais.

Ac~anha~enlo _Ccr.larctar:

Sucursais.

BRASILE.tRA 01: All~TOS - COBA.L

OIRETORIA COMf.RClAl - O_IREC

OEP.I.RTAM<.:NTO OE COMERCTALJZAÇÁO - OECEV/DIVEN/SEACO
SISTEMA DE ACOfof'ANHAr.itNTO COI)IEH_CIA_1
QUADRO V- COl.PARATIVO DE VENOAS Pl'lOGRAW.S ESPECtAIS
~: OEZEK!R0/88

E111: Cz$ 1,000,0Q
~

v"""'"'
"''

U.F.

e

(Nominal) (A}

Sucursal
Allla:ônta

Mazonas
R.:lralma
Batda
ee~•

Oist. Federa 1
EspirHo Santo
Goiás
uarê/1113o
Mato G. do Sul
\lato G. d0 Sul
Mato GrOl'.so
Minas Gerais
Nor-deste I
Perm:ur.buco
Alagoas
SCr111Pe

-

..,.,.

I'O>eâ

Paraiba
Par r i
Ptouí
Rio de Janeiro
RIO G. do Norte
Rio G. do Su 1

-··
,,,.

flondónta

VARJACÃÕ X

Venda do
Anter lo r
(rlV!ntnall (B)

~ês

'"
""
'""'
""
"''

o
o
o
o

1.613
1.422

191

o

19.249
146.809

54.489

o

1S3.07

49B. 719
178.098
1t/9.8!5

""
""
ERR
""
ERR

""

(85. 14)

o

25.384
11.305
1.097 .02Z
39 4~3
96.662

a. 741
005.063

o

"'

o
o
o

1.013
1.013

o

{95,82)

_EFR

306,23

ERR

"''
ERR

ERR

ERR
(7 ,89)
(22,S8)

(83-._TH
{lQd."C(i)

(99,53)
ERR

o.oo

o

153,244
553.976

ERR
- (100,00)
685.18

Total

5.232-.003

5~800.911

{9,81)

Quadres~ e !l-do Sist;,a
rcmot Idos pelas Sl.lcursals.

da

AÓ~panh;l~~to

ERR

4f.3~

4,349.733

fonte;

(89.~6)

(76,09)

(94,61)

São Pauto

Sarlta catar i na

IRR

~1tl2-:-2ol

o
o
o
o
o

'o
23.434

ERR

ccner:ctal,

ERR
ERR

(28,32)
(39,96)
(87 .~O)

(100,00)
(99,63-)
ERR
(RR

""

{100.0Cll
509.59
(29,97)

MÊS ANTERIOR

Vendas
Ordem Sucursal

119.&3

'"'
'"'
""
""'

~,,

8.2S3

o

IJlR

noo,cm

o

o

71.611
54.848
9.151
'363
>13.334

'""IRR

( lQÍJ,OO)

o.
o
o
o
o

o
o
o
o
o

A/B (Real}

COMPANHIA BRASILEIRA DE AliMENTOS - COBAL
DJRETCRIA COMERCIAL - D!REC
DEPARTAMENTO Of: COMERCIALIZAÇiiü - DECEV/DIVEN/SEACO
SISTEMA DE I",CO.-PANHAMENTO CQ!,IfRC!Al
_______ _
QUADRO VII - CLAS$IF!CAÇÃO POR VENDAS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS
-!JtS: OEZE&ISRO/
Em: Cz$ 1.000,00

01
02
03
O<
06
00
07
08

os

10
1l

12
13

"
"
15
16

18
)9
20

S~o Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Nordeste !
Ceará
Paraná
Piauí
AmazOnfa
Roi1dõnia
Rio G. do Sul
Norte
Rio G. Do Norte
Espírito Santo
Mato G. Do Sul
Dist. Federal
Goiás
Maranhão
Paraíba
Santa Gatarüia
Bahia

Total

"'

Mês

Ordem

Vendas

4. 349. 73&
- 665"~-063
72.611
54:848
54.489
23.434
8. 74 I
1. 613
1.013
458

o

o
o·

o
o
o
o

5Çi3.976
4.097.022
488.719
178.098
19.249
25.384
11.305

o

o

96.662

o
oo.

30.443
146.807

o
o

o

o
o
o

153.244

'5.232.003

5.800.911

o

oz

OL
03
O<
lO
09
1l
17
15
07
12
08
19
16
06
13
18

"

05
20

Fonte: QuadrO r"e II do""'Sisteliiã-de-Acompanhamento

Comercial, remetido pelas Sucursais.

(;(M>NtUA ~SllEIRA rE ,0,1 ll.lf.HTOS .. f.ooM.
DIRE1001A CI).IE.HCIAI. - Oln[(;

SI.ICVRSAL ta: I
PERIOOO: IQ/1 A 30"01 DE 1989

COWRAS -GIRO- toe'& (11CtS)

,..,,,,,.
trgio
C, RI!CifO
es.~oló
Cs N~a),l

C:!a u. tloi-te
UJ A. ll'!l<llelra
Ui RC1:1fc

Ph COOC.a
Subtolal

2~.1\5J.ol.l

740.230,14

3.1.!)2.4,26

7~:800.23

27.3U~BO

26.53U,I.S
IIUlii,.:O
f,.fL&-21;"31

30.123,31
210.209,<6
' 0,00
t.CtJa.&G?,Iij

?5. 750,~"-

16.600.1>9

210.5(]2, 10
18:49lh91

lfU:18~,B3
511.017,~3

....

S.\fDAS (PREÇO DE VEtlOA)

v'"""
-

10.979,96
5.022.13

3.440,JO
9.&65.33
39.983,86
3J.934,70

717,f!:j
2.920,46
40.089,55
28.2:73;83

IO.COO·,OO

3$. 7&6,&1

5.61!:1,60

\50',35

3JS.G01,91

1,103.~9.5-a

Total

rran~r.

--

-47.008.66 254.129,42 217.200,68 743.383,1\

1W.18l,!JO
?.1.3lo1.,59
43.493.98
30.01Z,87
30.852,02
51.53-to70

ro. 309.35

~.8úS~á7

f'edldos
Ptnõontes

Final

P.Custo

ó22.,92,J!i
62. 187,76

es.9J,,m

Estoqua

S~ldas

Entradu

Inicial

103.698.21 341.173,61

900.5!12, 79
90. 11)7,37
83.G10,!l4

OX:'s (OOTROS)

!ildlcc

"'

Debito Cr&llto Saldo

ax:'s

5,ao

0,00
0,00

61,66
5,ao

o,oa

3,09

0,02

3,07
{27,9-4)

0,01
0,01
(0,10)

0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

\,5{11,827,99

75.391,40

82,02

21. 746-;(Xl
16.-156~ 74

3().4.686,17 1.002.941,0(:

EstOQJa

2b.35!H85
282. 746·;00
22:.074"",3-4

~o.no,7o

it

Sal(b

""'"
"'

32.019,75
3.005,58•
2. 789,03
1.340,69
. !il~5.20
9.424,87
735,81

89.3..'Xl,32
80.15!).48
131·,15

....

~

a

5
7
16

22
33

•o
'

X

67,86

o.co 21,94
318,91.
8l,99"
-475,65

~

"'fll

318,91.
0.• 24
82,99 1 \O,C\3

o,oo

~50.69

27,96

0,07

D

Meta/períocb ........ .
Vendas/par iodo , .
Vondas/real izada •....
Venda média/dia ......
EstOQ.Je inicial
EsttQJe f lna I .. _....
EstCQ.Je enl dias ..••.

on-1

~'
o

1. 751. 147,69
I. 420.598,73
.

8

81,12%

§

Jl7 .353,29

2 . .465,636,96
I. 7"71.!::116,'23
37

~

início IP9"r iodo:.:.- .. '' ... 6, 11
6,92

Q"nf final período:....

Referência

~el!l ~=

.. _...

.

o

·12,16

I

OOS.: Os vaI ores nega~ 1'-{os, ~Ct:f"ltr~-sc entre parênteses

1i'

COMPANH!'. BRASILERA DE ALIMENTOS - COBAL

DIREfOR!A COMEROAL- DIREL

"'o~·

~-GIRO-

-·

~MJ

&t:~o

Ml 6.;QI:)rtbe
To.!i~osa
lo!) fuar'ilC<lPO$

MI B.

CD

5.260,.65

_77.953.51,

0.00

35..805, 19;

"'"""'

33. 109,tJ&
40.. 494,.40
43.!KI4, 19
J.D ).l,lf"Mgl.!apQ
30.080,11
IIJ- N. Oasc:wer·ta o1. 1-. lt6,0Q:
J.DS.Ck~t
56.334;0<!1
~ r. ld3rt tns
n.aJ.r,.s1
AD V. dO lngo
21.921,s.t
Agro Jaraw;i/AL
26'.042,87
NJ J~cmtlnho
NJ JtQJta

Subtot.al

EO

3()_667,~

a:uoa.so

487.231,97

O:C's (t.Cz$)

Pr.RIOOO: 01101

AQJISIÇÕES

'""""
liltc:loll

Transf.

TOhls

70.535,38

X

...,
n.

74:4,65
73.516,73
39.370,72
3-4.0H,40

69.800.23
29.587,67
9.035.84
2oi..50J.60
6.142.91
12.7H,30

14.!l04.01
32.855,85
13.487,93

\6.202,68
8.209., 73
14.241,20
13.5?&,155
27·.584, 16
29.638,39
3{).571,31

<!4. 1!16;52
U,284,H
21.638,53
2S.079,UI
27.971,,81
35.1>39.61
31.206,,49

3\.91a, 73
56.234·,28

0..00 10.621,30 190.859,63 301.~20.93

-4.63.020,38

o.:oo

o;oo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,65

0,00

5

~IIEI

~7.~79.76

14.198,~5:.

31.!118.~58
20.630.~3
~ll.520,~1

11.329,(}(
15.911J,G5

2l·.~S3,(0

53.39!'1,46

"''""'
Vcndu
3~.542,49

!;iUl71,75
20-W-'1,25
36.234,73
13.400,"42
22.4$7,13
18.110,24
16.&3.1,02

Tr;msf.
3ü.SGi,57
13.037,94
5.957,50
3.0(9,68

uez.so

1•. 522,01
4.5.13,42

5SS,GZ
21.~22.10 "·10.458,00
19,37!h!i-7
11,128,76
27.698,~3
23.5á-4~ol.t

13.057,·51'
3!9.62:\,CS

o,oo

8..985;88

19.832,64
121.(10~.64

Totais

r. 30/01 OE 19!1.9

Venda

Estoque

11éd1a

final

'"

EstQ.

""'

71.510,06 I. 151,"-2 34 . .t01.,61J 30
65.0J9.fi9 I. 732,39 !:íot.~GG.SJ 31
26.822,15
69'3,51 nus~.a2:
39.264,4\ 1.207,62 ?f>.29.t,8\: 22
18.919,02
449,i.S,· 20.4S"S,fl6 59
23.919,16
22-!!43,60
1}.4t9,()~
561,03 24'.16~.25 ~4
31,1!f80,10:
714,07 30.531,13' 43
3\)~!'iõa-,33
045,99 53.905,27"· 83
27.698,43
923,28 t'I.2M.~S 19
7&;,15 2~.411;62. 31
32,540~1'9
~35.,25· 24-,821,27 57
32,940,15

za

~:~ ~~:~~;:~ ~~

U1.225.89 IQ.651,G4

411,428.~9

COC's

lndlce

Eq

39

X
O~bqo

Crc:d'.

1.4'14,.t6
1. 279.87
17.8tl2,11 ·5.953.04
5.718,17
1.155.14
8.352,25 3.081.60
7.3<14,96
1.122:70
~.051 :15
\.139,79
$.03.3,84
959; 70
6.014,7~

0,00

7..3!17.~

3~3,90

11.4.553.03
387,65

317i 14

1~2,.57

63\,18·
81.659,~8

o,oo

l

550;G3

S;~ldo

0,60

19~.()1

11.939,07 18.03
4.5()?.. 43 17,63
5.210,45 1"6.97

6.222.26 ~0,83

917,36"
1.974,14
6.014,74
7.053,43
14.553;03
69.91
192,54

2160
18\04'
22,1.11
19,691

'"'o-

213•40
0,40;

8-

O,BJi

675,00.

(~3.85)

(O, \1)!

18.57;;1,34

64.9a0.12

14,.6

C/)
~

"'
o

...,

O\

....o

Ol
CD

(/)

g:
ll
o;
CD
"~'·(DI·AIJIIA

I

BRASILEIRA Oé Allt.ICNTOS - COOAL

""""""''

-"OillêTIJllA COWERC!Al - DlREC
Cl).f>AA5 -

ór~o

C~rilllh.ts

AS si.o ."05t.
AS TlltUAUBA

ASRO ACAUAJSE
f;sr;{)

APERIPE/SE

"""
AS4 llfWCA
AS<IQ Bt.K'"i.IE
I'SRQ WIDH&
/lSRO ~'IIEII~
ASRO CARI6AAI8E
ASRO D. COEU(l

""'GOOiJ""

"'

!PIJTI~

$1.1

()L\i) i)'ÁWA
PENtDO/~

Slt 14. S. Cm.O

S!J

S1o1 ELZE/SE

SI.\ S. IPANE!M.
SW S. IALI-W}A
Ss.t s. lERE.Zt!-1-'A
Slot TRAPJCN:

SIJOTOTAL

41.684.55

9,23

15.894,77
12. 185,36
19.542;76

0,00
0,00

ra.na.n

7.340,33

33.969.21
18.445.83
7.978,33

0·.00

9.024'(41

9.02.11,41

18.J48,41~

28.318,32
10 186,21
11.461,04

15.3,~,56'

10. 13_7' 18
121598,52
l--OVA O€.$C.
22.345,16
PAJfU
29.974,11
SHHGY/SE
U.*,$2
l. BMI1ETO
12,! ,78
T. I.Wlfct1Al 8.4 I,OS

S\1

5,13

1.045,33

ASRO R. 00'-IJTA
~sr.-o t.Omi:STÃü

$1.1 6~.8ER18f
Slot BUU-<iES
::JJ CASA hiMilELA
S\4F. t~

%CO

LH2.01

31.05~07

0/~J

I &a.

ao

c.oo

I 39-'!,0IJ;
7~,54

&.)4,00

1.366·,02
0,00
81'.0,00
,,,4(;2,96
4.359,07

20.07 79
&25,30'
19,481,10
' 543,76
22. nl5,50 2;3.55,28'
83,431,55 3.592,83'
8~ 758,83
(!,00
91-272,54 6,841,14
82>.388,14
281,20
91.5?3, 14. 25,370.95
u.a:n, 12
aoo,_2~
8.9:63,31
1.053,80
zuno, 1s· 1,232,80
22.55,3,73
0,00
21.39·1·,.3$. 3"1157,69·
38.03S,·OO 5,627,67
\4,'1\5;34
0.,00
14, \~6.25 I
76(1,46
568.542,81

75.436,27

0,00

o·,:co
0,00

o,,oo

31. 161,87

''"·!:
13

~I

10. 150,88
13.98ü,3(1

371~63'

1UM~73

7:5'35,47

a. 16ô·.oo

10.
13.724'~

0!,00

18.03~.62:

0~00

16- 117,31
15.005,97

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o·,oo
0·,00
0,00
0,00
0,00
0,00:

o,oo.

C;OO
15.-6Hj81

1-15~410,27 1 ,

3-.1';)2,&'5
7.7-36,85

12.W~43

13 702,-50
13.703,78
3 523,96
22.89!:1,18
15,145,51
8.837,56
9.&16,56
32.018,22
12.689,51

0,00,
9.2~2,01
0,00 1 11,041.,0'-.
2~936,43
61,55a,14
O,(()
~.9\H,39
8~244,65': 102..237,89
0,00 31.630,08
1.339,76 53.081,41
13.976,57
o..oo~
7.8~7,01'1
0,001
0,00 21,40,,74
Oa.OO

L536JJ75·
1.560:,13
0,00

0-,•00

19.9~9,,17

11.~03.86

6.186,29
11.051,39
12.909 ,45
a.15Z,BS7,895,65
1'2.. 221,•3
15.024,,58'
14.488,32
A.211,9:6
2.4.261,20
15. 145,,51
91717,56
11. III ,54
36.387,29
13.49>1,81
9. 765,71
19.395,30
68.187,40
4.001,39
117,323,66
31.911,26
.,79:, 792, I~
u::384,61:
8.8SO,SB:l
ô?.2.680;54
17.433,22·
19<937-;37·
21'.352160,
"• 0,00,

:~:;~~-~~:

17.433~22

15~-2~2~·93'
!4.174~SO

"""

tDti11S

l.i02.06
636,00
0,00
0,00
255,313
1.511, 10
510,62
1.914,55
I. 2,6,55
190,32
1.637,11
11174,00

10.45()~20

li:>RO
CSI'l ~RCOVERDE
r>E!a.EZI.FROS
PH CEASA
~ BAA'Rf.JROS

Transf.

l1!.&:6,ôô
17.64-',56
R045.67
13.084,34.
12.783,88
13.975,27
10.5-1'5,00'

ll.!ii31l ,40
9.681,00

A.-<;.<0

Ell

30.443.00

AS'<(} J. NAOOGQ
ASRO !.()XQIO
~Si-10 lol)I-Cf.JJ.'AL
AR:'--.{}

SAlDAS

Inicial

A:;nO J/ITIIJCA

ASRO'
ASRO

PERIOC'(l: J0/1 A 30/1 DE 1989
(~)

ACtiiSIÇÕES

Estoo.to

varejo
AS

mro- tn;'s

1

16.663,07 717.611,93 800.771.27

1.91
0,00
0.00

....
1,:83

10.75

9,611

'·"'

3,08
9,60
7~54

0)00•
2,01
0,00
9,22
5,U
16,45

18.51).1,42
10.~.09

Tnmsf.

Vendas
30.006,9\
17. 12:1,10

2.9~8.50

7.241.07
16.342',91

15.768,58

860,-40
1.298, 78
1. 110.96
"",00

li.33US

16. 70<!,8~

11.878, 1.9

12.834,64
20-916,49
20.741,42
10.424,62:.
19.687,11
13,849,43
13. 129,,21
12.583~ 78
17.001,08
11.847,15
13.217,57
17.675,26
25.391,Z6
16.621,78
15.121,12
)5.503,69
47.360,17
15.567,89
21.520,01

7. 779,94
17.900,51
16.605,42:,
8·.zss,z2·
16.319,66
12.088,97

9,32

9~6.953, 72

Final

"'
1.001,9Q

1.522, 75

8.763.8-2

241,37

506.~0

16.349.31
16.628,95

5~4,76

857,9~

1.~s.s~

.8.015,90

1.3-49,99

14.839,42

5,25
393,20
0.,00

'

13.633.~3

12..987,15
8.283,'94
18.758,45
18.554,~2

8.256,22
IK319,66
12.763,97
7.655,54
9.365,89

~70, 70

""·"

9.69-2:.~7

~11.16

395,87

17.208\73
11.618161

259~33

596,68
553,51
275,21
543,99
402,97
255,18

za1,1ro

~'l6;;3J

1L~.3Z,66

361,32
~ 10·,5(
285,32

7S6.091,51 64.450,86 860.542.37

35.226,17
18. lll2.SI3
12.890.06
7.190,14
1~.186,'61

u.as~,61

12.316,,N
12.316,24
8.559,48
0',00
8.559,48
5,63
1S.ros;s1 "110,00 19.\75,9\
13.216,10
200,64
13.424,74
0,00
9,00
12.098,25 2.550,63
IU)-18,88
13,17
I 1.696, 7~
0,00
11.896174
12,01
~2.659;54
0,00 42,659,:5~
o,.oo 13.005, \I
13.005,11
8,671,63 2.535,80
IU08.;43
'5,57
l2, 14 24,449-,99
22.205,17
o,.oo 22.205,11
5,21 86.257,30 72.507,08· 1.286;!JO 13.793,96
11.375,11
5.693,30
236,58
5.9Z9,M
0,00
5,83 94.213,00 109.134,02 9.837,'90- 118.971,92
0,85 64.949,,24
47.685,29
0,00 47.~65.29
31,80. >11.376,92 3.3.497,99 30.186,79 63.pe6,-78
15.551,36
15.557,36
2,84' 16.611,70
0,00
8.836,.61
840,00
7, 795,33
6.955,33
11,97
5,A4' 23.465,34
. 750,00 28.776,66
28.0~.66
5.881,78,' 12.~75,136.
0,00
12,475,!36
o.~
1518-t: 2"8.363,84 .. 17,340.,-81.. 5401«) 11-.880,81o,oo ~~690,-tl8
2.8134' 39.465,63· ~.aso,a.a
o,oo,- 12.25~,23
4~520,·19,.
0,00
415201·19
A,08 12.583,40· 1~.495,921•
Z00,50 14.6961t4Z-

'·"

Esta~

Média

33.005.41
11.245.05

123,95

\.949,00.
0,00
• 0,00
675,00
0,00

10.839.~6

Totais

Vl}lllia

600,20
4d0,60
.:00,28
39i3,62
1.42.1 ,98
~33,50

289,05
7~0. 17
2.416,90'
189,73
3.637,80
1.562,18
I. 116,60
518,,58
231,64.
934,22
415,:87
578·,03
l1,1~.•:37
' 150-,67 1
463",20.

22.174,1~

Dlas

..

l>êbito

3S

4.234,95

32
53

LO.l.U

14
16

",,
3S
37

29.981,55
10.337 ,SO
18.708,52
11.736,M
10 005,36
9. 745, 16
16 7A5,~8 34
16.009,20
16.766,07
21.438,30
:.>.&. 166,:;6
18.062,96
8.556,68
8.023,05
26.614,62
19
21.1166,78
2.1.62.0, 19 1S
22.112,25 30
81.430,04
1!1,724,23
$8,174,57 27
84.954,33
112,741,70 '01
'!5,H1,63- 30
11,06<1,99
115,418,35

"'

""',.".,
""

••"

,.
""

"

.."

28.333~62

29, 756,34"'
30.8'22145~

10. 1M~ r 1a:
17.325, 18'

26.536,38 1.021.485,83

"
",,
66

"
"
"
27

66

i nOite

COC'!;

Estq.

z.sn 1o1

L569)8
3 086i28

1.058~07
J_ 725,28
1. !62:,26

2.955,99
2 813,79
2 24~.66
1.682, 74
1 501,91
2 236,63
L600,0Q
-t.~e.z,as

2.010,09

~:~:~à

Crê<!.

416,11

709,80

o,oo

saldo

coc·,
'

3.6.18,78
2. 167.27

11.63
13,14

1.0-G\,14

0,00

1.559,38

0~00

3 086,26
1.058107
1. 24Ul9

o.oo;

~&3.29'

0,00
421.01
0,00
2;l,Q.t
166,98
341,09
0,00
ú,OO
?01 .?9
0,00
18,A9

ô

7~85

o

z1r 10
7,97
1'Õ~47

2.534,98
2.813,79
2.221,62
1.515,76

12,48
9,.,
21,65

I. 160,32.

10,d7

2.2.16;63
1.800,00
4_081, 16.
2.010,09

18,96
16,53

2.095,~6

A94.~0

3.536,00
0,00
3.100,40
0,00
1.702,77
1.118,'41
I. 178,41,
0,00
379,'17
0,00
379, 17
.338, 78
2. 168;58
2.802,08 1.312,00
3,515,74•
3.192.,00
211,00
37,6\1
2. 125,62
2.163,23
4.~C6.32
800,25
3.605.,07
1.00i?,01.
O,Jlll
1.002,01
!11.673,20 1.122,93
8.550,27•
1111.170,.20,
0,00 18. 120,20
0,00 .';)-,,13j19
5.U3,"19
387,80'
1.'153,14
2. 140,94
1,026,13
1.026; 13
0,00
264,85
701',27
900,12
822"-,5-3
927,53
105 00
; 332,76
1,0-16_;-6_1
~J3fm
a,1u,n
s. zas,, a -1 U,37,
-0;00
0,00.
!
r.51>\.,22
41 u
1,473,08

1.70-2,77

::~~::i

\'li .

105.016,87

~·

U',37

J_ 162~26,

3.100.~0

113,757,47 a. uo.60

a; •s

CJ'

6,38

25.,44

15,38
14,27
16,15
9,12
1-0,47
li ,52
,,61

'·"

7,09
\1,AO

s.n

·4,37
12,15
9,03
2:1,66
5i01
11,55
10,24
3,67

Cl

8;z

~

iS

~

ô2

f!:
éil

...,
~

"'o
5

3~23

,{i~;

d1oo
9!36'

10,55

I

5:

;:!,

-"'

ll.
~

tll
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COJPANH lA !lRASfLE IRÃ- õE. ALIMI!NJOS.. __~ ~OBfll.
OIRETORIA COMERCIAL - DrREC
DEPARTAr.IENTO OE. COMERCIAUZACÃO - DECEV/DlVEN/SEACO
SISTEMA DE ACO!.IPANHfiMENrO CQI.(Er:!C-111L

COMfli'IMilll [!111\Sll(/RA DE. At.!Mf.NTQ:>- C03AL
OIRETOR!A COMERCIAL - O!REC
- [o(PNlTII\tL\ITO O€. (1JMfPC!AL IZAÇÃO - DECE.V/DIVEN/SEACO
-slSTf.MJ\

-

•oMês

vendas

Minas Gerais
Nordeste r
Bahia
Ria G. do Sul
Goiás
Dist. Federa 1
Rio de Janeiro
Amazônia
Ceará
Paraíba
Mato G. da Sul
Rio G. do Norte
Norte
Paraná
Piauí
Maranhão
Rondônia
Espirita Santo
Santa Catar i na
São Paulo

.,,

U.F.

v~nda

(t!o~Jinal)

•

Orde111

03
O<
05
06
07
08
09
10

"

12
13
14
15
16
17
<8
19
20

745.202
673. 899
496.257
373.723
384 .a1a
246.910275.285
188.$63
H30.319
75.235
219.853
127.688
127.f73
104.105
1 fS. 700
140.594
100-.411
84.2n
318:105

985. 722
808.338
567.849
514.556
510.786
478.218
340.881
317.648
186.418
185.985
177.454
167.322
140.919
135.691
126.89-i.._
114.229
110.357
106.551
100 . .:3"75

Total

Fonte:

612..888

.014. 287

Ama<:Onla

7.096.480

- Bahta
Cearâ
DfsL Federal
Espirfto Santo
Goiás.
ttlranh5o
Mato G. do Sul
M.lto G. 00 St,~l
·- Mato Grosso
Minas Gerais
NordP..:;tc 1
Pernambuco
A lagoa:.
- Sergipe
... NO!' te
Pará

os

09
08

"

12
20
10

"15

do

,,,

Venda cro
Mês Anterior
(Nomin;~l)

340.881
279.777

Roraima

03
0(
02
04
06

VEt<UA$ DOS FROCRA!AAS PR0PR lOS

Sucursal

Alllazonas

01
02

m:.

~S: I)JTUOR0/88
Elll : JIO-:S _I • 000,00

M~S ANTERIOR

Vendas

D!; ACOMPAI-HMlE/110 CGMnlG!.o\t

OOAvnO IV - JX1',4PI\RA l IVO

QUADRO VI -CLASSIFiCAÇÃO Pffi VENÕAS DOS PROGRAMAS PR0PRIOS
M~S: OUTUBRO/
Em Cz$ 1.000,00
Ordem Sucursa 1

1069

800.338
317.6~8

""'""

fEÇ
(3

<8
rg07

_5..575.065

OJadros 1 e Il dO Sistema de Acompanrnlmento comerctal,
remetidos pelas Sucursais.

Total

7 .096.4:!0

5Z. 19<1

( 17 ,07}
19,S!l

75.23!)
- 41.836
ZL399
612.008
7·15 . .202
620.549
89.922
34.7.31
127 .6S8
110. 112
L7.576
160.319
1<:7.173
104. 105
2-46.910
219.853

16.7~.3~

'"

23.83
25,41

673.859
188.563
384.878
!00.411
373.723
119.700

S10.786
110.357
514.!:;5ô
- 126 83'.
185.985
- 78.540
_107.445
1.014.207
935.722
821.804
121.081
42.837

VARUÇÃO X

275. 285

zza:-urr

61. !04

14_7.3i5
-- -.:20.007
Pãraiba
18(>.418
Paraná
140.919
_:PiatJi
13!:1.691
Rio de Janeiro _ - 4.78.2J8
Rio 6. dO Norte
177.454
Rio G. do SUl
567.849
ROndônia
11~. 229
Rondônia
88.671
Acre
25.556
Sánfa Catarina
100 . .5.51
São Paulo
106.375

17

(S}

~96.251.

14Õ.594
74.965
45,62s__
84.277
318~ 105
5.575.065

A{B {Real)

68.~6

32,71
9,91
37,58
6,01
147,21
87' 73
221' 70
65,49
32..28
32-,43
34,65
23.J4
31,04
33,79
13,83
16,28
10,81
30,34
93.68
{19,29}
14,4J
(18, 75)
(6,63)
(43 • .99)
26,43
(66~~6)

27,29

(1,42)

0.17

(6,80)
{4.51)
34, 10
S,6S
(!2,51)
9,SO

(15,61)
96,79
49,45
( 156,09)
31.74

'·""

5,42
7. 19
(1,81)
-A,J2.
6.50
{9,33)
(7,43}
{ 11, 79)
3, 76

(54, 13)
(35, 75)
(8.91)
(35,.32)
(25,67)
{55,41}

0,65
(7~,33)

1.38

Foote, LUadros ! e ll do Sistema CJe o\c:ompanha'l'.ento Co!lterclal,
rt'lllet Idos relas SucursaIs
ro,PA.'-111A !JfiA$1Lf II?A r;[ AU~~TOS - COOAL
DIR(I(RIA (.'OJ.il:l'lCIAl -n!IILC
OFP.Id'llAI.~[NIO or r.Qt.lfl<CJAULI•CÃO- D!:Cf.ll/DlvtN/Sli\CO
S1STEidA V( A~tM''M.ffAl!UiFO (OI.ItflCIAL
QUADRO V- CCM'flltAIIVU m: VH.OAS 00S PROCRAMAS ESPECIAIS
I.I~S: OUTUoro/8!1
EIR: NC~$ 1,()((),00

...

U.F.

Venda do

Suçur:&ill

(NORI\I'Ial)

•

AIIIIJZÕflla
Alll:lZOi13S

ROra.llila

""'"

ceará
Dlst. Federal
~spirlto Santo
Goiás
l.tararh3o
l.l<:lto G. do Sul
'-!ato G. do Sul
Mato Grosso
l.tlnas Gerais
Nor:ocste 1
PernarnlJuco
Alag(lilS
Sergipe

-··

pará
Amaoâ
Par-aiba
Paraná
Piauí
Rio 00 Janeiro
Rio G. do Norte
Rio G: do Sul
RondOnta
RO"K::õnta

''""

Saot..a catar1n8

São Pau•
Total

Vel'ldll do

114.4()5

"'

I 12.462.
2.000
27.963
171-341

o

---7. 176

o

11.658
~

VARIAÇÃO

~ Ant~lor

o
--oo

{Nollllnal)

198,3_7
265,85
_(]3.72)
(96.33)

153.654
293.252
424 .'13_2
2a8.6J4
150.034
138.61;0

c95.a3>
( 100,00){97 .-26)

o

~49'.053

100.8~4

625.006
168.525
305."310
150.131
2.90.002
269.628
20.374
188.85.6
574.424
235.025
5:940.440

o

46-049
64-043
36.864
2.8"06.997
21.835

2tt. 103

18.724
15. 25?

3.472 .
65.975
720.074
5-.225.829

'"

na

- 38.363
30.740
7.623
017.136
2.31.879

671.653
13.457.
19.431
67,951
26.05_5_
26.C6.!i

(8)

o

137,52
__ _191.24
(79.08)
(94,03}
(41, 18)

(26. 11}

'"'

"''

(!)6,28)
(100,00}
{97 ,81)
( 100.00)

{100,00)

(100.00)
(100.00)
49,51
{83,37)_
(92,01)
(93,65)
(54,92)
{91,02.)
{90,34)
(160,00)
(75,62)
(88,85)
(84,31)
{51,23)

)!

{Real)

( tOO~OOl·
(JOO.OOJ

--19~.01.

""'

(87,_16)
(93.Ei4)
(94,94)
(_64_,_11)
(92.85)
(9"2,31)
( 100,00)
(80.59)(91. 12)

(87,51)
(61 ,_13)

'"'

23.745
101,116
75.21 i
25.905
263.999
1.020.325

835,33
(81 ,48)

(86.60}
{75:01}
(29,43}

6:ff;sa
(65.26)
{83...36)
{89,33)
(80.11)
(43,82)

11.959.762

(56,30)

((;5,22)

o;:oo

Fonte: Quadl·os I e 11 do Sistt.llla de Acoopanhalllento Comere tal,
rCAtetidos pelas sucursais •

COMPÃI\f!IA BRASILEIRA OS AL)MENTOS - CÓBAi.
DIRETORIA COMERCIAL - DIRE.C
DEPARTAMENTO DE Cm.!mCJ!<LIZJ',ÇÃO - DECE\1/0!VEN/SEAcú
,; S l STEMA DE ACO.PAt-.HAMENTO COME.RC IAL
QUADRO VI I I - CLASS InCAÇÃO POR VEf\OAS Ct.NSOL JOAOAS
M~S: OUTUBRO/
Erw: Cz$ 1.000,00
vendas

Ordem _Sucorsa 1

01
02.
03
04
C6

01l

-m

08
09
10
11
12
13

-14
15
16
17
18
19
20

Rio de Jãneir6Mntas Gerais Nordeste l
Bahia
São Paulo
Rio CL do Sul

•oMês

Vendas

Dist. Federa 1
Ceará
Amazônia
Paraíba
Paranâ
Rio G. do Norte
Norte
Mato G. do Sul
Piauí
Santa catatlna
Maranhão
Rondônia
Espirita Santo

3.375.215
6.'lm.350
. 1.685.940
),061.951
!.086. 566
1.370.268
1 491 .. 035
838.306
-?26.419__ , 1.338 .. 4~_0
789. 952
520.003
514.556
666.975
510.786
384.878
488.989
420.442
455 346
313.548
232.467
349. !75
2.01!.9"67
1b1.59i
!99.289
2f~U:m3
417.68"0
193.-377
!85. 985
363.919
172.555
339. 130
172.526
348. 276
138.552
544.432
132.953
241.710
117.533
254.065

Total

12 322.309

Goiás

Fõn.~e:

Ordem

O"!
05

03
02
04
Ql)

07
12
10
(7
(4

06
20
11
13
>6
15

08
19
<8

17.534.827

Quadros I e I I do Sistema- de Acompant1amento Comercia 1,
remetidos pelas Sucursais.

c
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COMPANHIA BRASILEIRA DE At..IMENTOS - CCBAL
DIRETORIA COMERCJAL - DIREC

-
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DEPARTAMENTO DE COMERCIAL IZAÇÃOL - DECEV/O!VEN/SEACO
SISTEMA OE ACOMPANflAMENTO CCIMERC!AL

0JADRQ III - C(».!PAAAT IVO DE VENDAS CONSOL !DADAS
MES: OUTUBR0/88
Em: Cz$ 1.000,00

u.

venda do

F.

Mês

E
Sucursal
Ama:z:õn ia
Amazonas
Roraima
Bahia

Ceará
Dist. Federal
Esp ir i to Santo

Goiás

Venda do

VARIAÇÃO X

Mês Anterior

{Nominal) (A)

(Nominal)(B)

A/B

455,346
392.239
63, 107

313.648
25V$3l
59.817
1.491._035

45,18
54,53_
5,5Q

(16,02)

(43, 73)

(55,24)

16,30
32;71
(53. 74)

. s;ss

333.306
<188.980
510.736
H7. 533
514.556

420.442
33~.873
:2.l;i~_._QP5

666,$]5

Maranhão
l.lato G.
"' Sul

138.552
185.985
78.540_

544.432

(2.2,Q5)_
(74,55)

363.919
191._870-

(43,.89.)
(!;i9,ll_'U

Mato Grosso
Minas Gerais
Nordeste r
Pernambuco
A lagoas

107. 445

172.049
1.061_.951
1.370.2.68

Mato G. do_Sul

Sergipe
Norte
Pará

Acre
Santa Catarina

Fonte:

83_5. 266
140.512.
173.370

RondOnia
Rondõnia

Total

1. 086.566

110.788
193.377

Amapá
Paraíba
Paraná
Piaui
Rio de Janeiro
Rio G. do_N_o_rte
Rio G. do Sul

São_ PaulO;

1.-68_5,940

78$". 074
395.732
185-~62..

ll17 :690
379.740

37.950

20.007
2.32....467

204.967
172.555
3.S75.2.15

~li$.

175
70!.597
339. 130

6... UH.350

199.289

~~í$.135~

789.952.

52.0.• 003
241.710
170. 176
71.534

132..953

103.923
29,030
172.526

826.449
12.522.209

A/B (Real)

15,57

(53,70)
{54,35)
(47,28)
(33~

(63, 17)
(;38_..5.9)

(79, 74)

(59,32)
(67 ,41)
(36,88)
(15, 73)

(71, 73)
(!;5.2, 45)
(63,1<)
(63,66)

(58,03)

42)

{47 ,00)

(70, 79)

(76, 74)

(49, 12.) __ (5fL50)
(45,45) (56,,57)
(9~95)

(27. 84)

2.0,93
{56,21)

(29, 78)

(44,06)

(51,39)
(67,69)
(60,57)
(50,85)

CzS 1.000,00

Vendas
No

n.42>

51,.91
(44,99)
(38,93)
(59,42)
3_40. 276- -(50, 49)
(38,25)
338.430

17.534.827

Em~_

2a_.o1

(37 ,55) (50,29)
58~ 76__ ... 2~,_'lll_

{2.0, 70f'
5"~
{64 ,-49}
{40,46)

COMPANHIA BRAS!l.EJRA DE ALJMENIOS ;;;-·caBAL
DlRETOR!A COMERCIAL - DIRtC
DEPARTAMENTO DE coMERCIAL JZACÃD-- DECEV/oivEN/SE.Ãco
SISTEMO. DE ACOMPANHAMENTO COMERCIAL
QUADRO V![! - CLASSIFICAC:ÂO POR VENDAS CONSOLIDADAS
MES: OUTUBRO/

Mês

01
02
03
04
05

06
07
08
09

10
11

12
13

"

15

16
17

18
19
20

Aio de Janeiro
_Minas Gerais
_Nordeste T
Sahia

São PâulO
Rio G. do Sul
.-Goiás
D1st. federal
Ceará
Anlazôrl la
__ Paraiba
Paraná
Rio G. do Norte
_ Noi·te
Mato 13. dõ'sül
Piauí
Santa Catar i na
Maranhão
Rondõn la
Esp \ri to Santo
Total

Fonte:

.3.375.215

1.685.940
1.086.566
_83_8 .. 306

· azs. 449

789.852
514.556
510.786
<'188.989
il55.3il6
232..<'167
- 2.04.-967·r9s.zes193".377
185.985
172.555
172.526
138.552
132..953
117.533
12.322.309

Vendas

Õrdem

6.187.350 _01
1.061.951 05

1. 370. zgg-··oo
1.4$1.0~

02

L :338.430 04
520.003
666.975
334.878
420. 4il2
313,648
349. 175
701,587
219.853
<'117.690
aea·:·srs339...130
348.2.76
544.432
241.710
254.065

09
07
12
10
17

"

06
20
11

-i 3
16
15
08
19
18

17.534.827

Quadros 1 e lI dO Sistema de -Acompanhametito
Comere i a1 • remet f dos _pe 1as Suc.:ursa is.

Quadr_os I e II do Sistema de,Acompan_hamerrto _Comercial,

remetidos pelas SUcursais.

U, ontem, no jornal O Estado de S. Pau/õ,
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre- Seli.ador José_ um editorial que confesso estranhei bastante
Fogaça.
ptJ:rque e·ste jornal, um dos 6rgãos mais respeitados deste País pela sua tradição liberal e
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PJ'y\DB - RS.
pela força até ffiesmo empresarial que possui,
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revfsâ-IJ --quando debatíamos o parlamentarismo no
do orador)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
colitextc>pr6pri0, que era ci da Assembléia Nacional Constituinte, mostrou-se em editoriais
preparei um pronunciamento, de cqnteúdo
um pouco mais extenso, a respeito da questão
também, contrário ao parlamentarlsi-no. Vejo,
do parlamentarismo e a sua recente proposta
_agora, que este importante órgão da imprensa
para implantação hoje no Brasil. No entanto,
foi conquistado para esta posição, foi ganho
vou me dedicar a um rápido improviso, uma
para a defesa de um sistema de governo esvez que nesta sexta·feira não creio que esta
sencialmente participativo e democrático.
Isto mostra, Sr. Presidente, que as pessoas
reflexão consiga prosperar mais do que as
modestas limitações deste Senador.
podem mudar çie ,Rosição, que os parlamenSr. Presidente e Srs. Seriãáores, há uma
tares podem mudar de posição, que os goverproposta hoje em curso de implantação do
nos podem mudar de posição, que os_ órgãos
de imprensa podem mudar de posiçáo.
parlamentarismo no Brasil, e estamos regis~
trando isso através elos Jornais, do r_ád[o e_ da
____t\as não creio que seja viável, não creio
televisão. Há, notoriamente, uma aparente
_que seja factível a implantação de um sistema
de governo que inverte o pólo e o núcleo da
simpatia de parte de setores governistas em
relação a esta proposta.
estrutura do centro do poder, seis meses d~_
Um jornal de Bras_í1iª--.cllegou a noticiar que
pois de _promulgada a ConstitUição, que cano próprio Palácío do Planalto já veria com bons
sagrou por maioria maçiça e irkontestável ci
olhos a possível implantação do parlamenpresidencialismo.
tarismo no Brasil, passando a vigorar desde
Sr. Presidente, a sociedade brasileira, repre1" de janeiro de 1990.
sen_ta_da na Assembléia Nacional Constituinte,

optou pelo presidencialismo. E esta sociedade
terá agora que arcar, terá agora que sofrer
as âuras e inevitáveis contradições deste sistema, que é rigorosamente inviável para ademocracia, Que é rigõrosamente impraticável para
a existência de um governo ver4~d_eiramente
popular e democrático.
Nào creio que estejamos no contexto pOlítico próprio, não creio que estejamos no momento histórico adequado, e não creio, sequer, que haja legitimidade social para a implantação hoje do parlamentarismo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há neste
Congresso,_ como não houve na Constituinte,
alguém que tenha batalhado, que tenha lutado
e se empenhado mais do que este parlamentar
pela implantação do parlamentarismo. Dei tudo, todo o esforço intelectual, _toda a ação
política e todo o empenho moral na implantação do regime parlamentarista.
Com isso, sofri õs mais duros revezes, um
processo-de marginalização política e - é claro - sofri, de Parte do Governo, de parte das
autoridades do atual Governo_ e_ dos ministérios do atual Governo, evidentemente, as
mais duras restrições pessoais e políticas. ·
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Continuo sendo um parlamentarista conA pi-imeira é que" o PreSidente José Samey
victo. E porque sou um parlamentarista connão é mais o Presidente de Honra do PMDB.
victo e porque creio que esse é o úhfcO SiStema _ A última Convenção, do dia 12 de março, escapaz de resgatar o processo de participação
colheu para ocupar_ esta il_ustre posição agora,
popular efetiva: no Bmsi1, é que quero que o
o General Oscar PaSsos, primeiro Presidente,
parlamentarismo seja implantado no contexto
em 1966, do MDB, quando esse partido foi
político próprio e no momento histórico adefundac;l_o logo após o golpe militar e a disso~
quado.
- lução dos antigos Partidos nascidos com a
Constituinte de 1946.
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
A segunda é a de que não estou propondo
Ex' um aparte, Senador José Fogaça?
parléllllentarismo para o momento, nem para
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com prazer,
óiu1ur6 -Governo. O Que estoU afirmando, jus~
ouço v. Ex"
tamente, é que fazer isto agora seria intem~
pestivo ...
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
José FOgaça, o meu -pCihlO de vista, até hoje,
O Sr. Ney Maranhão - Seria alterar as
é pelo presidencialismo, mas acho que V. Ex" regras do jogo.
tem suas razões. Dos anos de 1946 até ã.gora,
todo Presidente que foi eleito neste País, no
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Seria fora de
regime presidencialista cujo Partido não foi
propósito, seria alterar as regras do jogo seis
majoritário no CongreSso, deu problemas insmeses depois delas terem sldo criados.
titucionais._ Vamos dar u_nS_eX:ernplos: em
O Sr. Ney Maranhão- Perfeito, de acor1946, foi eleito o Geherãl nutra com o apoio
de GetúliO e do PSD, que era maioria no COndoc
gresso. S. Ex" teve um govemo tranqüilo, veio,
O SR. JOSÉ FOGAÇA- E um dos fundepois do General Outra, o Dr. -Getúlio, eleito
pelo PTB, Partido minoritário, e, no meu enten- -- dameiltoS da- deffiocfãCià é-a Solidez_ -das reder, aconteceu aquele problema institucional --gras do jogo. Esta frase não é -minha, é de
Norberto Bobbio, nô seu i-ecente livro lançado
que todos sabemos; depois do Dr. Getúlio,
na Itália: "Em defesa das regras do jogo".
veio o Pres1dente Juscelino Kubitsçhek, apoiaNobre Senador Ney Maranhão, isto que V.
do pelo PSD. Mesmo com aqueles problemas
de Jacareacanga e Aragarças, ele terminou -- EX' está afirmando agora, _ou seja, que possi~
velmente Q fut1.,1_ro Pre_sid-en_t~ da República terá
o seu mandato pois tinha o apoio do Partido
minoria parlam~entar;_c:õmo também terá pro~
majoritário nó CongreSSO'", sara, então, Juscelino e entrava o PresidenteJânio Quadros, que _fundas e ~v~z · insUP.~ráy~iS" dificúfdad~S_ para
governar, quem procurava dizer isto aos braalugou a legenda da UDN, e sete meses depois
dos na Assembléia Nacional Constituinte era
ele renunciou. Pelo menos o- que ele diz é
este Senador, que dizia da irresponsabilidade
que não tinha maioria no Congresso e renun~
de se implantar um Governo, um sistema, codou; veio o Presidente João Goulart, do PT6,
mo havia sido [>rOposto pelo Presidente José
e aconteceu a mesma coisa: não tinha mai_oria
Sam_ey. O Presidente Josê_ 8---ª-mey propunha
no Congresso~ O mais estranho, Senador José
o sistema presidencialista com um Congresso
Fogaça, é que o Presidente José Samey, um
forte.
homem que tem um conhecimento profundo
Ora, presidencialismo_ cqm um Congre~so
do Parlamento; foi deputado federal durante
forte, só é possível num pais onde o partido
16 anos, foi senador da República, governa~
"A" seja igual ao partido ''B", e o partido '.'B''
dor, conhece profundamente a mecânica parseja ig..lal ao partJdo ".A.", ou seja, um prega
lament.ar;-não-temmaioria-oo-~ooQresso-,--poF
o capitalismo e o outro, para variar, prega 9
um motivo muito simples: é Presidente de
capitalismo. Exemplo: Estados Unidos. Qual
Honra__ de um Partido ao qual nunca pertenceu.
é a diferen-ça entre o Partido Democrata e o
Então, para essas eleições que se avizinham
Partido Republicano? Qual é a divergência
temos vários candidatos e _os que estão nas
ideológica? Qual é a natureza das suas contrapesquisas são _os candidatQS _d.Qs_Partidos que
çl~ões? Um quer mostrar que melhor aperfeinão têm maJoria no Congresso. E, hoj~. com
çoa~ aprofunda a realidade do sistema, o outro
a força que tem o Con-gresso Nacional - não
quer dizer ao contrário, que ele é quem faz
estou prevendo - se por acaso for eleito um
o sistema chegár à sua perfeição. Portanto,
Presidente da República como o- Sr. Leonel
são dois partidos que defendem rigorosamenBrizola, tenho quase certeza de que poderá
te a mesma coisa dentro do Estado liberal,
haver choque com o Congreso e problemas
um não contesta o outro. Imagino eu se hou~
institucionais. Portanto, sou presidencialista,
v~s_e .um partido socialista _nos Estados Unimas já estou com o_ pensamento de que o
do_s_ com_ possibilidades mínimas de chegar
melhor sistema de governo para este País será
ao_ poder. Eu lhe pergunto, nobre Senador
o parlamentWismo, porque o Presidente ficará
Ney Maranhão e_ ilustre Presidente, se_ a tal
adma de uma posição que hoje é muito forte,
:estabilidade, a tal matUridade, a tal força inque~
apesar de ter sido devolvido ao Congresso
os seus poderes. Portanto, V. Ex' está tratando
brantá.vel do regime americano se sustentaria?
Não tenho nenhuma dúvida, que_se houvesse
de um assunto de muita importância para a
um partido socialista, com potencial eleitoral
vida institucional do País e para o regime de. _ para chegar ao poder, os Estados Unidos temocrático.
riam tantos golpes militares quanto têm as
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Muito obrigapequenas republiquetas da_Amérlca Latina.
do, Senador Ney Maranhão, mas é preciso
fazer duas retificações no aparte de V. Ex'
O Sr. Ney Maranhão- V. EX' tem razão.
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O SR. JOSE FOGAÇA - No entanto,
com regime parlamentarista, um partido socialista pode chegar ao_ poder. pode governar
um país democrático sem ruptura, sem quebra da eStabilidade das instituições democrátk:as.-

O Sr. Ney Maranhão ...... Temos O exemplo
de Portugal.
_
OSR. JOSÉ FOGAÇA-Por isso, nobre
Senador Ney Maranhão, que não posso, neste
-momento, apadrinhar, convalid~r e até aceitar
a implaritaçãO trôpega, vazia, irresponSável de
um sistema que precisa se consolidar e ama~
durecer na consciênc;ia.na_óonal.

Agora, quero ressaltai- aqui, com grande
veemência_e em alta voz, que o Senador Nelson Carneiro, Presidente desta Casa, é üril ho--mem chelo; carregado de razão: é um homem
cheio de autoridade rÍ"'oral para falar em parla~
- mentarismo, para defender o_ pW'Iamentarismo, porque tem uma longa trajetória, uma
enorme tradição, uma incontestável tradição
histórica ml defesa do sistema parlamenta~
rista. Não quero aqui confundi~lo com algu~
- mas figuras agora do Palácio do Planalto que
usaram da força, que usaram do poder, que
usaram da corrupção, que usaram da mais
degradante corrupção política para manteres~
se regime inviável, que é o regime presíden~
dalista. Este sistema é inviável, ou seja, se
o Presidente é forte e, tem que governar, e
se o Congresso é forte, pode inviabilizar sua
ação. Não se pode fazer conviver presiden~
cialismo demcx::rátíco com um Congresso forte. Pois bem. Está aL posta a questão. Alguns
~tores, algumas figuras, algumas pe,rson~gens
da nossa vida política, estão, agora, falando
- nisto, estão, agora, apregoando esta implan__tação emergencial do parlamentarismo e, um
deles, é o próprio Governador de Minas Gerais.
Mas, o Governador de Mina_s Gerais. _veio a
BraSJ1ia no dia da votação. Lembro-me que,
duas noites antes, eu tive uma reunião com
inúmeros parlamentares de Minas Gerais, que

haviam- -aderido- à- tmplatita:ção-

do--pãt"iatrten~

_ tarismo, por estarem convencidos, intelectual

e politi_cam~!:!_te_. da neçe_s~ic:,fade de il:}'l_p_lan~
tação desse sistema de Governo, tinham uma
convicção intelectual em tomo disto. Dois dias
depois, com a visita, com a pressão do GOvernador de Minas Gerais, esses mineiros haviam
revertido a sua posição. Portanto, se_ há al~
guér11 que não tem autortdade moral e poderia
ter ficado sem este- equivoco, é o Governador
de Minas Gerais. S. Ex!' não poderia ter falado
nisto~

Eritão, Sr. PresideOie, tenloS- qUe deixar o
presidencialismo Clemocrático, ou seja, com
o Presidente eleito pelo voto popular ser, mais
uma vez, experimentado_ pelo povo brasileiro,
- mais uma vez, posto em prática no País, porque, em 1993, teremos: um plebiscito_ ou, institucionalmente, de forma adequada e correta,
poderemos convocar um plebiscito para um
ou dois anos, depois da eleição do atual Presidente. Mas, não vejo corno fazê-lo agora e
impedir que o povo brasileiro venha ter nova~
mente essa experiência, com esse regime. E
o povo brasileiro vai ver, então, o que é eleger,
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pelo voto diret9, -às vezes, suponho, imagino
que o futuro Presidente deverá ter 40 milhões .

de votos no segundo turno --'- aJguém que,

depois, se transforme num imperador, com
mandato certo, é verdade, mas, ainda assim,
um imperador. E um imperador que terá um
Congresso com toda a possibilidade de invia-

bilizá-lo, tomar inexeqUível a sua ação de go·
vemo. Vamos ver se Isso dá certo. Imagino
que eleito Pres[dente, poderá ter a maior credibilidade, poderá ter a maior legitimidade, po.;
derá ter o maior apoio popular, doze meses
depois ele estará em crise. Uma parcela perigosa, significativa da população quererá mudar sua pol'ítica, quererá mudar de Presidente,

quererá mudar o rumo econômico do Pais
e não terá como fazê-lo, terá que suportá-lo
durante cinco anos. porque essa é a tragédia
do presidenciallsmo.
Por isso, nobre Senador Ney Maranhão, neste momento, desejo, pleiteio, apregôo a necessidade de fazer o povo brasileiro passar por
esta experiência. Nada melhor do que a experiência, nada melhor do que testar o sistema,
nada melhor do que experimentar, do que pôr
à prova, do que sentir a fundo, do que viver
os momentos que viveremos no Brasil, depois
de eleito o futuro Presidente. Veja V, E>r, o
presidencialismo permite que um cidadão que
não tem tradição alguma, que não tem repre-sentativa alguma possa alugar uma sigla partidária, transformá-la em veículo automotor da
sua candidatura...
O Sr. Ney Maranhão Quadros alugou a UDN.

Como o· Jânio

O SR. JOSÉ FOGAÇA- ... e projetar-se,
usar o rádio ou a televisão para, em três ou
quatro mese-s fazer promessas inverossímeis
ao povo desesperado e se transformar em Presidente da República. ~ isto, meus amigos,
Srs. Senadores, é a realidade do sistema presidencialista. Vamos experimentar, vamos sentir, vamos tentar, de uma forma ou de outra,
·pôr a prova e trazer à evidência o que há de
bom e o que há de mal neste sistema. Como
estou convencido de que ele tem muito mais
erros e_ equivocas do· que acertos, quero que
o tempo seja a prova, quero que o tempo
seja o elemento incontestável, indesmentível
para estas comprovações, e quero que a população brasileira, por si própria, espontaneamente, através de um grande debate nacional,
através da assunção dessas convicções, num
plebiscito, venha tomar a sua decisão.
É isto o que quero para o País. E quero
ressalvar, por ftm, antes de encerrar, Sr. Presidente, que não permito que quem quer que
seja, como ouvi na última reunião do Congresso, faça qualquer tlpo de ilação negativa em
relação ao Presidente Nelson Carneiro. S. Ex'
é um homem impregnado de sentimentos elevados. Basta ler os Anais do Congresso Nacional, basta revolver as páginas da História do
Brasil para saber que o Senador Nelson Car~
neiro foi o autor da Einenda n~ 4 que fez surgir
o parlamentarismo em 1961. E S. Ex' é um
homem que não pode, em momento algum,
receber qualquer tipo de ataque, qualquer tipo
de crítica, qualquer tipo-de restrição em rela-
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ção- às suas ·convicções parlamentaristas, porque acho-as profundas, são sólidas e são profundamente justificadas, ética, moral e politicamente.

173 do Capítulo I da Ordem Económica e
Financeira.
-A edição do Plano Verão trouxe no seu bqjo
a Medida Provisória n~ 26, de 15 de jan_eíro
de 1989, rejeitada pelo Congresso Nacional,
O Sr. N-eY Maranhão - PerTnite V. Ex"
e que autorizava a privatização_ de empresas
um aparte?
estatãis pelo GoVerno mantendo o controle
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Com muito
acionário da União em 51% (cinqüenta e um
prazer.
por cento) para as empresas consideradas de
real interesse público. Encontram-se tramitanO Sr. Ney Maranhão - Quero, inicialdo no CongressO Nacional, pelo menos, quamente, dizer que todo Senador, ·todo Congressista faz;_justlça ao Presidente Nelson Carneiro.
tro projetas de lei tratando da privatização de
empresas estatais.
Agora. nobre Senador José Fogaça, quando
citei o Presidente José Satney como presiChamo a atenção dos Srs, Senadores para
dente de honra do PMDB, o fiZ porque não
a importância do assunto. Se, por um lado,
tinha conhecimento dessa mudança, já que
parece inegável que a autonomia da gestão
até pouco tempo, o Presidente Samey era' o
administrativa dessas empresas é um objetivo
presidente de honra_ de um partido a que Sua
a ser perseguido, liberiando~as da necessidaExceH~ilcia ilUrlcã pertenceu. E era justamente
de de recorrer ao Tesouro Nacional para os
esse o meu argumento, o de que Sua Exce~
seus fmanciamentos correntes e de capital,
Jênd_a nem no Senado tem maioria porque
por oUtrõ lado, privatização de empresas
nunca passou-lhe pela cabeça ser membro
estatais produtivas e lucrativas deve ser exami~
do PMDB, quanto mais presidente de honra,
nada~ luz do interesse público e de sua impor~
Então, era o que acr_esceiltõ ao seu pronunciatãncia a nível local.
mento, quando V. EX' cita que o Presidente
O ramo de fertilizantes, como os membros
Samey não é mais o presidente de honra_ do
desta Casa não ignoram, é de decisiva imporPMDB. Ninguém mais do que V. Ex" tem autotância para o setor agricola. Não é por acaso
ridade moraJ para faJar dessa maneira porque
que a posição do Brasil como um dos princisomos testemunhas da. luta que V, Ex' teve
pais fornecedores de produtos agrícolas nos
em prol do parlamentarismo no Pafs. Respeito
mercados mundiais, vem se consolidando. A
o seu ponto de vista e, queira Deus cheguedifusão do uso de fertilizantes, especialmente
mos lá, pois tenho certeza de que esse plebisno segmento moderno da agricultura, que incito sobre o presidencialismo-parlamentariscorpora novas técnlcas de produção e se artimo vai ser feito niuito antes do que manda
cula intensivamente com o complexo agroina Carta ConstituciO-nal.
dustrial, é um fator de extrema relevância neste
OSR. JOSÉFOGAÇA-Muitoobdgado
processo. Na região Sui~Suldeste, nos últimos
a V. Ex'
dados censitários fiisponíveis indicam que, em
Sr~ Presidente, depois deste aparte e essa
média, 54,5% ( cinqüenta e quatro vírgula cinenorme contribuição do Semldor Ney Maraco por cento) dos estabelecimentos agricolas
nhão, encerro meu pronunciamento dizendo
utilizam fertilizantes químicos.
apenas que discordo, neste momento, da proUma das empresas alvo do Programa Fedeposta de implantação do parlamentarismo. - ral de Desestatizaçâo é a Nitrofértil, integrante
Respeito pessoas que com autoridade moral,
do Grupo PetrefértiJ- Petrobrás Fertilizantes
com base nas suas profundas, s6Udas e provaSA, e que detém dois complexos industriais
das convicções defendem este sistema, como
no Nordeste: um em Camaçari na Bahia e
o Senador Nelson Carneiro, mas desconfio
o ou~ em Laranjeiras, Sergipe.
e considero desprovidas de autoridade moral
A Nitrofértil destaca-se como a maior proaquelas pessoas, como, por exemplo, do Paládutora de amônia do Pafs e de outras matériascio do _PlanaJto falam agora em implantar inprimas essenciais para a petroquímica, sendo
tempestivamente, anacronicamente, o regime
pioneira na produção de uréla, com um voluparlamentarista.
me médio anual de produção de setecentas
Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito
mil toneladas. Trata-se de um empreendimenbem!)
to dotado de alta tecnologia, que -apresenta
condição financeira sOlida, gerando recursos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
suficientes para evitar, durante toda a sua his-Concedo a palavra ao nobre Senador Jutatória, a tomada de empréstimos junto do merhy Magalhães.
cado. flnªnceiro ou a utilização de recursos
- osR.JiftAHYMÁÓALHÃES(PMDB- de TeSouro NacionaL
- BÃ Proriuncia o seQ'uinte discurso.) -Sr. Pre~
Os principais indicadores econômico-frnan~
sidente,- Srs. ·senadoies, a privatização de em~
Ceiros -da empresa demonstram solidez e nos
presas estatais no Brasil, como no mundo,
parece inadmissível que, em nome da redução
vem sendo objeto de infindáveis discussões
do déficit público, empresas superavitárias see propostas. A elevada participação do Estado jam objeto do me~mo critério que _a·quelas
na economia brasileira, principalmente nos seque oneram o Tesouro Nacional,
tores básicos, e a crescente concorrência com
As atribuições que nos foram çonferidas p_eo- Seto r privá do levou a que a Constituição
la Cõnstftuição, especificamente pelo iil.Ciso
por nós promulgada, em outubro último, esta~ XX do art. 37, que estabelece que "depende
belecesse os limites da exploração direta de
de autorização legislativa, em cada caso, a
atividade económica pelo Estado, no artigo _criação de subsidiárias de ... sociedades de

a
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economia mista, assim como ~ participação
de qua1quer delas em_ empresa privada", nos
levam a reiterar o apelo para a necessidade
de que, na apreciação dos projetas de lei propostos, seja levada em conslderação a essencialidade da Nitrofértil para o desenvolvimento
nadonal.
Como antecipei, o índice_ de liquidez cor~
rente da Nitrofértil, que mede a capaddade
da empresa em saldar os seus compromissos

financeiros e dívidas a curto prazo, era, em
finais de 1988, de 1,49 {Um-Vfrgula quarenta

e nove), superior ao da média_brasile_iri\1, de_
1,30 (um vfrguila trinta). Mesmo na hiPótese
eXtrema de não conseguir venda para os seus
estoques, a capacidade da empresa em pagar
suas dívidas era, em outubro de 1988, de 1,12
(um vírgu1a doze) superior à média brasileira

de 1,08 (um virgula zero oito). Isto significa
que o ativo circulante, sem os estoques, é mais
que suficiente para a empresa honrar todos
os seus compromiss_os a curto prazo.
O nível de endividamento geral pode ser
considerado nu1o, situando-se em 26%, quando a média brasileira é de 46,3 (quarenta
e seis vfrgula três por cento), E~Q_endivicl~
mento, a longo prazo, que mede não apen~s
os riscos do empreendimento, mas os custos
financeiros associados ao endivid;;unento, si'tua-se ao n:ível de 9,6% (nove vírgula seis por
cento), considerado baixo e bastante inferior
à média brasileira, de dezessete por cento.
Os planos de expansão da empresa mostram uma estimativa de investimento da ordem de 90 milhões de dólares nos próximos
exercício.$, volume este capaz de propiciar a
ampliação da capacidade produtiva de 15%
de amônia, 45% de uréia e 300% .de ácicl.o
nítric::o. O indicador que avalia a solidez da
empresa no financiamento do imobilizado, ao
testar que o equilíbrio do financi~_mento do
ativo imobilizado frente à estrutwa de financiamento dos seus planos de expansão, é de
15%, quando o mesmo para a média das em·
presas dos mais diversos ra_rnos no País é de
40% ..
Srs. Senadores, a segmentação da ind\ÍStria
de fertilizantes, de acordo com os diversos
estágios do processo produtivo, reseiVa às
empresas controladas pela Petroférb1 um mercado para a produção de matérias_-primas e
de fertilizantes básicos, a partir da rocha fosfática, petróleo e gás natural. O Volwne de investimentos requeridos, o monopólio que detém
a Petrobrás na produção de petróleo e gás
natural, além do relevante interesse coletivo,
são fatores de primordial importância a nortear os critérios de julgamento quanto ao mérito de sua privatização.
A estrutura de mer<:ado do setor de fertilizantes no Brasfl, a partir da elevação dos preços internacionais do petróleo e derivados
ocorrida entre 1973 e 1974, sofreu uma altera~
ção 'qualitativa, definida principalmente pela
criação da Petrofértil. O País saiu da condição
de um dos maiores importadores de fertilizantes - principalmente nitrogênio e fósforo
-para a auto-suficiência em quase todos os
, produtos, exceto para ácido fosfórico.-

Em 1972, cerca de 70% do total de fertiü-,
zantes consumidos no País eram importados,
passando para 37% em 1978, sendo de apenas 8% nos últimos anos. Toda essa evolução
·não teria sido possível sem a participação das
empresas do Grupo Petroférti1, seja pelos vultosos investimentos, seja pelas possibflidades
de acesso ao mercado- das principais matérias-primas, controladas pela Petrobrás e subsidiárias.
Sr. Presidente, é minha posição_ que o arl
173 da Constituição seja cumprido, ressaltando que, ao mesmo tempo, a privatização de
empresas estatais se dê à luz dos requisitos
de interesse público e da rentabflidade, sepa·
rando as estatais lucrativas daquelas que oneram o Tesouto Nacional e, conseqüentemente, agregam valores ao volume do déficit público que todos queremos seja reduzido.
Era a· que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo: a palavra ao nobre Senador Carlos Alberto.
O SR. CARLOS ALBERTO (P1B- RN.

Pronuncia o seguinte discurso)- Sr. Presidente, srs~ -Senadores, no inicio deste mês,
pfopus, déSfa- tnbuna, três providências relacionadas com a questão salarial. A primeira
- e méiis wgente -diz respeito à instalação
de uma comissão eispedal do Senado para
examinar as perdas sa1arials dos últimos dez
anos, envolvendo trabaJhadores na área pública e privada.
A segunda foi a apresentação de um projeto
de _lei que estabelece escala móvel para os
salários toda vez que a inflaçã:o atingir um
mínimo de de~ por cento. O projeto prevê
a incorporação integral - e de wna s6 vez
-:..-desse índice intlacion.@io_, o que o distingue
substancialmente do fa]ecido gatilho do Plano
Cruzado. que_ sé" era a clonado quando a inflação atirigfa-2õ% :.;:.:.e, mesmo assim, sem levar
em conta o excedent~"
·A terceira proposta sugeria a criação, no
âmbito do CongresSo Nacional, da Comissão
Nacional de Política Salarial. O objetivo: trazer
para a Casa do Povo a discussão em torno
de tema que hoje inquieta todos os setores
produtivos do País.
As três propostas, como se vê, estão entrela~
çadas e buscam preencher wna lacuna inad~
mlssivel, trazida pelo Plano Verão: a ausência
de wna política salarial.
O Senado aprovou, há dias, a Comissão
Especial, composta de onze membros, para
no prazo de 30 dias, estudar um mecanismo
compensatório para as pérdas salariais dos
trabalha• )res e servidores púQlicos ocorridas
nos últimos dez anos. A Comissão instalou-se
ontem de manhã, nesta Casa. E, por deferência dos meus Pares, terei a honra de presidi-la.
Estou certo de que, _devidamente utilizada
pelos partidos, esta_ Comissão terá meios de
oferecer sugestões concretas a empresários,
trabalhadores e Governo. Será o instrumento
que o Legislativo disporá para, enfim, deflagra..-
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wna discussão séria em torno· de um impres~
cindível pacto social.
É inconcebível supor possível a articulação
de uma obr~s de engenharia política de tal
sofisticação, como é o pacto social, sem o concurso dos partidos e do Congresso N,acional. Era inevitável que, restrito a bwocratas,
técnicos e sindicalistas, o ensaio geral em tor~
no do pacto naufragasse mais uma vez.
É preciso que esta Casa, que adquiriu prerrogativas consideráveis com a nova Constituição, tome a iniciativa de ocupar os espaços
de poder que lhe são inerentes, Pr~os
romper a força da inércia, que, nas últimas
duas décadas, nos acostumou a acompanhar
o espetáculo da vida real como- expectadores
alheios e pl)vilegiados.
_
__
A crise, Srs. Senadore, é nossa, e reclama
açãol Não há tempo a perder. Está na hora
desta Casa assurriir SeU papel de estuário das
crises, apministradora de conflitos, ou, então,
não será poupada pela História.

O que vemos, hoje, é uma Babel no campo
das relações trabalhistas. Há apenas um traço
de 1,1nião entre os diversos agentes da economia: todos reconhecem que há perdas salariais, decorrentes dos diversos pacotes que
vêm embrulhando há anos nossa economia
Só que_ essa conco_rdància deflagra uma
imensa confusão. Os empresários dizem que
a perda é de 7,17%; os trabalhadores falam
em quase 5Q% e o Governo admite 13,5%.
Ora, são índices disparatados, que indicam
anarquia nos critérios de aferição da realidade
econômica. t preciso, com urgência, compatibilizar esses critérios, antes de estabelecer
f6nnu1as para pacificar as relações entre trabalho e capital, sem a qual não teremos democracia _ou paz social.
E, para tarefa de tal magnitude, não vejo
fórum mais adequado que o Poder Legislativo,
a Casa em que a sociedade está representada
em_ todos os seus segmentos, seja na_ área
-patronal, seja na área assalariada.
A Comi_s$áO. Especial do Senado para rever
perdas salariais já está instalada. Não há, entretanto, ainda, notícias quanto à tramitação da
proposta da escala móvel. Não estou preocu~
pado em viabilizar iniciativas pessoais. O que
quero, nesta hora difícil e preocupante, é mobilizar as inteligências desta Casa - é sabemos todos que temos aqui quadros brilhantes,
em condições de formular saídas para o Pafs
- , de modo a salvar nossa democracia e impedir que o Pais mergulhe em anarquia.
Não tenham dúvidas, Srs. Senadores, de
que a História será implacável com esta Casa
se ela não assumir papel mais ativo e eficiente
para minorar a crise nacional. E a crise nacional é máis uma crise de gerenciamento
que, propriamente, uma crise de estrutura. Os
indicadores econômlcos mostram que, por
trás do desânimo geral de nossas elites, há
um país pujante, a exibir surpreendente performance:s. Somos, por exemplo, o terceiro saldo
comercial do planeta, atrás apenas da Alemanha Ocidental e do Japão. Nossas empresas
estão capitalizadas, o índice de emprego é o
mais alto da década e a indústria automo-
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bilística, depois de anos de retração de vendas,

ORDEM DO DIA

retomou pique produtivo do início dos anos
80, sem falar nas supersafras agiícOlas.
O que falta é conf~ança, e o motivo é mais
ou menos evidente: o Brasil está sem sinalização. A crise que aí está é, fundamentalmente,
política - e isso diz respeito diretamente a
nós, parlamentares.
Estamos às vésperas da primeira eleição

presidencial direta em três dêcadas. A crise,
porém, acelera.-se e põe em risco, entre outras

E a primeira providência que vislwnbro é
colocar esta Casa -em sintonia ·c6m- aS qUestões que verdadeiramente inquietam o povo
brasileiro. A questão salarial, sem dúvida, é
das mals importantes, mas, infelizmente, tem
arrancado desta Casêi: Pouco mais que pronunciamentos candentes. A Comissão das
Perdas SaJariais é uma oportunidade e um
instrumento para o Senado agir em sintonia
com a sociedade.
Estou certo de que, em hora tão grave, é
amplamente conveniente, para a sobrevivência da democracia brasileira, trazer para dentro
da Casa do Povo os conflitos que lá rora, nas
ruas, ameaçam encontrar solução cruenta e
anárquica.
Este ano, Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemoramos os 100 anos de nossa República,
juntamente com os 200 anos da Revolução
rrancesa. Esperemos que a ação de nossa
classe política impeça que o quadro bras~eiro
acabe se desviando do curso da racionaJidade
e se transformando numa imensa Bastilha cabocla.
Parte desse enredo será escrito por nós. Esperamos que não o seja com a tinta da omissão..
---------'-=-.
Era o _Que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Veto Parcial
Votação, em turno único, do veto pardal
aposto _ao Projeto de Lei do DF n~ 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•

-2(Em régirõe--de-urQérida ....:....Art 371, "C",

do Regimento Interno)
Discussão, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n~ 19, de 1989, de autoria
do Senador João Menezes, que proíbe emissão de moeda pelo prazo de s_essenta dias
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-3(Art 4' da Resolução n• 157/88-

Em Regime de urgência)

Discussão, em turno úruco,-do Projeto de
Lei do DF n9 3, de 1989, (n9 6/89, na origerh),
de autoria do governador do Distrito Federal,
que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionai~ até o limi_~_.e -de,,.NCz$
380.789.457,00 (trezentos e oitenta milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos
e CinqUenta e sete cruzados novos) e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 2, de 1989, da Comissão
-Do-Distrito F'ederaí, favorável ao projeto e às emendas apresentadas, nos termos
do substJ.tutivo que apresenta.

-4-

-Mensigem--n9 50, de 1989, (n9 83/89, na
origem), relativa à proposto para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP) a Eimitlr--Letr_a_S Financeiras do Tesouro
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
do Munl_cípio de São Paulo (LFrM-5P), desti-A Mesa registra e agradece a visita à tribuna
de visitantes ilustres deste plenário, do Abade nadas a substituir 36.499~896 (triilta e seis mido Mosteiro São Bento de Olinda, Dom Eber lhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e noventa e seis) Obilgações do TesouVieira da Costa.
ro daquele município, que serão extintas na
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADO- forma aa Lei n9 7:730, dê _"3 1 de janeiro de
_ _1_9_89. (Dependendo de parecer.)
RES:
- A1uízio Bezerra - Aureo Mello - Rona1do Aragão - Olavo Pires --João Castelo
- João Lobo - Hugo Napoleão - Carlos
Alberto -José Agripino- Humberto Lucena
- Raimundo lira - Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Lourival Baptista_- Ruy
Bace1ar -Gerson Camatcf- Nelson Carneiro
-Itamar Franco- Ronan Tito - Louremberg Nunes Rocha- Mendes Canale -Jorge
Bornhausen - Dirceu Carneiro - Carlos
Chiarem -José Paulo Biso!- José Fogaça.
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar a presente sessão, designando
para a sessão ordinária de segunda-reira a seguinte

ATO DO PRESIDENTE
1'1•81, DE 1989

-l-

conquistas, a própria eleição. Depende de nós

superar esses obstáculos.
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EXTRATO DE COI'ITRATO

Espécie: Contrato n' 029/89.
Contratada Conservadora Nova República
LTDA-ME.
Contratante: Senado Federal.
Objeto: Prestação de serviços de lavagem
de carpetes e tapetes, durante o exercício de
1989.
...
Licitação:. Convite n? 351/88.
Crédito pelo qual correrá a despesiJ: À conta
do Programa de Trabalho
0101021.2205/771, natureza da Despesa
3132'0106/6. .
.
- Empenho: FOi emitida a Nota de Empenho
n' 00109/0. de 23-1-89.
--Valor Contratual: Estimado em NCz$
6.000,00 (seis mil cruzados novos).
Vigência: 17-3-_89 a 31-12-89.
Signatários: Pelo Senado Federal: D[. :José
Passos Porto. Pela Contratada: Jaqueline Pere1rá de Sousa. - Amawy Gonçalves Martins,
Diretor_ da Subsecretaria de Admln~tra_ção Q.e
Material e Patrimônio.
INSTITUTO DE PREVIDá'!CIA
DOS CONGRESSISTAS ..

-5Mensagem n9 53, de 1989, (n? 90/89, na
origem), relativã à proposto para que seja autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina a emitir Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de Santa Catarina (LFrC), destinadas a substituir 1.9.908.864 (dezenove milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e quatro) Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na rorrna d~
Le(n91.730, de31 de janeiro de 1989.(Dependendo de parecer.}
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

---:- Está_ encerrada a_ sessão.
(Levanta-se a sessdo às 12 horas e 15

minutos)

O Presidente do Senado Federai; no uso
das atribuições que lhe conferem os arts. 52,
item 38, e 97, inciso IV; do Regimento [nterno,
em conformidade com- a delegação de competência que lhe roi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora no 2, de 4 de abril de 1973,
e tendO- em Vistá o que consta do Proçeso
n' 003.343/89-8.
Resolve aposentar, voluntariamente, Renaldo Ferreira Dias, Tb::nico Legislativo_, d8sse
"Especial", Rererência NS-25, dO QÚadfo Permanente do Senado FêderaJ, nos termos do
art. 40, inciso m, alínea a, da ConstituiçãO da
Repúbli_ca Federativa dõ Bras~. combinado
com os artS. -428, indso n, 429, lriciso 1, 430,
incisos IV e V, e 414, § 49, da Resolução SF
n9 58, de 1972, art. 3o da Resolução SF n9
13, de 1985, art 29 da Resolução SF n;, 182,
de 1987, e art s~ da Resolução SF n? 155,
de 1988, com proventos integrais, observado
o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal.
- Sena"do Federal~ 6 de abr~ de 1989. -Senador Nelson Camefro, Presidente.

-

12~ Reunião Ordinária, realizada
em 28 de fevereiro de 1989

Ata da

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte
e Oito de fevereirO--de hum mil novecentos
e oitenta e nove reuniu-se o Con.Selllo Dellberativo do Instituto de Previdência dos Congres·
sistas - (IPC), sob a presidência do Senhor
Deputado Gustavo de Faria, com a pres_ença
do Senhor Senador Odacir Soares,__Vice-Presidente e mais os seguintes Conselheiros: Se-_
nadar Alexandre Costa, Deputados Antonio de_
Jesus e Anna Maria Rattes; Dr. Antonio Geraldo Guedes e D~ Léa Fonseca da Silva. Abertos os trabalhos o Senhor Presidente determinou a leitura da ata da 11• Reunião Ordi-
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nária, reaiizada em 6 de setembro de 1988;
que, logo após, foi aprovada. O SenhOr Pre:si~
dente determinou, em seguida, a distribuição
dos processos constantes da pauta, que foram
relatados pelos Senhores Conselheiros presentes, com aprovaçáo dos respectivos pareceres. Foram aprovados os processos seguintes: ao Dr. Geraldo Guedes, processos de auxílio-doença, a saber: Agassis Nylander Brito (n~

1.581/88), Alarlço Abib (n' 1.857188), Álvaro

Uns Cavalcante (n~ 1.497/88), Ângelo José
Varella (n~ 1.587/88), Antônio Sousa_Neto (n~
1.904/88), Astrogildo Pinto Tourinho (n?

1.745/88_), Aureliano Lopes Cançado (n9
1.516/88). Beatriz Cor_reia de Mello (no
1.515/88), Benedito Afonso .de Araújo (n9
1.645/88), Benedito Afonso de Araújo (n?
1.905/88), Carlos Alberto Silva (n' 1.718188),
Cássio Rodrigues__ da Cunha Uma (n~
1.505/88), Deóclito Barreto Vinhas (n9
1.604/88), Eduardo Jorge M. Alves Sobrinho
(n9 1.470/88}, EmiVal Ramos Caiado (nG
1.532/88), Ester Almeida Valadares (n9
1.668/88), Eurico _Garcia A. de Oliveira (n9
1.690/88), Eurípedes Magalhães da Silva (n9

1.589/8_8), Euripedes Magalhães da Silva (n"

1.793/88), Florizel Le'itão da Silva (n"
1.477/88), Francisco AivE:s de Almeida (no
1.513/88), Francisco Alves de Almeida (n"
1.691/88), Francisco Alves de Almeida (n9
1.865/88), Francisco Cesar M. Carvalho (n9
024/89), Gerson Marcondes Filho (n"
1.882/88), Geraldo- Bulhões Barros (no
1.841/88), ·aolda Pietricovsky de OUveira (n•

1.868/88),- ldivaido- Crispiffi de Sous·a (n"
1.851/88), Ivan da Costa Oliveira (n' 1.861/88),
João Francisco de. Oliveira (n 9 1.657/88}. João
Neirelli Filho (n~ 1.864/88), João Valvite Paganella (n<? 1.467/88), Joaquim Mariano Dias Menezes (n<?1.840/88), Jonas Werly (n<?_1.847/88},
Jorge de Oliveira Nunes (n9 1.818/88), José
de Alencar da Mata (n9 1.570/8_8), José_ Carlos
de Castro Martinez (no 1.717/88), José Man·
delli Filho (n9 1.672/88) e_José_Pinto Teixeira
(n9 1.719/88); proc_esso de auxmoMfurieiaJ, a
saber: Gilberto Marot Vaz da Costa (n•
1.702/88), Itamar Sampaio da Rocha (n•
1.648/88), José FranclSco-ne Souza Outra (n•
1586/88), José Mauro_ Castelo -Branco SamM
paio (n' 021189), Mana Júlia Viana (n•045/89),
Maria Magdalena Barroso Amazonas (n~
O19/89) e Mauro de Pina (n.91. 716/88); procesM
sos de averbação de mandato a saber: Aldo
da Silva Fagundes (n9 1.032/87}, Álvaro Fernandes Dias (n"" 1.487/88), Arnaldo da Costa
Prieto (n• 1.855/88), Benedicto Wilfre<:lo Monteiro (n<? 1.849/88}, Jackson Barreto de Lima
(n<? 730/88) e Moacyr Torres Duart_e (nç
1240/87); processo de conversão de averbaç-ão de mandato em integrallzação de carência
de Clemlr da Silva Ramos (n9061/89); preces~
sos de concessão de pensão, a saber: AdaJgiza
Vieira Gomes de Souza (n<? L704/88), Dinah
Viçozo Amarai (n' 1.692/88), Gertrud Schwantes (n9 1.633/68), HéliO Barros Uma (nç
1.705188), Hercy Mattos Baby (n' l.4l:ll88),
Iracy Quadrelli Pa,.dilha_ (n~ 1.762/88), lvan.ise
Câmara Freire e Gilza Conceição Magacho Ve-lloso Pinto Freire (n~ 1.879/88 e 124789),José
Benedito Canelas (ri' 1.69.3/88) e Maria da Gl6-

óa_M_ar_ot Vaz (n 9 1.703/88); processos de peM

_c(dio parlamentar de Gilza Conceição MagaM
_cho Velloso Pinto Freire e Jvanise Câmara Freire (n~ 1.878188 e 1.884188) .e de Gertr)ld Schwan:tes (no 1.612/88}; processos de pagamento de contribuições referentes a mandato _casM
sado, a .~ber: Aloysio Ubaldo da. SOva Nonô
(n<? 1.902/88), Camillo Silva Montenegro Duarte (n~ 1.241/87), Clóvis Ferro Costa (l'lç
!.09D/87) e Ney Lopes de Souza (n' 1.858188)
_ e_aindª_os processos de integralização de ca_rência de Gorgônio José de Araújo_ Neto_(n"
1.415/88) e de Paulo ca·rvalho XaVier (n9
__1.5_36/88); ao Conselheiro Deputado Antônio
de Jesus, processos de concessão de pensão,
a saber:.Américo Dias Ladeira JúniQr (h9
1.808188), Ana Laura Kem (n•1.426188), Antonio Ponce_ (n? 1.842/88), Balbina Silva Araújo
(n<:> 072/89), Betty Antunes de Oliveira (n 9
1.424/88), Oara Fernandes Dutra (n<:>Oll/89)_,
EJ.Jrico de Souza (n<:> 1.319/88), Homero Santos (n" 1.795/88}, Itamar Sampaio da ROcha
(n<:> 1_.617/88), João Pimenta da Veiga Filho
(o~ 001/89),_ Joijo Rodrigues de Cerqueirà (n<:>
1.466/88), Joaquim Augusto da Rocha (n<:>
025/891 Jolimar Corrêa Pinto (n" 005/89), José Antônio ücassali (n<:> 050/89), José Aparecido_ de Oliveira (_n9 1.906Je8}, Lúcia Perlingeiro Lovisi Brasil _(n<:> ~.504/88), Luiza Moraes
Correia Távora (n~ 1.2~4/8_8), Mafalda SouZa
Lima Furlan (n~ 1.40_8/?8), Maria de Jesus
Sousa_Nogueira (no 1.393/SS),MariaJúlia Viana (n9 044/89), Maria Lúcia Arruda Costa Pe·
droso da Silva (no 1_.871/88), Mariza CaJValho
-Leite Gtiiffiarães (n<? 1.832/88), Mary Glória
Soares La.cerda (n? 1342/88}, Odorina Cas·
te:lfo B_r_anco.,_ SC)mpaió (ri.9 014/89), Oliveiras
.-Salles (no 00:3/89), Paulo Costa de Oliveira FiM
lho (n9 1.320/88), Rosalina· Pinto de Barros
(n9 1.856/88) e Yolanda Pe_res Lima (n?
1_.430/88); à ConselhEiira- Deputada Arl.na Maria RÇtttes; processos de averbação de mandato, a saber: Adylson Martins Motta (n9
L85_3/88), Etevaldo Nogueira Lima (n?
uilherme Gracinda Soares Palmeira (n?
1.605/88), Luiz Henrique da Silveira (nQ
1.846/88), Paulo Rqberto d~SoUSGI Matos (n"
1.845/88), Ralph Biasi (n' 1.666/88) e Vitor
Dias Trovão (n? 1.598/8.8); ao Conselhe_írq_SeM_
-nador Alexandre Costa o processo de averbaM
ção de _mandato de Leopoldo Peres Sobrinho
(nQ 1.492/88) e à Conselheira Dr- Léa Fonseca
Silva_. processos de a.wh1io-doença, a saber:
Kleber Baptista de Souza (n" 1.667/88), Leonel
Amaro d.e Medeiro~ (n• 1.327/Be), Leónidas
Sampaio Femarides (n?p .784/88), üulai Leite
_Lacerda (n9 1.900/88), Lúcia Santos Tomelin
(n~ 1.402/88), Luis Renato Melani (n9
1.899/88)~ Lulz I'Ji?ec\0 Soyer (n' 1.640/88),
Lulz AntOriió S_oa_(es _Laranja (n9 1._40W88), Luiz
__Cârlos -ROdrigues Teixeira·(n9 1.535/88), luiz
de Gonzaga A. Vasconcelos (n? 1.81 0/88), Luiz
GOnzaga Lopes Costa (n9 1.582/88), Luiz Gonzaga Lopes Costa (no 1.756/88), Luiz Gonzaga
Lopes Costa (n? 1.874/88), Manoel José de
-Souza (no 1.387/88), Maria Adelaide CaJValh6
de Souza Gammaro (n? 1.673/88), Maria BerM
nardete de Farias (n 9 1.811/88), Maria FeliM
zarda _Santana Barbosa (n~ 1.859/88), Maria
da Glória Peres Torelly (no 1.726/88), Maria
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da Glória Peres Torelly (n9 056/89), Marjª_Madalena Alves Pacheco (n 9 1.631/88), Maria
Magdalena A. Pachf!co (n? 1.907188), Mariza
Barbosa de Almeida Sampaio Ferreira (n?
1.809/88), May Wolf (n' 1.641/88), Mem de
Sá (n? 1.616/88), Nydi'a de Castro e Costa Bar·
-rozo (nQ 1.883l88), l'iorberfo Harald Schmidt
(ri:? ·1 :880/88)', Oliô~l" Cardoso Lemes (n9
1.343/88), Paulo Roberto dos Santos (n9
1.569188), Pedro Alves de Freitas (n9
1.686/88), Pedro Alves de Freitas (n•
) .866/8_8), Pedro Ceoliri Sobrinho (no
1.852788),' Pedro ~e LucenÇl Diàs (n9
_1~_4_4L_88), Raul de Oliveíici. Coelho (no
1.533188), Rayrnundo Urbano (n' 059/89), Regina Célia FrançOiS"Diniz (n~ 023/89}, Ricardo_
Wagner CarValho LaQo (n~ 1.637/88), Roberto
Pereira da Silva (n9 1.674/88), Rodrigo da Silva
Amaral (n9 1.615/88), Rosilda de Freitas (n~
1.329/~8), Rubens Sou__t_o Peceir"" (o<?
-1.794/88), Silvia Ribelro Tomé (n9 1.742(88),
Silvio RicardO Fogaça Hofstater (n<?l.437/88),
Sueli Chaves__ Ba_rb_9S"a- .Pereira (rt 1.7ai/88),
Teima Maria Soares Goulart (n<?1.685/88), Virgii1ía Maria de Faria Laranja (n91.420/88), Wal·
ter Lopes da Silva (n91.4_ll/88), Wanda L:aura
Leite Lima (n? J .~8/88), Zenildo Vida! Santana (n' 1.488188), Zila Dias (n• 1.534188) e
Zilda Neves de CarValho (n? 055/89J. Também
foram àprOvaaos os-pBre<:ereS-do Conselheiro
Dr. deraldo Guec;le,s, pelo indeferimento; nos
processos-de revisão de pensáo (n9 1.357/88)
e de averbaçãO de inaridato (n? 1.257/88), reM
queridos~-· respeCtivamente, por IVO da S1fveíra
Lourenço e Jorge _Curí, e, pelo -deferimento
~ p~cial, no processo de __aLJXílio-doença (n?
1.822188) de J0lirTI8:r Cãrrêã Pinto. Em seguiM
da foi editada a Resolução n? 1, de 1989, rl)(ando o riovã vidor das diárias a que _se_ refe_re
6 árt. 19 do DecretO Légi.Siativõ n9 96, de 1975,
- aJierado pelo de n" 29, de 1981, que dispuseram ·sobre o Pecúlio Parlamentar. A resoluÇão estabelece que tais diárias deverão abranger o subsídio a representação percebidos
pelo parlamentar. Prosseguindo foram ainda
apreciados e igualmente aprovados os processos de inscrição dos se9uintes-segurados fa·
-cultatiVOs: AI do Aijmate~ P.e Oliveira, Eurípedes Francisco Amuy, Undolfo do Amaral AI-- ITteida, Luiz EdUàfdo Perácio_Mo_nteiro.J.1arla
Bemardete de Alrrieid_a_ Fonterielle, Maria Un--dalva Holanda, Maria Lúcia Prado Aguiar, Se~
b-astião JOsé- Alvares, Meyre Malena Alves RoM
drigues, Jorge Eduardo Marques do Val\e:,
JoãoAlvino Paiva Resende, Antonio Alves Silva
Neto, Sebastião Barposa, Antonio de Li~a
Araújo, Joaquim PedrO Martins, Francisco
Franco Ribeiro Neto, NelsOn Teixeira. Rose- nildo Bez__erra de Souza, SeDastião Lino Fer·
reira, Carlos Antonio Borges, Sheyla Maria LeiM
te_ Oliveira de Almeida, Juracy de Jesus Gama,
Georges MiC:hel Sobrinho, Otávio José dos:.
SantoS, Rafae( Faraco, DeniSe Muller da SilVa
Cunha, Miramar Madalena Borges Turati, Ma~
ria Aparecida Neiva, Heilinda Selm_a Barbosa.
das Neves, Dirceu da-Silva, Selma Rejane Soares Matozinhos, Evandro Rodrigues Leda, VanM
da Batista Condé, Sildia de Lellice da Silva
Morais Campelo, Lourenço Paulo da Silva CaM
zarré, Teresa Cristina de Carvalho e Silva Pas-

e
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neiro Leite, Márcia Cristina Nara Sadeck, JOa-Coelho Salemo, Ana Cecília Gomes Mesquita
quim Rainlundo Correta de Sousa, Maria das
de Barros, Maria do Rosário de Fátima Pires.
Juracema·cainapum Barroso, Eduardo CamGraças Costa Coelho, Laurita Moreira de SouPaes de Barros, Raquel Ferreira Reis Silva,
sa, José de Arlrnatéa 'Assis de Oliveira, José
Pós Sfqueira, Lázaro Ferreira da Silva, Egídio
Aneide Rocha de Deus, Tat'cizio Sampaio
Nunes da Silva, É1io Jorge Rio de Barros, OrHenrique SilVa Sousa, Ademar Mello, Carlos
Grangeiro, Jaconias Pires dos Santos, Maria lando José-Leite de Castro, Suzana Maria Ruy, Alberto da Costa, Diva] José de Sousa, Janildo
Cardoso Barros, Maric:l"Rélêri"a ·:P'erreira Sobral,
Terezinha de Melo PirOentel, Maria de Lourdes
ÓidStiria Ródrigu~s Martins, Francis-cO Bak~r
Melo"Filho, Jorge Pereira dos Santos, Marco
Ramadas Bastos, Crcinilda PilotO SoUsa, <TeiSUelena Maria f1o_ura de Araújo Faria, Carlos
sa Maria Bezerra de Medeiros Fernandes, AéAlberto Gomindé, Paulo de Tarso Vidigal SiAntonio José de Souza, Míriam Maria Bragan·ça ·santos, Maria das Grãças Borges Melo, Jocio Aávio Machado, Victor Guimarães Víeira,
mões, Josecler Gomes Moreira, Francisco de
Walter RibeirO Valerite:Jlinior, Denise Ribeiro
sé Claúdio Coelho Abrantes, Francisco Fer- Assis Freitas Pires de Sabóia, Jenny Leite Oliveira, Antonio Barbosa da SilVa, Carlos Jorge
de Albuquerque Barbosa, José Moura Neto
reira da Silva, José Victor Sobrinho, Maria José
Portela, T efe:Di1ha Sousa-da Silva, Maria Alves
da Ro_cha, Mara Rúbia Araújo Oliveira, Fátima
Ferreira da Silva, JoSé Artur Pires Caminha,
da Cruz Reis, Ângela Maria Oliveira da Silva,
Nazaré Barroso S'iritõé"s "CõrléS, -Marcos José
Gerson Berlinck da Sllva; Paulo Roberto AmoMartins Costa, Mayra Lúciã Lãc"erda; Maria LúAlexandre Luiz Faria Rodrigues, Derlópidas
rim, Maria das GraçaS Pinheiro da Silva, Maria
Gomes· Neves Júnior, ReQinaldo da Silva, Ricia Soares Viana, Zacarias Rodrigues Braga,
Margarida de Amo[i,m Rocha, Maria José Lopes Freire, Maria Maciel Biitto Gomes, Alte- - cardo Anselmo POzzatti Filho, Adalberto PauL.uiz Fernando Madeira, Cleane Regina Batista
redo Sow:a Santos, Roberto Carlos Calheir_oS, - Uno Cíd, Raimunda de Maria Doudement Al- Rodopiano de Oliveira,· JoSé Sérgio Castro RoLucenildaAlvesFelído Vianã, Uliam KárlaFer- · meida, Dorgival Nogueira de Oliveira, Mirrodopiano de Oliveira, Lourival Nobre de CarvaM
lho, Sinval Barbosa Sobrinho, Wagner Santos
reira do Amaral, Bento_ SoUza Costa, Dtt-son
ne'oVieifa:-ae Albuquerque, Luiz Carlos Machade Santana, Káthia Vaneska Sydrião Ferreira,
Manuel Soares Viana, José Washington Lelis
do da Nóbrega, Augusto Nogueira Mena Barde Aragão, Moacir Pereira Caixeta, Rona:ldo
reto, Maruli Josefa da Conceição, Francisco
Ulisses Valadão Ribeiro, Sílvio Ferreira das vrrM
Edmuitdo de Lima Raulino, Norma Walderez. gens, Ana Rute de Sá Teles Vallocci, Renata
Luiz Leite Oliveira, José Fámcisco_de_Souza,
Lúcia Raposo Pereira de Araújo, Maria Elza
Ctro Ferreira Albernáz, Beldna Rodrigues de
Sãf:ftoSPereira de Castro, Jorge Roberto FranAbreu, Adalberto Pusch, Lúcia de Fátima Bucisco, Vera Lúcia· dé Sousa, Waldyo James
Lial, Lúcia ldalina Natcisb Soares, Rosângela
car Nunes, Ivone Monteiro Gomes, Onofre
Melo de Figueiredo, Tahis Buda Taylor deU- Dei Giúdice Alcântara, Gíseuda Alencar Pires
Soares da Cunha, Octávio Fregonasse Júnior,
-ma; Sônia de Fátima Ferreira Pimenta, Valter- da Silva, Maria COnsuelo Dutrã Tlmbó, Maria
da Paz Mir..anda Santos, Ulisses Rosário Martins
Carlos Alberto de Carvalho, Carlos Augusto
lena Yreira Machado, Jorge Luiz Amaral Braga,
Filho, Sílvio de SouSa Sll'Va, Antonio Ferreira
da Fonseca Sobrinho, Diva Menezes de OliveiUbirajai'a Leão da Silva, Antonio Olimplo de
ASsis }feririques, Waldivino Francisco Souto, Costa Filho, Severino OliveTra ae-Siquelra, Berra, Francisco Ferfeira da Silva Filho, Silvestre
nhard Smid, Jêda Patriota Costa Unia, BenjaViana da Silva Neto, Maria das Graças Soares, -José Vilela Filho, José Ribamar Ferreira Brito,
Ana Maria Merlo Marengo, Sanção Pereira MaThereza Christina, Teles Barbosa Madeira, Car- - rnin Beze(ra êlíi!_ Sjlya, P~ctro P~IJ.til Pai~ cio, Alchado, Lívia Maria Freire de Brito, José Orlanlos Ney Madeira, Carlos Roberto da Silva, Jucino Silva Silv#"~· Hpçácio .1~qnte;lro, Mi r dos
randy Sant'Anna Corrêa, Eni Fernandes Nu- Santos Pinto; Heli P~reira Duarte, Jason Gondo Fernandes, Luiz Carlos Nogueira, Maria
Sandra Seixas Bethlem, Anita Aparedda Maia,
nes Pereira, Márcio Antonio Vieira, Walter Go- çalves Ribeiro, Olier Garcia de Almeida, RoseIene Fontenelle Garcia,·Zilda Sônia Rezende
João Carlos Britto GOmes, Antonio Carlos da
mes dos Santos, Arlindo Arinos Porto, Nelson
Rainha Teixeira, Ivone_ Duailibe Zan_chetta, MaSilva,Jacqueline Gõmes da Silva Fonteles, LáF1ores de Albuquerque, Welson André de Olizaro Darque de Almeida, Maria Marcelino
veira, Argemiro Francisco Xavier Filho, Sandra -ria Estie dita Moreira, Lázaro Pinto Brandão,
Amado, Gerdno da Silva Filho, João Dias da -da RoCha Marmo de OliVeira, Cláudia Luciana Jorge Lúcio Mendes Arrais, Maria do Carmo
de -Lamounier Bícalhri, llka Machado Rocha,
Barbo,sa Maciel Sousa, Ros_a Maria de Jesus
Costa Filho, Gerusa Lemos Costa, Luiz Vicente
Bispo da Silva, ROsângela Carneiro de CarvaPaulo Malhelro da ROcha Pinto, Lúcia Maria
Felício dos Santos de Almeida, Jurãndir de
Jesus CaVãlhelro, LúciaAprlQio de Uma, AristiRocha Araújo, Luis Cai-los da Silva Passos, Gil- lho_, José Antonio T erres Cortes, Ana Maria
Gonçalves Reis, Nilza Rodrigues da Silva, Gedes Leite Neto, Maria Aparecida Santos PereisonAntonio Calz_avara, Marcos Valente Ramos,
ra, Raimundo Rogério de So_usa Duarte, Suely
Alexandre _Çarlos Cavalcanti Neto, Pedro Ma- raldo Ferreira de Sá, César- Augusto-Nicolau·
riano de Carvalho, Pedr_o Mariano de Catvalho, Morhy, Mário Sérgio Nicolau Morhy, AdOlfo
Fernandes da Silva Simões, Saionara Mallrer,
Maria das Graças Aureliano, Naria da- Glória
Maria José Dias qa Silva, Martha Lúcia Caval- de MelloJúnior, FranciscoJonil de Sousa Ferámti, Oáudiã Rita -Spessatto, aeverson Silva, reira, Carlos Homero_ Vieira Nina, Luiz Antonio
Gonçalves, Anísio Francisco Nery Júnior, CarMaria Paula Pires Capuano, Léa Ferreira Later- Violín, Paulo Ramos Pereira, Urias da SJlva Ulos Antonio da Silva Santos, Ed.evaldo Neves
Cunha, José Barbosa de Lemos, Lulz Roberto
za,, José FlorivaJ di;: Santana, Rita Santana, Rita
ma, José Vicente dos Santos, Irai Silva Lopes
de Cãssia S~liba Vieira~ Wallace Ladeira Virgí- França, Alcino Nogueira Filho e José Leíte
Martins Mazzilli, Nelsy Enio Carneiro, Cíçero
Fernandes Cos_ta Bezerra, Wilson Rodrigues
lio, Marcos Henrique Sathler de Sousa, Cláudia Sobrinho. Foram também apreciados e votaM
Meira Magalhães, Hermes Bonatto Júnior, Gil- dos favoravelmente, por unanimidade, os pada Silva, Luiz Carlos da Costa, Fernando Márberto Pedrosa dos Santos, Filadelfo Sabino receres do Conselheiro Dr. Antonio Geraldo
cio de Almeida, Arnaldo Antonio Daloia, Letícia
de Matos Pereira Teixeira, Saulo Nóbrega Rode Azevêdo, Felipe QU€ir6z de Carvalho, Daisy Guedes, em que analisa e aprova os Balansas, Newton José da Silva, Luciene Santa Fé
Tetesita_de Araújo, Márcia Fernandes de Cruz cetes e Demonstrativos das Receitas e DespeDantas, Ulysses Celestino Xavier, Maurício FirMachado, Willian Rob~pierre Nunes Athaná- sas, referen~es aos meses de agosto, setemmino dos Santos, CarloS Augusto Testa, José
zio, Aldédo Paula de Oliveira, José de Oliveira bro, outubro.., novembro e dezembro de 198&
Sousa, César Franco Bonilha, José Horácio Nada J;llais Havendo a tratar, é encerrada a
Gomes: de Carvalho Leite, Berenic._e de Sousa
Ramalho, Elias Jorge Carneiro Chaves, Séri;Jio reunião às trez'e horas e dez minutos. E, para
Otero, Alberto Oliveira VIVeiros, Eduardo FiLuiz. Gomes da Silva, José Jorge Abd Elnour, constar, eu, Arnaldo Gomes, SecretáriO, fã"vfei
gueira MarqueS de Oliveira, Manoel Antonio
Maria Lopes Ferreira, Wilson Ramos da Silvei- a presente Ata que, depois de lida e aprOvada,
tonio Salts da Sjlva, Francíneti Costa Figueiredo, Fernando Luiz Varela, Leila Monteiro
ra_,_ Nªrçlsa Clementina Roch_a,. .Marcos Car~_ será asgjnada pelo Senhor Presidente.
sos Marques, Eridan Soares Correia, Maria de
Fátima Mendes Ribeiro, Adelson Ricardo da
Silva, Gera1do Correia Barbosa, Noemi Borges
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA34• SESSÃO, EM 10
DE ABRIL DE 1989
1.1 -ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1 -Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n~ 69/89,
de autoria do Senador Edison Lobão, que
regulamenta o art. 159, I, C, da Constituição, relativo à aplícação dos recursos
destin'ados a programas de financiamento
ao setor produtivo das regiões Norte, Nor-

deste e Centro-Oeste e dá outras providências.
1.2.2 -Requerimento

- N9J90/89, de autoria do Senador Ney
Maranhão, solicitando ao Ministério_ d_a
Agricultura, esclarecimentos a respeito da

Cobal, que menciona.

1.2.3- Comunicações
....-De Senadores, que se ausentarão do
País.

1.2.4- Comunicação da Presidência
-Designação do Senador João ca1:..
mon, para i,ntegrar a delegação brasileira,
à Conferência lnterparlamentar sobre Turismo, a realizar-se em Haia, Holanda, de
10 a 14 do corrente.

1.2.5 - Comunicação
-Do Senador João Calmon, de que
se ausentará do País.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR ITAMAR FRAf;CO- Situação da Empresa Brasileira de Pesquisas
Agropecuária - Embrapa.
Senador Mario Maia- Seniinário sobre
alternativas ao desmatamento da Amazônia, a realizar-se _em Porto_Yelho- RO.
1.2.7 -Sugestão
-Do Senador Ronan Tito, sugerindo
a conyocação de uma sessão solene do
Congresso Nacional para relembrar o dia
21 de abril o bicentenário da lilconfidência
Mineira. Acolhida.
1.2.8 -Apreciação de matéria
-Requeriment'"o_n9 189/89,1idoem sessão anterior. Aprovado.
1.3- ORDEM DD DIA

Vet9 _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 Distrito FederaL Votação adiada por falta de quorum.
Projeto deLe[ do Senadon9l9, de 1989,
de autoria do Senador João Menezes, que
proíbe emissão de moeda pelo prazo de

sessenta dias e dá outras providências. Discussão enceiTada, após parecer proferido

pelo Sr. Senador Nabor Junior, contrário
quanto ao mérito, tendo usado na sua discussão os Srs. SenadQres João Menezes
e -Ronan Tito, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei do DF n9 3, de 1989 (n9
6/89, na Origem), de autoria do governador
do Distrito Federal, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ciéditos adicionais até
o limfte de NCz$ 380.789.457,00 (trezentos e oitenta milhões, setecentos e oitenta
e nove mil, quatrocentos e c_inqüenta e sete
cruzados rlovoS) e dá outrãS providências.
Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. SeriadOres Maurício- CoiTêa
e Mauro Benevides, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Mensagem n• 50, de 1989 (n• 83/89,
na origem), relatíva à proposta para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP) a _emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Município de São Paulo
(LFTM-SP), destinadas a substituir
36.499.896 (triitta e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos
e noventa e seis) Obrigações do Tesouro
daquele município, que serão extintas na
fonna da Lei n9 7.730, de 31 de j<meiro
de 1989. Discussdo encerrada do Projeto
de Resolução n9 17/89, cifereddo pelo Relator Senador M_eira Filho em parecer pro-
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO 00 SENADO FEDERAL
PASSOS PORTO
Oiretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAA AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor_Adminlstrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Diretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ferido nesta oportunidade, ficando a vota-

ção adiada por faha de quorum.
Mensagem no 53, de 1989 (n9 90/89,
na origem), relativa à proposta para que
seja autorizado o Governo do Estado de
Santa Catarina a emitir Letras Fmanceiras
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ASSINATURAS

Semestral

NCz$ 9,32

Exemplar Avulso .........•. ,ccc••·······················.-NCz$ 0,06
_ Tiragem: 2.200-exemplares.

2.1 -ABERTURA
2.2~ EXPEDIENTE

2.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República

-No 82/89 (n~ 149/89, na origem), referente à escolha do Sr. Carlos Augusto de
(LFfC), destinadas a substituir 19.908.864
Proença Rosa, Embaixador do Brasil junto
(dezenove milhões, novecentos e oito mil,
à República Árabe do Egito, para, cumulaoitocentos e sessenta e quatro) Obrigativamente, exercer ff função de Embaixações do T escuro daquele estado, que se- _ dor do Brasil junto à República Democrárão extintas na_ forma da Lei n? 7,730; de
tica do Sudão.
31 de janeiro de 1989. Discussão encerrada do Projeto de Resolução n" 18/89,
2.2.2 -Projeto_ recebido da Câmara
oferecido pelo Relator Senador Mauro Bedos Deputados
·
·
nevides em parecer proferido nesta oportunidade, ficando a votação adiada por fal-Projeto de Lei no 5/89 (n" 1.771/89,
ta de quorum.
na Casa de origem), que dispõe sobre o
Plano Naciona1 de Informática e_Automa1.3.1 -Discursos após a Ordem do
ção- Planin e confirma incentivos fiscais.
Dia

do Tescuro do Estado de Santa Catarina

2.3-0RDEM DO DIA
SE!iADORAFONSOSANCHO- Nota
da Sudene em resposta às declarações do
- Piojeto de Lei do DF nz_)!89, de iniciaSr. Afif Domingos, veículadas no Jornal _ tiva do Governador do Distrito Federal, que
do Cómmercio, de Recife.
autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais afé o limiTe de NCz$
SENADOR LOC!RIVAL BAPTISTA 38CÚ89.457,Qo e dá outras pi-0\3d_ên<;ias.
Instalação do Superior Tribuna] de Justiça.
Aprovado, nos termos do s_ubstitutivo, fi~
1.3.2- Comunicação da Presidêncando prejudicado o projeto.
cia
-Substitutivo do Senado ao Projeto de
-Convocação de sessão extraordinária
Lei do_D_F _n~ 3/89. Aprovado em turno
a realizar-se hoje, às 17 horas, com Ordem
suplementar. A sanção do Governador do
Distrito Federal.
do Dia que designa.
-Projeto de Resolução n? 17/89, que
1.4- ENCERRAMENTO
autoriza a Prefeitura Municipal de São Pau~
2 -ATA DA 35• SESSÃO, EM lO
lo (SP) a emitir Letras Financeirãs do TeOE ABWL DE 1989
souro do Municipio de São Paulo (LFTM-

SP), destinadas a substituir 36A99.896
Obrigações do Tesouro daquele município, que serão extiritas na fõfma da Lei
n? 7.730, de31 de janeiro d_e 1989.Aprcvado.
- Redação fmal do Projeto de Resolução n" 17/89. Aprovada. À promulgação.
-Projeto de Resolução nç 18/89, que
autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a eniitü Letras Financeiras do Tesouro de Santa -Catarina (LFlt:), destinadas a substituir 19.908.864 Obrigações do
~TeSOuro daquele estado, que serão extintas na forma da Lei nç 7.730, de 31 de
janeiro de 1989. Aprovado.
- Redação final do PrOjeto de Resolução n" 18/89. AprOvada. À promulgação.
2.3.1 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão.
2.4- ENCERRAMENTO

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
-DO SR. SENADOR ÁCJREO MELLO,
proferido na sessão de 31-3-89.
-DO SR. SENADOR JOÁO MENE- ZES, proferido na sessão de 54-89.
-DO SR SENADOR MANSC!ETO DE
LA. VOR, proferido na sessão de
16-3-89.~

4 -MESA DIRETORA

5 - LÍDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS
~ 6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 34" Sessão, em 1O de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura
Presidência do Sr. Pompeu de Sousa

ÀS 14 HORAS E JQ M!NC!TOS, ACHAM-SE - - Ronaldo Aragã~_- João Menezes - f\JePRESENTES OS SRS. SENADORES:
xandre Costa - Edisciil. Lobão -João Lobo
- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabo r - Chagas Rodrigues -Hugo Napoleão Júnior - Leopodo Peres - Odacir Soã.res Afqnso Sancho - J'l\auro Benevides -José

Agripino 7 Marcondes Gadelha- Humberto
Lucena - Marco Maciel - Ney Maranhão
- Mansueto ·de Lavor:...... Lourival Baptista.---:
Ruy Bacelar - Itamar Fra!}CO - Ronan Ti~
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Parágrafo único. O Banco do Brasil SA,
à medida que for recebendo as comunicações
.do recolhimento dos impostos a que se refere
Affonso Camargo - Jorge Bomhaus~n Carlos -Chiarem - JóSé Paulo Biso\ - José '<Ycaput, efetuará automãtic"amente o reajuste
do crédito estimado na forma deste artigo.
Fogaça.
Arl. 3 9 Os recursos ·das Fui-tdos serão
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
aplicados exclusivamente no financiamento a
- A lista de presença acusa o compareciempresas produtivas das regiões beneficiadas,
mento de 33 Srs. Senadores. Havendo núme- -íridusive firmas individuais, e cooperativas de
ro regimental, declaro aberta a sessão.
produção, de conformidade com projetas
Sob a proteçâo de Deus iniciamos nossos
aprovados pelas agências de Desenvolvimentrabalhos.
to Regional (Sudam, Sudene e Sudeco ).
O Sr. 1~ Secretáríci -írã. proceder à leitura
~ Art. 49 Os projetas com}:>atibilizar-se-ão
do Expediente.
·com os Planos de Desenvolvimento Regional
aprovados por lei federal e, assegurado o equiÉ lido o seguinte
- hb[iQ económico das unidades de destino, obEXPEDIENTE
jetivarão, na medida do possfvel:
1- distribuição espacial pelas uriidades fePROJETO DE LEI DO SENADO
derais _da Região e seus municípios;
n• 69, de 1989
D- distnbutção eqúanime entre as atividaRegulamenta o artigo 159, I, c, da
des econômit:as e o porte das empresas;
Constituc;ão, relativo à aplicação dos
m-asgjstência aos pequenos produtores
recursos destinados a programas de
na sua formalização e encaminhamento;
financiamento ao setor produtivo das
IV- exame da oferta de bens e serviços,
Regiões Norte, Nordeste e CentroutilizaçãO de matéria~prima regional; criação
Oeste e dá outras providências.
de empregos e capaddade empresarial dos
benefidários. O Congresso NaCiõrial decreta:
Art. 5o Os financiamentos de que trata esArt. J9 Ficam criados os seguintes Funtalei:
_
dos, aos quais serão destinados os reCUrSos
l~tefão pi-azo de- pagameni9~de até -10
para aplicação em programas de financia(dez) anos, com dois de carência;
mento- ao setor produtivo das Regiões Norte,
II- serão objetos de correÇão monetária
Nordeste e Centro-Oeste, de Cjlle trata o artlSo
159, l, c, da COrist:itUíçãO:~ -- plena de conformidade com os índices oficiais, vencerão jUros de quatTo por cento ao
1- Fundo para :?rogramas de Firiandaano e serão isentos de qualquer outra despesa
mento ao Setor Produtivo da Região Norte
por parte do Banco administrador, exceto as
{Produnor), a ser gerido pelo Banco da Amade prêmios de seguro;
zônia, SA;
III- serão isentos do Imposto sobre Opera11- Fundo para Programas de Financiações de Crédito Câmbio e- Seguro ou sobre
mento ao Setor Produtivo da Reg'ião Nordeste
Operações relatívas a TítUlos e Valores Mobi(Prodene), a ser gerido pelo Banco do Nor. liários (IOF).
..
deste do Brasil S.A;
· ·
§ 19 As agências regionais de deSenvolIn-Fundo· para programas de Finaricia.._
menta ao_Setor Produtivo da Região Centro- -__ l{!r:Dento tendo em vista relevante interesse so· dar e económico regional, poderão estabeOeste (Producentro), a ser gerido pelo Banco
lecer que certas atividades_ sejam -isentas do
de DesenvoJvimento do Centro-Oeste.
- ·
pagamento de juros.
Parágrafo 1°. At_é_ que sefa· editada a Lei
Complementar prevista no artigo 161 da -- ~ § 2 9 Para garantia· dos financiamentos
concedidos será exigida hipoteca, penhor ou ·
Constituição determinando os crltêrlos de raseguro, conforme opção dos beneficiários e
teio, os recursos de que trata este artigo serão
aprovação do Banco administrador.
assim distribuídos:
- - -Art. 6<> Incumbe aos Bancos administra1- seis décimos-pOr-cento ao Produiiof;
n-um inteiro e oito dê_cimos por centos dores a operacionalização relativa aos contrato_s_ de financiamento, bem como a devida
ao Prodene;
orientação aos interessados..
ill- seis décimos por cento ao- ProducenArt. 79 A aplicação dos recursos obtidos
tro;
junto aos Fundos em desacordo com QS projeParágrafo 2°. A metade dos recursos destitas .aprovadoS sujeitará o infrator_à indenização.
nados ao Prodene será aplk:ada na região do
das vantagens previstas no artigo_59 e multa
serni-árido do Nordeste.
Parágrafo 39. Até a instalação do Banco __ trinta por cento do_ valor financtado além de
outras pena_liç:iades previstas em lei.
de Desenvolvimento do Centro-Oeste. o Prcr
Art. 8 9 Esta lei será regulamentadã pelo
ducentro será gerido pelo Banco do Brasil SA
Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta)
Art. 2~ O crédito aos Fundos referidos no
dias.
artigo anterior será feito concomitantemente
Art. 9 9 Esta lei entrará em vigor na data
com os créditôs à conta-"Receltas da União",
sem trânsito por esta, tornando-se por base,_ __ de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
para seu cálculo, o percentual que o Imposto
sobre Produtos Industrializados e o [mposto
Justificação
de Renda e Proventos de Qualquer Natureza
representar na Receita Tributária em igual mês
A reintrodução de parcela específtca de recursos Orçamentários para aplicação nas Redo ano anterior.
- Pompeu de Sousa - Már_cio Lacerda Rachid Saldanha Derzi _- Wi!Scin Martins -
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giões menos desenvoMdas do país foi- uma
das grandes conquistas da Assembléia Nacional Constituinte.
Há, porém, uma iinportante distinção ·entre
estes fundos e aqueles contidos nos artiQos
198 e 1_99 dª Coo:stituição_de 1946. Naquela
Carta, os recursos destinavam-se a fms assistendais; na atual, os recursos destinam-se a
financiamento ao setor produtivo das regiões
menos desenvolvidas do país, incluída a Re~
gião Centro-Oeste.
~
Temos confiança de que serão maritidos
os atuais programas de assistência no ãmbito
dessas regiões, mormente no Nordeste, de
modo que os recursos é!! que ~e refere este
projeto de lei não sejam drtsviados daS funções
para as quais foram criados.
Procurou-se, com o projeto, ofefecer aos
agenteS económicos beneficiários dos finan·
ciamentos uma idéia clara dos encargos a que
- estarão sujeitos com a finalidade de reduzir
as incertezaS, fato muito importante a qualquer
iniCiativã empresarial A parte noi"n1ativa, de- estabelecimento de
prioridades~ de avaliáção e aprovação dos projetas foi cometida às agências regionais de
desenvolvimeht.O, hãO só ·pela grande experiênda na área e pela representatividade poli~
tica de seus conselhos deliberativos, como
também a fim de evitar-se a multiplicação de
órgãos atuando na mesma área.
_ O parágrafo 1O do artigo 34 _das· Dispo-· .sições ConstitU.donais T ranSltóriãS détennina
que lei regulãmenlãndo o artigO 159, I, c, seja
aprovada até 31 de dezembro do ano em curso, daí a urgência deste Projeto dé Lei.
Além disso, já o atual orçamento ~ União
destacou a importância de NCz$
1.016.849.296,00 (Hum bilháo, dezesseis mi·
-lhOeS;oitocentos e qUarenta e nove mil e duzentos e noventa e seis cruzados novos para
os fundos a que se refere este projeto de lE:i.
Esses recursos deyem ser bem admiilistradOs
e para tanto a necessidade de regulamenta. ..
_
-ção.
_
. .
. .
Sala das Sessões, 1O de ab~:il de 1989-. :....
Edíson Lo~o. .
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Tendo em vista a recente aprovação do
novo regimento da Casa, do qual está sendo
feita a redaç:ão final, que dispõe sobre novas
comisSões, o projeto" lido será a· ela:s· -despachado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.

É Jido o seguinte
REQUERIMENTO N• 190 DE 1989

Nos termos dq art. 239, inciso I, alínea "b",
do Regimento Interno, requelro à Mesa sejam
solicitados ao Executivo (Ministério da Agricultura), esclarecimentos da Cabal sobre os itens
que se seguem:
-01. Comportamento finariceiro das sucursais d.,_ Cabal nos trêS últimos anos.
02. Número médio de itens comerciali:za_dos pela Cabal de ·aCordo com as Sucursais.
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Citar 100 (cetn) itens_que mais seco-

mercializam por Estado. SabemoS que _o gosto

alimentar difere de estado para estado.
04. De quantos funcionários_norrna_lr:nente a Cabal precisaria para funcionar? Qual o
excesso existente? ____ _

05. Com quantas cooperativas agrícolasa Cobal con1erCializa? principalmente com gê-

neros de primeira necessidade_como: farinha,
feijão, arroz. Citar as cooperativas, segundo
os Estados.
06.

Se a Coba;l na .s_ua comercialização dá

prioridade às firmas da região produtora, ci-

tando nominalmente as empresas do Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Pais.
_
07. Há alguma portaria da Cabal dando
prioridade nos depósitos bancários aos ban-

cos do estados onde estão as sucursais?
08. Descrever o movimento financeiro àa
Cabal, seus depósitos em bancos oficiais, em
bancos particulares, onde a Cabal funciona
e dando seu sald,o médlo nos citados bancos.
09.- O JNAN, a FAE e aLBA como se comportam em relação a suas verbas na.s CQmpras
com a Cobal? Corri qual Porcentagem de verbas esses três_ órgãos comercializam com a

Cobal?
·
1O. Qual o montante de Imposto de Renda, de !CM que a Cabal pagou nos três últimos
anos?
_
11. De quantas Ceasas a Coba] dispunha
e qual o valor de ~::ada_ uma? Quantas destas
Ceasas foram transferidas para os governos
estaduais e quais as que estão em vias de
serem transferidas e por quê?
Justifica~ o

A Cabal é uma estat?ll que precisa continuar
de pé, graças à sua finalidade eminentemente
social, que é a de atender às classes .mais
carentes da população brasileira, através de
alimentação mais barata por meio dos produtos básicos.
No entanto, a Cabal hoje em dia está em
urna situação de quase fãlência e nós que
somos preocupados com os problemas sociais de nossa população não podemos deixar
que esse 6rgão tão benemérito morra de inanição.
Urge, pois, salvar a cabal e para tanto é
preciso que tenhamos conhecimento de seu
comportamento finam::eiro e comercial. Por
isso esse pedido de informações ao eminente
ministro da agricultura a cujo ministério pertence a Cabal.
Sala das Sessões, 1O de abril de 1989. Senador Ney Maranhão.
O SR. PRESIDEI"'TE (Pompeu de Sousa)

-O requerimento lido vai ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. }9 Secretário.
São lidas as segUintes
Em 10 de abril de 1989
Senhor Presidente:
Tenho a honra de _comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir do
dia 1O de abnl, a fim de, no desempenho de
missão com que me distinguiu o Senado, par-

-----

~--~

~~----
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ticipar da Delegação do Grupo Brasileiro da
Associação Interparlamentar de Turismo à
COnfetênCia Interparlamentar sobre Turismo,
a realizar~se em Haia- H_olanda, como Chefe
da Delegação.
AtencioSas saudações, - Senador Rachid
Saldanha Derzi- Chefe da Delegação.

do corrente, a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiU o Senado, participar da Conferência lnterparlamentar sobre
Turismo, a realizar-se em Haia, Holanda.
Atenciosas saudações, --Senador Jo~o

Em 10 de abril de 1989
Senhor Presidente _
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência qJ.!e n:te au~entar~i do País a partir do
dia 1O de abril, a fim de, nq c:!_esempenho de
___missão com que me distinguiu o Senado, par·
ti_dpar da Delegação do Grupo Brasileiro da
Associação Int~rparlamentar de Turismo à
Conferência lnterparlamentar sobre Turismo,
a realizar~se em Haia - Holanda.
Atenciosas saudaçõe~. _- Senador Mauro

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-A comunicação lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Há oradores inscritos_.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar
Franco.

Calmon.

O SR. ITAMAR FRANCO (
- MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que nos traz
a esta trjbuna é a insignificê!ncia dos recursos
públicos destinados à pesquisa e ao desenvolBorges.
vimento de tecnologias para o setor agrfcola,
assim como a defasagem salarial_que os proBrasília, 7 de abril de 1989
fiSsi_onais que atuam nesta área vêin supor5ehhor PresÍde.nte
tando há algum tempo. Inicialmente tecereDe_acordo com as normas regimentais des- - m-os algumas obseNações sobre _o setor prisa Casa, tenho a honra de: comunicar a Vossa
mário nacional, segundo técnicos da área.
Excelência que me ausentarei do País a partir·
Nas últimas déc.adas a agricultura brasileira
do dia 1O de <ibril..CoiTente, a fim de, no desempassou por mudanças estruturais profundas.
penho de missão com que me distinguiu o
No caminho da modernização perdeu muito
Senado, participar da Delegação do Grupo
de sua auto-suficiência tradjc_i_o_nal e ganhou,
~ Brasileir_a da Associação In_terparlamentar de
progressivamente, Un)á integração dinâmica
TUriSmo à Conferência lnterparlamentar sobre
com os demais setores da economia. Essa
Turismo, a rea1izar~se em Haia - Holanda.
integração gerou uma interdependência que
Ao ensejo, aproveito a oportunidade para
tomou a agricultura mais sensível ao mercado
renovã[-lhe os meus protestos de estima e
interno e externo tanto no que concerce a
-apreço. -Senador José Agripino Maia.
insumos, como capital e mão-de-obra, bem
como ao consumo de seus produtos. O cresciEm 10 de abl'il. de 1989
mento da população, sua concentração em
Senhor Presidente
áreas urbanas e o aumento da rendapercapita
Tenho _a honra de comunicar a Vossa Exce- tem gerado pressões sobre os produtos agr~
lência que me ausentarei do País a partir do
pecuários. Tais fatores fomentam a demanda
dia 10 de·-abiif, a fim de, no desemperiho de
e, ao mesmo tempo, estimulam a ampliação
missão com que me distíngufu OSenado, parda produção.
_
ticipar da Delegação do Grupo Brasileiro da
Uma importante característica da agrope· Ássociação lnterpa-rlã:m.-entar de Turismo à cuária brasileira é o dualismo tecnológico, em
Conferência: Iriterpai"lamentar- sobre Turismo,
que culturas e criações altamente tecnific:adas
a realizar-se em Haia -Holanda.
convivem lado a lado com atividades de baixo
Atenciosas saudações,~ Senador Francisnível tecnológico. Tal dualismo se manifesta
~. f59_Deinberg.
principalmente entre produtos, onde os exportáveis têm melhor situação que aqueles de
--O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
consumo doméstico. Na explicação dessa rea-Em Sessão anterior a Presidência designou
lidade, dois aspectos merecem destaque:
-os· Senadores Frandsco Rollemberg, José
1 -políticas económicas que favorecem
Agripino e Mauro Borges pã.ra, sob a chefia
alguns produtos, os exportáveis, e penaliza ou·
do Senador Rachid _Saldanha Derzi, integra~
· ·
rem a Delegação Brasileira à Conferência ln~ · tros, os domésticos; e
2 - o padrão desigual de geração de tecno-terparlamentar sobre Turismo, a realizar-se
logia.
en'fHaia, Holanda, de 10 a 14 _do corrente.
A disPonibilidade e adoção de tecnologia
Em- aditamento àqUela aesigriação a Presl·
implicam em conseqüências para produtores
·dênc:ia nomeia, ainda, o Senador João CaJe Consumidores: do lado dos produtores, sigmon para compar~er àquele conclave.
nifica menores margens de lucrativid21:de para
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
os menos beneficiados com inovações tecno- Sobre a Mesa, comunicação que vai ser
lógicas, e, com a agravante de que os produlida pelo Sr. J9 Secretáiio.
tores penalizados são cult_ivad_os, em maior
proporção, pelos 9equenos produto_!es. Do
I:: lida a seguinte
ponto de vista do consumidor, a principal imEm 10 de abril de 1989
plicação diz respéito à elevação nos preços
dos alimentos, com um grave efeito distributivo, Porque são consumidores de baixa -renda
Senhor Presidente
que têm maiores gastos com alimentação. Em
Te_rtho a honra. de comunicar a. Vossa Excesuma, maiores in>testimentos na geração de
lência que me ausentarei do País de 10 a 14
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inovações tecnológicas produzem efeitos de

caráter econômico, como a elevação do nível
de renda do produtor, e outros de caráter social, por exemplo a melhor distribuição de renda entre os consumidores.
Ante tal realidade, a Embrapa tem se orientado para corrigir tais distorções. Na área de

políticas para o setor agricola, a empresa tem
subsidiado os governantes com estudos que
apontam as melhores alternativas. _Entre os
trabalhos desta natureza, vale assinalar a metodologia de elaboração da planilha de custos

desenvolvidos, os quais aplicam mais 9e 21.
de seu PIB nestas atividades~ Em 1988, o orçamento da Embrapa foi de QS$ 168,6 milhões,
enquanto o PIB nacional alcançou US$ 376.2
b:Uhões, sendo que 11,1 ~% deste total foi proveniente do setor agricola. Estes resultados
indicam um investimento insignificante, ou se"::
ja, 0,045% do PIB, em tecnologia para um
setor cpmprovadamente importante no desenvolvimento 'do Pais..
Na atividade de pesquisa agropecuária, a
maior parte dos "produtos" ou tecnologias
iern.carát.er d~.bem público _e de livre acesso,
isto é, beneficiam a sociedade. mas não geram
r~tomo financeiro dire_to para a organização
que gerou a tecnologia Além disto, o conhecimento científiço flui entre as diferentes organizações, tais como universidades, institutos,
em1presas estaduais e centr_os nacionais e internacionais de pesquisa. Vários destes "produtos,. ou tecnologias representam a possibilidade da diminuição de custos médios de produção e/ou aumentps sign~cativos na oferta
e na renda do setor rural. Outras pesquísas,
além da_ dimensão _econômica, destacam-se
pelo seu impaCto sobre ã melhoria de qua1idade do meio ambiente e da própria saúde
humana, tanto de produtores quanto de con~
sumidores.

de produção de leite elaborada pelo Centro
Nadonal de Pesquisa de Gado de Leite, que
é adotada pelo Governo em sua política de
administração do preço do leite. Quanto ao
padrão de geração de tecnologias, a Embrapa
tem procurado aumentar os investimentos na
geração de pesquisas destinadas aos produtos
de consumo doméstico, sem contudo. comprometer a geração de tecnologias parê!l os
produtos eXportáveis essenciais ao desenvolvimento económico do País.
Neste ponto, cabe mostrarmos como surgiu
a Ernbrapa e a que se destina. Em 1972, através da Lei n9 5.851, o Governo brasileiro criou
a Ernpresã Brasileira _de Pesquisa Agropecuá·
ria - Embrapa, a qual assumiu as funções
do Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária - DNPEA, do Ministério da AgriculO Sr. Mauro Benevides- V. Bel' me contura. Sua instalação deu-se a 26 de abril de
ceçie um aparte, nobre Senador Itamar Fran1973, como empresa pública de Direito Privaco?
do, vinculada ao Ministério da Agricultura, tendo como objetivos coordenar e executar a inO SR. ITAMAR FRANCO -Ouço V. EX'
vestigação agropecuária em todo território nacom grande prazer.
cionaJ, mediante a associação com institutos
O Sr. Mauro Benevldes - Nobre Senade pesquisa estaduais, a integração com a
dor Itamar Franco, V. Ex'" traz a debate, na
universidade e com a iniciativa privada e a
tarde de hoje, um assunto da maior relevância,
cooperação com organismos internacionais.
ainda mais quando focaliza, a essa altura de
Em 1989, a Embrapa completa dezesseis
seu pronunciamento, a situação vivida neste
anos. Neste perfodo, a empresa consolidou
instante pela Emb~:apa, a br.aços com uma
a implantação da sede, focalizada em Brasília, -carência
de recursos_iod_iscutível e profundae de 42 unidades de pesquisa distribuídas pelo mente injusta
e despropositada. Diria a V. Ex"
território nacional Nestas unidades, a empreque fui autor, quando_ dá elaboração orçamensa. tem se modernizado, através da adequação
tária, de emenda que. objetivava, naquela ocaM
de suas instalações administrativas, laborató~
sião, corrigir a· defasagem entre a proposta
rios, bibliotecas e_ equipamentos essenciais à
do Executivo e a realidad~ a ser f::Umprida
realização de pesquisa. VISando a melhorar
pela Embrapa no exercido de 1989. Gostaria
seu desempenho, a Embrapa empreendeu
de oferecer a V. Ex" õ rileu testeniunho -de
um arrojado programa de capacitação de reque, em termoS- de Ceará, a atuação da EmM
cursos humanos. Com isso, o perfil do quadro
brapa tem sido das mais eficientes através do
de pessoal técnico, que era de apenas 15%
cenw-oono:cap-rffiocuhura na cidade de Sode pós-graduados, em 1974, passou· para
bral, na zona norte do estado, e recentemente
85% de pesquisadores com mestrado e/ou
·através do Centro Nacional do Caju, além dadoutorado em 1987.
queles programas que envolvem a participaOs recursos financeiros da empresa são
ção da Epace, que é um órgão da estrutura
provenientes, basicamente, do Tesourc:i Naadministrativa estadual. Portanto, ao reclamar,
cional, através de dotações do Ministério da
neste instante, com a sua responsabilidade
Agricultura e dos Programas Especiais do Gode senador da República, um maior apoio orverno Federal. A empresa é também benefi-_çamentário para a Embrapa, V. EX' conta com
ciária de empréstimos de agentes financeiros
a nossa ajuda, com a nossa solidariedade, pois
nacionais e internacionais. Outras fontes _de
trata-se de uma instittrlção que vem realizanrecursos são os convênios, acordos e ajustes,
do, na área de pesquisa, trabalhos valiosos,
a1ém de rendimentos de origem própria. O ·
e merece o apoio irrestrito do Congresso Navolume de recursos aplicados na Embrapa
-cional.
evoluiu deUS$ 22,5 milhões em 1974 para
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrl·
US$ 190,7 milhões em 1987, após ter atingido
gado, Senador MaJ.lfO Benevides. O aparte de
um máximo deUS$ 232 milhões no ano de
V. Ex' é por demais valioso, não só porque
1982. Tais valores são considerados baixos
V. Ex' é um profundo conhecedor da Emb_racomparativamente aos efetuados pelos países
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pa, mas particularmente porque V. Ex'", como
bem o disse, tentou. atrav~~- dõ _Orçamento
da União, corrigir as distOrções existentes nesse setor de importância para a _agrOpeCuáricf
brasileira. :Veja V. ~~ que há pouco dizia que
o nosso País, por incrivel que pareça, aplica
um percentual muito baixo e_rn relaç_ão ao PIB,
já que os países mais desenvolvidos .,---- vou_
ter oportunidade de me referir novamente a
isto- aplicam cerca de 2% do Produto Interno Bruto. E, o qtie é mais grave, nobre Senador_Mauro Benevides-_e foi este, tenho certeza, o sentido do pensamento de V. EX' quando
examinou com profundidade o Orçamento da
República - é que o governo brasileiro se
gab~ de ter uma safra de mais de 70 milhões
de toneladas de grãos mas, evidentente, os
menos favoreçidos no mercado interno estão
prejudicadOs Com esta safrã., pois não adianta
o País dizer que tem uma safra de 70 milhões
de toneladas de grãos quando 40% _da sua
população vive num estado de miséria absoluta. Muito obrigado a V. Ex" pelo apoio e pela
interVenção sempre lúC"ida. ------- - - Continuo, Sr, Presidente.
--A Eri1hrapa-vem despendendo esforÇos; visando avaliar os impactos sociais e econômicos de se.us investimentos. A avaliação feft.a
tomando como geradores de benefícios _apenas as tecnologias já adotadas _até 1987, encontrou uma taxa interna de retOmo para os
~ecursos aplicados na empresa, desde o ano
de 1974, de40,5%. EsSa taxa rePresentou um
avanço_positivo se comparada a calculada para a Embrapa em ·f9ff1, Que- foi de 28,9%.
Ainda a título de comparação, é importante
observar as taxâs de rentabilidade de or,.1tros
setores da economia brasileira, tais como
energia elétrica, 19,1%, gráfico, 17,9%, química, 17,2% e, construção, 16,0%. Emse tratari·do de avaliação agregada da pesquisa, vale
citar resultados internacionais que estimaram
uma taxa de retomo de 40% para Índia, que
é um país em desenvolvirnentQ, e de 23,5%
para os Estados Unidos. Tais resultados mos·
tram que é importante investir em pesquiSa
agropecuária - e bem salientou o Senador
Mauro Benevides quando tentoU' isso no Orça~
rnento da República- e que a Embrapa pode
s_er considerada uma instituição de pesquisa
rentável, mesmo para os padrões internacionais. Os países avançados, além de contarem
· com instituições desenvolvidas de pesquisa
pública e privadas investem sornas vultosas
em pesquisa agropecuária. Estudos mostram
que nos Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão os governos devem estar investindo, por ano, acima de US$ 1O bilhões no
· setor. Por· esta razão, suas agriculturas, além
de __superabastecerem as populações, dominam o mercado de produtos agropecuários,
o que evidentemente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não acontece no Brasil.
Numa antevis-ão de tendências de evolUção
da sociedade, da economia e, particularmente,
da agricultura, a Embrapa tem procurado estabelecer os rumos de sua ação para cumprimento de sua missão institucional Qásjç:~_. qual
seja a de gerar e estimular a produção de
c:;onhecJmen,tps e tecnologias para o desenvoiM
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vimento da _agropecuária nacional. Neste sentido, as suas ações de pesquisa, nos próximos

anos, estarão ditedonadas para:
Aumentar a produção de alimentos no Pafs,
principalm~nte
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para atender a população de

baixa renda.
Aqui, Srs. Seriadores, quero salientar um
ponto que deve merecer, evidentemente, um
estudo mais detalhado por parte daqueles que
pretendem assumir a Presidência do nosso

País.
- 2) Aumentar a prodUtividade dos fatores
de produção;
__ _

-3) desenvolver tecnologias que auxiliem

na conquista efetiva, sem depredação, da fronteira agrícola, especialmente na Amazônia e
no Centro-Oeste; -~
-4) desenvolver iosu_mos mais eficientes;
-5) preservar Os recursos naturais e SUC!
racional utilização;
- 6) reduzir a dependência externa, espe-

cialmente em tecnologias de ponta, como biotecnologia e informática.
.
Na estratégia de consecução destes objetivos, a Embrapa reconhece a necessidade de
fortalecimento do intercâml;lio comOulras instituições de pesquisa e de ensino nadonais,
e com a iniciativa privada.
A -conjuntura político-económica atual tem
promovido uma _redução nos recursos destinados à pesquisa agropecuária e à remuneração de seus executores. Tai:;;_aspectos implicam num risco de se desestruturar todo um
sistema de pesquisa ao comprometer a continuidade de projetes cujos resultados serão ob~
tidos de m~dio a longo prazos, seja por insufidência de l'eCurSo, seja pela evasão de técnicos especializados e experientes. No que se
refere a remuneração dos empregados da
Einbrapa, estudos econômicos indicam um?l
perda salarial de 52% no_ período de malo/88
a fevereiro/89, implicando num.:)_reposição de
107%. Recentemente, a diretoria executiva da
Embrapa enviou ao Ministério do 'trabalho~
através do CISEE, onde se--enCoritra sob avaliação técnica, l!m novo plano de cargos e
salários, com o objetivo de corrigli' distorções
· hierárquicas de funções ocupacionals resultantes da evolução da empresa e recompor
o equilíbrio dos salários de seus empregados
com o mercado de trabalho, cç_n_forme pesquisa realizada junto a instituições corn atividades semelhantes. A proposta do novo plano
de cargos e salários carª_c:t_eriza-s_e por um incremento médio de 87~85% .nQs salários e
de 116,85% no total da folha de pagamento,
em relação a março de 1989. A título de exemplo, o salário máximo de um pesquisador com
título de doutorado, em final de carreira alcançará na proposta NCZ$ 4.782,00, mas nenhum
pesquisador será, no momento, nele enquadrado, enquanto no plano de cargos e salários
atual o nível salarial máN.mo corresponde a
NCz$ 1.746,00.
Em conclusão:
-considerando que o abastecimento adequado é um fator determinante no preço dos
alimentos e com implicações na redistribuição
de renda;
-considerando _também a lucrati~dade do

Deixamos também registrado o fu1cro dos
retomo dos investimentos em pesquisa agropecuária; e, finalmente,
assuntos que serão debatidos nessa reunião,
-considerando que a Embrapa tem dispo- -- dentro de um programa mínimo que foi estanibilidade de recursos humanos qualificados,
belecido, cuja preocupação principal é o uso
<:apitai humano, e de-equipamentos e instala- indiscriminado dos recUrsos naturais renováções, capital físico.
veis, que tem sido a base para o progre$so
Toma-se necessária, parã. 6 bem da sacie_~ de muitos- países em desenvolvimento, princidade, a decisão política de garantir orçamen- palmente na América Latina e n_a África.
tos suficientes para a pesquisa, no sentido de
tio entanto, o que se observa nesses países
manter laboratórios de boa qualidade, provi- é que não se respeita uma das principais cados de insumos e de pessOal qUalificado e
racterísticas deSses recursos, qual seja, a limibem remunerado.
tação do seu uso. Tais países têm demonsAilte o que acabamos de expor, solicitamo; trado uma grande capacidade de destruição
à Minlstra do Trabalho, onde encontra-se o dos seus recursos naturais r~nováveis. No Brasil, ao longo de sua história, identificam-se
plano de cargÕs e salários para aprovação,
e ao Ministro da Agricultura, Ministério ao qual vários exeinplos de utilização irracional, <:orno
a Embrapa está _subordinada, urgentes provi~ a exploração do pau-brasil (Caesalphihea
dênciaS Com vistas a aprovação e implantação
echinatll). A cultura da cana-de-açúcar, na
do novo P!ano, para Que pôssamos continuar époCa colonial, praticamente extinguiu a Mata
a contar com técnicos altamente capacitados, Atlântica, no Nordeste.
se"!TI a Preocupação de perdê-los.
Já a expansão das_ fronteira$ agricoias propiOuso, Sr. Presidente, ao encerrar meu prociou elevado grau de degradação dos recursos
naturais, prindpalmel}_te na exi.J.berante floresm..inciamento, solicitar às _lideranças .m:e~.iores
desta-casa Uma a~nção espe<:iaJ a este prota primitiva, que existia na ·região Centro-Sul
nunc@_m_~to, e a nossa certeza de que tamdo Brasil.
.
bém vão juntar"·a Sua voi, como fez o Senador
Tendo como base a história da ocupação
Mauro BeneVides, junto ao Ministério do Tradesenfreada acontecida nas regiões Stil, Sudeste e Nordeste d_Q_ Brasil e a constante preobalho e aõ_ Ministério da AgricuJtura.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
cupação com os rumos que estão tomando
os processos de oc.upação da Amª~Qnia, é
- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) que a Fundação Pró-Natur~a-Funatura, sob
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mário os auspícios financeiros da The Conservation
Maia.
Foundation, realizou simpósio, com o objetivo
Ó sJi:--MARíó l'ÍAÍÃ(PDT~ AC. Pronun- princip'al de estabelecer as linhas de política
cia o seguinte discurso. Sem--reviSão do ora- para o manejo racional a proteção dos recurdor) - S~:. Presidente. Srs. Senadore$, nesta sOs naturais renováveis--e ·não renoVâVeis_da
semana estará ocorrendo, no novo Estado de Amazônia.
Os recursos naturais da_Amazôri.ia\;êm senRondônia, um acontecimentO de. grande importância para nós, amazônidas, e para o Bra- do explorados _desde a chegada dos primeiros
sil, neste momento em que a Nação b_rasileira colonizadores. Con-se(jüeritefuente, a ócupa:está grandemente preocupada com os acon- ção da região_ tem provocado urn -declínio
tecimentos relacionados com o que se chama drástico da diversidade biológica, causado
principalmente pelo desmatamento e conseulti_m_ª---rn~ote, na imprensa nacional e interna~
qüentes modificações dos habitats naturais.
dona!., de devastação da Amazônia.
Sr. Presidente, a Fundação Pró-Natureza es~ Além disso, a utilização dos recursos natu.::ais
tará realizando um seminário sobre alterna- não tem sido convertida em riqUeza ou melhotivas ao desmatamento da Amazônia, área ;.;.;e- ria económica-e social para o homem da re_
ridional, nos_dias12, 13 e 14 de abril de 1989, gião.
O extrativismo, in-Clusive os recUrsos mineno auditório do Tribunal_de Contas do Estado
rais atrayés de grandes projetas, cOntinua sende Rondônia, em Porto Velho.
do a base de sustentação-da economia regioEste_acontecimento es~.sendo patrocinado
nal. Por isso, enquanto os recursos naturais
por essa entidade, cuja Presidente ~ a dentista
brasileira que nos orgulha pelo seu conheci- vão sendo exaUridos, numa escala crescente,
coni visível degradação ambiental, o conhecimento, pela sua dedicação ao trabalho de pesmento técnico e científico sobre a Região
quisa, principalmente relacionado com a bióAmazónica não acompanha as propostas ·políti<:a amazônica, Dr' Maria Te reza J_orge Pádua.
que foi func:ion_ária de várias grandezas do ticas quanto às pr[oridades para -o seu desenvolvimento econômico e social. .
IBDF e outraS; entidades que tratam de conserSenhor Presidente, o que acabo "de ler é
vação da natureza.
O texto da introdUção de um documento que
Sr. Presidente, recebemos o convite e fic_amos sensibilizados por esse chamamento. Co- será debatido profundamente durante esses
municamos ao Presidente da Comissão Parla- dias do Seminário Sobre Alternativas aO Des~
matainento da Affiaiônfa,- principalmente rro
mentar de Inquérito -soQre a. _Amazônia esse
que diz respeito à Sü·a orla sul, à orla chamada
evento, e S. Ex• nos designou representantes
da Comissão e, por extensão, do Senado da de "O Crescente Agropastoril", que se tem
República. Portanto, servimo-n95 de~a opor- desenvolvido nas duas últimas décadas, espfaiando-se da parte ocidental do_ Maranhão,
tunidade para comunicar aos Pares que estaatingindo o norte de Goiás, hoje quase que:
-remos presentes nesse seminário representando os colegas da Comissão Parlamentar totalmente o Estado do Tocantins, Estado do
nosso ilustre Senador Antônio Luiz Maya, -dig~
de Inquérito sobre a Amazônia.

e
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no representante daquela novíssima Unidade
da Federação, o norte de Mato Cirosso, o Esta-

do de Rondônia e o Estado do Acre.
A esse respeito", fomo_s brindados- e quero
registrar aqui esse acontecimento da última
sexta-feira - com o depoimento da equipe
do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais- que, em depoimento memorável
na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
o Meio Ambiente na Amazônia, esclareceu
muitos pontos duvidosos sobre as informa-

ções as mais dispares que ocorrem no presente momento através da imprensa nacional
e internacional, baseadas em dados não multo
atualizados.
TIVemos ihformações predSãs-e nos orgu-

lhamos grandemente em ouvir aquela plêiade
de cientistas braslleiroS, dé idade_ a_inQ:a jovem,
variando, pela fisionomia que apresentavam,
talvez de trinta a quarenta e cinco anos no
máximo, demonstrando um profundo e pa ·
triótic_o conhecimento da natureza brasileira,
e demonstrando ainda com dados técnicos,
resultantes de suas observações cientificas,
que o Brasil atualmente é um dos países de
vanguarda na observação da natureza através
dos instrwnentais de sensoriamente remoto.
Lá, foram demonstradas e interpretadas várias
fotografias, vários eSquemas, várioS mapas de·
monstrativos do domínio dessa ciência, pela
equipe altamente preparada do Instituto Na·
clonai de Pesquisas Espaciais, que nos fome·
ceu dados atualizados, colocando, neste mo·
menta, uma informação precisa não apenas
para a imprensa leiga, que se interessar de
agora em diante por lnfomlações exatas do
que está _ocorrendo, como também para a
imprensa intemacionat pois que dados como
os que foram analisados, tabulados, interpretados e resumidos em um relatório, apresentados corno cooperação ao Poder Executivo
na elaboração desse projeto que ora está vindo
à luz, são dados que podem ser comparados
com -os obtidos nos países de alta tecnologia
de ponta, como França, Estados Unidos e
·
União Soviética.
Assim, essa equipe, s-ob a direção do Dr.
Márcio Nogueira Barbosa, juntamente com
outros elementos cientistãs, jovens cientistas
que ele trouxe, como -o Dr. Volker W. J. fi.
Kirchhoff, que fez uma demonstração clara
de ciência-espaCial e atmosférica; o Dr. Luiz
Gylvarl Neira Filho, que também nos deu uma
aula sobre meteorologia; o Dr. ROberto Pereira
da Cuhôa,Diretor de SensorfãrrientO Rem-oto,
que demonstrou com_ dados percentuais precisos a extensão atual do desmatamento da
Amazônia,, ou seja, que o desmata_mento sobre
a Amazônia Legal, até agora, felizmente, atinge
pouco mais de 5%, e que a Região Norte está
devastada em 3,96%. E um número relativamente baixo, mas muito elevado em relação
à projeção da observação feita.
A partir de quando começaram a registrar
esses dados até hoje, através çio satélite Land_:sat e mai_s w::enlemente do NOAA, decorre
um período de cerca de 13 anos, quando o
desmatamento sobre a área estava em pouco_
mais de 0,5%. Após 13 anos, já atingia a 5%.
Coin eSses-dados podemos tomar as provi-

_ciências necessárias para a retomada do manejo técnico e ciEmtífico da Amazônia, para
que ela não sirva_ apenas à presente geração,
mas principalmente seja objeto de bem-estar
económico, social e político das gerações de
nossos netos e bisnetos.
Senhor Presidente, feitas essas considerações, congratulo-me com QS cientistas brasileiros, todos aqueles que estão serena e efetivamente preocupados com a problemática da
preservação da natur_~ _brasileira, projetada
não apenas dentro dos limites fisiográficos de
nosso País, mas como uma componente de
todo o conjunto da sist~mática global, porque
-~ cada _dia tomamo~ ~nsdêiJ.cia de que a
Terra é uma nave e está transladando pelo
espaço e da qual somos eventuais passageiros
e-onde devemos ter um comportamento humano e inteligente. Pelo menos, razoavelmente inteligente, para que, se por acaso um acidente vier a ocorrer de um encontro da Terracom outro astro, o homem. tenha a inteligência
de se c._onservar sobre esta nave com sabe_doria e principalmente com amor, procurãndo
a_ fraternidade universal, para que possamos
no amanhã, quando nos_ encontrarmos com
outros povos em outras galáxias, dizer que
aqui a vida cultivava o amor, a bondade e
o saber.
Era o que tihha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
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tando, nos termos regimentais, licença para
ausentar-se das sessões do plenário, no período de 12 a 22 de abril, em vlrtUdé Qe viagem
aos Estados de Rondônia e Acre, sendo que
nos dias 12. <l14 a Rondônia, por designação
da Comissão_ Parlamentar de Inquérito, que
apura denúncias sobre a devastação da Hiléia
Amazônica e,. nos dias 15 ~ 22, ao Acre.
Passa~se à votação do requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer_ sentados. (Paus~J
Está aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
---=Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

nem -1:
Votação, em turno úOico, dÕ veto parcial aposto ao Projeto de Lei do DF n"
,5, de 1988, que dispõe sobre os venci~
mentes dos conselheiros, auditores e
membros do ministério público do Tribunal de Contas do_ Distrito federal.
Parte vetada: M 49,
Em Virtude da falta de quorum no plenário,
a presidência vai suspender a sessão, acionando as campainhas por dez minutos, convocando os Srs. Senadores. Em seguida, pro mo- verá a respectiva votação.
Está su_spensa a sessão.

O !iR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Concluído o discurso, geralmente amazónico, hoje apocalíptico_e intergalático do nobre
(Suspensa às 15 horas_ e 42 f!1inu(os,
Senador Mário Maia, concedo a palavra ao
a sessao é reaberta às 15 horas e 48 mfnobre Senador Ney _Maranhão. (Pausa.)
nutos..F
S. Ex" desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador José
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Fogaça. (Pausa.)
-Está- reaberta--a sessão;
$. Ex" não está presente.
-continua evidente a falta de número para
Concedo a pa1avra ao nobre Senador Man- âeliberação em plenário.
sueto de Lavor. (Pausa:)Ailiatéria constante do Item I fie~ adiada.
S. Ex"- não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item 2:
-Não há inais oradores inscritos.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
PROJETO DE LEI DO SENADO
Sr. -1 o SecreU!rio.
N' 19. DE 1989
É JldO o seguinte
_(Em regim-e de ttr_gimciaArt. 371, "C", do Regimento Interno)
Senhor_ Presidente~
Ocorrendo no próximo dia 21 de abril o
Discussão, em primeiro turno, do Probicentenário da Inconfidência Mineira e da
jeto-de Lei do Senado n~ 19, de 1989,
morte heróica de sen mártir Joaquim José
de autoria do Senador João Menezes, que
da Silva Xavier - o Ttradentes, venho sugerir
proíbe emiss_ão de moeda pelo prazo de
a Vossa Excelência ct convoc;ação de uma sessessenta di_~ e çlá. q_utr~$ providências.
são solene do Congresso Na dona! para relem(Dependendo de parecer.)
brar tão significativo evento~
Solidto ao nobre Senador Nabor Júnior que
Sala das Sessões, 10 de_ abril de 1989,profira o parecer da Comissão de Constituição
Senador Ronan Tito, Líder do PMDB.
e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC
- Não havendo objeção do plenário, a presi~
Para emitir parecer.) ,_ Sr. Presidente, ·srs.
ciência aceita a sugestão de S. Ex" e informa
Senadores, vem a exame desta Comissão Proque irá consultar a Presid~_ncia da C"ainara dos -jeto de Lei de autoria d_o ilustre Senador João
Deputados acerca da re<llização da sessão soMenezes, proibindo emissão de moeda pelo
len~--,-em 10 de: maio vindouro.
prazo de 60 (sessenta) dias e dando outras
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
providêndas.
-Em__sessão anterior, foíltdo o Requerimento
Justificando a proposição, o ilustre autor
n" 189, de 1989, do Senador Mário Maia, soliciesclareceu que "dentre os maiores respon-
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sáveis pela elevação dos índtces-inflãciohários..
destaca-se, na opinião unânime das correntes
econôrnicas consagradas, a emissão de dinheiro".
. .
"Com a instituição do "Plano Verão'', o Governo brasileiro, reconhecendo os efeitos ma-

léficos de ta1 emissão, decidiu limitar os seus

gastos ao montante arreçad;:tçlQ e, nada mais
prudente e aconselhável, que sejam suspensas, temporariamente, as atividades da Casa
da Moeda, no que tange à emissão de dinheiro."

"Nosso projeto cuida, portanto, de evitar

que as conseqüências danosas das emissões
incrementem a- inflação, elevando-a a picos
insuportáveis e neste momento em que todos
os segmentos da Nação, com grandes sacrifícios, esforçam-se para que o "Plano Verão"
seja' coroado de ê'Óto, julgamos que através
desSa medida estamos prestante nossa cola·
boração ao País, que precisa retomar seu cres·
cimento_."
A emissão de moedq. é da c~mpetência da
União (art. 21, VU, da ConstituíÇão) e seráexer·
cida exc;:lusivamente pelo Banco Central (art
164 caJ)ut da Lei Maior).
A iniciativa de projetas, dispondo Sobre ma~
térias de competência da União, com sanção
do Presidente da República, está regulada no
art 48 da Lei Maior e, entre estas se encontra
a de dispor especialmente s_obre "moeda",
seus limites de emissão e montante da dívida
mobiliária federal (item XIV, do mesmo artigo).
De _outra parte, não obstante possuir a matéria embasamento constltucion_al, parece-nos
que a proposição é in6qila, vez-que não alcançará resultados objetivos por proibir emissão
de papel-moeda somente no prazo de 60 (ses~
senta) dias, sem especificar quantitativos ou
percentuais redutores do m_eio circulante,
Ainda mais que, com o_n~so sistema legis·
Jattvo e o poder de sanç_ão.e, ou veto do Presidente da República, não Impedirá que se Jaça
emissão de papel-moeda no prazo anterior
ou posterior ao da proibiçáo.
De mais a mais o reforço de caixa do Governo não se dá somente com a emissão de
papel~moeda, mas também com lançamentos
de títulos da dívida pública, em todas as suas
inúmeras formas.
Pelo exposto, somos, apesar de possuir o
projeto embasamento juridico-constituclonal,
pela sua rejeição no tocante ao m~rito.
É o parecer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR- PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- O parecer conclui pela rejeição no toc.ante
ao mérito.
Discussão do projeto, em turno único.

O Sr. João Menezes - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Concedo a palavra ao nobre Senador João
Menezes, para discutir o projeto.

O SR. JOÃO MENEZES, PRONUNCIA

DISCURSO QUE, EN7REGC/E À REVIs-10 DO ORADOR, SERÁ f'(!BUCADO

POSTERIORMENTE
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Quanto à limitação da base monetária, nós
podemos à medida que tivermos informações
porque hoje não temos informação sequer de
__ O SR. PaESIDENTE (Pompeu de Sousa)
qual é a base monetária que temos.
..........- Concedo a palavra ao nobre Senador Ro- - Repito, nobre Seiiador João Menezes, acho
nan TifO.
que a iniciativa de V. Ex' é sob todos os aspecQ SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Para tos, merecedora de aplausos. No entanto, condisc'-!_tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presitinuo julgando, data venia, com o maiof respeito a V. EX', que não cabe ao Congresso
dente, Srs. Senadores, a intenção do Senador
João Menezes, não há dúvida, é a melhor posNacional determinar se emite ou se não emite
sível. Todos nós estamos querendo acabar
por um determinado momento. Quando V.
com a besta-fera inflação, a grande ladra de· -Ex'dizqueissodependedoMinistrodaFazensalários, que desorganiza toda sociedade. Sem
da, nos moldes, também, que a Constituição
dúvida,_ a emissão de papéis tem muito a ver
prevê, deve ser ouvido o Conselho Monetário
com a- inflação. No entanto, rião é a únk:a
Nacional que é, sem dúvida, o colegiado que
coisa, como-disse muito bem S. Ex", o nobre
t~m essã r~spónsabíJ(dade, E essa in&tituição
Senador. A emissão de títulos e uma série
jáestáfalidanoBrasil,quesechamaCoiiseJho
de outras coisas causam déficit No entanto,
Monetário Nacional, rnas ele existe, é referendado pelo Poder Executivo. E apenas para
seria suficiente o pan~cer exarado pelo l'lobre
Se!J-_ador Nabor Júnior para dizer que não é
rebater aquele itenzinho, quando V. Ex!' diz que
danos~acornpetêrida:todavja,paranãodeidepende de um, não depende; aepEmde de
xar, também, S. Ex!', Senador de minha banca- um colegiado.
da, ao desabrigo da Uderança, porque S. Ó(t
Sr. -PreS(dente e Srs. Senadores, aproveito
-está muito bem estruturado juridicamente, dipara destacar um artigo publicado ontem na
ria que nós todos gostáríamos de ver, até por coluna de O Globo; do jornalista Luiz Bionti,
um passe de mágica, acabada a inflação e
sobre economia, que fala sobre o vazamento
diminuído o déficit público etc. Mas, não é
de_dólares para o exterior. É da maior iii'\"iX)r~
da nossa competência. Neste momento em
tância essa denúncia do jornalista Luiz Bionti
qJ.!e: es~mgs colocando em prática a nova
qUe, segundo os têcnicos do MinistériO da FaCons~tulção, temos que ter uma atitude, além
zenda avaliam, estamos tendo uma fuga de
mais ou menos 7 bilhões de dólares ao ano
de ideológica, pedagógica no que tange à Carta Magna porque_ es_tarnos fazendo jurisprupara o exterior. Já denunciei uma vez, da.tribudência, estamos interpretando-a, não só a
na, essa _fuga de capital. Esses novos empre~
'Constitúi.Çãci que elaboramos, mas que jura·
sárlos brasileirOs e algumas multinacionais
mos cumprir. Por isso mesmo, seremos con·
que usam, também, do instituto do superfaturamento - subfaturamento, quando vendem
tra; o PMDB será contra, apenas por esse fato
de não ser de nossa_ competência, embora,
para o exterior, e superfaturamento,_ quando
ta_mb~m. desejássemos aCabãr cOm a emisremetem de lá para cá. Isso é muito usado,
são.
principalmente, pelas empresas que têm aqui
Sr. Presidente, aproveitando este momen- filial e_ sua mértriz é fora ou vice-versa. Pqr ~
to~
!Tlesmo; há algum tempo disse que é_da maior
Importância que este País crie o Ministério
O Sr. João Menezes - Permite V. EX' do Comércio EXterior.
um aparte?
Alguém da imprenSa interpreto~ mal, eco-O SR. RO.NAN TITO - Ouço o aparte
locou que eu estav~_ querendo acabar com
do nobre Senador João Menezes.
o Ministério das Relações Exteriores. Pelo
de Deus! Não sou estúpido a este ponto
O Sr. João Menezes - Nobre Senador, amor
de querer acabar com o Ministéri_o das Relaeu s6 estou estranhando é V. Ex• dizer que
ções Extericiresl O Ministério das Relações Exo Congresso não tem competência, inclusive
teriores tem funçáo bem específica, da maior
porque a Constitulçâõ dâ competênda ao
importância. Basta dizer que não existe ne·
Congresso. Está aqui: Das Atribuições do Connhum Pais civilizado sem o seu Ministério de
gresso Nacional:
Relações Exteriores, seja qual for. Na China,
"Art. 48. Cabe ao Congresso Nacio-- parece-me que é chamado de Instituto do Po·
nal, com a sanção do Presidente. da Repúvo Chinês para relaclonar~se com os povos
blica, não exigida esta para o especificado
amigos, mas é Ministério das Relações Extenos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas· riores. Em que pese a complexidade que hoje
as matérias de competência da União,
existe no mercado internacional, a nossa baespectalemente sobre:
lança é a terceira superavitária do Mundo. O
-- Brasil é tão questionado, inclusive por artistas,
XN- moeda, seu-s~li:-m-i-te-s""'d"'"e_e_m-:-is~â~. locutores, jornalistas, cantores, corno se este
e montante da dívida mobiliária federal."
País não fosse - somos a sétima potênCia
e sem dúvida a terceira balança superavitária.
O SR. RONAN TITO - Muito bem, se
Em primeiro lugar, está o,Japão; sem segun_pudermos estabelecer limites de _emissão,
do, a Alemanha e, em terceiro está _o Brasil.
acho que está tudo bern, está correto. PrimeiMesmo com essa dívida a nos asfiXiar, mesmo
ro, temos a informação da base monetária,
com esse seMço da dívida que nos está garroem seguida estabelecer o limite da emissão.
teando, vejo, inclusive, Sr. Presidente e Srs.
Agora, a cada momento dizennos que o ExedJtivo pode ou não emitir, aí seria uma exorbi- Senadore.s, muitos_ dos nossos pró-homens,
discutindo a dívida externa. A dívida, neste motância âõ Legislativo.

· ·O Sr. Ronan Tito - Sr. Presidente, peço
a palavra.
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menta não me apavora; o que me apavora
é o serviço da divida. Esse serviço da dívida
está nos garroteando. Quer dizer, tivemos no
ano passado um superávit da ordem de 19

bilhões de dólares. É um superávit extraordinário. No entanto, 17 bllhões de dólares foi

o que gastamos para, primeiro, pagar juros,
serviço da dívida, remessas de lucros etc. Com
o Ministério de Comércio Exterior, poderíamos, inclusive fazer uma pesquisa dos preços

de algumas mercadorias que são remetidas
daqui para fora, subfaturadas, e, por outro lado, também pesquisarmos os preços de a1gumas mercadorias que importamos. Enquanto
não tivermos esse ministério de comércio exterior, as nossas autoridades fazendárias devem fazer, a exemplo do que fizeram as autoridades fazendárias em 1974, uma amostragem
sobre exportação e importação, principalmente nas empresas que têm suas filiais e suas
subsidiárias aqui e alhures.
O Sr. Odacir Soares - Permite V. Exum aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço. com prazer, o nobre Senador Oclacir Soares.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex' fez referência à questão da divida externa. Queria ape·
nas fazer um registro dentro do discurso de
V. E.xl' É que, nominalmente, na re.:ilidade, a
dívida externa brasileira está em torno de cem
a cento e dez bilhões de dólares. Agora, a
preço_ de mercado, ela vale hoje em tomo de
20 a 28% do seu valor nominal. Então, estamos, realmente, pagando o seiViço da dívida
que, se fosse resgatada pelo preço de mercado, na realidade, o que gastamos com o srvlço
daria para resgatar a dívida praticamente de
uma só vez. O Ministério do Comércfo Extédor
é realmente uma idéia moderna porque oBrasil precisa caminhar neste sentido. Temos o
Ministério das Relações Exteriores que, por
mais capacitado que seja, como é, com um
excelente quadro de funcionários, na realidade, é um ministério que não é v-oltado especificamente para o comércio. Era este o aparte.
O SR. RONAI'I TITO - Agradeço a V.
Ex!' pela contribuição. Realmente, a cotação
da nossa dívida foi de 35, baixou para 28 etc.,
e tantos bancos que fazem este tipo de negócio, as agências oficiais não estariam dispostas
a atender esta dívida.
Ainda hoje, eu estava lendo nas páginas
amarelas da Revista Veja que em meados da
próxima década esta d1vida não vai valer nada.
Pelo amor de Deus, não vai valer nada. Pagaremos tudo aqui até a metade da próxima década, remetendo 15 bilhões de dólares anuais
em serviço da dívida, amortização etc. Quer
dizer, não vamos ficar eSperando isto acontecer. Principalmente neste momento, eu consulto as autoridades fazendárias deste País para que o Ministério das Relações Exteriores
também dê a soa colaboração; o Ministério
da Previdência, a Cacex passem a fazer neste
momento uma tomada de preços e amostragem daquilo que nós importamos e exportamos para evitar o subfaturamento.
Há uma estimativa das autoridades fazendárias e também dos nossos articulistas e eco-
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nomistas, de que o Brasil tem hoje nas suas
empresas no exterior rnafs- de 50 bilhões de
dólares que se estivessem aqui, poderiam estar promovendo o nosso desenvolvimento.
Então, se ain'da ternos aqui "empresários
brasileiros" que, neste momento em que a
economia brasileira não está assim tão boa,
usam deste expediente para remeter dólares
lá para fora - é com certa tristeza que se
constata isto -, que as nossas autoridades
não fiquem de braços cruzados, começem a
fazer, como já foi feito em todo o Brasil em
1974, uma pesquisa neste sentido, _quando
se verificou que muita gente estava remetendo
dinheiro -para o exterior com o subfaturamento;
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo
bem!)

sentei essas emendas que corporificaram-osubstitutivo hora apresentado.
Sou Inteiramente favo_râvel, Sr. Pi'es]dente
e Srs. Senadores, porqu~, na verdade, quando
votamos o Orçamento do Distrito Federal, nós
estávamos diante de uma realidade. Com todas essas transformações que ocorreram, _evidentemente, o governo Passou a ter necessidade desse crédito adicional.
De sorte que quero deixar aqui patente, neste instante, a necessidade de aprovarmos esse
crédito orçamentário adicional, tendo em vistã
as intransponíveis necessidades pelas quais
passa o Governo ~o Distrito Federal, neste
momento.
Sou inteiramente favorável e encaminho,
portanto, favoravelmente à aprovação, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a_ dis_ç_üSSão.
A votação fica adiada.

O Sr. Mauro Benevides- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
_:...(tem 3:
PROJETO DE LEI DO DF
N' 3 DE 1989

(Art. 49 da Resolução N9 157/88- Em
regime de urgência)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do DF n' 3. de 1989 (n' 6/89,
na origem), de autoria do governador do
Distrito Federãl, que àutoriza o Poder Exe·
cutivo a abrir créditos adicionais até o
limite de NCz$ 380.789.457,0n(trezentos
e oitenta milhões, setecentos e oitenta e
- nove mil, quatrocentos e cinqüentã e sete
cruzados novos), e dá. outras providências, tendo
~PARECER, sob no 2, de 1989, da comissão_
-Do Distrito Federal, favorável ao
projeto e às emendas apresentadas, nos
termos do substitutivo que apresenta.

A presidência incluiu esta matéria na Ordem
do Dia em razão do término da tramitação
que ocorre na presente data.
Discussão do projeto e do substitutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer
uso· da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa. r
O Sr. Maurício CoiTêa- Sr. Presidente.
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIOCORRM (PDT- DF.
Parã discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. Seilãdores:
Trata-se-de crédito adicional ao Orçamento
d.o_O_ovemo -do Distrito Federal. Tive oportunidade de apresentar as emendas que o Relator acolheu e transformou em forma de substitutivo quê· corrige O ofçainento. Foi esse o
pedido feito pelo Governo do Distrito Federal.
Na verdade, do ponto de vista técnico, a proposta enviada estava errada. Todavia, apre-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides, para discutir o projeto.

O SR. MAQRO BENEVIDES (PMDB CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nobi'e Senador Mauricio Corrêa já se manifestou favoravelmente a essa suplementação do Orçamento do Distrito Federal, matéria que constou
da primeira sessão realizada neste período,
após a eleição dos novos dirigentes daquele
órgão técnico. E instruído formalmente, o processo mereceu, cOm- as emendas apresentadas, o acolhimento de todos _ os integrantes
da Comissão do Distrito FederaL
Portanto, tenho absoluta certeza_de que_ se
tratandO-de despeSas destinã"das a PeSSoal,
a Encargos SociaiS, AmortizaçãO-e EnC"ài'gOS
de Financiamento e outras despesas correntes
e-de capital, inclusive o Fundo de Desenvolvimento do DiStrito Federal, estou absolutamente certo de que o Senado, à unanimidade,
chancelará essa matéria, permitindo, portanto,
que ocorra a suplementação na Lei de Meios
-dó DF. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discUssão.
_ Votação adiada, por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Item4:
Mensagem n9 so; de 1989 (no 83/89,
na origem), relativa à proposto para que
seja autorizada a Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP) a emitir Letias Financeiras
do T escuro do Município de São Paulo
(LFTM-SP), destinadas a substituir
36.499.896 (trinta e seis i'nilhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos
e noventa e seis) Obrigações do Tesouro
daquele município, que serão extintas na
forma da Lei n~ 7.730, de 31 de janeiro
de 1989. (Dependendo de parecer.}
Nos termos do art. 69 da Resolução n" 1,
de 1987, designo o nobre Senador Meira Filho
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para emitir parecer, oferecendo o respectivo
projeto de resolução.
O SR. MEIRA FILHO (PMDB- DF. Para
proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: com a Mensagem n"' 50, de 1989, o
Senhor Presidente da República submete à
aprovação do SenadO Federal a autorização
para que a Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP) possa registrar noEanCO central do Brasil

urna emissão de Letras Financeiras do Tescuro do Município de São Paulo (LFTM-SP), parasubstituição de 36.499.896 Obrigãç6eS doTescuro do Município de São Paulo (OTM-SP),
que serão extintas, na forma do que prescreve
o artigo 15 da Medida Provisória n 9 32, de
15 de janeiro de 1989, transformada na Lei
n~ 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
A emissão pretendida deverá ser realizada
nas seguintes condições:
a) modalidade: nominativatransferivel;
b) prazo: até 60 meses;
c) valor nominal unitário: NCz$ 1,00;
d) autorização legislativa: Leis n~s
7.945. ae-29-10-73-. e 10:020, de
23~12-:.85 e Decreto n" 27.630, de
26-l-89;
e) forma de colocação: deverá ser dada opção, por meio-de edita1 público, aos
possuidores de OTM-sP para substituíIas por quantidades de LFTM-SP em
montante equivalente ao das OTM-SP
possuídas, mantendo-se os vencimentos
dos novos títulos idênticos_ aos dos títulos
substituídos.

Optnamos favoravelmente, tendo em vista
que a substituição de que se trata não deverá
provocar modificações na situação atual__do
endividamentO daquela erltidade;-üma vez que
há equivalênCia dos montantes com idênticos_
vencimentos.
Assim sendo, concluímos pelo acolhimento
da Mensagem, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N•17, DE 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal de
São Paulo (SP) a emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal de São
Paulo (LFTM-SP}, em substituição
de 36.499.896 Obrigações do Tesouro do Município de São Paulo (OTMSP).

O Senado Federal resolve: _
_
Art. J~ É a Prefeitura MUriidpal de São
Paulo (SP) autorizada a emitir, mediante registro_ no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do T escuro do Municipio de São Paulo
(LITM-SP), com base ni:ts disposiçOes do artigo 4~ da Resolução n" 62, de 2ff de outubro
de 1975, do_ Senado Federal, -emissão essa
destinada a possibilitar a subStituição de
36.499.896 ObrigãÇões- do TesOuro dó Muniópio de São Paulo (OTM-SP), que serão extintas em isnomia com o fratarriento a iiei" 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.
É_ o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
____; Passa:se a discussão do projeto, em turno
único.
Etn discussão. (Pausa.)
Não havendo que peça a palavra, encerro
a discussão+
A votação fica adiada por falta de quroum.
--

----

-

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)

Item 5:
Mensagem n• 53. de 1989 (n• 90/89.
na origem), relativa à proposta para que
-seja autorizado o Governo do EstadO de
Santa Catarina a emitir Letras Financ-eiiãs
do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LFTC), destinadas a substituir
19.908.864 (dezenove milhões, novecentos e oito mil, oitocentos e sessenta e
quatro) Obrigações do Tesouro daquele
Estado, que serão extintas na forma da
Lei n9 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
(Dependendo de parecer.) _

Solicito ao nobre Senador Mã:Uro Benevides
o parecer sobre a Mensagem n~ 53, de 1989,
oferecendo o projeto de reso~ução.
O_SR. MAURO BENEVIDES (PMDB proferir parecer) - Sr. Presidente,
Srs. Senadore_s:
Com a Mensagem n9 53, de 1989, o Senhor
Presidente da República submete à aprovação
do Senado Federal a autorização para que
o _Governo do Estado de Santa Catarina possa
registrar no Banco Central do Brasil uma emissão de Letras Firlanceiras do T escuro do Estado de Santa Catarina (LFTC) para substituição
de 19.90a86A Obrigações do i esouro do Estado de Santa Catarina (OTC), que serãO extin·
tas na forma do que prescreve o artigo 15
da Medida Provisória no 32, de 15 de janeiro
de 1989_,_ transfOrmada ein Lei n" 7. 730, de
31 de janeiro de 1989.
A emissão pretendida deverá ser realizada
nas seguintes condições:
CE~:Para

a) modalidade: portador ou nominati- va~transferível;
b) prazo: até 730 dias;
c) valor nominal unitário: NCZ-$ 1,00;
d) autorização legislativa: Lei no 7.546,
de 27-10-89;
e) forma de colocação.· deverá ser dada opção, por meio de edital público, aos
prossuidores de OTC para substitUi-las
por quantidades de LFTC em montante
equtvalente ao das OTC posstúdas, matendo~se os vendmeiltos dos novos títulos idênticos aos das OTC substituídas.

Opinamos fayoravelm~nte, tendo em vista
que a _substituição de que se trata não 9-everá
provocar modificações na situação atual do
endividamento daquela entidade, uma vez que
há equivalência dos montantes, permanecendo as datas dos vencimentos.
Assim sendo, conduímos pelo acolhimento
da Mensagem nos termos_do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N"18, de 1989
Autoriza o Governo do Estado de
Santa Catarina a emitir Letras do Tesouro Nacional do EstadÕ de Santa
Catarina (LFTC) em substituição de
19.908.864 Obrigações do Tesouro
do Estado de Santa Catarina (OTC).

O Senado Federal resolve:

Art. 1o É o_ Govenlo do Estado de Santa
Catarina autorizado a erriítir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, letras Financeiras
do Tesouro_do Estado de Santa Catarina
(LFTC), 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
19.908.864 Obrigações do Tesouro do Estado
de Santa Catarina (OTC) que serão extintas
em isonomla com o tratamento a ser dado
aos títulos federais da espécie, na forma do
que prescreve a Lei n~ 7.730, de 31 dejaneko

de 1989.
Art 2? Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
_.;..; Passa-se à discussão do projeto, em turno
único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
à discussão.
Encerrada a discussão, a votação fica adiada por falta de quOrum. ---- O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
---Antes de passarmos à lista de oradores,
esta Presidência solicita aoS Srs. Senadores
que permaneçam na Casa a ftrn de realiZarmos sessão extraordinária na tarde de hoje,
evitando-se uma sessão notuma.
Concedo a palavra ao nobre Senador Afon~
so Sancho, último orador inscrito.
O SR AFONSO S!WCHO PRONUNCú\ DISCURSO QUE, ENTREGUE A RE·

VISÃO DO ORADOR, SERA P(JBUCADO
POSTERTORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- COncedo a palavra ao nobre Senador Leurival Baptista,
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL SE. Pronuncia o Seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A solene insta1ação no dia 7 de abril passado, do Superior Tribunal de Justiça, foi um
acontecimento de transcendental significado
e decisiva importância na história do Poder
Judiciário.
lnstitu(do pela nova Constituição, nos termos do Artigo 104, que estabeleceu a sua
composição, o Superior Tribunal dé Justiça,
com 33 Ministros, tem a sua competência definida pe"lo Artigo 105. que enurTierou o elenco
das suas múltiplas atribuições,
Com o_ad'.lento do novo Tribunal deix,oy
de existir o Tribunal Federal de Recurso:;;, que
surgiu em 1946; com a finalidade de des_a-_
fogar o Supremo Tribunal Federal e, desde
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então, vinha funcionamentO ininterruptamente.
Aliás, foi essa. também a razão básica deter-

sua criação e contribuirá para o perene aprimoramento do nosso sistema jud~ciário, a serviço _do d_e~JlVQivimento nacional, da justiça
minante da criação do Superior Tribunal de
e _do bem-estar do povo brasileiro.
Justiça, ou seja, o imperativo de modernização
Felicito, por conseguinte, _os emine.ntes Mie aceleração _do funcionamento do Poder Ju- _ nistros do Superior Tribunal de Justiça, que
diciário, de vez que se tomava impres-clndível
tem a sua frente o eminente Ministro Evandro
desafogar o SupremO Tribunal Federal, excesGú.eiros Leite, que será o seu primeiro Presisivamente sobrecarregado pelo volume das
dente;_ congratulo-me nesta- oportunidade,
suas atribuiÇões e responsabilidades.
com o Poder Judiciário brasileiro pelo advento
A solenidade de instalaçá_o do Superior Tri- ·da noVa instituição que passa a inte·g-rá-lo, na
bunal de Justiça se realizou no Supremo Triplenitude das suas vastas e complexas reSponbunal Federal, cujo Presidente, Ministro José
sabilidades.
tiery da Silveira proferiu um eloqüente discurCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOso sobre as finalidades f! os enç~rgos do novo
RES:
Tribunal.
-Aureo Mello- Carlos Patrocínio -AntoAlém dos 27 Ministros do extinto_ Tribunal
Federal de Recursos, compareceram à soleni- nio Luiz Maya - João Castelo - Raimundo
dade, os Presidentes do Senado Federal e da Ura- João Lyra- Divaldo Suruagy- AlbaCâmara dos Deputados, respectivamente Nel- no Franco-- Iram Saraiva -lrapuam Costa
son Carneiro e o Deputado Paes de Andrade. Junlor -- Maurício Coáêa -- Meira Filho O Presidente José Samey fez-se representar Leite Chaves.
pelo Ministro Ronaldo CoSta Couto, Chefe do
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
Gabinete CiviL
- Não há mais oradores inscritos.
Entre os inúmeros convidados destacaramNada mais havendo a tratar, vou encerrar
se vários ministros de Estado, grande número a sessão, designando para a extraordinária das
de parlamentares, juízes e ministros dos T nbu- 17 horas, anteriormente convocada, _a seguinnais Superiores.
te--Era meu desejo comparecer à solenidade,
todavia não me foi possível fazê-lo em virtude
ORDEM DO DIA
de ter acompanhado o Presidente José Sar~lney, integrando a sua comitiva na viagem ao
Votação, em fuino- úriico; do Projeto de Lei
Maranhão, do Chefe da Nação- p"ãra in"ãugudo DF n• 3, de 1989 (n• 6189" na origem),
ração ·do primeiro trecho da Ferrovia NorteSul.
de iniciativa do Governador do Distrito FederaL que autoriza _o Poder Executivo a abrir créAo registrar, nos limites deste conciso proditos adiciçmais até o limite de NCz$
nunciamento, instalação do SuperiorTribumil
380.789.45-7,00 (trezentos e oitenta milhões,
de Justiça, tenho a certeza de que a nova instituição atingirá os objetivos determinados de
setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos

e
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e cinqüenta e sete cruzados novos) e cl6 outras
proVidências, terido
PARE:CER, sob n° 2, de 1989, da Comissão
-Do biSiritO Federal, favárãvel ao projeto
e às- einendas apresentadaS,-- nOS-terrnos do
substitutivo que apresenta.

'-2Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n 9 17, de 1989, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a emitir Letras Fmanceiras do Tescuro do Município de
São Paulo (LFfM-SP), destinadas a substituir
36.499.896 (trinta e seis milhões, quatrocentos e nOVenta e nove mil, oitocentos e noventa
e seis) Obrigações do Tesouro daquele Município, que serão extintas na forrna da Lei n~
7.730, de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plenário.
--'.3Votaçã-o; em turno único, do Projeto de Resolução n9 18, de 1989, que autoriza o Governo do Estado de Santa Catartna a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Estado _de Santa
Catarina (LFTC), destinadas a substituir
19.908.864 (dezenove mibõe._s., novecentos e
oito mil, oitocentoS_e sesSenta e quatro) Obrigações do TesOUro daquele Estado, que serão
extintas na forma da Lei n9 7.730, de 31 de
janeiro de 1989, tendo
PARECER fAVORÁVEL, proferido em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 46
minutos.)

Ata da 35'-' Sessão, em 1 O de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidênda do Sr. Pompeu de Sousa
ÀS 17 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
- Mário Maia - Aluízio Bezerra - Nabor
Júnior - Leopoldo Peres - Aureo Mello Odacir Soares- Ronaldo _AI:agão -João
Menezes - Carlos Patrocínio - Antonio Luiz
Maya -João Castelo - Alexandre Costa ~
Edison Lobão- João Lobo- Chagas R9dri~
gues - Hugo Napoleão - Afonso Sancho
-Mauro Benevides -:-:::::_JQsé Agripino- Marcondes Gadelha - Humberto Lucena - Raimundo Ura- Marco Maciel- Ney Maranhão
-Mansuetode Lavor-João Lyra-Diyaldo
Suruagy ~Albano Franco- Lourival Baptista
-- Ruy Bacelar - Itamar Franco - Ronan
Tito - Iram Saraiva - lrapuan Costa Junlor

---:3 Pompeu de Sousa - Maurido Corrêa - MeJr~ Filho - Louremberg Nunes Rocha Rachid Saldanha Derzi - Wilson Martins Affonso Camargo -Jorge Bomhausen __.:.
Dirceu Carneiro - Carlos Chiarem - José
Paulo Biso] -José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
...:......- 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. 1°-Secretário irá proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MEI'ISAGEM N• 82, DE 1989
(n• 149/89, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com d--Art. .52 (itero IV)
da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências a escOlha,.
que desejo fazer, do Senhor Carlos Augusto
de Proença Ros.a, Embaixador do Brasil junto
à República Árabe do Egfio, parã. Cl.ili'tulativamente, exercer a função de Embaixador do
BraSJl junto à República Democrática do Sudão, nos termos do Art_56, §. 19, do Regula!_Tlento de Pessoal do Serviço Exterior, baixado
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93.325, de 1ç de outubro de

Os méritos _do Embaixador Carlos Au-

gusto de Proença Rosa, que me induzlram
a .escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 7 de abril de 1989.- José Samey.
INFORMAÇÃO

táriph:_--:·_ --

Currfculum vitae:

Embaixador Carlos Augusto de Proença Ro-

sa
Rio deJaneiroiRJ,4 de setembro de 1931.
Filho de Edgard Ramos de Proença Rosa
e Elisa Gufniarães de Proença Rosa
Ctu1\0 de Preparação à Carreira de Diplomata IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas,
IRBr.
Cônsul de Terceira Oitsse, 10 de dezembro
de 1954.

Segundo Secretário, antigUidade, 15 de julho de 1961.

Primeiro Secretário, merecimento, 22 de
novembro de 1966: - - :::_--~
-~ ·
Conselheiro, merecimento, 1o de janeiro de
1973.
Ministro de Segunda Casse, merecimento,
20 de dezembro de 1974.

Ministro de Primeira Classe, merecimento,
2 de março de 1979.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos
de Base, 1963.

Chefe da Divisão de Produtos de Base,
1967170.

Chefe do Departamento Econôrnico,
1977/84.

Uma, Terceiro Secretário, 1957/59.
Washington, Terceiro Secretário, 1959/61.
Washington, Segundo Secretário, 1961/62.
Washington, Segundo Secretário, 1964/66.
Montevidéu, ALALC, Primeiro Secretário,
1969173.

Conselho Internacional do Açúcar, Londres,
1964 (asse_ssor).
Comitê Consultivo lntemadonal do Algodão
e no Subcomitê Corisu1tivo de ColocaÇão de
Excedentes AgríCcilãs do Comitê de Produtos
de Base da FAO, 1964 (represeritante subs~
titJJlQ)_, ____ ~-Reunião da Junta Executiva do Conselho
Internacional do Café, Londres, 1964 (secre-

-

Montevidéu, ALALC, Encarregado de Negócios, 1971 e 1972.

Montevidéu, AU\LC, Conselheiro, 1973.
Londres, Conselheiro, 1973r14.
Pequim, Ministro-Conselheiro, 1974r17.
Viena, Embaixador, Representação Perma"
nente junto aos Organismos Internacionais,
1984/8&
Cairo, Embaixador, 1989.
DI Reunião da CECLA, México, 1956 (dele·
gado).

Comitê ConSultivo Tfltérifãdonal do Algodão, Washington, 1961 (repiesentante).
Conferência Negociadora do Café a longo
prazo, Nova Yorque, 1962 (secretário-geral}.
Reunião da XXXVI Sessão do Comitê de
Produtos de Base da ONU!FAO Roma, 1963
(assessor).
Conferência da ONU sobre Cacau. Genebra
1963 (assessor).

Conferência da ONU sobre Corriércio e De~
senvolvimento, Genebra, 1963 (assessor do
grupo de trabalho para elaboração das Instruções para a Delegação do Brasil).
Reuniões Anuais do OES, 1963 (membro).
Sessões da Junta Executiva do Café e do

.

.

Junta Executiva da Organização Internactonal do Café, San SalVador, 1964 (assessor).
Reuni~o Especial da FEDECAME, San Salvador, 1964 (assessor do Presidente do IBC).
Grupo de Planejamento do Ministério da
Agricultura, 1964 (Representante do MRE).
LXXVII Sessão da Comissão Diretora do
Grupo-rritemadonal de Estudos sobre a Borra~
cha, 1965 (assessor).
Conferência convocada pela ONU para ne~
gociar o Convênio Internacional do Açúcar,
Genebra, 1965 (chefe substituto).
ll Reunião das Autoridades Açucareiras, Washington, 1965 (delegado).
Levan_~mento de Dados Estatísticos essenciais à Reunião com os Técnicos da "GeneraJ
Foods", Washington, 1965 (representante).
- -Reuniões da Assembléia Geral da Aliança
dos Produtores de Cacau e do Grupo de Trabalho n~ 1 da Conferência da ONU s_obre Cacau, Nova Yorque, l965/66 (assessor).
mSessão da Junta de Comérdo e Desenvolvimento da UNCfAD e do Grupo de Trabalho
de Exame do Relat6rio do Comitê de Preços
e_ Custos da Conferência ao Cacãu, Genebra,
1966 (assessor).
f Reunião do Grupo de Trabalho sobre o
Fundo de Diversificação da OIC, Washington,
1966 (delegado).

Missão Comercial à Europa e à América,
1967 (membro).

__ JILSessão do Comitê Consu1tivo da UNCTAD, Genebra, 1967 (membro).
Reunião do Grupo dos "Setenta e Sete",
Arg~l. 1967 (membro}.
Reunião Preparatória da Conferência Negodadora do Acordo lntemadonal sobre o Açúcar, Genebra, 1967 (membro).
Xlll Sessão do Conselho da OIC, Londres,
1968 (membro).
----ReUriiões deJ Junta Executiva da OJC, Londres, 1968169 (membro).
11 Sessão da UNCTAD, Nova Delhi, 1968
(delegado).

Gremos, 1968 (representante do MRE).
Reunião Extraordinária da Fida, Manágua,
1969 (membro).

Reuniões do Conselho e da Junta Executiva
da OIC, Londres, 1969 (riiembro).
Conselho Deliberativo do IAA, 1969 (repre·sentahte do MRE).
Reunião Brasil-Argentina-Uruguai, Montevidéu, 1970 (delegado).

·

Pré-NêgQCiaÇões da Ál..ÃÍ..C, Montêv:ldéu,
1971 (delegado).

_ Reunião de Peritos sobre Aceites Bancários
Latino-AmeriCanos, Montevidéu, 1971 (delegado).
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XIU Reunião da Cedã, BoQotá, 1972 (delegãdo).
111 Sessão d.a CNUD, Santiago_, 1972 (delegado).

Pré-Negociações da ALALC, prevista pela
Resolução nç 249 do IX Período de Sessões
Ordinárias da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu, 1-972 (subchefe).

__

Vil Reunião da Comissão Assessora de
Transporte da ALALC, Montevidéu; 1972 (chefe).

·

I Reunião _de Peritos em Dupla Tributação,
convocada pela ALALC. Montevidéu, 1973
(delegado).

Segurida Etapa da Conferência das Nações
Unidas sobre Açúcar, Genebra 1973 (delegado).

l..XVI1_Sessão do Conselho lntemadOnal do
Trigo, LondreS (chefe).
·
Comitê Executivo da OlA, Londres, 1973174
(representante-suplente).
Conselho -lnternacional do Trigo, Londres,
1973r14 (repreSentante-suplente).
Junta_ Executiva da O! C, 1973n4 (representante-sl,lplente).
Junta ExeCutiva da OIC, 1974 (representante).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Negociação de uril Novo Convênio Internacional
<;lo Café_._ L_ond~:~. _1_974 (delegado).
Sessões da Junta Executiva e do Conselho
da OIC, Londres, 1974 (delegado).
XXXIII Reun"ião da CCIA, Londres, 1975
(chefe).

Reunião do Subgrupo de Tecnologia de
Energia Brasil-Estados Uriídos da América,
Washing!()n; 1978 (chefe).

·

Negociações com Trinidad-TobagO,- Esta·
dos Unidos daAm~ca, Suriname e Barbados,
para a Conclusão de Acordos de PesCa que
prevejam o êsfubelecimento de empreendimentos conjuntos, Brasília, 1978 (chefe}.
- - I Reunião do Subgrupo de Agricu1tura Brasil-Estados Unidos da América, Brasília, 1978
(chefe).

-VI Sessão do Subgrupo Consultivo de Comércio Brasil-Estados Unidos da América,
Washington, 1979 (chefe).
DI Sessão da Conferência de Cacau daS Náções Unidas, Genebra, 1979 (delegado).
Consulta com a Espanha sobre ·comércio
de Café, Madrid, 1979 (chefe).
Conselho Nadonal de Meteorologia, Normalização e Qualidade lndUstríal (C()MMETRO), 1979/89 (representante do MRE}.
XVID Período de Sessões da CEPAL, La Paz,
1979 (chefe).

Reunião da Sela, Seminário da UNCTAO,
Caracas, 1979 (chefe).
V UNCTAD, Manila, 1979.

(ieunião do Subgrupo de Tecnologia de
Energia Brasil-Estados Onlâos da América,
Brasília, 1979 (chefe).
-Conferência Intemetdonal de Avaliação do
Ciclo de COmbustível (INFCE), Viena, 198U
(chefe).

Presidente da Aliança dos Países Produtores
de Cacau, 1980.
---
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Reunião Ministerial dos "77", Nova Yorque,
1980 (delegado).
XVI Sessão do Conselho da Organlzàção
Intemaciona1 do Cacau, Londres. 1980 (repre-

sentante da Aliança dos Países Produtores de
Cacau).
- Reunião Brasil-Argentina sobre tema eco-

nômlco, Buenos Aires, 1980 (chefe) ..
Reunião da UNCTAD sobre Cacau, Gene-

bra, 1980 (delegado).
Reunião de Chefes de Estado sobre Política

de Cacau, Yamoussoukro, 1980 (representante brasileiro).

Reunião do COnselho da Organização Jnternadona1 do Cacau, Londres, 1980.
Reunião Preparatória do Grupo dos "77"
para as Negociações Globais das Nações UNi-

das, Nova Yorque, 1980 (chefe).
ID Reunião da Comissão Mista Brasil-Cana-

dá, Ottawa, 1980 (chefe).
.
.
X Reunião Ordinária da Comissão Especial
de Consulta e Negociação, (CECON) e na X!l

Reunião Ordinária do ·crES e da OEA, Washington, Estados Unidos da América, 1980

(subchefe).
XXI Reunião Anual da Ass_embléia de Governadores do BID, Rio de Janeiro, 1980.
XIX Período de SéSsões da CEPAL, Montevidéu, 1981 (chefe).
1Reunião Ibero-Americana de Cooperação,
Madrid, 1981 (chefe).
Reunião Internacional sobre Cooperação e
Desenvolvimento, Cancún, México, 1981
(membro).
Reunião das J_untas _de Governadores do
Fundo Monetário Internacional {FMI) e do
Banco Intemactonal Q.e RecOnstrução e Desenvolvimento (BIRD), Toronto, Canadá, 1982
(delegado).
MisSão Especial para representar o Brasil
nas Cerimônias de posse do Presidente da Colômbia,. Bogotá, 1982.,(delegado)..
XXXVIII Sessão Anual das Partes _Contratantes dO Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e
Comércio, Genebra, 1982 (delegado).
XXXVIII Reunião Anual Conjunta_da Assembléia de Governadores do Fundo Monetário
lntemadonal (FMl) do Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e
dos Cámitês Interino e de Desenvolvimento,
Washington, 1983 (delegado).
, ..
XII Reunião do Subgrupo ConsUltivo de Comércio Brasil-Estados Unidos da América,
Easicin; 1983 (chefe).
., ,
.
GnipO de Trabéilho Brasil-Estados. Unidos
sobre Coop.eração Econômica, Washi!"lgton,
1983 (subchefe).
Grupo de Trabalho sobre Cooperação Nuclear, Brasil-Estados Unidos, Washington e
BrasiJ;a, 1983 (chefe).
.
Reunião Preparatórià da Conferên<;:ia Econômica Latino-Americana, República Dominicana, 1983 (chefe).
Conferência Latino-Americana sobre Coõ- peraçã-o Econômi@, QUito, 1984 (delegado).

IV Conferência Geral dã: UNIDO, Viena, 1984
(chefe).
Cons_elho Interam~rjcano Econômico e Social (OES), SantiagO: 19!!4 (delegado).

XXVIU, XXIX, XXX, XXXI Conferências Gerais
da AIEA, Viena, 1984/87 (subchefe).
se-sroes ClaJunta de GOvernadores daAlEA.
Viena, 19_85/87 (chefe).
VI e VII Comitê Preparatório da UNPICPUNE,
Viena, 1986 (chefe).
.1 Conferência da UNIDO, v;ena, 1985 (chefe).
..
_
Junta de Desenvolvimento Industrial, Viena,
1985/87 (chefe).
Comissª.O de_Programa e Orçamento da
UNIDO,.v;ena, 1985/87 (chefe).
ComisSão de Programa e Orçamento, Viena, 1985/86 (presdente). __
IV Consulta da Indústria de Ferro .e. Aço,
Viena, 1986 (chefe).
VIU e IX Sessão do Comitê Preparatóiio para
o Centro de Engenharia Gen~tica e Biot~cno
logia, Viena, I9S6 (representante}.
Conferência de Contribuições para o Fundo
de Desenvolvlmento Industrial, Viena, 1986
{representante).
Conferência das Nações Uniçlas para a Promoção da Cooperação Internacional nos Usos
Pacíficos e Energia Nuclear (UNPICPUNE),
Genebra, 1987 (chefe).
.
- Conferência Internacional sObre o USo Indevido e Tráflco Ilícito de Drogas (ICDAIT), Viena,
1987 (subchefe).
X Sessão do CoJ1litê__.Preparatório para o
Centro de Engenharia Genética e Biotecna.logia,_Viena, 19_87 (~epresentante).
D Conferência Geral da UNIDO, Bangkok,
1987 (chefe).
.
Reunião âo Projeto de Convenção sobre
Tráfico licito de Drogas, Grupo Intergovemamel)~ de eerilo$, .Vien?3, _1 987 (chefe).
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil. _
_
Ordem do Mérito Militar, Grande Oficial,
Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comenda~
dor, Brasil.
Ordem de Rio Bra'nC:o, 'Gr~-tniz,-Brasil.
- Medalha do Mêrito Safrlos DuiTion~ Brasil.
Medalha do Mérito Tamanctarê, Brasil.
Medalha do Mélito Mauá, Brasil.
- Medalha Laura MUller, Brasil.
Ordem do Sol Naséente, Grau de 3~ aasse,
c.

_

_

_

•

Japão.
Ordem Infante Dom HenriqUe, Grande OfiM
cial, Portugal.
Ordem de Mayo, Grã-Cn,lz, Argentina.
ckdem- Na~foilal do--MéritO, COmendador,
França.
Ordem do Sol; Gra-Cruz, Pelu.
Águia AstecaMBanda; México.
O Embaixador Carlos Augusto de Proença
Ro~ se encontra nesta data no exercício de
suas funções de Embaixador do Brasil junto
à RepúbHca Árabe do Eg;to.
Secretaria de EStadO dãs-Reiaçôes,Exteriores,
de
de 1989•. - (Sérgio Barbosa Serra), Chefe do Departamento do Serviço Exterior.·

T erç<Heira l i

I 089

PROJETO DE ia DA cAMARA
. N• 5, DE 1989
(N" 1~77'1/89, na Casa de origem)
Dispõe sobre o Plano Nacional de

Informática e Automação - Planfn,
e confirma Incentivos fiscais.
O Congf~ -~~ci~f!al_ 4e5=reta:
Art. 1~ Fica Prorrogada, por 6 (seis) meM
ses, a vigência do I Plano Nacional de Informática e Automação - (Pianin).
Art. 2» Para os efeitos do previsto no
§ 1o do art. 41, das Disposições Constitucionais Transitórias, ficam confirmados os incentivos- fiscais contidos na Lei n 9 7 .232, de 29
de outubro--de 1984 e Lei n 9 7.646, de 18
de dezembro de 1987.
Art. 39 Esta It?:i e!:J.tra el!l vigor na data de
Sua ~publicação.
Art 49 RevoQ"am~se as disposições em
contrário.
LEGISLAÇÃO aTADA
LEI N• 7.232,

.

.

. DE 29 DE OillUBRO DE 1984
Dispõe sobre a Polítíca Nacional de Informática e dá outras providências.

Da Secretaria Especial de InformátiCa

Art 13. Para a realização de projetas de
pesquisa, deserwolvimento e produção __de_
bens e serviços_ de informática, que atendam aos pr6p6sitos.fJXados no art. 19, poderão ser
çonced.idQ.s às ~mpresas nacionais os seguintes incentivos, em cOI·~unto ou isoladamente:
I - isenção ou redução até O (zero) das alíquotas do Imposto de Importação nos casos
de importação, sem similar nacional:
a) de equipamentos, máquinas, ~parelhos
e instrumentos, com respectivos ac_essórios, ·
sobressalentes e ferramentas;
b) de compo11entes,_ produtos intermediários, matéríãS~primas, partes e peças e outros
inswnos;
U- is_enção do Imposto de Exportação, nos
casos de exportação de bens homologados;
_ DI-Isenção_ ou redução até O (zero) _das
alíquotas do Imposto sobre Produtos lndus·
trializãdos:
a) sobre os bens referenciados no item ~
importados ou de produção nacional, assegurada aos fomecedoies destes a manutenção
do crédito trib\.ltárío quarito às matérias-primas, produtos intermediários, partes e peças
e outros insumos utilizados no processo de
indusirialii:açáo;
b) sobre os produtos finais homologados;
IV-isenção -ou redução até O (zero) das
alíquotas do Imposto sobre Operações de_ Crédito, Cãinbio e S~guros _e soQfe _Operações.
relativas a titulas _e valores mobjliários, incidente sobre as operaç'Eles de câmbio vinculadas ao pagamento do preço dos bens importados e dos contratos de transferência de tecnologia;
V-dedução até o dobro, como-despesa
operacional para o efeito de apuração do lm-

1090

T erça-f~ira 11

DIÁRIO DO_ CONGRESSO NAOONAL (Seção !!)

posto sobre a Renda e Proventos d_e_QuaJquer
Art. 18. O _não Cl!ffiprimento das condiNatureza,dosgastosreali2:adosemprogramas çõeS estãheleci.das no_ ato de concéss-ao dos
próprios ou de terceiros, previamente aprova- incentivos fiscais obrigará a empresa infratora
dos pelo Conselho Nacional de (nformátfca ao recolhimento integral_dqs tributos de que
e Automação, que tenham por objeto a pes- foi isenta ou de que teve r~_dl,.lção, _e que de
quisa e o desenvolvimento de bens e s_erviços __ outra form-a seriam plenamente devidos, corrido setor de informátic9~ ou a formação, o trei- gidos monetariamente e aCrescidos de muJtas
namentoeoaperfeiçoamentoderecur_so!:i,hu- de i.OO%" tp_Or-por Ce'iitô) dO principal atuamanos para as atMdades de informática;
lizado.
VI- depredação acelerada dos bens destiArt. 19. ·critérios, coildições e prazo para
___
o deferimento, em cada c:aso, das medidas
nados ao ativo fiXO;___
VII- prioridade nos fmanci-ªrneiltOsdlretos
referidaS-nOSarts--:- 13 a 15 .serão estabelecidos
concedidos por instituições financ:eiras fede- pelo Conselho Nac:ional de In{orrnática e Autorais, ou nos indiretos, através_ de repasse de mação - Conin, de acOido cOm as diretrizes
fundos administrativos por aquelas institui- constantes do Plano Naciçnal de Informática
ções, para custeio_ do_s__investimentos _em ativo e Automação, visando:
fiXo, inclusive bens de origem externa sem
I - à crescente participaÇãO da einptesa
similar nacional.
,Privada na.cional;
Art. 14. As empresas nacionais, que faH~ ao adeQliado atendimento às Q.ec_e~si:
çam ou venham a fazer o processamento fisi- dades dos usÜários dos bens e serviços_C:ro_
cc-químico de fabricação ·de componentes se_tor;
_·
· ·
.- ·
eletrônicos a seroicon.dtJtor, opto-eletrônicos
·-111-_aO dese-nvolvimento de aplicações que
e assemelhados, bem -como-de seus insumos, tenham as melhores relações custolbene{icio
envolvendo técnicas como crescimento epita- eCOT!ôffiicO-e social; ·
xial, difusão, implantação iônica ou outras siIV ___::a sUbStitUiç;ão de importaçÕes e à geramiJares ou mais avançadas, poderá ser conce- ção de exportações;
dido, por decisão do_Presfçig_nte_ da_República,
V- à_ progressiva reduçã-O dos PreçoSfinaís
adicionalmente aos incentivos previstos no ar- dos _p_ens e _serviços; e_
_
-·-Vi-~ ccipaci~de de desenvolvimento tectigo anterior, o beneficio da redução do lucro
tributável, para efeito do Imposto de R~nda, nológico significativo.
·----- ---~
de percentagem equivalente- à que a receita
Art 20. As ativid,ades de fomento_ se!~o
, bruta' desses bens apresenta na receita total exercidas. diretamente pe:l<,~-s instituições de
' da empresa.
crédito e· financiamento públicas e -privadas,
Parágrafo únicO .. --pa_ta!elámente, como observados_os critérios estabeleç:idos pelo
' forma de incentivoS; poderá ser atribuída às Conselho Nacional d-e fitforn;táticéi e Automà, empresas usuárias dos ihsun'!-os·relacionados ~o (Conin) e as disposições estatutárias das
no caput deste artigo, -maxiril.o- de mlcroele- _re{elidas irlsfituiçõeS.
- -·
trônica, a faculdade de efetuar a dedução em
-,&i::-2'C- Nos _exercícios financeirõs de
dobro de seu valor de aquisição em seu lucro 1986 a-T995, inc:IuSive;~ as ·pessôas Juiídic:as
trlbutável.
poderão deduzir até_ 1% (um por cento) dO
Art. 15. As empresas nacionais, que te- Imposto de Renda devido, desde que_ aplinham prójêto- aprovado para o desenvolvi-_ quem diretamente, até o vencimento da cota
menta do "software", de relevante interesse tínic::a __ou da última cota çlo imposto, igualimpara o sistema produtivo do Pãís, poderá ser portância em ações novas de empreSas nacjoconcedido o beneficio da_reduçáo do lucro naisdedireitoprivadoquetenhamcomo~tivi·
tributável, para efeito _de. hn.ppsto de Rençla, dade única ou principa1 a produção de. bens
em percentagem equivalel)te .à_ que a receita e serviços do setor de informática., veçiadas
bruta da comercialização de~s~ software _re- as aplicações em empresas .de um m_esmo
presentar na receita total de ~mpresa.
conglomerado econômico e/ou empreSas que ·
_
itão tenham tido seus planos de capitalização
Parágrafo único. (Vetado)
Arl 16. OS incentivos previstos nesta lei aprovados pelo Conselho Nacional de _infors6 serão cone<:didç,s_nas_ classes de bens e mática e Automas;ãg (Conin).
.
serviços, dentro dos critério~ limite~ e faixas
Parágrafo_ únic,o. Qualquer empresa de
de aplicação expressamente previstos no Pia- oontrQI~- direto ou_ indü:eto_ da_ Unjão ou d_os
no Nacional de Informática~-- Estados, at!J~mente_existente ou que venha
Art. 17. Sem prejuizo das demats co'nc;ii- a sef__ criada, não-podefá se utilizar de ben~
ções a serem estabelecidas_pelo Conselho Na- fidos que não os descritos na presente lei,
clonai de Informática e-AutomaçâÇ>, as empre- nem gozar de outros privilégios.
sas beneficiárias deverão inVest!_r_ ~m prograArt. 22. (Vetado) no caso de bens~ ~rvi
mas de criação, desenvolvimento ou adapta- ços de inforrn-ªticª, julgados de relevante inteção tecnológica quantia correspondente ou resse para as atividades científicas e produtivas
uma percentagem (vetado} fiXada previamen- internas e ·para as quais não haja empresas
te no ato de corrc~~ão de incentivos, inc:lden- nacionats capazes de_ atender às necessidades
tes sobre a receita trimestral de comerciali- efetiVaS do inercado interno, com tecnologia
zação de bens e serviços dq_ setor, deduzidas própriii ou -adquirida no exterior, a produção
as despesas de frete ~seguro, Cruando escrltu- poderá se:r admídâa em favor de empresas
radas em separado no documentário fiscal e que não preenchéUTI_ os requisitoS do art. 12,
corresponderem aos preços correntes ao mer- · desde que as organizações interessadas:
1- tenham aprovado, perante o Conselho
cada.
Nacional de Informática e ~mação (Conin),
Parágrafo único. (Vetado)
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programas de efetiva capacitação de seu corpó técnico nas tecnologias do produto e do
processo de produção;
U- apliquem, no País, em atividade de pe~
quisa ê desenvolvimento, diretamente ou em
COnVêl'lio com Centros de Pesquisa e DesEtn•
volvimento Tecnológico voltados para a área
de Infofffiátic~ e Automação ou com universi~
dades brasileiras, segundo prioridades defini~
das pelo Conselho Nacional de Inf9!:_mática
e Automação (Conin}, quantia ÇÇ~rrespondente
a uma pêrcen.taQem; fixada por este no Plano
Nacional de_ In(onn~tiqt .e. Automa~;ão, inc;i~
dente sobr~ a r:~ceita..brt,rt?. ~tal _d~ cada exercício; · ··
- - ··
ill-apresentem plaqo·de exportação; e
lV-estabeleçam programas de desenvolvimento de fomeçe.d.._ores )os:_a.is. _
§ }9 O CortSelho Nac_ional de lnfóiTnática
e Autoiilaçáo (Çonjn) s6 ~-~torizará aqUisição
de tecnologia no exterior quando houver reconhecido interesse· de mercado, e não existir
empreSa rlaclonal te-cnicamente habÜltadá. pata atender a ·aemãnda. ·
§ '29 As exigências. deste artigo não se
aplicam aos produtos _serviçoS de empresas
que, até a'- data da vfgêricia desta lei, já os
estiverem produzindo- e Comercializando no
Pafs, de conformidade coril projeteS àprovados pela Secretaria E$j)êda1 de Informática

e

(Sei) (Vetado).
. .
Art. 23. Os prcidutoi'êS< de bens

.·

eserviÇOS

de iniDrmâtita_ garartiirãõ; ·aos UsuáriOs -a qúaü~
dade técnica adequada desses bei)S e serviçc:is; competindo-lheS; Com e'xclusivida:de. o
õnus da provei deSsa qualidade.
·
§ 19 De confomiidâde d:lm os'c'ritérios a
serem Jixàdcis Pelo conselho Nacional de lrl~
fõirõática e Autorriaç:ã6 (Cohin), os fabricantes
de máquinas, equipamentos, subsisternaS,
instflu'nehtos e dispositivoS, prodUZidos no
País ou de.origem exterria, para, a corçerdafu:ação no m-ercado inte_mó, estarão obrigados
à'âivulgação das informações técni~as nec;essárias à interligação ou conexão ·cte~ses bens
com os prOduzidos pbr Outros· fabricantes e
à prestação, porterc.eiros, de servjço,de manutenção técoica.._ __bem .como a_ fpm,eç~r partes
e p'eçãs durante 5 (cinco) anos, após a _descontinuidade de fabricação do pro-duto.
§ 29 · o-prazo·e as ·condições previstas no
'pafági'afo' anteriôi' serão estabelecid'as pOr reg'ulamento do Conselho Nacional de Informática e Automação - (Co~in).

-··-···--------··..

---·-~·---·

..·---.·--

LE1 N• 7.646,
DE 18 DE DEZEMBRO DE !987

Dispõe quanto à proteção da propn'edade intelectual sobre programas de
computador e sua comerclafizaç5o no
País e dá outras providências.

O SR. PRESIDEI'ITE (Pompeu de Sousa)
-O Expediente lido vai à publicação,
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O SR. PRESIDENI'E (Pompeu de Sousa)

-Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO OE LEI 00 DF
N•3,de 1989
(Art. 4• da Resolução n'157/B8
Em regime de urgência)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei
do DF n• 3, de 1989 (n• 6/89, na origem),

de iniciativa do Governador do Distrito Federal, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de NCi:$
380.789.457,00 (trezentos e o~enta milhões,
setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos
e cinqüenta e sete cruzados novos), e dá outras
providências, tendo
PARECER, Sob n'? 2, de 1989, da Comissão
-Do-Distrito Federal, favorável ao projeto e às emendas apresentadas, nos termos do substitutivo que apresenta.

-

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
A discussão da matéria foi encerrada na

sessão ordinária anterior.

Passa-se à votação do substitutivo, que tem
preferência regimental.
Em votação.
Os $rs. Senadores que o aprovam queiram
pem:~anecer sentados. (Pausa).
~rovado.

Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o

projeto.
Estando o projeto_ em regime de urgênda,
passa-se imediatam~nte à apreciação do
substitutivo, em turno suplementar.

jeto de Lei do DF n'~' 3, de 1989, que autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicionais
atê o limite de NCz$ 402.989.269,00 (quatrocentos e dois milhões, novecentos e oitenta
e nove mil, duzentos e sessenta e nove cruzados novos) e dá outras providências.
Sa1a das Sessões, I O de abril de 1989. -Meira Filho, Relator.
ANEXO 00 PARECER

Redação do venddo para o turno
suplementar do substltutlvo ao Projeto de Lei do DF n'~' 3, de 1989, que
autoriza o Poder Executivo' a abrir
créditos adicionais até o UmJte de
NCz$ 402.989.269,00 (quatrocentos
e dois milhões, novecentos e oitenta
e nove mil, duzentos e sessenta e nove cruzados novos) e dá oub'as providências.

para O turno suplementar, que será lido pelo
Sr. 1'~'Secretário.

J:: lido o seguinte
Redação do vencido para o turno suPlementar do substitutivo ao Projeto de
Lei do DF n'~' 3, de I 989.

O relator apresenta a redação do vencido
para tumo suplementar do substitutivo ao Pro-

1091

bro de 1988 - até o limite de NCz$
4.000.000,00_{quatro ffiilhões de cruzados novos), utillzando os recursos do excesso de arrecadação das receitas, a teor do art. 43, § 1",
inciso II, e § 3", da Lei n'~' 4.320, de 17 de
março de 1964, para: atenaer aos programas
de trabalho constantes do Anexo II.
Parágrafo único. Os créditos adlcloanis
abertos na fonna dos incisos I e II deste artigo
incorporam-se ao Orçamento do Distrito Federal para o exercido financeiro de_ 1989 e
somam-se ao va1or de cada projeto e atividade
para efeito da aplicação do limite a que se
refere_ o inciso r do art. & da Lei n 9 3, de
21 de dezembro de 1988.

Art 2q O indso mdo art & da Lei n" 3,
de 21 de dezembro de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redaçâo: ·

O Senado Federal decreta:
Art 1'~' É o Poder Executivo autorizado a:
I-abrir créditos suplementares, conforme
discriminado no Anexo r, ao Orçamento do
Distrito Federal- Lei n 9 3, de 21 de dezembro
de 1988, até o limite de NCz$ 398.989269,00
(trezentos e noventa e oito milhões, novecentos e Oitenta e nove mil, duzentos e sessenta _
e nove -Cruzados novos), utilizando os recursos
oriundos do excesso de arrecadação das receitas, a teor do art. 43, § }9, inclsos I e IL
e §§ ~e 3" 'da Lei n<? 4.320, de 17 de março
de 1964, e ~s decorrentes da anulação
parcial das dQtaç:ões orçamentárias indicadas
no Anexo mdesta lei e no montante especificado, sendo:

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Sobre a mesa, parecer do Relator, Senador
Meircl Filho, oferecendo a redação do vencido

Terça-feira 11

"Art. 89

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

DI- incorporar ao Orçamento do Dis--

trito Federal os créditos suplementares
concedidos pela União, respeitados os valores e a destinação programática, bem
como os recursos_ oriundos .de convênios
e operações de crédito que tenham tido
o. resp~vo programa de trabalho aprovado pe:lo .Poder Legislativo, durante o
exercício financeiro, sendo que estas incorporações .não se incluem no Imite fiXado no inciso I deste artigo e não se somam aos va1ores especificas de cada projeto ou atividade, fiXados no Orçamento,
para fins de elevar_ o limite _a que está
o Poder _Ex~cutivo autorizado a suplementar.''.

NCz$1,00
-Pessoal e encargos so59A55.364,00
-Amortização e encargos de fmanciamento ""'"':.. ·t3.546.300,00
......._Outras despesas correntes e de capital, inclusive
o Fundo de DesenvoMmentodoDisbitoFederal ............ 325.987.605,00

Art 311 · -E:Stã~lei entra em vigor rn1. data de
sua publicação. ·

D- abrir créditos especiais ao Orçamento
do Distrito Federal- Lei n" 3, de 21 de dezern-

Art. 49
contrário.

ciais ................... ____......

.~

....................:..:_·-·.:....-..._.........:............:......·...._;...
Revogam~se

as disposições em
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~~lXO

I CREDITO zurw:nn~R
I /~UCIC~O ~t:r.u:,DO 05

rtOr.R~f.~S ~E

I t.II[XO M PRO.ICJO IJE LO llo,

D(

TRMI.UIO
DC

.,. __

I

DE 1\'07

1------------.. ------------...-----------------------------..-------.. --------:
I

I

CODIGO

I

ESP[Cif!CACAO

V~LOR

...........---------1----------------------------....:.---:---------------:
I
61000 I
0!001 ·I

.

TRI~li~.\L

lRlDU:I~L

DE CO!Ht.!, DO DISTRITO ffOEft.L
DC COHT~S DO DiSTRITO f(IJ(R<\L

•
OIOO!.O!G20m.oul I f!5C~UZ~CM E CO!IIROlE O,HRRECM,\CI.O [
I. PliBLlCOS
M00!.010249o2.002 : [IICARGOS COH Jll.\TIVOS t PCIISIOIUSTAS
I
1!000 ! GAUII![!E DO GOVffU,\OOR
1100! ! GADIIIETE DO GOVWIAOOR
I

I
~PLJC~CM

DOS RECURSOS

4.627.20$ :
972.469 :
I
l
I
I
~.3[l0,(lf'l :

~~~~1.~307~202.003 : ASSES>ORM[IIJO SliPCRIOR
Si001.G3V7l\2V2.i>99 : fiSSfBSORt)i:t/HO IHLJT,\R
$i(í01.(1307~202.149

l COO~OWI'ICM PO PHO(;R,~M_ Pl\Rfl 1'\SSUilTOS [COROHJCOS E F.EFORM-

1 WHJII!SlRI•liV•\
~
I I!001.03100on.l56 I COO~Df.III.CiiO DOS ASSUI/105 OE CIE!ICIA E TWIOLOGIA E I<ElO Af.RIEN)E
I I!00!.031005n.158 : APOIO MS PROGP.i\1\AS DE HIGE!ii!I!RIA I!KBIEilli\l, CI[!(Clil [ lECNOlOolA

I

I
!1002
I
I·I!OC3.004602!2.006
I
I

:

~

'
''

~·

190,600 :
I
3~6.~00 :
13.48-t :
250,00G :

: OEI'ARTAHE!llO Dt [DUCAC~O flSICA. [SPORTE E W:P.EACM
I
: PLAhtJAK[I/10, PP.O!IOCM C COOROEIMC/.0 01\ POLITICA OE EOUCI!CI!O flSICA,
I
DESPORTOS E RECREACM
I
l
H~~~ I
!RS1l1Ul0 PE lEC!IOlOúi~ I!LTWIAI IVA
I
I
1.1!064.03101562.135 I omcHW,\C/.0, PESgUISA E DESEIIVOlVI!IEUTO OE Pr.OOUTOS E PROCESSOS
I
I
ALJWihT!VOS
~
I
I
I
12CCC : PROCURAOOm GERt.L
I
12001 I PP.OCURt.DOR·IIi GEi:liL
I
I !~01.63070142.009 : DEfESA 00 IUTERESSC'PU~L!CO
I
I
I
13000 : SCCr.ETARIA 00 GOVERNO
I
!3001 I SECREJIIRIA DO GOVERNO

I

I

1'!300!.030702!1.005 : EliCMGOS DE P.EGIOilnllZACAO
I i30&i.ô30902i2,010 ! coor.oa:1íCAO D~S t~HVIDii:JES DE PlftÚEJAKEI!TO, ORtM~ElHO E KOOtt:JUZflCI\0
I
I
DA ACI!O. GOVEP.IIr.liEIITAL
l13ilDi.0309~2i2.112 : Ht,NU1EiiCM MS fU/tCOES Dt: f.ISSt:SSV?.A/:ElHO SUPrRIN~
II3001.03090~CI.Cl3 I I!TUI\LJZ,\C/;0 DO SI5TEH.\ Ct,?.TCGR!,f!CO DO DISTRIJO TEDW•L.
I !3001.0309016!.!14 I lliPLWJI,CI.O 00 SISm,\ OE PLI.iiEJM:E!IlO E P~OGRI.HA DE DESENVOLVJHCNTO
I
I
INTCGRt.IJO DO (iiTO?.IiO 00 DISTRITO FEDERnL
I !300!.03090402.126 : HI<~UIEI!CnO 00 PROCESSI<MENTO DE OI,OOS 00 SISTEHA OE OP.CAHEIITO
I
I

·----------------

1.396.H2
206.000
1.;!97.000
936.600
7oc.eeo

I
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I

.

t
I rmJTD 5111'l(IIC/ITM
1 MLJrt',cM• !;Enu:wo os. ·r~or.Rfllti'IS OE H:•WMHo
I I.NfXD M 1'-ROJETO 0[ li:! ·uo. OE OE

I
1
I

DE 1909

r-~~'~,-----------------------------------·----·--·-------------------------------I

CCDIGO
E S P E C I f I C I• C I. O
I
~l.lOR
rI..........;..,. ........................
-: .................._........_..______
.:_______________ ........ ___ :----....
----:I

I

I

I
I
13063
I
·1 .f31Í3.03mm.OI2
l :!3I,IJ.O:IG70212.0ól

I
I
I

I

13002 I Sf.CRETI.RIA DO GOVERNO • EIITIDI.D[S SUPHVIS!Oii110/.S
I
I
.ll:3C~M3090l52.m I /.POJO M OESEN~OlV!f.[/110 DI. /.CM GMRII/.IIDITI.l

I
I
I

tttli.O ADMllilSTRAIIV!. II - GAHA

I MHIIilSlRAC!.O liMR1l!.KENTI.l 110 GAM

f PATRlllí;\' ílO!O.~ECI.IIll.o\DA DO GMIA

11300~.03m112,116 I COiiSER\'o\CM

_

t MliUTWC/.0 DO ·rAP.GUE REC:~EI.TIVODO GAKI.

I l3Dlil-030702<"o2.068 I COii:;ERV"CAv DE i:DltiCJOS E lOGRMOURQS PIIBUCÓS DO GAM
I !3N~1.j~!'057:i2.06? : tc:~:.:::lm~rrtO DE t"IRU~s l!F.S:i~Hz,;Gii:; DO GMh;
I 13004,W03272.0l5 i CUST[fo oo· SISJEHA ~CJLUHllii\C/.0 PUJLJCA DOGI.HA

I
I
I

mos

I
1
I

I l300S.030702!2,N6
J iSM5.03C76212,070
I !3005,03070252.C7l
I I3005.!0S!l5752,072

I
:
:
:

I
I
I
I
I

I
130M l

P.tslhO AblilHlSlr.mvt. lli • lAGUATJIIGA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

MiílliiSlRACAO GOVEW,\HENTI.l EM TAGU,H!UGA
Pfl1RUllll' HQtO~lECr.NIZíiOti OE IAGt!f1TH:GA
.
COiiSERVI\CI,O.DE EDlflCIOS É lOGF.ADOÚROS PÚ3LICOS OE TAGU.Ú!IIGA
COIISER\'ACAO DE AREiiS URBANIZADAS DE TI.GUATIIIGA

I

I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

l3~M.03o702í2.m I
13<06.030702!2.07~ i

l

I

I
25.000 I
I
S5,00G I
I
56.000 I
I
I
I
.SlMSl I

0.003
20.000
1!i.006
-~e.ªte
46.016

:
:
:

:

I
I
I
I
·727.066 :
1~i.eoc

•

33.060

132.000

í

mlAO MMliilSIRAllVA IV • ORAll!.IIDIA

1!3007.03070212.021 I I,PIIl!HSlRACAO GO~CRI!IoHEIITAL EH SOBRADllmO
I jJ007,03070212.076 : PI.TF.ULIIA r.OTOKECMlllloO,\ DE S~JRiiDllliiO
I j;JC07.030702ô2.e77 I COIISER\'AC/.0 OE EÓIF1Cl05 E lOGRI.DOUROS PUBUCOS DE SODRI.D!IIIIO

I

253.76~

3,0,00G :

Mr.iNlSTRACAO tOVWIANEIITAL EM BRAZlt.IIDIA
PATRULHA NOTO.IECMIIZI.D•\ OE BF.A1LIJIDIA .
I 13006.03070252.074 I COiiSER\'r.C,\0 OE CÓlFICIOS E l~GU,DO!IfiOS PUBLICOS DE BRAZLANDIA
J S3~06.50::i3~752.075 : CO!ISERW~cr,o 0( flr.+[AS UR!Jt.NIZM;~s DE !JP.AZl.r1iil>iA .
~
I l2006.l0603272.020 I CUSlEIO DO SbTCHA i){ ILUillliAÚO PUDÜCA DE DRAZLt.IIDJA .
I
I
I
13&07 I !:!:GIM ADllllllSTRATIVA V • SOCRADIIIHO

I

:

I
I
I
I

I.DXIUISTRI•CM DA C!Di\0[ SA!HITE 00 IIUClEO BANDEIP.I.NlE

i I.D~!II!S!RI.CM GOVERN.\JIE«TI.l 110 IIUClEO GI.NOmM!TE
I Pn!Wlli~ HOTOHW.II!ZflDo\ DI. C!Dnof 5/.l[lllE DO IIUClEO BM:DEIRANTE
1 .s3~0J.C30702!j~.O.S5 : CONSS:.R~1 r~CM Ot Eí:iHJC-iOS E LOGffrD.OúRóS runucoS DA cmr~oE Sf'll(UlE
I
I
DO IIUCL[O DMWf.Jr.•\IITE
U~·o~·3.lõ:;05f52.066 I COIISERVACo\0 DE AREAS U~CAIIJlloDAS DA C!Do\DE SA!(l!TE
I
I
DO NUCLEO El.liOmMHE
I I~Ob3,.l'603272.013 i CUSTf.IO DO SJSTEKI. f,[ JLUKJI(,\CM rUSUCA DI. CIDADE SATfllTE
I
I
DO IIUCLCO CAiiDElR!.IITE

I
I
13004
I
I ISO~;o~0702!<,0!\
I 13!04,03070212,067

2.S~O.OOG

208.522
13,000
6,000
32.SOO ,

3t.Soo .:

I
I
I

I
- I

296.067 I

I
I
I

12.0Ge I

IS.066 f

I

\

\"'
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I
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~J\LOR

I
I
I

I

130ô7.i0603~72.022

I
I
13000
I
I 13008.030702!2.023
I 13000.030702!2,079
I 13000,03.70252.080
I i30DS.JO~G!:i7~2.0S1

I 13000,!060327~.;24
I

J

! COi/SfRVACAO DE nm,s Ur.0,\1111/,Do\S nr SOBRAOii!IIO
' CUSJEIO DO 5151[/\lt {}[ llUJiiNôCiiO rUBllCA OE ZOORfiDlW!O

13007.1050~7~2.078

13009

I

I 13009.030702!2.025

I
I 13009.030702!2.002

I
ll3GG9,'03070252.033

f

1.13009' 10595752.084
I
I 130C9.1MG3272.0~6
I '

REGIJ\0 hOti!HIS!RnT!Vh VI • PlhN/,LTlllh

I

I
30.C:üG :

I
I
I
I

I
I
I

h0111N!STRhCAO GOVCWMir!ITJ\l E11 PLJ\11.\LTJNo\
P1\n:lllll•\ /IOTO!~W.I/11!.0•\ DC Pl;\ilo\l TrilA
I
COIISCRVJ\CAO 0[ COJriCJDS t. LOGRMIOU10S ~PUDLJCOS DE PLAIIALTJIIA
I
CO,'lSf'r.W,CM DE' l.~tfiS_-UF:8MHZf\D,',S OE Pli~!MLTINA
[
, CUôlf.JO DO mtrlfl\ OC JlUMi/1,\CM rOULICh DE PllitjAtlJJI.1
I
I
I
I ADHIIliS!RhCAO DO SETOR RESIDEIICIAL JNDU5TRIA E ADJ\STECJHDHO
I
I
I
ADHIIIJSTRJ\CAO 60\'ERNMENTAL NO SCTOR RESIDENCJhl IIIDUS!RM
I
E ADASTECJHEIHO
I
PhTRUL/i,\ IIOTOKECAIHZADA úO SETOR RES!DEIICllil lllDUSTRlh
I
E ABI,STECJIICiiTO
I
CONSEP.VJ\Ci\0 DE.COIFJCJOS E LOGRADOUROS PUDLICOS DO SETOR.RES!DEIIWL
IIIDUSTP.IA E AOJ\STECH:ol/10
CONSEP.Vt,CAO DE MEAS URGAI!IZJ\Dr,s DO SETOR RESJDEiit:IAL lllDUSTRIA
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CUSl[IO UO SJSTE~t. DE ll UH!IIACM PUBLJCh DO tiETOR RESiDEilCl•\L
lUDUSiRill E ftBI1STECilíEI:TO

1
I
I
I 13010,030702!2.017

I
~B.DCO

I
I

M~.G33

:
<5.000 :
25.000 I
2S.Cr.G '
30.0~00

~.891

25,060
15.000
35.m

15.m

AOII!IHSTRACM DE CEJLAiiDIA

ADHIII!STP.J\CI.O GOVEP.IIMiEIITAl Cll CE!LAIIDJA
PMRULHA IIOTOI:ECéli!Zt.DA DE CEIL/,I<DIJ\
13010.03070252.097 , COI:SERV,\CI,o DE EDIFJCJOS E LOGRMÓUROS PUBLICOS DE CEILANDIA
130iO.iOS857::i2.1i6 : COilSERWlCM DE ~REt1S [JRBMIJZIIDfiS OE CEilft!iDIA
13010.!0603272.091 I CUSTEIO DO SISTEMA DE ILUIIJ/lACAO PUBLICA OE C.EIWiOIA

330.229'
27 .ooe
25.CóO

13010,0307~2!2. !04

13011

ADniiUS!RACAD DO CP.UZEIP.O

I

r

I

9o:ooe

78.000

I
I
I

13011.030702!2 .161
13011.030702!2.!64
13011.03070252. !65
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discurtf-Io, en-

cerro a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado
como definitivamente adotado, sem emendas,
nos temos do art. 318 do Regimento Interno.
A matéria vai à sanção do governador do
Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item2:
Votação; errr turno único, do Projeto
de Resolução n~ 17, de 1989, que autoriza
a Prefeitura Municipal de S!o PauJo (SP)
a emitir Letras Financeiras do Tescuro
do Município de São Paulo (LFTM---SP),
destinadas a substituir 36.499.896 (trinta
e seis milhões, quatrocentas e noventa
e nove mil, oitocentas e noventa e seis)
Obrigações do Tesouro- daquele muni~
cipio, que serão extintas na forma da Lei
n9 7.730, de3tdejaneirode 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL. proferido em
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TO l H

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sóusa)

ANEXO AO PARECER

- A discussao da matéria foi encerrada na
Redaçáo final do Projeto de Reso·
sessão ordinária anterior.
Jução n•t7, de 1989.
Passa~se à votação do projeto, em turno
Faço saber que o Senado Federal_aprovou,
único.
OS-Srs. Senadores que o aprovam queiram f!OS termps do artigo .52, inciso IX. da Consti~
tuiçâo Federal, e eu,
, Presidente,
permanecer sentados. (Pausa.)
pr9muJgo a seguinte
Aprovado.
O SR. PRESID~ (Pomp~u de Sousa)
- Sobre a mesa, redaç:ão final que será ]ida
pelo Sr. }9 Secretário.

RESOLUÇÃO N•

. DE 1989

Redaçáo final 'do Projeto de Reso~
Iução n~ 17, de 1989.

Autoriza a Prefeitura. Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, a emitir Letras Financeiras do T esourà Municipal de
São Paulo (l.FTM-SP), en1 substituição
a 36.499.896,00 Obrigaçóes do iesow-o
do Município de São Paulo (OTM-SP).

O relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~ 17, de 1989, que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP) a
emitir Letras Financeiras do Tesouro Muni~
cipal de São P~ulo (LFfM~SP}, ef!J substituição a 36.499.896,00 Obrigações do Tesouro
do Município de São Paulo (OTM-SP).
Sala das Sessões, 1O de abnl de 1989. Meira FUho, Relator.

O Senado Fede"ral resolve:
Art 19 J:: a Prefeitura Municipal de São
Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a emi~
tir, mediante fe9istro no Banco Central <f<? Brasil, Letras Financeiras do T escuro Municipal
de São Paulo (LFTM--SP), com base nas dis~
posições do artigo 49 da ResoJuç!o rt' 62, de
28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
emissão essa destinada a possibilitar a substi-

I; lida a seguinte

tuição de 36.499.&!;J6_.000brlgações do Tesouro do Município de São Paulo (OTM--SP),
que serão extintas em isongmia C9ffi o tratamento a se:r dado aos_t,í_t:L!l_os federais_da espécie, na forma do que pres-creve a Lei n~> 7.730,
de 3 I de janeiro de I 989.
Art. 21' Esta resoluç_ão entra em vig9r na
data de sua publicação.

O SR- PRESIDEI'I'Ii! (Pompeu de ~Sousa)
-Em dis<:ussão a redaçãq fina). (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é dada
como -definitivamente adotada, dispensada a
-votação, nos termos regimentais.
A matéria vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Item3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 18, de 1989, que autoriza

RESOLUÇÃO N•

, DE 1989

Autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a emltir Letras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina (LFTC) em
substltuiçio de 19.908.864 Obrigações
do Tesouro do Estado de Slmta Catarina
-(OTC),

O Senado Federal resolve:
Art. 1'? I:: o Governo do Estado de Santa
Catarina autorizado_ a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras
do Tesouro do Estado de Santa Catarina
(LfTC), com base n.,_s disposições do art 4ç
da Resolução nç 62, de 28 de outJJbi'Q Q_e 1975,
do Senado Federal, emiss~Q es:sa destinada
a _possibilitar a substituição de 19.908.864
ObrigaÇõeS. do Tesouro do Estado de Santa
Catarina (OTC), que serão extintas em isonomia com _o tratarn(l:nto_ a ser dado aos títulos
federais da espécie, na forma do que prescreve
a Lei n<? 7.730, de 31 dejanei_ro de 1989.
Art. 2~ Esta Resolução entra em vigor na
data de_ SUa public~ção.

o Governo do Estado de Santa Cataiiií.a
a emitir Letras Financeiras- do Tesouro
do Estado de Santa Çatanna~ (LFTÇ-SCJ,
destinadas_ a syb_stll;t!ir 19.90H.864_(_d_ezenove milhões, novecentas e oito mil, oitocentas e sessenta e quatro) Obrigaçõ~s
do T escuro daqüéle estado. que serão
extintas na forma _da Lei 7. 730, de 31
de janeiro de 1989, tendo
_
·
PARECER FAVORÁVEL, proferidq em

Plenário.
A discussão da; m~téri~ foi encerrada na

sessão ordinária anterior.
-Passa-se _à votação da m.,_téria, ~m turno
único. ~
~
~- . ~ .
· ~ ~
Os Srs. Senadores que o _aprovam queiram
permane<:er sentados. (Pa~.) _,
Aprovado.

O SR. PRESIDEI'I'Ii! (Pompeu de Sousa)
-.Sobre a mesa, redaçào finaJ_da matéria
que será lida pelo_ Sr. 1~ Secretário.

~

O SR. PRESIDEI'I'Ii! (Pompeu de Sousa)

-Em disCuSSão a redã"çãQ final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra,_ encerro
a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria é d<)d.a
como definitiVamente adotada, dispensada a
votação, nos termos regimentais.
O projeto vai ~ promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Lembm aos Senhores senadores que o
tempo destinado aos oradores, no Expediente
da sessão ·de amanhã, será dedicado a homenagear a memória do ex-Senador Amaral. Peixoto, nos termos do Requerimento nç 44, de
1989, _aprovado em 29 de março último.
Nada mais havE'indo ã-tratãr, vou encerrar
a presente sessão, designando para a sessão
ordinária de amanhã a_ seguinte
~ORDEM

J:: lida a seguinte

O Relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução no 18, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado de Santa Catarina a emitir Letras do Tesouro do Estado Santa Catarina (LFfC), erri substituição a 19.908.864
Obrigações do Tesouro ·do Estado de Santa

·ae

~

Catarina (OTC).

DO DIA

1

Redação final do Projoto ele Resolução n"' 18l de 1989.

~

Sala das Sessões, 1O de abril de 1989. Mauro Benevldes, Relator.

Veto Parc:lal
-PROJETO DE LEI DO DF
N• 5, DE 1988

em

VotaÇão,
~turno úitfC:O, do veto- parcial
apOsto8o Projeto de Lei do DF n? 5, de 1988,
que dispõe sobre Os-vencimentos dos conselheiros. auditores e meinbros do Ministério Público _do Tnbunal de Contas do Distrito Federal.
Parte vetada: art. 4 <?

2
ANEXO ÁO PARECER

Redação
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção li)

Abri! de 1989

~

Projeto de Resolução

n• 18, ele 1989Fãço Sabei' que o Senado Federal aprovou,
nos termos do art 52, inciso IX. da Constituição Federal, e eu,
, Presidente,
promuJgo a seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 19, DE 1989

(Em--i'egime de urgência --art. 371, e, do
Regimento Interno)
VOtação, erri primeiro turno, do Projeto de
Lêí dO SenadO n<? 19, de 1989, de autoria do
Sen8dor João Meneze_s, que proíbe emissão

1101

de moeda pelo prazo de sessenta dias e dá
outras providências, tendo
PARECER, proferido em plenário, pela rejeiçiao do projeto.

3
Votação, em tuino único, do Projeto de Lei
da Câmara--n~-78, de 1986 (n9 1.945183, na
Casa de origem), que inclui o fotógrafo autônomo no quadro de ativldades e profissões
a que se refere o art. 577 da COnsolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.022, de

1986, da Comissão
-de Leg7slaçiío SociaL

-

4
Votação, em turno único, do Projeto de Re·
solução n" 15, de 1989, que autoriza o Gover·
no do Estado de São Paulo a emitir Let(as
Financeiras do T escuro do Estado de São
Paulo (LFTP), destinadas a substituir
272A2&000 (duzentos e set~nta e dois milhões, qual;rocentos e vinte _e ojto mil) Obrigações do Tescuro daquele Estado, que serão
extintas na forma da Lei n9 7.730, d~31 de
janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em pie-

ná_rio.

5
Votação, em turno único} do P_rojeto de Resolução n 9 16, de 1989, que autoriza o Governo do Estado do Rio Oran_cle do Sul a er11itir_
Letras Financeiras do T escurO do ~do do
Rio Grande do Sul (LFI'E - RS), destinadas
a substituir 114.957.107 rcento e quatorze milhões, novecentos e cinqüenta e s_ete _mil, cento
e sete)_ Obrigações do Tesouro _daquele Estado, que serão eitiotas na fprma da Lei n<?7 .730,
de 31 de janeiro de 1989, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário.

6

Discussã.o, em turno_ único, do P~ojeto_ d_e
Resolução n9 184, de_1988, de autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre o funcionamento do pecúlio do Senado Federal e_ dá
outras providências. (Dependendo de parecer.)-O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão_ às 17 horas e I O
minutod.) . ~
DISCURSO PRONUNCIADO PELO Sr.
ÁUREO MELLO, NA SESSÃO DE
3J-3-89EQ.QI:;ENIREOGEAREWsAO

DO ORADOR, SERIA P{}BlJCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ÁUREO MELLO (PMDB -

AM.

Pionuncüi o SegUinte discursO.) --$r.- Pres!R
dente, Srs. Senadores na sessã_o de ontem,
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tivemos a oportunidade de quase ver aprovado
o projeto de autoria do eminente Sr. Senador
Maurício Correa,- evitando a privatização- do
lJyd brasileiro bem como as emendas que

foram a ele apresentadas, visando precisamente a evitar também a privatização de outras entidades, conto a Empresa de Navegação da Amazônia S.A e a Siderama, que é
a Companhia Siderúrgica da Amazônia, Tivemos o ensejo de apresentar essas emendas
sustando a privatização, pelas razões que, na
ocasião, não pudemos aduzir da tMbuna, para
não prejudicar a rapidez da tramitação da medida, embora, por solicitação de verificação
do Sr. Senador Saldanha Derzi, Líder do Governo no Senado, tivesse a votação sido adiada
por falta de quorum. Em outras oportunidades, porém, já nos temos manifestado aqui
amplamente a respeito dos porquês da nossa
proposiçêo, que podem ser resumidos no fato
de que no Amazonas, - isso com relação
à Empresa de Navegação da Amazônia S.A.,
-não temos estradas, não temos vias férreas;
na Amazônia temos, como estradas, como
meio de transporte fundamental, no concernente a carga, e a passageirOs, os navios que
singram os nossos rios, que são estradas tranqüilas, porque não precisam de despesas
enormes para sua manutenção e, ao mesmo
tempo, oferecem um custo bastante mais barato e mais viável para que esse meio de transporte seja cumprido e exercitado normalmente.
Com relação à Empresa de Navegaçao da
Amazêmia SA, já relatei ãqui, incluSJVe,-Srs.
Senadores, episódios dantescos ante os quais
este afundamento do Bateau Mouche, que
tanto· escândalo provocou nos meios publidtários nacionais, passa a ser uma pálida amostragem do que é a violência da tragédia naquela J"e9ião, principalmente devido à gan~ncia
de certas empresas particulares, que não respeitam a necessidade do cumprimento dos
·horários, não atentam para aquilo que está
determinado pela capitania dos Portos com
relação às tripulações, não observam as datas
certas para a partida de suas embarcações
e, muito menos, lastreiam as cargas como
o devem ser rastreadas, para que elas possam,
de fato', ser trarisportadas com segurança através dos rios da nossa terra.
A Empresa de Navegação da Amazônia S.
A, por mais defeitos que possa ter, jamais
pode ser comparada com as empresas particulares de modo geral, que superlotam os
_seus navios, os seus bi!IIc._os,_ditQs, misteriosamente, de recreio até ~ e que não têm n!'lda
de recreativo- pais ali se aglomera uma fauna humana da mais diversificada, onde vemos
gente leprosa, tuberculosa, enferma, gente
saudáVel, numa mtstura realmente caleidoscópica, que lembra um gradil onde as reses
estão reunidas na maior promiscuidade e na
mais absurda das misturas.
A Empresa de Navegação da Amazônia S.
A, por outro lado, cumpre da melhor maneira
possível as determinações governamentais vigentes com relação ao "tudo pelo social". Porque não se trata, apenas, de uma empresa
comercial com finalidades lucrativas, mas

também, e prindpalmente, de empresa estatal
organizada com o objetivp de proporcjonar
um meio de transporte ao alcance da bolsa
do popular. E o que ela cobra barato em relação_ ao passageiro, ela desconta através da
cobrança de carga, através do frete, através
dos meios de arreCadação que lhe proporcionam uma situação plenamente satisfatória
·
e efetiva.
Os e~taleiro5; da Empresa de Navegação
da Amazônia SA, não têm preço. A cobiça
de alguns interessados para eles se volta de
maneira violenta, vulpina e egqcêntrica, se!'fl
preocupação com o bem-estar e com o progresso -dos ribeirinhos da região, dos moradores daquela área.
_
..
O nobre Senãdro Ronan Trto enfatizou que
õ preço- cobrado pela passagem na Empresa
de Navegação_da Amazônia S.A., é ínfimo, é
Irrisório. Atualmente já está em NCz$ 35,00
(trinta e cinco cruzados novos) de Manaus a
Belém ou viCe~vei--sa. De Manaus a Belém se
levam 4 dias de viagem e de Belém a Manaus
se levam 5 dias, por(Jue a embarcação está
subindo o rio, portanto, contra a correnteza.
Ora, Sr. Presidente, como entregar esse serviço vital, essencial a empresas como aquela
do Navio Sobral Santos que, defronte do porto
da cidade paraense de Obtidos, simplesmente
transportando uma quantidade fantástica de
pessoas muito acima da sua capacidade emborcou por desalinhamento de carga e por
excesso de passageiros, afundando e matan- do mais de 280 que-'afi se acumulavãm como
gado num curral?
No entanto, há um episódio que já tive ocasião de relatar desta tribuna, mas que vou repetir; PorQue naquela ocasião eu falava para
2 ou 3 Srs. parlamentares. O proprietário da
embarcação, que agora está trafegando entre
Manaus e Santarém, tir-ando onda de navio
de turismo, com outra denominação - se
não me engano, é "albatroz" - fo_i indicado
como assassinato e pasmem os Srs. Senadores: a.quela embarcação, no fundo do rio,-estava repleta de cadáveres; ele, então, para que
s._e_não visse o corpo de delito daquele assassino em massa, pagou ·escafariaiistas, Sr. Senador Ronan Tito, para abrirem o ventre dos
cadáveres, a fim de que o ar não entras_se
nos corpos submersos e eles não viessem à
tona.
Foi tã,o triste; tão darltesco, tão horripilante
o episódio, que um dos escafaildristas enlouqueceu. Pof -caUSa-_de-s5a loucur~ 'é que se
veio a descobrir tal prãtica deSse homem, que
Cstá preso e s_e encontra devidamente recolhido às prisões amazónicas.
O Sr. Ronan Tito -

V. Ex!' me permite

um aparte, nobre Senador Aureo Mello?
O SR. AOREO MELLO - Com prazer,
V. Bel'
O Sr. Ronan Tito- Estamos viv!!'!ndo um
momento muito tenso e muito difícil na política brasileira. Há pouco, conversava, em meu
_gabinete, com o Senador João üra, e o Senador, muito preocupado com a situação doBra~
sil, como todos estamos, dizia que vivemos
~uço

um momento de perplexidade, Acho que até
é pior do que isso: não temos uma coordenação maior no GOVerno, que chega aoponto
em que pensamos que _está acontecendo mais
ou menos aquilo que ocorreu muitas vezes
na ditadwa. Um pai da pátria quaJquer, um
desses secretários, diz assim: "tiVe uma idéia".
"Qual idéia?"- 'Vamos parar com a navega·
ção no Amazonas". Diz. Não conhece o Amazonas, não sabe da realidade do Amazonas.
O rio é a estrada lá, Confesso a V, Ex' que
estudei sobre a AJ;nazônia desde criança, mas
eu não conhecia a Amazônia. Não adianta ne~
nhum compêndio querer explicar aquilo ali.
Aquilo ali é uma realidade única no mundo.
Não tem comparativo~ Quando V"lmos que,
no momento, a pretexto de se corrigir déficit,
cortar embarcações, pura e simplesmente, é
de um simplismo tãO grande, Senador, que
não pode ser chamada nem de séria essa medida, porque não se fez um estudo aprofundado, não se pretendeu colocar nada no lugar,
pura e simplesmente vamos desativar.
E o povo como fica? V-& está abordando
o assunto como_sempre faz com proficiência
e com seriedade. Parabenizo V. EX'I' e peço
V. EX'I' que contií1ue a nos alertar sobre esses
problemas
ocorrem lá,. porque só wn ho~em da Amazônia coríhece esses problemas
çomo V. E:<-' Mas se V. ~ conhece melhor
do que nós, saiba também que após esses
esclarecimentos V. ~.terá toda a solidarie·
rlade da sua Bancada pàra "tomar todas as
medidas que V. -EX" ju!Qat necessárias. Parabéns a V. Ex' pelo pronunciamento e _conte
com o apoio de sua Banéada.

que

O SR. AaREO l'tELJ,.O .-Muito obriga·
do. Sei perfeitamente, j5r. Líder Ronan Tito,
que existe da parte de todos osSts. Senadores,
especialmente de V. EX"' e do nosso eminente
Líder do Gove:ino, _compreensão e boa yqntade em relaçãÕ aQs pro~lemas nacio~is.
Tenho certeza de qu~ ~~residente d_a,República não fará ouy(dos mouc~. como não fez
9 Sr. -Min!Stfõ dO -~an~iaffiento em .~~çã!J
ao problema da Enasa prinçipalment~.,

O Sr. Carlos De'Carii um aparte.

Peço a V. E><'

O SR. AUREO MELLO - Com mUlta
honra Sr. Senador CàrloS D'e'Carli.
.

O Sr. Carlos De'Carll- Solicito a V."Ext
esse aparte para enfatiZar a necessidáde da
Enasa-n-a nOSsa regiãO, ITisail.i:lo senlpré S_eria--dor, como V. Ex' bem ó conhece, que a E:naSa
é a única", repito,- empresa· de naveQaÇád na
Amazônia, Se corisiderarmos que na Amazônia não ternos estradas, que só é posSível se
transportar pessoas e mantimentos ou via fluvial ou via aérea, e que somente 0,2% da popu·
lação amazônica teria ·acesso ao transPorte
aéreo, liquidar a Ehasa, acabar com .a Enasa
setia Uma incoerência. A bem da verdád~ reconhecemos que a EnaSã vem trabalhando
com déficit há aluguns anos, mas déficit" provocado, imposto pela própria condição- da
Enasa, que é constitulda como empresa para
trazer benefícios sociais para a ãreã-. Exemplo:
as pas~gens da Enasa sãO- subsidiadas em

Abril de 1989
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t Só tirar o sy_bsfdio, _se o problema
é acabar com o déficit Oaro que a população
vai sofrer, mas sofrerá muito mais ses~ exlin·

40%.

guir a Enasa. Com essé.ã _4Q%_ ___r_etirados dos
subsldios, teremos uma Enasa forte, robuste~
cida, enfim uma Enasa que dê lucro, que ve-

nha trabalhar com aquilo que o Governo dese·
ja que as estatais trabalhem, ou seja, com_ resultados positivos nos seus balanços. Então
é muito simples: é acabar com o subsídio!

Se se mantiver o subsídio por mais tempo
a En-asa continuará a dar prejufzo. Agora extinguir a ún!ca empresa de navegação da Amazônia, no ímpeto de acabar com o Qéficit público
a incoerência, inclusive deveriamos propor ao

Governo federal que se a médio e longo prazo
ele pretende acabar realmente com todas as

empresas estatais, inclusive a Enas.a,! que crie
antes um programa de incentivo à implan·
tação de pequenas e médias ~mpresas de
transporte. O que Ji.ão se pode é deixar de
se transportar pessoas e mantimentos numa
região onde habitam alguns milhões de brasi·
leiros, única e exclusivamente porque essa
empresa vem dando um prejuízo provocado.
Era o que eu tinha a acrescentar ao brilhante
discurso de V. Ex" Tenho certeza de que todos
os nossos Pares aqui no Senado estarão conosco nesta empreitada de não permitir que
a ENASA cerre suas portas e suas ativldades
na Amazônia.

O SR.AUREO MELLO-Multo obrigado

a Y- EX', que é Um _prbfurldo conhecedor da
Amazônia, pelo seU bi11hante aparte. V. Ex!'
é Paulista e, no entanto, -dedicou-se z. Amazônia. Não é daqueles ql!le ficam na Capital,
olhando os automÓVeis ~ os aviões passarem.
V. EX' perlustra o interior, e· disso sou testemunha, conhece os recantos mais dist~ntes da
região amazônica, conhece. seus héWitant.es,
assiste-os, ajUda, coopera, é um verdadeiro
irmão que temos nesSa região.
V.' Ei" Sabe do- quanto me comovi quando
vi V. EXteielto depUtaClo federal pelo Amazonas
·e, J>6Si:eri0rn1énte, Seriador da República. Sabia que; com a experiêl'l.cia de um sulista, de
um cidadão acostumado_ com as modalidades
administrativas dessa área, V. Ex" ida colocar
a sua inteligência a serviço da região distante.
O Brasil nas suas áreas de um terço, evoltúdas e progressistas, ainda não entendeu que
essa é a região onde estão depositados o seu
futuro' e o s~li preSénte e, quiçá; o futuro e
o pl-eserite do mundo. No momento em que
se! itproveitarem as 'riquezas que jazem ador-'
ineê:Iaas, sobretudo, no subsolo da Amazônia.'..

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR. AOREO lVIELLO- Um momento
nobre· Senador, porque o Sena doi"_ Maurício
Co.n:êa já me havia s_olicitado aparte_ antedo_rm~te. Mas, em seguida, concede-Ic-ei ao nobr~ relator da proposição do Projeto Legislativo n<1 8.
No momento em que o resto do Br_asil compreender a importância, a riqueza, o significado social, económico e fmanceiro do apro-

veitamento e da exploração racional dos minérios e das riquezas da Amazônia, perceberemos que O próprio problema da pobreza, da
ITIIsérla, do empobrecimento,_ da precariedade
social, que vemoS em liõsso País. das gran!Je"S
desigualdades, terá desaparecido. E_ o Brasil
terá condiçõe"s, _inclusive, de assistir a outros
povos do mundo que -não estão nessa situaçãO. cjue é considerada privilegiada por outros
países, de sétima economia ,do mundo_. Tive
o ensejo, inclusive, de, palestrando com o Embaixador de uma das Repúblicas Africanas ve(
S. Ex" rir quando falavam na crise brasileira.
Disse-me ele: "--os Srs. não_ sabem o que
é criSe. CriSe brasil_eíia!, perrTiitam que eu sorria: um País que representa a sétima economia
do mundo!" E, no entanto, aquelas riquezas
aJi estão adormecidas. O Brasil sempre observou a Amazôni~ como -se fosse uma vasta
colónia, ao invés de implantar, ali, a sua industrialização, compensando a falta da densidade
demográfica da área. O BrasU parece que está
interessado, em que justamente, os pafses capitalistas do mundo venham e tomem conta
daquilo.
A privatização da Enasa implicaria, necessariéirrleri.te, nessa especulação a que me referi
e se, porventura, ela não for satisfatória isso
implicada na sua sucatização, porque isso está
previsto rio próprio decreto que estabelece esta priVatização. E"nã_o se pense, também, Srs.
Senadores, Sr. __Senador Maurício Corrêa, a
quem peço um instantinho mais para lhe proporc_ionar o aparte, que Isso se limita, apenas,
à Empresa de Navegação da Amazôni_a SA
A Siderama é outra empresa que está organi·
zada em _moldes de prdduzir aço e_ de in.;:lystriallzar a região como o precisa e o mere<;e.
(nclusive colocando ali, fabricados lá, os armamentos necessários para a sua própda defeSa,
já que o projeto militar que ali existe, embora
tenhamos, hoje em dia, um acantonamento
superior ao acantonamento do 39 Exército_, se
não tiver a cobertura dos habitantes da região,
devido à vastidão da Amazônia, não poderá
ser levado a bom termo.
A empresa Siderama é uma ·empresa qÚe
está dando lucro, que tem todas as possibi·
!idades de vir a se tomar a primeira grande
Instituição produtora industrial na região, permitindo que a Ar!_l~zônia paf!a para a emancipação e possibilitando a nós daquela área,
ter, também, uma produção industrial que,
.através ~quela região, ter, também uma produção industriaJ, através da mecanização que
supriria a deficiência humana que, infelizmen~
te ocorre, pelas dificuldades naturais de um
s:lima hostiJ, pelas adversidades decorrentes
de uma região selvática, que seria o último
capltulo do GênesiS_e que não atrartanto quanto aquelas que têm um clima ameno e já estão
com os parâmetros da civilização devidamente_ implantados.
Ouço, agora, o aparte do nobre Senador
Maurício Corre~. aUtor do Projeto_de Decreto
~gislativo n? 2.
O Sr. MauriciO Correa -Ilustre Senador
Aui-e6 -Mello, quero congratular-me, integralmente, com o pronundamento que V. Ex" faz,
--

----

---
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neste instante, e, ao_mesmo tempo, traduzir
a minha alegda por ter proporcionado a -posSibilidade do restabelecimento·- se o Plenário
vier aprovar- dessa empresa tão importante,
que presta serviços de transportes, sobretudo
às populações dbelrinhas. Ao apresentarmOs
o projeto de decreto legislativo, a nossa preoCupação central era a de que Uoyd Brasileiro,
realmente, constitui-se nUrria v"erdad_eira iristituição nacional Conheço relativamente bem
o-· Amazonas, estive lá vári'as" vezes, naveguei
em alguns dos seus afluentes, e ~i da _importância da Enasa. Sabemos que o países democráticos, tirando os países sOcialistas, s~bsi·
d.iam os transportes. Não será justo, exatamente, para a Amazônia, que ·o Governo, através de um decreto, venha a extinguir uma
empresa que vem prestando extraordinários
serviços a uma população sofrida e carente.
Por isso, Senador Aureo Mello, ao solidarizarme com V. Ex" e como at.itor dó -prôjetO, -quero
diz_er que darei o meu apoio ~ sua emenda.

as

O SR: AaREO ME!LO - Agr~deÇo
palavras de V. EX' Ainda com relação ao caso
da Siderama, a questão está amplãlnEmte" elucidada e amplamente corTipreendida por todo
o Plenário. A Siderama tem sido Posúi-à apreciação, à aquisiÇão de capitais -nacionaiS. lnfelizmente, os capitais nacionais não têm mostrado interesse pela compra desta empresa
que está com 97% de produção esquematizada Temos aqui industve um artigo do jornalista Arlindo Poria, que se intitUla: ''Mata-se
uma empresa que dá lucros!" S. S' diz o se·
guinte: "Como conceber-se __ _que se extinga,
atirando_ao desemprego centenas de operários altamente habilitados para suas funções
específicas, um.:,. empresa ca:pãz ~de gerar lucros em condições adversas, e que tem em
seu_ poder laudos técnicos de importantes firmas de projeção industrial, segundo os quais
terp plena viabilidade de funcionamento e rentabilidade automantenedora•·. E Jorge Alberto
Souto Loureiro, até algUns meses atrás Presidente da Associaçt!:o Comercial do Amazonas,
empresário, dos, mais respeitados expõe _em
artigo de 2 de janeiro de 89, intitulado_ "Side-rama, uma vis.ão do futuro"_ as razõ_es pelas
quais aquela empresa -não deve ser estatizada.
Faço questão que as autoridades governamentais demonstrem a boa vontade de que
dispõem, com esse espírito brasileiro generoso, ·personificado, nesta Çasa, por homens
do porte, da _estatura moral e_ intelectual de
um Rachid Saldanha Derzi, de um João Menezes e de todos aqueles q_ue estão colaborando
para um Brasil maior, a frn de legarmos _às
gerações futuras algo que pennita o progresso
desta Pátria,~ do qual tOdas as pessoas se apercebem, mas que é, sem dúvida, um epinído
e uma demonstração de quanto pode a harmonia universal.
O Brasil é a Síntese do mundo, é _a misCigenação, é a reunião de todos os povos deste
planeta Queremos prossegUir e ser futuramente um demoostr_ativ_o d~ própria natureia,
da solidariedade humana, da fraternidade, da
alegria, do riso, do otimismo, para o qual o
homem foi criado; -porque a dor é um acrés·
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cimo injusto e desnecessário, decorrente de
um estágio inferior do qual nos distanciamos
no rumo de um futuro que objetiva, antes de

mais nada, alcançarmos, na forma bíblica,
aquilo que está ali estabelecido, de que o homem foi feito à semelhança divina.
O Sr. Rachld Saldanha Derzi- Permite
V. Ex' um aparte?
O SR. AUREO MELLO - Infelizmente,
nobre Líder, o Senador CidSab6ia de CarvaJho

me havia solicitado aparte

anteriormente~ Ca--

so S. Ex9 desista em favor de V. Ex'...

O Sr. Jutahy Magalhães- Estou na fila
Sou o segundo da fila.
O SR. AUREO MELLO - Concedo o
aparte ao nobre Líder do Governo, este nobre
mato-grossense. portanto, amazônlco, que é

por causa de uma meia dúzia de empresas
de setores que realmente estão deservindo o
no_sso País. Mas quero me congratular com
V. Ex' pela brilhante defesa que V. Ex' faz.
Admiro--o há muitos anos nas Casas do Congresso.
O SR. ACJREO MELLO -Muito obrigado
a V. Ex" mas, nesse ponto, tenho a impressão
de que o Governo está mal informado. As empresas não são deficitárias, as empresas não
são deficientes.
O Sr'. Jutahy Magalhães- V. Ex' me perM
rriite um aparte?
O SR. AUREO MELLO -

aparte.

V. Ex' tem o
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milhões de brasileiros não podem pagar pelo
déficit da Eriasa, qúando 140 milhÕes de bra.sileiros estão pagando para que o sistema fmail~
ceiro tenhá o lucro que está tendo atualmente... Hoje, vemo_~ que h9uve Url) aumentO- de
40 bilhões de curzadOs das letras. Chegaram
às mão-s de quem? Às mãos das empresas
grandemente ·capitalizadas, ou então das em·
presas financeiras. Ai é que a sociedade está
pagan-do. É um preço- "altíssimo" de aumento
de 5% do déficit público. Por culpa de quem?
Por culpa dos ribeirinhos da Amazônia? Ve- _
mos que há uma diferençã. NãÓ somos contra
a desestatização, mas não podemos- permita-me alongar um pouco, Sr. Senador Aureo
Mel!o- permitir que se vedam empresas que
estão hoje estatizadas, como- se tivéssemos
uma fazenda com metade do terreno produtivo e metade arenoso, onde não se pudesse
plantar nada, dividíssemos a fazenda, -ficássemos com a parte arenosa e vendêssemos a
parte produtiva, como foi feito no caso· das
Caraíbas. Acho que se o Governo quiser desestatizar tem que trazer pa:ra o Senãâo Federal e para a Câmara dos Deputados a maneira
como quer fazê-lo, quanto vai ser a venda dessa empresa, para sabermos se isso interessa,
não ao Poder Público, mas à Nação brasileira.
Não é dando cheque em branco que vai resolver o problema. As ctíticas contra nós estão
aí nos jornais de hoje, mas continuaremos
agindo assim. Queremos. saber, caso a caso,
quais são as ne_cessidades para a desestatização e se isso vai convir'ao interess_e nacional
e não ao interesse económico de quem quer
que seja.

O Sr- Jutahy Magalhães- V. Ex' está
demonstrando claramente a questão das empresas lá da Amazônia O mesmo eu poderia
vras venham trazer um pouco de oxigenaçao
falar sobre a Frenave, no São Francisco. O
às esperanças de quantos desejamos ver aproque lamento, Sr. Senador, é ver a Uderança
vado, com a maior urgência possível, o projeto · do Governo interpretando o- pensamento do
do Senador Maurício Correa, com relação ao
Governo, dizendo que a sociedade, que os
Uoyd Brasileiro, e, conseqCtentemente, as
140 milhões de brasileiros não podem pagar
emendas que apresentei ao lado do Sr. Sena~
os prejuízos de uma empresa como a Enasa,
dor Almir Gabriel e ao lado do Sr. Senador
por exemplo, porqúe ninguém aceita o subsírepresentante do Estado do Acre, o nosso quedio a empresas que atendem meia dúzia de
rido Nabor Júnior.
pessoas. Sr. Senador; iSso me causa estranheza, uma certa perplexidade, porque há um
O Sr. Rachld Saldanha Derzl - Emidesconhecimento do Governo em relação às
nente Senador Aureo Mello, sabe V. Ex" que
questões sociais. Nós sabemos que este Gosou um fã inconcHdonal de V. Ext, porque há
verno se preocupa muito com essas questões,
muitos anos sempre admirei a inteligência e
• cultura de V. Ex' Realmente, V. Ex' vem a
mas chegar a e5;s~ ~>Çagero .de não reconhecer
ata Casa trazer o brilho desta inteligência e também a necessidade de _se atender uma
destzt cultura. Ouço com bastante atenção o -popUlação imensa da Amazônia, que depende
desse transporte marítimo, que foi esquecido
discurso de V. Ex' em defesa da Enasa e da
O SR. AUREO MEI.LO- Perfeitamente.
no desenrolar desses tempos! Nós nos dedicaregião amazônica. Realmente, V. Ex' dá deSenhor senador. Agradeço sensibilízado o
mos aos transportes rodoviários e esquece- aparte de V. ~
monstração a esta Casa da necessidade da
permanência da Enasa, que ê a compahhia
mos o ferroviário e o marítimo. Não posso
Tenho -certeza de que o senhor presidente
admitir que se chegue aqui com um decreto
que está prestando grandes serviços a toda
da República, que é homem puro e de boa-fé,
a Amazônia. Mas, de acordo com V. EJcl', na
in~onstituciona) .e~ngÇiinpç empresas, sem
wn poeta- modéstia à parte, como este moque se criem condições de, no lugar dessas
defesa em que V. Ex' faz da Enasa, devo dlzer
desto ddadão que lhes fala --sabe muito
erJtpreSas,.fazer âl9uma coisa para atender às
o ~e: não é justo, e não será justo, e
bem que existe uma diferença naquele conti·
necessidades das populações ribeirinhas.
n6:J ir6. mais acontecer, que o resto da socienente amazónico, porqlle a região amazónica
da::le brasileira pague pelos erros de adminlsAcusam o Congresso Nadonal, de não aceitar
não pode ser comparada com o restante das
~ de companhias como essas que estão
desestatiZação nenhuma, que somos contra
regiões brasileiras. Sempre digo que quem
lf. como o Uoyd, que estão dando prejulzos todas as medidas que procuram acabar com não conhece a Amazônia de perto, de viso.
.l sociedade brasileira. Não vai pagar não. Não
essas empresas. Não é assim, Sr. Senador.
as suas pe_culiaridades, não pode dizer que
O qUe rtão aceitamos é a forma com que
acHanta a presençà nas galerias, com palmas,
conhece o Brasil. O BraSil realmente, pela sua
e defesas por parte de Srs. Senadores, eno Governo quer fazer essa chamada desesta- extensão lerritoriéil!_ se divide em __reg1õ~s tã_o
quanto o resto da sociedade brasileira, 140
tização que, na realidade, é a extinção de emdiferente~ que não há s'entido em um indivíduo
milhões de brasileiros estão pagando por espresas, quando não se procura, nesses casos
fazer uma lei. uniforme,· atingiitdo a tcidOS os
ses erros e esses desacertos. Isso não é justo. -específicos, Colocar alguma coisa no lugar do
segmentos da Amazôrúa. V. E#- qUerem um
Isto tem que acabar. E-se não acabar, o Brasil
que existe, Se o Goyertto achar que 'a Enasa
exemplo? Nós temos_ o Plano Verão. No entan·
não entrará no caminho do _desenvoMmento,
dá déficit e que o déficit público pode ser comto, na Amazônia é invernei Como -existe Ol'lado progresso, do equilibrio de suas finanças.
batido com a sua extinção, deveria chegar aqui
no Verão se_rtaAmazônia estamos no inverno?
Entendo da necessidade, e todos devemos
já que tem que trazer o assunto ao Congresso
Realmente, esse Plano não devia atingir a
Nacional. e mostrar que no lugar da Enasa
entender, e estou transmitindo ao Governo esAmazônia.
se pensamento, da continuidade dessa:s emalguma_0>isa ~ura:_iria para esse atendimento.
O Sr'. ctd Sabóla de Carvalho- Pennite
presas, mas com uma certeza de que o Goverc-'0- SR. -AtiREO MELLO- Não há déficil V. Exf _um aparte?
no não irá colocar mais dinheiro lá não. Eles -V. Exi' está mal-informado.
tratem de administrar, tratem de_conduzir bem
O SR. AUREO MELLO - Com ~mUito
O Sr. Ju~y Ma~es-Se o Governo
as suas empresas. mas não é o resto da sacie~
prazer, nobre Senador Cid Sabóia de Catvalho.
comprovasse que havia déficit...
dade brasileira a ~gar por aquele desacerto
o sr.-Cid sabóla-de CarValho~ -Nobfe
por benesses que -porventura façam subsiO SR. AUREO MELLO- Não há déficit
Senador Aureo Mello, embora muito rouco
diando passagens. Acho que deveríamos ir
hoje, n_ão poderia debcar de apartear V. Ex!',
O Sr'. Jutahy Magalhães- ... e que podepara a realidade. O Brasil tem que viver a sua
para dizer que está. o Representante do E.Stãdo
ria ser provocado por tarifas que sio dfrfgfdas
realidade, tem que gastar o'que tem condições
de gastar e não pode afundar-o resto do País pelo próprio Governo. Enl6o, folor que 140- do Amazonas cumprindo exemplarmente a

Rachid Saldanha Derzi. Espero que suas pala-
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O Sr. Olavo Pires- E o nosso Estado sem a empresa de transporte. Mas V. Ex' falou
lhe é grato. Mas, Senador, a Enasa, todos nós, numa outra emerida, também de autoria de
a impressão de que o Uoyd Brasileiro tem,
principalmente amazônidas, sabemos ser V. Ex!', sobre a não-extinÇão da Siderama.
para o sistema de transportes do Brasil, amesuma empresa indispensável àquela região, O caso da Siderama é curioSo porqUe primeima importância que o Banco do Brasil para
que presta serviços aos ribeirinhos, àquela ro, a Siderama é a única empresa siderúrgica
o nosso sistema fmanceiro. O projeto de_ autogente hwnilde, àqueles anónimos brasileiros da Amazônia Ocidentd; segundo. a Siderama,
ria do Senador Maurício Corrêea é, acima de
que vivem relegados-pelo pr6prio poder regioR na minha opinião, não _é estatal; 75% das
tudo, patriótico, tem aspectos sociais_ profunnal e federal ao abandono, ao desalento. Que- ações da Siderama pertencem a militares,
dos e visa a evitar uma privatização sem senro hipotecar a mfnha solidariedade à posfção centenas de milhares de acionistas brasfie_iros;
tido e que resultaria em grandes prejuízos para
de V. Ex" predispondo-me inclusive cerrar filei- terceiro, incrivel, a Siderama não está dando
o Brasil, para os cofres públicos do no~ País.
ras junto a V. ~. com relação ao problema prejuízo, ela deu lucro. Pelo menos o ba1anço
Além do mais, há o lado histórico: há entes
da Enasa. Temos eni Rondônia a Enaro, Em· --da Siderama que tive oportunidade de ter
públicos na administração nacional c[ue se inpresa de Navegação de Rondônia, também acesSo pelds jornais apresenta--lucro. Então,
tegram dentro da noss<I_História, dentro do
deficitária. Ela é deficitária não porque a em- J?Of que extinguir a Siderama se é a única
evoluir administrativo do País e dentro da es-presa em si assim o seja; é d~ficitária primeira- empresa siderúrgica da região, se indiscutisencialidade com que se éxamina a_existência
mente por falta de competência, por falta de velmente é absolutamente necessária_ para. todesses órgãos. V. Ex!' defende as suas duas -honestidad_e. por falta de segurança na sua do e qualquer pmgranfa de construções da
emendas às quais ontem, ao prolatá-las, dei
região amazónica e principalmente da Amaoo11-du_~ãq, Se partirmos para essa privatização
parecer favorável, por entender que S. Ex',_ o' _galopante que estão querendo implantar no zõnia Ocidental, por(}ue é a Siderama que proproponente, rea1mente tinha razão na defesa
País... Veja V. EX, por exemplo, todo o Estado duz ferro para construção na região e__ se a
do seu estado e na defesa de sua região. É
de Rodônia tem conhecimento da negociata Siderama não está darido -prejuízo? .Não estou
interessante, Senador Aureo Mello, porque esque o Goveritador çit: _Rondônia, Jerônimo entendendo. Deve ter havido alguma informatamos falando sobre essas duas empresas da _Santana, está implantando no Estado._A cor- - çao equivocada ao Palácio do Planalto para
Amazônia, no momento em que essa região
rupÇão se implahtou no Estado de Rondônia; levar a Siderama a nível de outras empresas
do País está nos jornais do mundo inteiro, _estão querendo mercadejar, negociar a Cera. eStatais q-ue efetiyarrieiite precisam ser extin·
com preocupações que são manifestadas inCentrais Sé.tricas de Rondônia, por 35 mi- tas;- porque eStãO da_ndo prejuízos ou porque
clusive em outros parlamentos e não apenas
lhões de dólares, sendo que o seu patfimônio não cumprem os seus objetivos sociais que
Nacional. A Amazônia necessita de crescer,
está avaliadO em mais de 400 mill;:lões de dóla- -as vezes sãó absolutamente n~cessários para
de estnJ.ttu'a, roais do que estrutura, de infrares. Vejam, Srs_. Senadores, o.a~surQg que se o desenvolvimento e atendimento- social de
estrutura, e seria absurdo deixar os ribeirinhos
está cometendo no nosso País. Estão tentan- uma d€terinin-ada região ou de um determida Amazônia sem urna possibilidade de um
nado seguimento da sociedad_e. é; @o incrivel
do, em Rondônia, arrendar o Hospital de Base,
transporte regular e responsável. Sabe V. Ex"
a prop-osta âe extinção da Siderama quanto
que é a única unidade hospitalar que presta
dos acidentes já registrados no Arn~onas, acida Enasa, porém, com um agravante, estão
assistência ao_ carente do nosso Estado. Como
dentes advindes da i(responsabilidade, da
muito bem disse agora h~ pouco o Senador tentahdti"~rtgulr uma empresa que está daninobservância das regras das autoridades Jutahy Magalhães, não podemos ficar aqui ag.. do lucro. É um negócio que tem que se(' multo
competente. Daí por que louvo V. EX' no prosinando cheque em branco para Cd.1ovemo - bem explicado. Era este o-aparte, complemennunciamento que faz esta manh~ aqui rio SeFederal para ~s privatizações absurdas que tando ao at);:ute anterior dado ao brilhante disnado Federal.
tentam implantar no País. O que se tem que curso de V. E.o
fazer não é privatizar; o que se tem que fazer
é moralizar essas empresas, porque elas pasO SR. ÁUREO MELLO- Muito obrigaO SR. ÁUREO MELLO - Muito obrigado, nobre Senador Çi_d_S_a_QQ@_de Carvalho.
sarão a ser rentáveis: E se formos partir, nobre
do. Srs. Seiiadores, acabamos de ouvir dois
Sen®or, ~e formos C6ntinuãr danÇo ênfase apartes àe empresários._..
Concedo o aparte ao nobre SenadOr Olavo
a essa onda de privatização, por que não privaPires e, em seguida, ao Senador Càrlõs De'
O SR. PRESIDENTE (Antônio Luiz Maya)
Carli, lembrando que a Presidência já advertiu
tizarmos, então, o Pa)ádo do Plait~to? Por que
que o meu terrtpo está esgotado,
não privatizarmos os Ministérios, entregá-los -Nobre Senador Aureo Mello, a Mesa deseja
para uma equipe de executivos realmente lembrar qué o tempo de V. Ex', não obstante
O Sr. Olavo Pires- Nobre Senador Áucompetentes. Talvez seJa essa a solução para a importância do assunto que está tratando,
reo Mello,_ com o devido respeito dos nobres
já está ultrapassado em 3 minutos.
resolvennos os problemas do País.
companheiro~, dificilmente tenho oportunidaOSR. ÁUREO MELLO-Muito obrigado
de de ver na tribuna V. Ex! que, transmite atraO SR. AUREO MELLO- Muito obrigavés de 51,1a sabedoria,..
a V. Ex', Senador Oiavo Pires.
do. V. Ex" me faz lembrar o saudoso Antônio
Oúçó, aSOra, ·o eminente SenadOr Carlos Carlos Ribeiro de Andrada que, segundo reza
O SR. Amteo MELLO - Bondade de
_De'Carli.a tradição, quando o orador era muito fastidiov. Ex'
O Sr. Carlos De'Carll- Na realidade, so, dizia, "Sr._Deputado, o tempo, esse amigo
O Sr. Olavb Pires- ... do seu pronunciaquerido Senador_Áur~ Mello, quero compleR do homem, passou, e V. Ex'- tem apenas um
mento, grandes ensinamentos a to-dos nós. _
mentar o meú-aparte anterior. Falávamos, no minuto, ou já ultrapassou um minuto do seu
Corroborando com a sua colocação, com relaprimeiro aparte, sobre" a Enasa e esclareceu-se teínpo", e quando gostava do cUscurso, dizia:
ção à privatização da Enasa, a extinção da
aqui que a Enasa, realmente, não pode ser "Sr. Deputado, o tempo, esse inimigo do hoEnasa, V. EX', cOmO áma:Zõnida nato que é,
privatizada ou extinta, ·sob pena de se colocar mem, avançou, e V. EX' dispõe apenas de um
com muita honra para mim, representante de
miriuto". -- --a
Amazónia numa situação de absoluta falta
Rondônia, pois V. Ex" nasceu nO Estado de
Com a liberdade e a bondade de V. Ext,
de
transporte
e,
o
amazônida
sem
nenhuma
Rondônia...
condição de abastecimento, porque a Enasa na certeza de que V. Ex~ considera o tempo
O SR. ÁUREO MEJ.LO- E tive a honra,
ê, indiscutivelmente, a únfca empresa de nave- como um iilimigo do homem, não pelas qualidades dO Senador que lhes f~a, mas pela afinide denominai·? Estado, que se chamav.a Guagação o[ganiiada na Amazônia, e está dando
dade eletiva que exl~ entre eStes dois modesporé, e por um projeto meu, se não me engano
pr'ejufzo, porqUe-esse prejuízo é programado,
subscrito \pelo Senador João Menez~s. mu·
ou seja, o Governo subsidia 40% das passa- tos suplentes titulares, tenho certeza de que
dando o nome de Guaporé para Rondônia,
gens. conseqüentemente, no momento em V. Ex' permitirá que, ao encerramento destas
palavras, dê oportunidade e tenha_ oportuni·
e até hoje vigora, e é um grande Estado. Batizei
que se tirar parte desse subsídio ou todo ele,
dade de ouvir a palavra sempre sábia Qeste
quem me balizou. Isto é, com o sacramento -- V<siHse penalizar, indiscutivelmente, o amazô·
da Câmara.
nida, rnas muito mais penalizado ele ficaria _ companh~iro de quantas lides parlamentares.

elaborar a defesa que agora nos oferta. Tenho
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deste verdadeiro irmão que sempre foi o Sena~
dor Ney Maranhão;

era da" não seria o regime ideal para o nosso
País, tantos exageros eu vejo serem _come-

O Sr. Ney Maranhão _Muito obrigado,
Senador Aureo Mello. V. Ex' está trazendQ, nesta manhã, para o Plenário do Senado Federal,

tidos. Porque todos os males da República,
atualmente, são atribui dos a José Samey. A

um assunto de muita importânda para todos
nós, principalmente para a economia nadona!. Eu, por exemplo, sou favorável, sempre
me bati pela privatização das empresas nadonals. No meu entender, a maioria dessas estatais é a causa principal do déficit público deste
País. Em países como a Inglaterra e, principalmente, a Espanha, de governo sodalis~. está
sendo passada para a iniciativa privada a maioria das empresas estatais que _dão prejuízo.
Muito bem disse aqui 0 Senador Jutahy Magalhães: não podemos dar um cheque em branco ao_ Qoverho-; para simplesmente mandar
vender qualquer empresa estatal No Brasil,
temos empresas es.ta_tais_ de segurança na ciona!, em áreas imensas do nosso território que
são de importância fundamental para 0 desenvoMmento de uma. região, como _é _0 caso
da Enasa. TernOs empresas, como a Cabal,
que São imprescindíveis para 0 abastecimento
do País. Não como- ela_ está sendo administrada J:: uma empresa que foi criada na época
do Dr. Getúlio Vargas era o SAPS, Serviço
de Alimentação da Previdência Social _ em
que havia poucos produtos para abastecer po~
pulações mais carentes. Uma empresa dessas
Dão pode ser, de fonna alguma, privatizada.
EJa atende a áreas, como a Amazônia, onde
os navios que_ abaste{:em passam dois, três
meses para chegar lá em cima, no Cruzeiro
do Sul, aonde as empresas privadas não vão.
Então, são empresas que têm um fim social.
Ternos que estudar este assunto com cuidaddo, mas, no meu_ entender, uma grande maio~
ria dessas empresas tem que_ s_er privatizada,
porque o déficit público está nelas. Não é 0
caso da Enasa,- não é 0 caso da Cabal, não
é o caso de tantas outras _que devem _vir para
o Plenário do Congresso Nacional, para nós
estudarmos e privatQannos aquilo que for necessário. Parabéns ao nobre Senador Aureo
Mello pelo assunto _de grande importância que
está neste instante defendendo do plenário
do Senado da República.

no passado ê a4ibuída a José Samey. Tudo
que se fez de irripróprio, de inadequado, dufante -fuilt6S -anos de administrações anteriores, o culpado _foi este maranhense que está
aí. Culpado porque S. EX' está tentando fazer
uma ferrovia na direção do Norte; culpado
Porque S. Ext libera os populares, os trabalhadores, para as suas greves e os seus movimentes sem sequer reclamar; culpado porque
há urna ansiedade de mudança que, infelizmente, aiilda não permitiu ao Br~s~ analizar,
do plano histórico, devidamente, a posição
singular desse jovem a quem conheço e a
quem admiro e cuja largueza de coração, muitas vezes, é ilaqueada por aUXIliares que desfiguram a sua administração e não permitem
que S. Ex' possa imprimir um governo autenticamente sentimental e absolutamente sensfvel, do qual seria capaz e do qual é capaz,
contrariando, sem dúvida, o interesse deste
Imeriso País.
-Quem não sabe da dificuldade que é administrar? Nós, Senadores da Republica, a todo
instante, estamos vendo amigos nossos, amigos ve]hos, _que se magoam, que se queixam
de que- não lhes estamos dando a atenção
devida, quando, em realidade, nós não pode~
mos nomear, nós não-podemos gerar empregos, n6s não podemos atender, como gostariamos, aquilo que seria permitido a todos nós,
em relação aos nossos patrícios e aos nossos
correligionários.
Sr: Presideilte, quero dízer, enfatizar e sublírifuir que aS empresas- da Amazônia, que os
organismos administrativos da Amazônia não
podem ser analisados em parâmetros europeus, ·não podem ser analisados, sequer, em
parâmetros sulistas, eles têm que ser analisados singularmente, através de conhecimento
api"OfUndado daquela terra, daquela região.
Somente quem morou na Amazônia, somente
-quem conhece as suas peculiaridades, semente quem observa aquelas caracter'tsticas,
somente quem respeita, sobretudo, o enonne
sacrifício do ribeirinho, do hinterlandino, do
mora.dor da grande selva é que poderá legislar,
proficientemente, sobre a Amazônia.
Não queiram legislar sem ouvir os represen__ tantes amazónicos, s_em ir lá, sem se aperceber
__ do que é a dificLildade de viver naquela terra,
_ num clima hostil, difícil e com as distâncias
-quílOmétricis ímpedindo, geralmente, o bom
____ _exercido do progresso e_ a realização dos empreendimentos a que nos propomos.
Srs. Senadores, eu lhes peço: não privatizem
-essas empresas porque elas não são defic!tárias.
São empresas que representam não somente a estabilidade do progresso da região
amaz6nica, porém também, o futuro do Brasil.
_Tenho a certeza de que os Uderes govemamentais nesta Casa farão sentir isso aO Senhor
Presidente, seni admitir a interferência claqueJes_ _sepultadores de papel que, muitas vezes,
-o cercam, sem admitir, que aqueles maca·

O SR. AOREO MELLO- Muito obrigado

a

v. Ext.

-

Concluo, Sr, Presidente, agradecendo a liberalidade de V. Ex", concluo agradecendo a
bondade dos Srs. Senadores em escutar este
modesto caboclo lá das beiras do barranco
de Porto Velho e das margens do Rio Guaporé,
lâ na distante Santa Eé, que V. Ex-, Senador
Oiavo Pires, conhece perfeitamente e não duvida que o Senador Carlos De' Carli já tenha
perlustrado aquelas plagas.
A verdade é esta: tenho_ sido- e invoco
o testemunho de todos os Srs. Parlamentares
- um defensor do Presidente José samey;
tenho sido um defensor dessePiesidente cândido que pela .st!ia bondade e_ pelas circunstâncias dramáticas com que assumiu a Presidência da República, tem sido o pára-raios
de todos os -descontentamentos nacionais, às
vezes dando_até a impressão de que a demo~

culpa por tOdoS Os erros que se cometerai:n

queadores da verdade e desvirtuadores dá realidadfl das coisas venham inteiferir para preju·
dicar aquela região.
Muit_o _obrigado,. Sr. Presidente. (Multo J:>em!
Palmas.)
D!SCC/RSO PROI'/(Jf'/CIADO PELOSR.
JOÁO MENEZES /'IA SESSÃb DE
514189 E OOE, Ef'/TREG(JE A REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POS7ER!ORMEIYTE.
OSR. JOÃO MENEZES (PFL-PA Pronuncia o seguinte discurso.) .,--Sr. Presidente,
Srs. Senadores: há algwn tempo vimos mani~
festando, no plenário do Senado e através dos
meles 9-e comunkação, nossa preocupação
constante em relação ao problema social brasileiro. E, cada dia que passa, fatos ocorrem
e fazem com que fiquemos mais preocupados
e atentos com o qae está ocorrendo.
Hoje, por exemplo, o Jornal do Brasil, em
sua primeira página, diz: "~greves que ameaçam matar" . .É, realmente uma noticia trágica
que diz o seguinte:
A- greve selvagem doS ferroviários _do
Rio, desencadeada de surpresa, na hora
do rosh, apanhando desannada uma po·
pulação de algumas centenas de milhares de pessoas, num primeiro momento
pareceu o paroxismo na cadeia de greves
contra o povo que têm se sucedido no
País.

Esta greve, lançada; assim, de repente, levqu
ao hospital mais de_ 30 pessoas feridas ãté
uma certa hora da noite. Também outras devem ter sido feridas que não foram ao hospital
Viram-se ônibus esbandalhados, com fotografias nos jornais, vidraças quebradas a pedradas e o _povo sem nenhuma garantia. Isso está
acontecendo todos os dias.
Temos advertido, desta trlbuna, para esses
fatos. Parece~ me que nos estamos habituando
com eles e ac~a_mos nofr'Qal, emboranão procuremos saber a que objetivo chegaremos.
Não foi só no Rio de Janeiro; em Recife,
o fato foi mais grave, segundo o noticiário

doJB:
Os médicos pemambucanos em greve. Ali, em sucessivas assembléias de seres·adultos e portadores de diplomas uni~
versítários, aprovou-se uma prOPosta que
desponta como favoríta no campeonato
da barbárie- simplesmente, os médicos
decidiram que, se o Governador Miguel
Arraes não retirar os policiais que cercam
o Hospital da Res~uração, paralisarão
também seu _atendimento de emergência, a Unidade de_Terapia Intensiva, e, de
quebra, a hemodiálise do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado.
Ou seja: chegou-se "greve com refért$.

a

Como se ~ê. Sr. PréSideiité e Srs. Senadores,
a Nação verifica tudo isw ~@rrecic;la.._Qúe
providências tomar? O qUe s_e pode fazer? O
que VemOs é fomentarem-se todos esses fatqs
em todos os setores da vida pública.
O jornal O 0/obo, de hoje, diz: "Polícia ~ata
12 e prende 42 na Vila Aliança", e mais: "32
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feridos em quebra-quebra na Central do Brasil
do Rio de Janeiro".

Então; pergunto: onde é que estamos e parã
onde é que marchamos? O que está faltando?
De que se preclsa? o-nde está a responsa·
biiidade dos homens? E-ao lado de tõda essa
situação, vemos a atuação política também

disforme, sem nenhuma orientação, sem nenhuma segurança.
O Globo de domingo, sob o título "Convocação", publicou editorial de responsabilidade

do Sr. Roberto Marinho, em que retrata, de
forma séria, aguda, a situação dos Partidos
Políticos. lnida esse editorial da seguinte maneira:

Convocação
Roberto Marinho

Nas vésperas das eleições presiden-

ciais, a maioria silenciosa da Nação assiste, constrangida, ao espetácuJo de perple-

Esse estado de perplexidade, em que se encontra a vida pública brasileira, leva-nos a uma
preocupação profunda. Achamos que se não
houver idéia, se não houver capacidade para
união de todas as forças que cuidam_ da livre
iniciativa, nos Partidos como PMDB, PFL, PTB,
PDC e o que Sair dessa briga do PMDB que no meu tempo eram considerados autênticos e moderados, agora não sei que nome
têm-- o qoe sobrar dessa luta, deve-se juntar
tudo. De outro lado, existe também a extrema~
direita, tem o Sr. Caiado; então, junta-se tam_bém o Sr. Caiado, pega-se o Sr. Aftf, que está
brincando de candidato em São Paulo, para
que também venha para cá. Devemos juntar
tudo e escolher um nome, uma pessoa que
nos possa representar e, na realidade, servir
de garantia ao povo brasileiro. Porque o que
está acontecendo é que o povo está ficando
sem saber o que fazer. O povo não tem mais
uma orientação, porque a cada dia :5urge uma
novidade, e a cada dia ninguém decide coisa
alguma. Fazem -- se çonvenções, fazem-se
reuniões, e não se se chega a um ponto determinado. Nà-o se pode forçar, a esta altura dos
acontecimentos, ou fazer descerem "goela
abaixo" candidatos que não têm mais reper·
cussão popular.

xidade proporcionado pela elite política
do País abrigado no PMDB e no PFL.
largamente majoritários no Congresso e
que, ainda no último pleito, alcançaram,
em conjunto, mais de 40% dos v.otos.
Este é um assunto que nós também, até
seguidamente, temos abordado, e vamos ficar, daqui por diante, observando, para ver
o que acontece, porque esSes dois grandes
O Sr. Leite Chaves - Permite-me V.
Partidos não encontraram nenhuma solução, EX' um aparte?
nenhum caminho. Já se pensa nõvamente em
uma solução da crise política e, nesta altura,
O SR. JOÃO MENEZES- Com prazer,
apresentar emenda parlamentarista! fsso até
parece brincadeira! Em lugar de se procurar nobre Senador.
um posicí6natneilto sério, correto, que venha
O Sr. Leite Chaves - Cheguei agora a
realmente dar solução política ao País, criam- plenário, e vejo que V Ex? está fazendo uma
se novidades, como se estas fossem meJhorar apreciação acerca do comportamento político
a situação; piora!
_ _
nacional, da,s composições possíveis para o
Está aqui no jornal de hoje que há um grupo próximO pleito. V. ~fala sobre o meu Partido,
de parlamentares falando novamente da o que me deixa muito feliz por mostrar que
emenda parlamentarista, esquecendo-se de é um Partido demoçrátiCo: embora V. Ex" perque, há poucos meses, se_votou rio Congresso tença a outro Partido, entra no nosso e dá
contra ela. Quer dizer, a Emenda Parlamen- suges_tóes louváveis. O que caracteriza um
tarista foi derrotada no CongreSso. A nOva- Partido democrático é isso, somos uma Casa
Constituição nem aplfCáda ainda está, porque pertencentes a todos. Mas sabe v_. Ex& que
suas leis não foram feitas, e já se está encon- somos um Partido democrático, com grandes
trando, como saJda, uma forma de apresentar quadros, um Partido que nasceu da ansiedade
emenda parlamentarista. Não estou entenden- popular externa nas ruas. Então, o nosso Pardo mais nada! Acredito que os homens da
tido não tem dono, é no consenso· qUe decide.
Política estão perdendo o senso da oportu- A questão que V. fr colocou, de louvações
nidade, estão deixando correr o posiciona- sobre o Governador Orestes Quércia e criticas
mento político sem nenhuma solução.
ao Deputado UJyssses Guimarães, não sei
com que intençao foi feita. Quer dizer, criticaA nossa preocupação é que;·a cada dia que
m·ós- e elogiamos_. Como já disse ·certa vez,
passa, nos aproximamos mais da eleição,
marcada para este ano, para Presidente da
aqui, com relaçilo a Tancredo Neves: uma
República, e o que se fez? O 'QUe se marcou? -grande vaia ele ~ecebeu na antevéspera do
O que se determinou? Em São:Paulo O que
se-u sucesso cotnb candidato a Presidente. O
acontece? O Candidato do PMDB, o nosso
Governador Orestes Quércia, decididamente,
companheiro Ulyss_es Guimarães, sofre desnão quer ser candidato a Presidente da Repúfeita de toda ordem, a todo momento. Presenblica. S. Ex~ acha que teve grandes dificul·
ciei lá, no dia da inauguração do Memorial,
dades nesses dois anos, não fez ainda um
governo c_onsagrãdor, mas se consagrará Qo.
em São Paulo, fatos estarrecedores, que não
sei como ainda S. Ex" tem paciência e força
vernador de São Pau/Õ nos próximos dois
para aguentar e manter sua candidatura! Das
anos. Resta-nos outros e, em última análise,
temos -Ulysses GUimarães. Estou quase coO~
manifestações de anteontem, em São Paulo,
para Ulysses Guimarães, quem foi o homenavenciçio de que se Ulysses Guima~ães mangeado? Foi o Sr. Governador Orestes Quércia,
tiver sua candidatura, será um dos grandes
segundo o noticiário dos jornais.
Presidentes do Pais. E vou dizer por quê: nunca
Então, o que é isso? Por que n"!o resolvem,
um País Céll'ecéu tanto de um UlysSes Guimanão determinam logo o que pretendem fazer?
rães quanto agorál Saímos de um longo regi-

Terça-feira 11

1107

me militar, ao qual pertenceu V. Ex"._Depois
de uma Constituição recente,estamos ·nuri-)
períódo de instabilidade legaL Então, queremos um Presidente que tenha tranqüilidade
para conduzir este Pais e que pertença a um
. grande Partido, para que possamos dar dimensão a esta Constituição, através das leis
suplementares e ordinárias. E quero dizer a
V. Ex' o seguinte: estou preocupado com a
quantidade de candidatos ruins, o que jamais
houve_neste Pais. Veja V. Ex~ o que ulna ditadura faz: estamos_agora· num qliadro_democrático, candidato em quantidade e ninguém se
entusiasma com eles: uns, verdadeiros outsi~
ders; outros, são donos de Partidos; outros
mais, são caudilhos e alguns outros são donos
de analfabetos. E o pior -é que uma pélrte da
Nação espera o milagre de eles resolverem
os problemas do País, quando o grande milagre _que o analfabeto pode fazer é alfabetizar-Se. Mas quando eu digo analfabeto não
ofender nfnguém, pois qualquer um pode
ser !?residente. Mas num País com grandes
problemas, mesmo pata homens experientes
é difidl, imaginem cairmos nas mãos de pessoas dessa natureza? Então, é o processo democrático que é- doloroso. A criança s6 nasce
sau~vel e determinada quando o parto é doloroso. Não é só indicar; a sociedade tem que
refletir, amargurar-se, tem que parttcipar, tem
que opinar, e o mais impOrtante: ela tem que
ser responsáVel, inclusive quando elege Senador sem qua1ificação para esta Casa ou para
o COngresso. É a sOciedade que- elege, logo,
ela é responsável. É preciso que haja essa ,
angóstia. Digo a V. Ex!' que estamos cotn esse
problema do nosso Partido mas Isso é uma
coisa normaL Nos Estados Unidos, a angóstia
é maior, os candidatos saem em enxurrada
pelo pais todo, fazendo campanha prévia e
no futuro é o que deve haver em nono País.
Então, o candidato indicado de cima não é
passivei. Há que sair dessa angústia, dessa
partiCipaÇão em que se misturam povo e mili~
tantes~ o próprio povo vaiando, elogiando. O
que faz do político um homem diferente, que
acerta, às vezes, onde outros erram, é essa
vivência, esse fato de passar por vicissitudes
de aplausos e de vaias.
O SR. JOÃO MENEZES -Muito obrigado a V. Ex", Senador Leite Chaves, pelo seu
aparte que ajuda a tese que defendemos, mesmo porque reconhece que estamos cheios
de candidatos ruins. V. f:x:\' sabe que os candidatos estão ruins. E o que estou dizendo é
que não chegamos a um ponto determinado.
O Sr. João Lobo- Qual o candidato ruim
que existe por aí?

O SR. JOÃO MENEZES- Quem disse
foi o SenadOr Leite-Chaves c:iue os candidatos
são rUins. O que digo é que os candidatos
não têm votos, e isso é diferente de ser candidato ruim. S. _EX' disse-que são ruins.
Há outro aspecto: O Senador Leite Chaves
fala erri democracia Será que o quebra-quebra na Central do Brasil é democracia? Será
que a arrebentação de trens, quebra de õnibus,
invasãO -de casas é democracia? Paralisação
de hospitais é democracia? Acho que não!
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O que me preocupa é que, realmente, o PMDB
não sabe governar. O PMDB não governa. Entrou para o Governo e acabou! O PMDB traz

a marca da velha UDN. Chegou ao Governo,
pronto, acabou! _O PMDB é um Partido, é um

parceiro bom para a luta, para criticar, para
ir ao palanque, mas para governar é zero. Tive-

mos exemplo: a Nova República foi entregue
ao PMDB. E o que ele fez? Zerou tudo; colocou
este País na meúor dificuldade económica e-

financeira, que ainda estamos vivendo em função disso. Está demonstrado que o PMDB,
para governar, para dirigir -não serve; o PMDB
é bom parceiro para a luta, para a campanha,
para fazer movimento na rua - pará isso ele
serve, mas para dirigir o País falha totalmente,
pelo meno$ é a experiência da época que tenho vivido na política. Nunca vi nada do Pfv\DB
em matéria de realização de governo que trouxesse resultados positivos quer no plano federal ou eStadual.
Então, 'esses fatos le"vain ã uma preocupação:_quero saber o que há, o que está acontecendo nessa reunião entre a política e e gre·
ve, entre a política desordenada e a greve revolucionária! Isso_ está me preocupando muito,
não que eu tenha receio, pois acho que o
que_ vier será, e estamos prontos a enfrentar
o resuJtado, que for, da forma que vier, mas
estou curioso em saber. Não posso entender
que pessoas que se dizem democratas sejam
favoráveis a esse québra-quebra sejam favoráveis à morte, aos assaltos e à insegurança;
estejam favoráveis às greves diárias que acon- tecem. Sáo greves diárias que não respeitam
coisa alguma. Como vamos~faier?"-Como va-'
mos Sair disso? Qual é o caminho?
E nós; ·políticos, aceitamo-s tuâo e não tomamos providência, nem SeqUer temos condi-ções de escolher, de preparar uma candidatura para disputar um pleito para a Presidência
da República Até hoje não tivemos, porque
há sempre reclamações. Por isso, continuo
a defenQer minha tese, e há muito venho defendendo, de que __os Partidos, não podendo
conciliar t,~m candidato, têm que buscar uma
pessoa de' fora para fazer candidato ou, então,
não se chega a um denominador comum.
Vi, no fim da semana passada, um movi~
menta de que se queria fazer uma reUnião
entre PMDB, PFL e PDC, mas orião resultará
em nada, porque cada um só quer aquela
"conversinha". Não pode, essa política de
"conversinha'', de bater no ombro, de falar
ao pé do ouvido, dar resultado.
Tem os que empenhar uma bandeira, ir pa-ra a rua, despertar o eleitorado, sobretudo o
eleitorado jovem, que terá influência fantástica
no. próximo pleito; dizer que o _eleitorado jovem
é da es,querda, é da direita, isso não! O que
quer é discutir o asSUnto; ele pretende discutir,
debater. E o candidato tem que ir para a televisão. para· o rádio, para o palanque e discutir
com o eleitorado as suas Idéias, os seus princípios, porque, se não ftzer, não vai obter voto
e os Jovens são contra. São contra 'o que?
São contra o süêncio, a indeclsão,_a perplexidade, contra tudo isso é que são os jovens;
eles querem discutir sObre todos os assuntos,
mesmo aqueles de que nada entendem mes-

mo sobre aquilo que não sabem nada, mas
pensam que sabem e querem discutir.
Precisamos levar aos jovens a palavra, temos que conversar com eles e procurar trazer
esse eleitorado para votar no cUa 15 de novembro. Porque, se não tomarmos o cuidado, se
não abrirmos o caminho, para onde vamos
com essa democracia em 15 de novembro?
Será· que vamos chegar a 15 de novembro
diante desse tumulto todo diante dos acontecimentos diários que estão a ocorrer?
Peguem os jornais, ouçam o rádio, vejam
a televisão! Tudo é notícia negativa, tudo está
ruim no Pais, toda a situação está caminhando
para o despenhadeiro. S6 n6s, políticos, estamos discutindo o "sexo dos anjos" sem encontrar o caminho firme e seguro para enfrentar a situação em que vivemos. Isto ê indispensável.
Ê pór està razão que não temos perdido
oportunidade,_todas as vezes que nos oferece,
de ocupar esta tribuna para deixar escrito, no
Senado, o nosso posicionamento, a nossa
preocupação e a nossa luta.
Este é urh grande Pais! J:: um País de grandes riquezas, de grandes possibllidades; é um
País de gente inteligente e capaz, mas que
está perplexa. Ninguém toma uma atitude.
Por outro lado, os políticos, o Governo e
os Poderes Legislativo e Judiciário estão recebendo estocadas de todos os lados. E_ as classes produtoras, aqueles que devem produzir
ri(juezas? Estão PerpTéXOs, também não fazem
nada, não tomam uma providência; estão e-sperando que caia do céa uma prenda, urna
- dádiva que dê ao País o rumo que ele merece.
Assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais
uma vez, fica expressa a nossa preo-cupação
e a nossa manifestação de surpresa quanto
ao posidonamento sobretudo da classe política, que vê diariamente os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário jogados, abandonados
e tripudiados, juntamente com as greves que
vêm .corroendo todas as nossas estruturas e
fundamentos.
É o que desejo deixar expresso no dia de
hoje, Sr. Presidente. Muito obrigado!

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
MANSUETO DE LAVOR NASESSÂO DE
16,3-89 E QUE, ENTREGUE AREVISÁO
00 ORADOR, SERIA PUBUCADO POS-

TERIORMENTE.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDBPE.Pronuncia o seguinte discurso.}- Sr. PreSiâEmte, Srs. CongressistaS, o Jornal do BrasU
de hoje traz matéria publicada sob o titulo
''Procurador pede liminar para a Ferrovia Norte-5_ul", cujo primeiro trecho foi inaugurado
dias atrás de uma maneira tão desprestigiada
·que não foi lá o Presidente da República, o
Governador do Estado, o Miriistro dos Transportes_; ninguém compareceu à inauguração
de:s_ªe primeiro trecho. O desprestigio atuai
da ferrovia no panorama da administração públk:_a é palpável.
Pois bem, depois de inagurada desta maneira... el_a_ que vai custar ao Pais 2,5 bilhões
de dólares é agora contestada pelo Procurador
da República.
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A matéria é a seguinte -

rapidamente - ;

O Procurador da RepúbliCa, -tfiãmás

Henrique Leonardos, em despacho entre~
gue na 11' Vara Federal do Rio de Janeiro,
considerou procedente a ação popular
impetrada em março do ano passado pelo Presidente da Associação Brasüeira de
Imprensa, Barbosa Uma Sobrinho, e outros Presidentes de entidades civis, contra
-a cOnstrução da Ferrovia Norte-Sul.
Não me vou alongar, Sr. Presidente, para
não tomar tempo, mas peço à Casa que acom·
panhe meu raciocínio.
Faço esta referência porque OGoverno quer
fazer economia à custa de uma miga1ha, que
é a manutenção de um Ministério fundamental, compromisso assumido pelo Presidente
T ancredo Neves, o Ministério da Reforma
Agrária, o MJRAD, junto com outras instituições. O Presidehte afirma que tem cUnheiro
para Construir, ilegalmente, conforme ficou
provado no Relatório da CPI da Ferrovia NorteSul, e agora corroborado pelo Parecer do Pro-

curador da 11~ Vara do Rio de_ Janeiro. Tem
dinheiro para isso, tem dinhei~o para pagar
cento e vinte e cinco bilhões de cruzados novos, do custo da dívida interna, mas, realmente, falta-lhe dinheiro para manter coisas essenciais. E consideramos essencial para o Brasil
q, realização urgente da reforma agrária.
Por Isso, Sr. Presidente, não podemos aceitar essa flagrante c:ontradição de um Governo
que se diz moralizador e enxugador da máquina administrativa, cortando coisas essenciais, como o órgão que se propõe a realizar
a reforma _agrária e fica invEistlndo em coisas,
no míriimO, inoportunãs, Como á cõitstrução
da Ferrovia Norte-Su1, para não falar nas despesas como os juros da dívida interna, 6.5
mühões de cruzados, que correspondem a todos os_ cortes que o Governo faz para a máquina admínistrativa.
Sr, Presidente, peço, então, à Casa - e o
acordo já está pronto - se vote imediatamente, contra a extinção desses órgãos _e não
se prorrogue ô sofrimento dos servídores e
de todos aqueles que estão querendo um órgão específico para a realização daquela meta,
que ainda não ocorreu, mas que se espera,
tão logo assuma o governo eleito pelo povo
a Presidêndéi-da República, para que esse objetivo maior, de interresse social e econômlco
do povo brasüeiro, seja atingido.
Sr. Presidente, dizendo que, se este Congresso Nacional não decide, o Poder Legislativo ordinário vai decidir. Ontem, o Senado
Federal tomou-uma-decisão da maior importância: aprovou o decreto legislativo sustando
a extinção de três órgãos importantes, do GEIPOT, da EBTU e da EMBRATER.
Se o Congresso não dedde o poder Judiciário \!'ai decidir porque está concedendo liminares sustando as demissões arbitrárias do
Poder Executivo. É fundamental destacar a
nossa responsabüidade neste momento. Vamos votar "não" à extinção do MIRAD, e à
extinção de órgãos essenciais ao des_envolvimento económico e social do nosso País.
(Muito bem! Palmas.)
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1.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDIEI'ITE

1.2.1 -Comunicação da Presldên·
da
-Referente ao tempo destinado aos
oradores do Expediente da presente sessão, que será dedicado a homenagear a
memória do ex-Senador: Amaral Peixoto.
Oradores
SEIYADOR JARBAS PASSARINHO
SENADOR AFONSO AR/NOS.
SENADOR JOÃO MENEZES
SE!YADORJAMIL HADDAD .
O SR. PRESIDE!YTf NELSON CAl?fiEIRO- Fala associativa em nome da Mesa.

1.2.2 -Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n9 70/89,
de autoria do Sr. Senador Leopoldo Peres,
que disciplina a prestação de assistência
social a pessoas idosas, por entidades públicas ou privadas, e dá outras providências.
1.2.3- Requerimento
191/89, de autoria do Sr. Senador
Antônio L.uiz Maya, solicitando seja consi~
derada como justificada sua ausência às
sessões_do Senado e do Congresso NaCional nos dias 13 e 14 do corrente. Defen'do.
-N~

1.2.4 - ComUnicação
-Do Sr. Senador Aluizio Bezerra, que
, se aUsentará do País.

1.2.5- Mensagens do Governador
e da Emenda n 9 1, voltando às com1'ssões
do Distrito Federal
p;Jri!l exame da emenda.
Projeto de Resolução n9 15, de 1989,
- N• 23/89 (n• 13/89-GAG, na orique autoriza o Governo do Estado de São
gem}, encaminhando o Projeto de L.ei do
Paulo a emitir Letras Financeiras do TeDF n9 10/89, que cria e extingue unidades
souro do Estado de São Paulo (LFTP), desorgânicas na Secretaria de $egurança Pútinadas a substituir 272.428.000 (duzentos
blica do Distrito Federal, e dá outras provie setenta e _dois milhões, quatrocentos e
dências.
vinte e oito mil) Obrigações do Tesouro
_ -N• 24/89 (ri• 14/89--' GAG, na oridaquele Estado, que serãO extintas na forgem), encaminhando o Projeto d~ Lei do
ma da Lei n~> 7.730, de 31 de janeiro de
DF ne 11/89, que estende,_ aos integrantes
1989, Aprovado.
·
.da Çategoria Funcional de Agente de Trân- __ - -Redação final do Projeto de Resolusito do Departamento de TrânSito do Disção n~> 15!89. .Aprovada. À promulgação.
trito Federal. disposições do_ Decreto-Lei
Projeto de Resolução n 9 16, de 1989,
-n~Z.387, de 18 de dezembro de 1987.
qUe autori1:a o Goverrio do Estado do Rio
Grande do Sul a emitir Letras Financeiras
1.3 -ORDEM DO biA
do Tesouro do Estado do Rio Grande do
~.3.1 _Requerimento
Sul (LFTE -RS}, destinadas ã substituir
114.957.107 (cento e quatorze milhões,
-N9 192/89, âe inversão da Ordem
riovecentos e cinqüenta e sete mil, cento
doDiaafimdequeoitem 1 sejaapredado
e sete) Obrigações do Tesótiro daquele
em últirriõ-lugar. Aprovado.
Estado, que serão extintas na forma da
Proteto de Lei doSenadon 9 l 9, de 1989~
Lei n9 7.730,_ de 31 de jalieiro de 1989,
~

de autoria do Senador João Menezes, que

prolbe emissão_ de moeda- pelo prazo_ de
sessenta d[ás e dá outras providênciãs, Re}elfa_do, após usar da palavia no encaminhamenf6 de- sua votaç~o o Sr. Senador
João Menezes. Ao Arquivo.
Projeto de Lerda Câmara n9 78, de 1986
(n9 1.945/83, na Casa de origem), que inclui o_ fotógrafo .:iutõnomo no quadro de
atividades e profissões a que se refere o
art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nç 5.452,
de 1~ de maio de 1943, Reaberta a dJ'scussao, nos termos do Requerimento n9 _
193/89. Discussdo encerrada do projeto

~---------------------

Aprovado.

_ Redação fmal do Projeto de ResoluA promulgação.
Projeto de Resolução n~ 184, de 1988,
_de_ autoria da Comissão Diretora, que dispõe sobre 0 funcionamento do pecúlio do
8_enado Federal e dá outras providências.
Discussão adiada, por 15 dias, nos termos
do RequerimentO ff 194/89.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF n9 5, _de }.988, que dispõe sobre
os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Ministérlo Público do
Tribunal de Contas do Distrito FederaL Vatação adJBda por solicitação do Sr. Sena. dor Ronan Tlto e acolhida pelo Presidente.
ção nç 16/89. Aprovada.

-~----------~------~
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CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob a responsab•hdade da Meu do Senado Feder•l

PASSOS PORTO
Diretor-Geral do Senado Federal

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS OE BASTOS

Semestral

NCz$ 9,32

Oiretor Industrial

Exemplar Avulso ................. '"--····················NCz$ 0,06

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto

1.3.2- Discursos após a Ordem do

Dia

Trragem. 2.200-exerhplares. -

1.3.3 - Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão. Encerramento.

SENADOR MA/"'SCIETO DE LAVOR -

Permanência da Companhia de Navegação do Vale do São Francist_o-(Franave)._
SENADOR MA(JR{CIO CORRÊA, Como

Líder - Reportagem de capa -da revista
Veja, sob _o 1:1.1ulo_ "O Congresso na contramão". Revogação de decreto pelo Senhor
.Presidente da República que privatizava o

Uoyd Brasileiro.
SENADOR EDISON LOBÃO, como Líder - Privatiz<;lçãa·. Resposta ao pronunciamento do Seni;fci.Qf Maurício Corrêa, ·

2 -DISCURSOS PRONCI!'ICIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

-Do Sr. Sena4or JarbaS Passarinho,

-N? 79, de 1989 (republicação):
- N<?5 82 e 83, de 198~.
4 - PORTARIAS DO DIRETORGERAL DO SENADO FEDERAL

- W 15 e !6, de 1989.
S -ATA i>A.COMJSSÁO

proferido na sessão de 6-4-89.
-Do Sr..Senagor Leite Chaves, proferido n~ sessã~ de 7-4-89 .
-Do Sr. Senador Afonso Sancho, proferido na sessão de 10-4~89.,

7 - LÍDERES E VICE-ÚDERES DE
PARTIDOS
.
.

3 -ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

. 8 - COMPOSIÇÃO DE COMIS·
SÕES PERMANENTES

6 - MESA DIRETORA

.

-

'.-

Ata da 36" Sessão, em 11 de abrii de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos SrS. Nelson Carneira, Mendes Canale e Áureo Mel/o,
ÀS 14 HORAS E 30M/NaTO~ ACHAM-5E
PRESENTES OSSRS. SEN!\DORESi .

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-'- 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.
... Nao há Expedie1_1te a ~er lido.
_
SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Tenho a honra de convidar o ilustre Deputado Paes de Andrade, Presidente da Câmara
dos Deputados, para tomâr assento à_ Mesa.
O tempo ·destinado aos oradol;'e.s. cl_a presenfe ·sessão Será dedicado a homenagear a

- Mário Maia - Aluízlo Bezerra - Nabor
Júnior - le9podo Peres - Odacir Sclan:is
-João Menezes -Jarbas Passarinho- Carlos Patrocínio ~Antonio Luiz Maya- Aiexarldre Costa ~ f::disori Lob.ão·~_:_ ;.r~o LÔbo ·...:...
Otagas Rodrigues- Hugo ~~9leão -Afonso Sancho. -.Od Sabóia de Cmvalho- Mauro Benevides- Marcondes Gadelha- Humberto_ Lt,~cena - Marco· Maciel :---- Ney Maranhão - Mansueto de Lavor - Joao Lyra---:Divaldo Suruagy- Teotonlo V~ela Filho.....:..méiriària do ex-Senador Amaral Peixoto, nos
Ruy Bacelar- Gerson Cafi)á~- Afonso Arínos - Nelson Carneiro - Itamar Franco ....;::. tennos_do Requerimento· n<;> 44, de 1989, de
Alfredo Campos- Ronan Ti\Q- Iran 5a~aiva autoria do Senador Nelson Carneiro e qut;ros
- Gonzaga Jaime - Pompeu de Sousa ....:.. Srs. Senadores.
A Presidência passará a ser exercida pelo
Maurício Corr.êa - Meira. F1l_ho - Roberto
Campos - Louremberg. Nunes Rocha ~ nobre Senador Mendes Cartale, }9 Secretário,
-para c:jüe o Presidente traga aO plenário a famíMendes Canã1e - Rachid Saldanha Derzi Wilson Martins- Leite Chaves -Affonso Ca- lia do homenageado.
margo - Jorge Bomhausen - Dirceu CarO SR. PRESiDENTE (Nelson Cameiio)
neiro - Nelson Wedekin- Carlos Chiarem.
- A ~esa pede ao Srs. Senadores -P_ompeu

·a·

de' Sciusa,Jari1il Haddad e Afonso Sancho que
ãComp'ati.hem a Presidência, que ~traduzirá
ilo recihto a fári'lília do ex-Senador Amaral Peixoto. (Pausa)
·
O St. senador Nelson Carneiro,- Presf~
dente, deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Senador Mendes Ca~
nale, Jr Secretáifo. · ..
·

ACOMPANHADA DO PREsiO~IYTE
NELSON CARNEIRO E DA COMISSÃO
DESIGNADA, TEM INGRESSO NO PLENÁRIO A FAMfLIA DO EX-SEJ'IADOR
AMARAL PEIXOTO.

osr:

Mendes CanaJe·-1~ Secrétdrio dei·
xa a cadeira da Presidênda, que-é ocupada pelo Sr. Senador Nelson Carneiro,
Presidente.

O SR, PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Cori:cedo a palavra ao nobre Senat;lor JarDas Passarinho.
·
-
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DIÁRIO DO CONGRESSO l'iAOONAL (Seçã6 II)

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDSPA Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, D. Alzira Vargas do Amaral Peixoto
e familiares; Sr. Governador do Rio de Janeiro,
Dr. Wellington Moreira Franco; Srs. Ministros;
Srs. Uderes; Srs. Senadores; mirihas Senhoras

e meus Senhores:
Atendo a um dever imperativo que me foi
imposto pelo Presidente da Casa. Estou, hoje,

exatamente aqui para dele me desincumbir,
apesar de notódas dificuldades de natureza

tisica.
Saúdo D. Alzira Vargas do Amaral Peixoto
e todos os seus familiares. Não posso deixar

de fazer uma referência; (:iue me Cala profunw
damente, pela constante gentileza e prova de
atenção-que aS~ Alzira deu sempre à minha

mulher. Hoje, encontro-me_ numa posição di-

ferente, trazendo à famllia e aos senadores

uma palavra sobre o grande brasileiro, que
foi:(leu ú1timo Presidehnte do Partido Demo~
crático Social, como o chamava, o Ministro
Amaral Peixoto. Era 11 de novembro de 1918,
no vagão da estrada de ferro, onde se situava
o Posto de Comándo do Marechal Foch, às
5 horas a Delegação militar aléri"lã assinava,
profundamente entristecida, o Armistício que
selava o fim da Guerra de 14 a 18.
Atarde, no Senado·, Rui Barbosa falava, sobre o fim dessa luta tenivel. E lá se encontrava,
para ouvir Rui Barbosa, acompanhado de um
colega do "Santo Ignácio", o jovem Eináni
do Amaral Peixoto, que tinha 13 anos de idade.
EXãtamente, a partir daí, atribui o nosso -ilustre
homenageado de hoje que- a sua vocação-política começou precisamente quando ele se interessou por tudo aquilo que se passava no
Senado da República.
Mais tarde, já Tenente, Amaral Peixoto parti-·
cipa do chamado movimento do Tenentismo
-era Capitão-Tenente ou ai0d8 Tenente
-mas, como ele dizia, para os civis, era Comandante e para a Marinha, era Tenente.
Como me dizia, certa feita, o Presidente Castello Branco: "você e eu somos anfíbios porque, para os civis nós não somos nem anfíbios,
somos paisanos, .que é uma corruptela pejorativa de civil, a partir do momento em que deixamos a vida militar".
hnpressionou-me muito o relato que Amaral Peixoto faz a Aspásia Camargo, exatamente
nessa passagem, quando _ele mostra a subversão completa da hierarquia - os Tenentes
indicavam os A1rnirantes. Coisa que mais tarde, eu verificaria, não no mesmo grau, muito
próximO mas muito pi'óximo disso, em 1964.
Vem a Revolução de 30 e aparece este vulto
singular da História Politica Brasileira, que é
GetUlio Vargas. AJunta Militar do Rio de Janeiro, chefiada pelo General Tasso Fragoso, havia
se reunido e, segundo alguns, dizia-se que
ela não pretendia passar o Governo ao grande
líder do Sul. Osvaldo Aranha teve, então, aí.
um papel de indiscutível relevância. Veio_como
pre<:ursor de GetúJio Va_rgas. entendeu-se com
a Junta Militar e, ao sair, dedarou, para que
o fato ficasse completamente consumado para a Imprensa, que a Junta se dispunha a passar o Governo ao Presidente Getú1io Vargas.

Nessa ocasião, Amaral Peixoto ainda não
tinha se aproximado do Dr. Getúlio Vargas
e aparecem, entretanto, os Tenentes interventores no resto do BraS,il. E há uma característica interessante de$sa passagem, porque
a Revolução de 30 pÍ'ojetou muitos oficiais
na vida política brasileira, o que não se deu
com o Movimento de 64.
Então, o Tenentismo era, realmente, forte.
O nosso Cãpitão-Tenente vai, érh Seguida, servir numa frente _de combate, para tentar impedir que os paulistas descessem pelo litoral,
na direção _do Rio de Janeiro.
Essa frente de combate ele a descreve como uma frente secundária, extremamente
desconfortável, com área onde o _cqmbate não
era decisivo, mas a ameaça era permanente.
Aparecem os Tenentes-interventores, como
.Magalhães Barata, no meu Pará; Juracy Magalhães, na Bahia; Juarez Távora aparece ·como
Ministro, desde logo Ministro da Agricultura,
e _esses nomes_ se projetam na vida política.
Até aí, Amaral Peixoto estava como membro
do Clube Três de Outubro. E, como assistente
do Almirante Castro - se não engano a memória - ele seguiu para Genebra, a fim de
participar de uma conferência de desarmamento. A sua participação é muito interessante, porque ele diz, depois, nas suas "Memórias", que foi assistir àquela conferência muito
entusiasmado, para tratar do desarmamento
das grandes potências, mas perguntava-se a
si próprio e questlonava-_se s_e o Brasil deveria
estar lá, porque éramos literalmente desarmados.
Volta dessa missão e, com o mesmo Almirante do qual ele era assistente, vai à minha
cidade de Belém, porque havia o problema
de LetiC:iã, entre o Peru e a Colômbia, e coube
ao Brasil dai' solução. De rriodo que ele serviu,
com o mesmo Almirante, na cidade de Belém,
por algum tempo, com grande desconforto
para a tropa, que não tinha onde ser alojada.
Na ocasião em que ele estava em combate
nessa frente de Parati Cunha, foi chamado
por Nelson de Mello, que estava mais à frente,
a 1 Km de distância e chamado por Nelson
de_Mello, perguntou qual a razão daquela convocação ao seu posto de comando e Nelson
me lembra aqui Liautey, porque Nelson o chamou e disse: "Eu o chamei no meio desta
pobi-eza infinita que nos cerca, para que você
pudesse falar um pouco sobre a Europa para
nós"; E me lembrou Uautey que, nas vésperas
das suas grandes batalhas, às 2 horas da manhã chamava um intelectual de maior projeção que a França tinhae diziã.: •rChamei-o para
que conversemos literatura, porque estou enfadado com a guerra". Assim me pareceu que
essa lembrança é semelhante a do Marechal
Nelson de MeDo, que há pouco tempo também faleceu.
Afinal, o destino o fez Ajudante-de~Ordem
do Dr. Getúlio. Conta ele que, um CapitãoTenente que fora designado para ser Ajudante-de-Ordem, numa vaga que se dera, acompanhou o Presidente numa viagem a Petrópolis. Não era, inclusive, o momento de ele
fazer isso, era o outro Ajudante-de~Ordem que
deveria fazê-lo. Mas, como a progenitora desse

Quarta-feira 12

1111

Oficiai ·aoecera houve a_ troca. Na viagem, o

Capitão-Tenente ia à frente junto ao motorista,
atrás, o Presid_ente, [)li Darcye, no centro, Oetulinho; Então, despenca-se aquela pedra do rochedo e o resultado foi a morte do Capitão~
T enehte, o crânio esfacelado, e ferimentos
graves no Presidente Getúlío Vargas.
O Ministro Amaral Peixoto, em suas "Memórias", declara que ele nunca pôde concluir que
-se trataSse de um atentado. Disse até que tinha
obsessão pelo lugar - cada vez que passava
ali, parava para examinar o lugar de novo. E
era de tal modo escarpado, o peflhasco era
de tal modo íngreme, que ele admitia que
era extremamante difícil, senão impossível,
que alguém se pusesse ali à espera do momento exato da passagem do carro e calcular
o tempo que levaria aquela pedra até o carro.
Em conseqüência, fot Amaral Peixoto indi-cado, para vir Substituir aquele que falecera.
E começá sua grande ligação com Getúlio
Vargas. Começa, também, a eil.fronhar-se totalmente na política.
Há uma passaQem - não sef se D. Alzirá
foi consultada a respeito- que diz que quando ele perguntou à esposa -isso bem mais
tarde, até estão ele era solteiro - se deveria
ingressar na política, ela teria respondido: "Este é o seu caminho. Está provado que isto
é o ·que você quer e não o séti destino na
Marinha". A partir daf, ele s_e enfronhou diretamente no campo político.Vem a se candidatar a Deputado Federal
nas eleições, que depois não houve. Em seguida, o Presidente Getúlio Vargas sentiu-se na
obrigação de fazer a intervenção política no
Brasil, de modo a dar o que se chama o Golpe
de 1937.
São palavras de Amaral Peixoto:

a

"Dizem que o Dr. Getúlio queria dar
o golpe, mas lhe deram todos os pretextos. Armando atacava o Governo e preparava São Paulo para uma possível luta
-annada. José Américo, candidato do Governo,' fazia discurso de Oposição; As
classes empreSariais estavam apavoradas, e os políticos, arrasados."
Tem sido muito comum citar-se o jovem
Marx, naquela referência que ele faz, na Ideologia A1emã, qundo ele diz que a História não
se repete senão como farsa: primeiro como
tragédia; na segunda, como farsa.
_ Isso seria interessante, porque, no momento
em que estamos falando aqui no Congresso
Nacional sobre isso, pensemos exatamente no
que está ocorrendo no Brasil de hoje e como
os candidatos, às vezes, propor-cionam os pretextos necessários para quem, não como nós,
está interessado em que o processo democrático seja interrompido.
A Marinha· eni mUito permeada pelo Integralismo, e Amaral Peixoto, desde aí, era contra
o Integralismo. Perguntarm a ele a Marinh;a
era reacionária, e ele respondeu com estas
palavras:

se

. "Não _é propriamente reacionária. Na
história de todas _as Mainhas do mundo,
os motins a bordo são todos sangrentos.
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Em 1910, houve um movimentados marinheiros contra a chibata, um movimento
justo. Mas, de 15 oficiais que estavam
a bordo, 1O foram trucidados, outros ficaram feridos e alguns se atiraram n'água
e nadaram até outros navios, para de lá

reagirem:·
Essa posição de Amara!_ _Peixoto contrária

à invasão Integralista, da doutrihà Integralista
na Marinha, causa-lhe aborrecime_ntos mas
lhe dá, também, uma tranqUilidade quanto ao
seu procedimento futtn:o. Isso vai aparecer no

momento em que o BraSjJ se decide na guerra.
E ele_ é feito Interventor no. Estado do Rio,
como Capitão-Tenente. E ar apareCe, no ffieúentender, a grande vocação política, que atê
então era teórica, aparece agora, exatamente,
na prática. Era de admitir um Oficial d~ marinha, que nós, no Exército, sempre constderávamos um grupo mais refinado, que ia para
o interior do Estado do Rio, naquela ocasião
com dificuldad~e de transporte, pernoitar em
vários lugares diferentes, pernoitando com
seus prefeitos, seus amigos e fazen~o _urna
ligação tão íntima que isso vai servir par que
o consagre, mais tarde, como o comandante,
o grande líder político do Estado do Rto de
Janeiro.
EJe se de-dica priorit;:iamente à educação,
mas o grande desafio para ele foi a oraganização da produção do Estado do Rio de Janeiro. FLinda Legião Ovica Nacional em 1938
- era um pouco de ousadia e perguntaramlhe se ele queria um partido único; ele disse:
.. Não, eu quero fazer esse porque, atrás desse,
virão outros. E:u não pretendo ter um partido
único no Brastl". Mas esbarrou, provavelmente, na resistência do General Góes Monteiro
e do General Eurico Outra, que acharam ser
ainda muito cedo. Em 1973, tarilbém achouse que era muito ced_o~- _-~
Interventor, dedica-se, como disse, a essa
atividade política e, ao mesmo tempo, atravessava a Bahia e vinha despachar com o Presidente da República. Note-se; ele não era ainda
genro, era solteiro e, num desses despachos,
enquanto o papel ia e vinha de_ m_ã.o em mão,
ele, como no depoimento declarou, era assim
que se falava, pediu a mão de Dona Alzira.
E o Dr. Getúlio respondeu para ele, em primei
ro: "Fico muito contente, porque tinha muita
preocupação com Alzira. Sei qUe ela é multo
refratária ao casamento". E, -depois, para Dona
Alzira, ele disse, ao pé do ouvido: "Entre os
papéis da Cantareira e da Leopoldina, foi também voce·•. {Risos)
_ __
Ao tentar fundar a Legião Cívica Nacional,
recebeu um telegrma de um único interventor,
era Agamenon Magalhães. Passou-lhe um telegnna, dizendo: "Patabéns, uma idéia só se
combate coin outra".
r

E- ele raciocinava sobre o que poderia ser
_
um partido de centro.
Muitos anos depois, acha que pode ter essã
definição completa, quando ambos estavam
na Espanha: - ele". ·e esposa - e visitaram
o Conde Motrico, que havia tentado substituir
Adolfo Soares e formar um grande partido
de centro na Espanha, e tinha fracassado. Ex-

plicando a Amaral Peixoto J>:Orque tinha fracassado, então, ele lhe disse: ''É porque não existe
um partido de centro'". Quem quiser fazer um
partido de centro - isto é muito oportuno
para nós que estamos pensando nele agora
- quem quiser tentar um partido de centro,
_tem que peilsar em juntar, justapor, talvez, a
direita da esquerda com a esquerda da direita.
Isto, então, seria o partido de centro porque
ele não teria, ideologicamente, uma posição.
As suas ligações com os sindicatos vinham
desde o tempo em que ele fazia essas visitas
pelo intertor. A área rurr;t] ajnda era desorganizada, mas depois da grande conqujsta do
Presidente Getúlio Vargas, que foi Volta Redonda, se deu exatamente no Governo de
Amarai Peixoto e ele passou, a partir daí, a
ter uma liderança expressiva entre os operários de Volta Redonda. isso vai se dar ao longo
do tempo porque, em 1977, ele teve a altivez
e a coragem de ir visitar uma moça chamada
Rosafice Fernandes. Ela estava presa por meti·
vos políticos e era filha do prestdente do Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Redonda, amigCfde Amaral Peixoto. E ele, então, foi fazer-lhe
a visita, já como senador ela República.
Em 1945, há uma passagem interessantíssima_qae me parece deve merecer uma referenCia espeCial nossa, dos políticos, _a respeito exatamente da vida desse grande brasileiro. É quando se pensa em fazer a redemo-cratização do País e, conseqüentemente, a
c!'riãÇãO de partidos. E Amarai Peixoto, apenas
apoiado por Agamenon, pensava na formação
de um partido ri.acional, e nunca nos partidos
regionais. E encontrava três resistências: no
Rio Grande do Su1, sobretudo com os federalistas, os libertadores, que não queriam deixar
de ter o seu parttdci ali; especialmente eni São
Paulo, com o PRP- Partido Republicano Paulista -. e em Minas Gerais com o Partido
RepubliCano Mineiro. Dizia Amaral Peixoto que
eles não podiam abrir mão disso, porque,
quando se entendiam o PRP e o PRM, a Presidência da República estavâ resolvida. Apesar
disso, o Presidente Getúlio Vargas tomou a
iníciãtiVii de fazer os partidos nacionais, ao
que deverhós pensar bem, no momento em
que ftzernos uma Constituição, epraticamente
descaracterizamos, em certo aspecto, o partido nadonal, quando tiramós as exigências
que deveriam ser características da quantidade de votos para que um partido pudesse ser
considerado nacional. Mas, já que estamos
num período de transfção, assim fizemos e,
inclusive, com o meu voto.
E quando trataram aos partidos políticos,
partidos nacionais, houve um moJTlento em
que Amaral Peixoto, ligeiramente agastado, vai
falar com o presidente da República e diz:
"Não estou entendendo o Senhor!" Fundafa-seo PTB. "Não estou entendendo o Senhor,
porque o Senhor funda um partido, que é o
nosso, o PSD, põe os seus ;;unigos no PSD
e, na hora manda o povo para o PTB!" E
o Dr. Getúlio deu esta resposta: "O poVo, não!
O poVo vai para o PSD e vocês .terão maioria,
mas o trabalhador, especialmente o sindicalizado, "nãO-cOnfia no PSD, em alguns estados.
Então, os operários caminharão..para o Partido
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Comunista. O PTB será o anteparo entre o
operariado e o PC"'.
Na Constituinte -de 1946 - é um ponto
que me agrada muito - a UDN estava veemente, entusiástica, praticamente como ón[ca .
dona, senhora, proprietária das liberdades humanas. Passam-se os tempos. o entendimento entre as pessoas, na convivência, na interação dos políticos, e Aliomar Baleeiro diz apenas esta frase para Amaral Peixoto: "'quando
o senhor passava, eu tremia e pensava: lá vai
aquele homem horroroso do Es~do Novo"._
Depois, diz Amaral, passou a ser me_u fá.
Isto é uma lição de História_ para nós, no
momento atual. Prova-se perfeitamente que
um homem de forrnaçãoJibe:ral_, de form_ação
democrática pode ser vítima das clrc:unstãncias, como diz & cediça_, discutida e tão citada__
frase de Ortega Y Gassete: as circunstâncias
comandam o destino. O escritor dizia: "eu
sou eu e a minha circunstância".
Homem de fonnãção liberai, _esteve juifo
com Dr. Getú_li_o_Yargas, ele próprio um liberai
-como ca(acte~ -_no momento e!ll- que
perdoava, esquecia as diatribes que re_cebia
e até as traições que recebia, e, muitas vezes,
recuperava aquelas pessoas que, tendo sido
amigas dele, se tinham afastado, porque, em
relação a eles, o Dr. Getúlio tinha um_grande
apreço por terem participado no Movimento
de !930.
_
.
É fácil, Portanto, que pessoas que podem
servir a um regime ·autoritário possam ter o
seu estereótipo destruído para melhor convivência com aqueles que se consideravam os
donos da verdade._ E uma das provas_ dessa
formação liberal de Amara] Peixoto está. justamente, no niomento em que o Tribunal Eleitoral considera cassado o registro do Partido
ComUnista, e passaram~se meses até que a
Câmara dos Deputados cassasse ou não os
mandatos dos deputados comunistas. O Deputado Amaral Peixoto votou contra a cassação _e deu esta reSposfa: rço rriandato"'":âeles
é igual ao meu; se eu cassar.o mandato deles,
estou-lhes dando o diretto de cassarem o
meu". Isto seria fâc:il para um brilhante advogado, para um civil, em geral, mas para um
militar c_om todas as suas raízes pivotantes,
dentro da força a que ele pertencia, deve ter
causado a Amaral Peixoto algum problema
para poder explicar ao chamado público interno aqwlo que ele havia dito dentro da Câmara.
Este homem só não foi presidente da República. Tafve~ não o tenha sido, como dizem
alguns intérpretes, porque se pretendia, sempre, caracterizá-lo como genro do Dr. Getúlio.
Mas ele não teve a síndrome do Conde Gano,
ele soube ser genro, soube ser leal e, ácima
de tudo, legal aos seus próprios prill.cípiOs.
E assim é que· ele, já na parte final da corrida
política, ingressa no meu partido, o Partido
Democrático Social. Winston Churchill diz, em
uma de suas passagens, que os hom~ns dei~
xam o partido por duas razões: ou deixam
o partido em homenagefu1 a se_us princípios,
ou deixam os seus princípios em homenagem
a seu partido".
Amarai Peixoto deixou o partido em homenagem a seus princípios. Quando o MDB se
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transormou em PMDB e surgiu a possibilidade
do mu1tipartidarismo; as circunstâncias políti·
cas do Estado do Rio tomavam impossível

a permanência dele naquela mesma grei, naquele mesmo grupo. E aqui ele tem seguramente, um testemunho constante desse seu
procedimento na figura do noSSo ilustre Presi-

dente Nelson Carneiro, a que ele homenageou
de outra feita de um modo também extraordi-

nariamente fraterno, aceitando a indicação para senador por via indireta. E explica que o
fez, em grande parte, ou talvez pela razão fundamental, porque ele não tinha dificuldades
de ser eleito por via direta, e talvez, pela posi·
ção combativa de Nelson Carneiro, pelas

açõ_es de Nelson Carneiro contra aqUele líder
político que se encontrava no Rio de Janeiro,
e naquela altura, ele pudesse, Nelson Carneiro,
ser traído na hora da votação indireta.
Um homem que poderia chegar nesta Casa,
no seu último mandato, exatamente pela eleição direta e respaldado no voto popular, aceitou essa concUç:ão. Não houve nesta Casa fui vários anos seu companheiro aqui- quem
se atrevesse a chamá-lo sequer de senador
biônico.
Esse foi o homem que presidfu o meu partido. E acho que ele encontrou no programa
do meu partido exatamente a resposta daquela indicação de partido de centro que Motrico
não encontrou: as posições que são doutrinárias no meu partido. E nesse partido ele
chegou a presidente. Fui seu }9 vice-presidente. Assumi a direção do partido no momento em que ele, encerrado o seu mandato,
não mais admitiu permanecer. EntãO, ele dizia:
"Não, Senador, precisa haver aqui um presidente com mandato eletivo. Eu vou para o
Rio de Janeiro, mas não _saio do meu partido.
Nunca sai de um partido. S6 saio, dizia ele,
quando o partido se extinguir". E aqui, neste
plenário, na convenção do ano passado, do
Partido Democrático Social, ele recebeu de
nós_- infelizmente para nós a última homenagem -,quando o elegemos presidente_de
honra do partido, por aclamação~ E ele veio
ao microfone de chão e não ao de mesa, para
fazer um breve agradecimento, _e retirar~se para o Rio de Janeiro.
Não pôde fugir, é evidente, das calúnias.
Nem me deterei sobre elas. Acho que ele esta·
va muito adrila disso, apenas me reconforta
ler esta passagem de Sheakespeare, no Hamlet:
"Sejas tu tãO- casto como o gelo e tão
puro como a neve e ainda assim não escaparás da calúnia."
Interventor, governador, ministro, embaixador, presidente nacional de partido, teve todos
os títulos. Ainda o vejo aqui, sentado na cadeira
em que está hoje o Seriador Leite Chaves no
momento, neste plenário, como l.ider do MDB
e eu da Arena, do outro lado, apreciando, acima de tudo, a compostura daquele homem,
a formação que toda sua vida lhe dera ou
que ele imprimira à sua vida, para não fazer
de seus discursos, nos se,us ataques ao Governo, apenas uma verrina; como devo acres_centar por estar presente, senão haverá más-

línguas que interpretem mal, que o mesmo
comportamento que teve aqui o hoje ministro
do Supremo Íribunal Federal, Dr. Paulo Bros·
sard de S_ouza PintoL Veemente muito mais
que Amaral Peixoto, dando-me muito mais
trabalho, porque o outro não me dava, uma
Vez que eu não era líder. Mas, de qualquer
maneira, os dois se comportaram aqui numa
posição de líder que me lembra sempre aquela
frase de Churchill que eu guardava embaixo
de um vidro sobre a minha mesa: "Não pode
ser líder e governo quem não se dispuser a
defendê-lo pelas piores _coisas que ele faz ou
pelas quais é atacado".
Aqui tivemos o nosso Pres~dente Amaral
Peixoto sendo o último presidente antes que
eu assumlsse a Presidência do PDS. Ele foi
um grande político, venceu a resistência daqueles que pretendiam dimimnuir-lhe a grandeza e os méfitos, dizendo _que já fora guindado a todas as posições, porque era genro.
Não! Ele começou, inclusive, como jovem interventor, solteiro, e conquistou, com grande
dif)nidade, as posições do seu partido; partido
de nomes extraordinários como havia no PSD.
Ele conquistou posição de líder deles todos
como seu presidente.
Lembro-me de uma frase do Marechal
Montgomery, que dizia: "Muitos políticos,
quando ministros, bem que poderiam ter a
seguinte inscrição em seus túmulos: aqui repousa um homem que morreu de exaustão
em resultado da preocupação com minúcias.
Nunca teve tempo para pensar, porque estava
sempre lendo documentos, via sempre cada
árvore, mas jamais viu a floresta". Amaral Peixoto viu a floresta, conduziu-se Como tal não
apenas como político, mas com() estadist?.
Talvez ~!e tenha" aprendido ser. - De _outra vez, Hamlet, nesta passagem em
que Polônlo aconselha Laerte:
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com este pensamento: ele não era um agnóstico. E talvez fiZesse como Camilo Castello
Branco que dizia que "não tinha medo das
idéias_ novas da relif!ião, mas ria-se muito do
sacristão, porque Õ achava chu1o".
Morto, acho que ele deve estar em algum
desses páramos -celestiais, porque deve haver
seguramente um lugar em que ele não tendo
definido Deus, Deus o tenha definido e o tenha
colocado exatamente naquele lugar em que
o h,omem foi bom, sendo justo, altivo na der·
rota e não_tripudiou sobre o vencido na vitórla,-foi capaz, pela liderança e pela lealdade ao
líder maiOr, de servir a um regime que não
era o seu próprio ponto de vista pessoal, mas
nesse caso ficou mais do lado látego do que
do lado do cabo elo chicote, e teve a extrema
e rara coragem de marcar uma vida pela coerência.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, que ele
lá está e talvez, quem sabe, querendo fund?Jr
um partido Universal. (Risos)
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas prolongadas. O orador
é cumprimentado.)
O SR. PRESIDEN'IE (Nelson Carneiro)
--:-Tenho a honra de dar a palavra_ ao nobre
Senador Afonso Arinos.

O SR- AFONSO ARINOS (PSDB- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou muito honrado,
não direi surpreso, mas tardiamente prevenido
de que me caberia, hoje, a honra _de juntar
a minha voz aquelas que se têm feito, ouvir
da tribuna, em homenagem a Amaral Peixoto.
Queria não me justificar da insuficiência,
já por mim reconhecida, do meu discurso,
mas dar-lhe uma nova orientação. É que de
todos aqui presentes, talvez, incorporando aos
presentes Q. Alzira, seja eu um dos mais velhos
"Leva a minha bênção. Estes poucos
amigos e conhecidos de Amaral peixote. Nós
preceit-os na memória grava, língua não
nos conhecemos em extrema juventude, no
dês ao pensamento, nem ato ao pensamomento em que eu, recolhido ao sanatório
mento.apaixonado.
Alpino, por motivos de saúde, situação que
Evita entrar em roca, mas se entrares
- enfrentei mais de uma vez na minha modluta, porque o teu contendor te evite.
dade, fui convocado pelo meu pai, que ocu~
~-!9dos dá ouvido e a voz a poucos.
pava a Pasta das Relações Exteriores, para
OUve opiniões, guai"da teu julgamenque comparecesse pela primeira vez a uma
to."
.
conferência internacional, para a qual me re~
Da leitura que fiz das Memórias de Amaral
comendou cuidado e preparação, o que pude
PeiXoto, cheguei à conclusão de que ele sefazer multo rapidamente com os recursos que
guiu escrupulosamente esse preceito.
me eram cabíveis naquele momento, naqu_ele
Logo_ J!Q_ úftcio de suas primeiras entrevistas,
local. Mas, enfim, ostentando o título bastante
nesse livro a que me refiro, ele falou sobre
orgulhoso de Consultor Jurídico da delega~
reJigião. Perguntaram-lhe se ele era católico.
ção. Vim do Sanatório Alpino para Genebra,
EJe respondeu;
em companhia de minha esposa, onde encontramos o jovem Tenente Amaral Peixoto, no
"Depois do perido de "Santo Inácio",
gabinete de Sua Excelência,_ o Senhor Presí~
Tui deixando a rililitância católica, embora
dente Getd1io Vargas, que compa-recia àquela
cohtTriuasse acrecUtando em Deus. Acrereunião de forma, também, um pouco experi~
-dito, mas não sei definír o que é Deus.
mental na sua vida pública. Assim, tivemos
ConServei o sentimentO reliQioso, a nea oportunidade de-noS conhecermos no inicio
cessidade de explicação para as coisas
das nossas carreiras. Eu segui modestamente
que não têm explicação, mas praticante,
na minha função de parlamentar e de profesmilitante, deixei de ser há anos."
sor e_ ele prosseguiu, com honra e glória, no
Encerro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, D. - exercício das atribuições executivas, nos suAlzira, Sr. Governador do Rio de Janeiro e decessivos mandatos executivos que exerceu ern
mais familiares aqui presentes, exatamente
vida. Conheci, portanto, Amaral Peixoto, no
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princípio de sua magnífica trajet6ria nos go-

vernos brasileiros.
Mais tarde -

perdoem-me essas recorda-

ções pessoais, que não têm nada de intencional nem de vaidoso, mas apenas para rememorar aspectos da vida dele que são pouco

conhecidos-, mais tarde, graças a uma certa
leviandade afetiva de Assis Chateaubriand, fui
dirigir o jomal O Estado
Minas, de Belo
Horizonte. Chateaubriand concedeu-me a
honra de ser diretor de O Estado de Minas,

de

ainda hoje um dos grandes jornais brasileiros.

Eu andava pelos vii'rte e teintos; pelos trinta
anos e Chateaubriand, com aquele-gosto pelas
aventuras, nem sempre bem sucedidas mas
sempre bem sonhadas, coloca aquele jovem
na direção do jornal. Quando Amaral Peixoto

foi a Belo Horizonte,. na ddade onde nasci,
eu estava na direção desse jornal. Não sabia
o que ele havía ido fazer, e já então eu não
perguntava, porque a minha posição em face
ao Governo Getúlio Vargas era bastante diferente, quase de oposição. Amara! Peixoto estev~ comigo em Belo Horizonte e pediu-me que
o acompanhasse em uma viagem turística
sem sair da capital, o que fiZ. Guiando o meu
automovelzinho, percorri com ele as alamedas
generosas da minha cidade, aqueles bairros
que tinham nomes Iirlcos, nomes românticos.
As meninas - e D. Alzira não há de reparar
se fa1o nelas - do Colégio Santa Maria, de
saia azul e blusa branca, atravessavam a cidade sob a vigllância cuidadosa e atenta dos
rapazes daquela época. Andamos, percorremos a cidade, sobretudo à noite, de automóvel, aquelas c.olin.ls que cobrem a minha cidade, a minha bela cidade de Belo Horizonte,
que está hoje em terceiro lugar em matéria
de população neste País. Cidade fundada em
1897 - não sei se sabem disso -, sou um
dos seus mais antigos moradores. FaÇo parte
daquela classe quase extinta dos pioneiros de
Belo Horizonte, nasci antes da cidade fazer
dez anos.
Sr. Presidente, tive o prazer de ver Amaral
Peixoto já numa outra posição, numa posição
oficial. E de aí para adiante sempre me ligava
a ele, quando fomos colegas de Câmara, nos
nossos encontros em várias oportunidades
nas nossas vldas, uma repetição fastidiosa, em
vez de dizer as mais afetuosas, direi as mais
confiantes relações. Apesar de adversários políticos, já então eu combatia Getúlio_ Vargas,
de cuja oposição cheguei a ser o líder, entre
nós dois sempre houve, inclusive em discursos na Câmara, demonstrações da nossa confiança recíproca, da que eu tinha nele e daquela com que ele me honrava.
Não quero me alongar neste discurso, porque à falta de alimentos verdadeiramente sólidos para minha dissertação, sou obrigado a
recorrer à minha memória octagenária e vacilante, para lembrar que já agora, há pouco
tempo - D. Alzira sabe disso - fui à casa
de Amaral Peixoto, visitá~lo, porque eu o sucedia como _l'enador do Estado do Rio, e ele
me deu conselhos, deu-me a casa em que
morava, disse-me que eu tinha a oportunidade
de ir para aquele lugar, cedeu-me o apartamento em qu~ residia e onde residi durante

a1gum tempo. Não continuei lá porque minha
mulher .....::.. ela não está ouvindo porque não
está aqui :..__ pela idade, fica muito cansada
em tomar providências, fazer feira. Então, ficam_os morando em um hotel. Estive no apartamento deJ\maral Peixoto e lembro-me muito
bem de que iá havia uma grande tela fotográfica dimensionada na sala principal, em que
se via uma parle da cidade de Parati, no Rio
de Janeiro, onde mostrava uma casa que lhe
interessava especialmente, por ter passado
uma parte de sua vida. Diante da cldade de
Parati ele me dizia para prestar atenção em
tal casa.
Assim, o meu último encontro com Amaral
Peixoto parecia com o primeiro, com o segundo, com todos os-encontros que tivemos na
vida. Adversários políticos, nunca adversários
pessoais, companheiros de geração, nunca
distanciados pela diferença das nossas profissões, sempre confiantes, um confiando no outro, um acreditando no outro.
Sinceramente, Sr. Presidente, devo dizer
que perdi, com Amaral Peixoto, um dos mais
antigos e um dos mais queridos amigos da
rriinha vida. (Muito bem! Palmal). O orador
é cumprimentado.)

Abril de 1989

brasileira para que se possa julgar cada dia
a sua autenticidade.
Conhe-ci Amaral Peixoto quando cheguei ao
Rio de Janeiro, eleito Deputado Federal em
54 e fomos ·do aeroporto diretamente para
tuna reunião do PSD e o meu pai, a quem
reverenciamos também, neste momento, Senador Álvaro Adolfo, me apresentou Amaral
Peixoto dizendo: "que me entregava a ele para
receber a sua orientação". Foi o meu primeiro
contato com a·vida política no âmbito federal.
Deste encontro na Avenida Almirante Barroso, onde se situava a sede do PSD até o seu
desaparecimento, passei a ver na pessoa do
comandante o homem que viria a ser a maior
estrela da grande universidade política que foi
o nosso Partido Social Democrático.
Pelos idos de 57, Com CY Ministro Plenipotenciário, nomeado pelo estadista e eminente
brasileiro Juscelino Kubiteschek, segui para
Washington em companhia de José Maria de
Alkmin, então Ministro da Fazenda, Roberto
Campos e Eurico Sales, paia tomar parte na
Conferência do Fundo Monetário Internacional. Em lá chegando, fomos recebidos pelo
então Embaixador do Brasil em Washington,
Almirante Amaral Peixoto que, com a sua gentileza, carinho e tendo a alma do PSD, me
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
ofereceu em determinado dia um almoço. Ao
- Tenho a honra de conceder a palavra ao
chegar à Embaixada fui surpreendido com
nobre Senador João Menezes.
uma recepção da qual participava, inclusive,
alto representante do Clero. Após o coquetel,
O SR. JOÃO MEI'!EZES (PFL- PA Pronuncia o segufnte discurso.) -Sr. Presidente, já um tanto emocionado e até sem saber coSenador Nelson Carneiro; SrS. Senadores; Srs. mo deveria proceder- pois há pouco tempo
tinha vindo da minha Província do Pará -,
Ministros; Sra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto;
abriu-se uma porta e me deparei com uma
Sr. GoVernador Moreira Franco e Sra. Dona
Ceiina; f~miliares; pessoas que acompanham grande mesa redonda, sendo colocado no luDona Alzira; meus queridos companheiros do gar de honra para o almoço, mesa esta repleta
de- muitos copos, talheres, cubas e enfeites
SenãdOFederaJ.
(niciando o meu pronuncicilneOio, dto o edi· cOmo mari.da o protocolo das embaixadas.
torial publicado no Jorna1 do Brasn do dia Senti-me embaraçado sem saber como deve14 de março do corrente, intitulado "Firmeza ria usar todos aqueles utensílios. Adotei uma
técnica: só me servi e os usei depois que a
e Persuasão".
pessoa que estava ao meu lado, a grande Da"Morto o Senador Amaral Peixoto, não ma D. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, se serhá reabilitação a fazer. A sua vida pública via ou usava os utensílios. F'tz o rrie-smb" e
foi toda ela sublínhada por um sentido suspirei aliviado por não ter tdmetido ·erros
de s~rvir que o levou ainda em vida na ·de etiqueta.
direç:ão da história dos nossos tempos.
Imaginem o que de emoção e importância
Ficou conosco o exemplo de um político representoU o- fato para mim. Porém, depois
que acreditava na força da convivência voltei à tranqüllidade quando me certifiquei
e na lealdade da divergência para cons- que o Embaixador nada mais era do que a
truir uma democracia digna da liberdade bondade, a delicadeza e a camaradagem que
de testá-Ia todos os dias." ·
levavam à simplicidade, à correçâo, e o espírito
Comandante a prestigiar o seu correligioErtl-nome-i:to ParoCfo"da Frente Uberal, ocu- do
po esta tribuna, encarregado de levar a resso- nário que exercia, no momento, a Vice-Udenância da voz nacional, para prestar uma ho- rançél do Partido Soda! DemocrátiC0.---0 Comandante era só segurança, carinho
menagem póstuma a Amaral Peixoto, que deixou marcado, em todos os setores adminis~ e espírito totalmente político em todas as suas
trativos, políticos e famlliar, a sua passagem atitudes.
Recordo, certa vez, que uma reunião da Execomo reflexo de sua personalidade invulgar.
Amaral Peixoto, no Executivo, no Legislativo cutiva do PSD, realizada em BraSília, na sala
e no Judiciário deixou o carisma de sua perso- onde hoje funciona a Comissão de Relações
nalidade ocupando as posições mais diversas, Exteriores, transformou-se, por motivos vários, em secreta e foi dada a ordem para evasempre-cercado pelo carinho e pelo respeito.
Não vou enumerar os cargos e_ funções que cuar todo o salão. O Comandante, do alto
desempenhou durante toda a vida, iniciada de sua Presidência, disse ao fundorláriõ: "Aquele nosso correligionáriO pode ficar!" Tracomo Guarda-Marainha.
tava-se de meu filho, Luiz Felipe, com dote
Aqui estou afirmando que Amaral Peixoto
se encontra incrustado na própria imagem _ anos de idade e que hoje se encontra aqui
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neste_ plenário, juntando-se às homenagens
merecidas que se prestam ao nosso grande
Comandante.
-

Nas horas mais difíceis da vida política, itunca vi o Comandante alterar a voz; porque a
sua fala segura e fume era suficiente para impor respeito e fazer com que todos o escutassem e aceitassem sua ponderação.
Emani do Amaral Peixoto, o Comandante,
foi, na realidade, o equilíbrio, a sabedoria, a
paciência e a bondade, que transformaram
o Partido Social Democrático na grande uni-

versidade política do País. E, ainda hoje, é lembrado como exemplo para a salvação e equilí·
brio nacional.

Outra grande característica do Comandante
é que com ele não havia necessidade de documento ou pedidos escritos. Conversa assentada, negócio acertado, resultado positivo no
dia e hora em que fossem combinados. E1e
refletia o tempo em que o fio de barba valia
como o melhor documento.
Dominava ratos, acontecimentos, problemas, facilidades e dificuldades como um militante, sem nunca alterar a linha do seu rosto
gordo, envolvendo uns olhos sagazes, uma
boca sempre pronta a sorrir e a dizer uma
palavra de carinho, bondade e confiança.
Parodiando João Emílio Falcão no seu editorial "Alma Pura", publicado hoje no Correia
Braziliense, que retratou numa síntese extraordinária, que tanto Amaral Peixoto como Jefferson. homens de vida limpa e alma pura, escancaravam todas as suas atividades ao poderio
da imprensa porque nada tinham a o_cultar
ou temer.
.. .
.
.
E1e é do_s homens que não morrem porque
a sua vida, desde os primórdios, roi um livro
aberto de coragem, bondade, conciliação, trabalho, honestidade e sinceridade, chegando
até os seus últimos momentos espargindo conhecimento. Foi, na realidade, como político,
o mais consciente e eficiente dos últimos tempos, porque não possuía a inveja ou o desejo
de usufruir o poder, mas sim dominá-lo pelo
pensamento cívico de servir com modéstia
e determinação. Coração sem raiva ou_ ódio,
esteve sempre à espera de exercitar a verdade,
o belo .-e a justiça.
Finalizando e o homenageando na pessoa
de Dona Alzira Vargas do Amaral Peixoto, a
companheira marcada pela inteligência e pela
acuidade política, Dona Celina e seu marido,
o Governador Moreira Franco, demais familiares e pessoas que a acompanham, quero
dizer que o nome e a personalidade do Comandante representam a honra e fazem parte
de nossa jornada cívica que uJtrapassa a lembrança e a saudade e ficam esculpidas, indelevelmente, nas páginas mais bn1hantes da História da Pátria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! O orador é cumprimentado)
O SR. PRESIDEN1E (Nelson Carneiro)
-A Mesa tem a honra de dar a palavra ao
úJtimo orador, o nobre Senador Jamil Haddad.
O SR. JAMIL HADDAD (PSB- RJ. Pronuncia o Seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs. Sériadores, a Casa está prestarido home-

nagem de saudade a Ernani do Amaral Peixoto, que engalanou a vida pública do nosso
País durante quase seis d_eçênios. Reverenciar-lhe a meniória é, pois, ato da mais lídima
justiça.
Dispenso-me de relacionar os numerosos
cargos que ocupou e os mandatos que o elei~ _
torado jamais lhe regateou. O tema já foi abordado. Não posso, porém, deixar de sublinhar
o património de lucidez, de competência, de
sagacidade, de honradez que nos legou. Tais
atributos nem mesmo os adversários ousaram
negar-lhe.
Na verdade, todos nele via mos uma enciclo·
_pédia de como razer política. Cordial ao extremo, sem afetaç:ões, despido de vaidades, a
sua maneira de atuar era toda especial, mas
cheia de persuasáo.
_Na província fluminense, contava com uma
legião de fiéis seguidores <iue o chamavam
carinhosamente de "Comandante" e_ nunca
substituíram esse tratamento pela nomencla·
tura dos cargos ou dos mandatos.
Poucas vezes, Sr. Presidente, uma expressão há de ter sido aplicada tão apropriadamente a alguém quanto esta Amaral Peixoto
realmente comandou, através da ação e do
diálogo. Paciente, escutava o interlocutor e
conversava, praticando essa arte importantíssima· no dia-a-dia político.
Dois fatos que bem realçam sua persona·
lidade independente desejo aqui salientar. Em
1948, foram cassados os mandatos do parlamentares comunistas como aqui já havia relatado, em seu pronunciamento, o Senador Jarbas Pass_arinho. Amaral Peixoto integrava a
maioria, tinha sido o deputado mais votado
no -.seu-e-stado. Pois bem, ele votou contra,
fazendo sentir a sua aversão à medida. Passados muitos anos, em 1965, quando o primeiro
governo do regime revolucionário dissolveu
os partidos, ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era bem pequeno, mas foi aguerrido, e era pelo qual se expandia, então, a alma nacional.
Ao despedir-se, neste recinto, na sessão de
27 de novembro de 1986, das ltdes parlamentares, o ~lho batalhão salientou:
''Para mim, o importante, insisto, é fiXar
ser_ Impossível a democracia, sem seu
mais expressivo instrumento politico que
são os partidos. Parece ter deixado de
ser Segfedo qué o problema básico à manutenção do sistema democrático, em
nosso País, seja a falta de instituições sólidas, em que se apóie. Quando éramos
uma sociedade de predominância rural,
as instituições foram substituídas por
uma política de elite. A urbanização trouxe
o personalismo, quando a solidez institucional exige impessoalismo. Por isso reclama-se a existência de um regime que
fortalece os partidoS.
Deixemos livre a vida partidária e ela
encontrará os caminhos- corretos ao s_eu
fortalecimento. Congraçamentos por me-ros interesses eleitorais continuarão existindo, todavia a decantação se processará
e os i:Ji.teresseS maiores terminarão por
prevalecer." ·
-
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Essas palavras, Sr. Presidente, foram pronunciadas com a autoridade de quem, durante
doze_ anos, presidira o ramoso PSD, Partido
Social Denlocrático; roram proferidas com a
autoridade de quem sempre tachara de imperdoável erro a extinção dos partidos.
A experiência dos políticos é essencial para
a vitalidade dos partidos. Não bastam tdéias _
e princípios. TOda programação precisa de
executores. Sabemos que os líderes não s,e
improvisam - rarjam-se nas lutas. A estima
pública que dá lugar à credibilidade é o resultado de anos de atividade.
A Constituição de 88 assegurou a retomada
da trilha democrática. Confesso, não obstante,
que vejo com acentuada apreensão o quadro
político. Os partidos, salvo os de conteúdo
ideológico, se apresentam fragmentados.
Nessa hora, precisamente, a ausência de um
Amara] Peixoto será mais notada, mais sentida, m~s deplorada. É preciso reler:nbrar a sua
expeiiência, os seus conselhos, a sua palavra
avisada. As crises estão aí_ aos nossos olhos.
Aos políticos que integram as classes dirigentes incumbem enfrentá-las e dar-lhes soluções. Depois de tanto havermos condenado
a frieza da tecnocracia, estamos no momento
de comprovar a superioridade do poder político.
Foi para mim um galardão, Sr. Presidente,
ter sido companheiro de Amaral Peixoto na
representação do Estado do Rio de Janeiro
nesta Casa. A sua figura se encontra bem_retratada no livro "Artes da Política", onde estão
reunidas narrativas do ilustre brasileiro, Ali, na
- páQina 13, ele afirma:
"Não sou reaciQnário nem conservador. Sou homem de centro, e a tendência
do C_entro é caminhar para a esquer~a."
.Aí está contida uma verdade[ra mostra de
sua personalidade.
Sempre em dia com os problemas do País,
foi um político em permanente contato com
a população do seu Estado, pelo qual andou
e rodou durante toda a sua existência. Não
havia vilarejo, por mais distante que rasse, que
ele não houvesse visitado e tomado a visitar,
lembrando-se do nome das pessoas e das
dificuldades locais que precisavam ser atenuadas. Por isso, enorme o contingente eleitoral
que ininterruptamente representou e que o
fez vitorloso nas umas todas as vezes em que
concorreu.
Sei, Sr. Presidente, que a história ·não deve
ser escrita pelos contemporâneos, pois deve
ficar Isenta de prevenções ou de simpatias.
Só os pesquisadores, na quietude dos seus
gabinetes, podem analisar fria e logicamente
os acontecimentos, encandeando-os em ordem. Mas, por certo, o depoimento dos que
viveram os mesmos tempos há de constituir
elemento lndispen~ável para a compreensão
dos fatos e o juizo sobre as pessoas, por parte
dos historiadores.
Nós que aqui nos encontramos, ramos testemunhas da grandeza de Amarai Peixoto e,
por Isso, não podemos calar o nosso testemunho.
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Sr. Presidente, Nelson Carneiro, V. EX que,
durante décadas, foi dele companheiro de partido e colega no parlamento, pugnando pelos
mesmos ideais, V. Ex' é, sem dúvida, das vozes
mais autorizadas para esse depoimento.
Vou concluir. Os-Anais da vida pública brasileira registram de forma indelével a passagem
desse extraordinário político, que teve sempre
ao lado, em longos cinqüenta anos, como esteio -- a expressão era dele e dele a ouvi
- uma esposa que não só o incentivou mas
com ele colaborou em todos os instantes.
O Partido Socialista Brasileiro expressa, nessas consider~ões que venho de fazer, sua
inteira adesão às homenagens ora prestadas.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimen·
tado.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sra. Alzira Vargas do Amaral Peixoto e demais familiares; amigos de- Amaral Peixoto;
Sr. Ministro José Aparecido; Srs. M1nistros
Paulo Brossard e Céllo Borges; Sr. Ministro
Leitão de Abreu; Srs. Deputados Federais; e
consigno a presença, nesta oportunidade, da
totalidade da representação do Estado do Rio
de Janeiro; Srs. Uderes de todos os Partidos,
que falaram na voz dos que ocuparam esta
tnbuna - ao contrário de outras reuniões,
não fóram designados oradores, levando em
conta os Partidos a que pertenciam, mas aqueles que podiam sintetizar o pensamento de
todo o Senado Federal, comO acaba de ser
feito; Srs. Uderes; Srs. Senadores; minhas
Sras. e meus Srs:
No discurso com que agradeci a honra de
presidir esta Casa, evoquei três homens públicos, a quem segui no decorrer desses sessenta
anos de ininterrupta atividade política. Muito
moço, acompanhei a José Joaquim Seabra,
nos últimos anos de sua tempestuosa vida
pública, nas barricadas da oposição. Com SUa
morte, abriguei-me sob a Uderança de Otávio
Mangabeira, de volta de um e ·antes e depois
de sofrer o s~gundo exílio. Com seu ·desaparecimento, Amaral Peixoto foi, além do amigo,
o Comandante, como era carinhosamente tratado, ou o Presidente, como aprendi a cognominá-lo. Nossa ligação surgiu exatamente
quando já não tinha tanto poder, ou às vésperas de perder o pouco que restava. Nossas
lutas comuns - e duraram ~nos - foram
travadas nas escarpas da oposição. Com ele
convivi primeiro· no PSD e depois aqui, no
MDB, por duas legislaturas e sob cuja Uderança servi, quando éramos _apenas sete contra cinqüenta e nove aguerridos integrantes
da maioria. COmpreenderão assim V. EJctS a
emoção corn que o recordo, na singeleza desta homenagem, que o Senado Federal presta
à sua memória, trinta dias depois de seu desaparecimento. Os ilustres oradores já o revive~
raro para o julgamento das atuais e futuras
gerações. São_ depoimentos valiosos que se
ajuntarão àqueles outros, quando o surpr~en
demos ao ensejo de seu octogésimo aniversário, às vésperas de encerrar voluntariamente
as atividades partidárias, sem deixar de viver
dia-a-dia os acontecimentos nacionais, do
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lamento. Compreendeu que somente ele poposto de escUta e observação da Sociedade
deria ser_ escolhido. E o foi, apesar das manoNacional de Agricultura.
bras adversárias. Sei quanto isso lhe custou,
Permito-me recordar dois momentos, entre
mas seu sentimento de lealdade não lhe permuitos, que juntos vivemos e que podem conmitia sacrificar o_aliado na dura contenda local
tribuir para o sereno julgamento da vida públiMais tarde, quando da escolha do candidato
ca de Amaral Peixoto. Quando, na tarde de
pelo voto direto, sentou-se na primeira cadeira,
27 de agosto de 1961, a Nação inteira vivia
à entrada da sala de sessões do Palácio Tiraa angústia dos acontecimentos determinados
dentes, -e a todos os convencionais recomen-pela inesperada renúncia do então Presidente,
foi o Amarai Peixoto a quem primeiro procurei,
dou meu nome. A Executiva já festejava a vitória dos três candidatos de sua chapa. Termipara levar-lhe a decisão, pouco antes acertada
nada a votação, ele e eu ladeamos o Presicom o Deputado Edgar Pereira, da Bahia, de
dente, fiscais atentos da apuração. Fui o mais
aprOvar a Emenda Raul Pila; e assim possivotado dos quatro, para surpresa e desespero
bilftar, contra a decisão declarada dos chefes
dos adversários. Amaral vencera. Tantos anos
militares, a posse de João Goulart. Sem o poafastado do Palácio do lngá, era - e o foi
deroso PSD, que ele presidia, qualquer tentaaté a morte- -o grande chefe. Estava transtiva seria vã. Assim que expus o propósito,
nele vislumbrou, de pronto, o único recurso
posto o novo obstáculo. Restava evitar a der-.
rota nas umas, trabalhada publicamente pelos
de que, na oportunidade, se poderia valer a
poderosos do dia. Amaral Peixoto dispôs-se
classe política pare: dar solução politica ao ima viajar comigo por todo o interior fluminense,
passe con$itucional criado. E ele mesmo toe durante uma semana, dia e noite, recomenmou a iniciativa de obter o apoio de Herbert
dou a seus numerosos amigos minha reeleiLevy, então Presidente da UDN. Poucos dias
ção. Na madrugada de 30 para 31 de outubro,
depois, aprovada a Emenda Parlamentarista,
regressamos juntos à Capital. Af nos esperava
coin fadas as transigências que o momento
outra surpresa. A Executiva havia obtido da
determinou, integrei a delegação do PSD que,
Justiça Eleitoral, à minha revelia, o cancela~
à revelia de seu Presidente, foi sugerir a João
menta do pedido para a realização, naquela
Goulart, já em Brasília, a indicação, que não
tarde, da caminhada pela Avenida Rio Branco,
aceitou, de Amaral Peixoto para Primeiro Mia fim de distribuir os_ "santinhos" de minha
nistro. Nenhum ressentimento, qualquer mácandidatura. Porque resisti, venci. E as umas
goa, guardou Amaral da impugnação injustifide oovembro de 197_8 me reconduziram a
cável E hão recusou sua colaboração sempre
esta Casa commais. de dois milhões de votos.
que o Presidente, que o preterira, dela necesSitou.
A preocupação com o país, com o bem
" -Corria o ano de 1978. Juntos, havíamos · público, o presente e o fUturo, não abandonou
combatido a fusão dos Estados do Rio de
Amaral Peixoto até os últimos dias de vida.
Quantos o. visitaram durante a enfermidade,
Janeiro, que ele representava, e da Guanabara,
de que eu era delegado. Em novembro, deve~
dele ouviram suas apreensões quanto aos des·
riam ser eleitos dois Senadores, um-deles por
tinos nacionais e oS rumos da política. Durante
via indireta. Em meio a rumorosos debates
meio século, atravessou dias de calmaria e
neste plenário, Amaral Peixoto declarara sua
de tormenta, teve e não teve poder, sempre
determinação de somente voltar ao Senado
nobremente, dignamente, com a tranqüilidade
pelo voto direto do povo fluminense, tal como --dos homens de _bem, dos que atravessam a
pé enxuto o mar das críticas e _das injustiças.
aqui chegara, oito anos antes. O Governador
Dele posso dizer, como Hamlet a respeito do
valera-se da posição do MDB para anunciar
pai: - "Sim, era _no conjunto, um verdade.iro
que o Partido somente preencheria uma vaga,
homem. Jamais. encontrarei, jarnijjs.. 9 seu
de modo a evitar minha reeleição. A legenda
igual".
apenas abrigêiria o nome de Amaral Peixoto.
Por tudo isso, Amaral Peixoto não deixa suA Arena escolheu o seu candidato indireto,
e já festejava sua eleição. O Governador prepa~
cessores políticos. To dos seremos menores
do que ele.
rara cãlculadamente uma extensa lista de
apoio à candidatura Amaral Peixoto, para capA Presidência agradece a presença da ilustre
Senhora Alzira Varga~ do Amaral Peixoto, detá-lo. Não o conhecia bem, e por isso o julgava
votada companheira de Amaral Peixoto, e que
equivocadamente. Amaral percebeu o golpe
contra o companheiro de luta partidária, e
com ele viveu todas as horas, as boas e as
acertamos que um de nós concorreria ao pleimás, querendo-o e honrando~o. Ressalta a
to indireto. Para isso, foi preciso recorrer à
presença da Sf!' Celina do Amaral Peixoto Moi"eira Franco, -de quem tanto, e com tanta raJustiça Eleitoral, e foi afinal marcada pela Executiva pã"ra uma sexta-feira, último dia do mês
zão, se orgulhava Aini3ral Peixoto. DO- ilustre
e do prazo~ Juntos examinamos a situação.
Governador Moreira Franco. De D. Edith Vargas Beloch, a filha que -o casal Amaral Peixoto
A Executiva OOrnandãva a quase Unanimidade
incorporou à sua felicidade. Aos demais pados delegados da cidade do Rio de Janeiro
e, a um simples aviso, a maioria faltaria à sesrentes de Amaral Peixoto, que honram esta
são. Os delegados do antigo Estado do Rio,
singela homenagem. Aos constantes amigos
e companheiros de Amaral Peixoto,_ simboli~
premidoS embora por deveres ligados às suas
atividades normais, somente não faltariam a
zados na pessoa do Presidente Ulysses Guimaum apelo do Comandante. Ele ou eu seria
rães. Aqui estão, especialmente convidadas
para assistir a este ato de gratidão do mundo
o candidato indireto. Amaral antecipou-se. PeJa primeira vez, deixava de dirigir-se direta~ político, as secretárias de Amaral Peixoto, Marmente ao povo, para ocupar um lugar no Parlene e Josefina. Não faltam os ilustres repre-
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sentantes do povo fluminense na Câmara dos

Deputados, e a Presidência lhes agradece a
honrosa companhia. A todos, muito obrigado.
(Muito bem! Palmas.)_

--Art.6" Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Jusú1icação

- Suspendo a sessão por 1O minutos, a fim
de que recolha a famüia de Amaral Peixoto

a solidariedade d_e todo"s os prese"nfeS.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas .e 14 minutos,
a sessão é reêlberta às 16 horas e 32 minutos).
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo
Sr. }9 Secretário.

J:: lido o seguinte
PROJErO DE LEI DO SENADO
N• 70, DE 1989

DisCiplina a prestação de assisMncia
social a pessoas Idosas, por entidades públicas
ou privadas, e dá outrllS providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art 1~ As entidades públicas ou privadas
·que se dediquem à prestação de assistência
social a pessoas idosas, em regime de internação, ficam obrigadas a manter, para exclusiva
utilização por seus intenlados:
I - serviço de assistência médica, psicológica e fisioterápica;
II- refeitório;
III -locais apropriados à ~rática de Jazer
e terapia ocupacional;
IV- dormitórios individuais com, no mínimo, 9m2 (nove metros quadrados) de área
útil, com instalações sanitárias-adequãdas; e/

ou
V- dormitórios coletivos com, nó mínimo,
36ffiZ (trinta e Seis metros quadradõslCie-áre·a
útil. limitados a 4 (quatro) ocupantes, com
instaiaçõ-es-sanftárias adequadas.
Parágrafo único. Os serviços de refeições,
bem assim as obrigações assinaladas nos
itens I e II deste artigo, poderão ser executados
mediante convênio com instituições habilitadas ao atendimeto dessas finalidades.
Art. 2"' As entidades que não aufirarri lucro com a prestação dos serviços referidos
no artigo 1"' desta Lei poderão gozar de especial proteção do Estado, mediante awo1ios,
subvenções, incentivos frscals tributários e creditícios, na forma estabelecida em legislação
específica.
Art. 3?_ -As atuals entidades, que executam
atividades compreendidas nos objetivos desta
Lei, terão o prazo de 1 (um) ano para se adaptarem às exigências dela_ decorrentes.
Art. 49 Sem prejuízo da competência ftscalizadora de outros órgãos o_u entidades, incumbe ao Mínistério Público zelar pelo cumprimento desta Lei, promovendo as ações necessárias à sua observância.
Art ~ O Poder Executivo regulamentará
esta Lei no prazo de 90 (noverita/ dias, contado
de sua publicação.

A Constituição Federal de 1988, em seu
artigo. 23_0, §§ 19 e 2~. preconiza o amparo
e assegura às pessoas idosas melhores condições de vida e de bem-estar, incumbindo à
sociedaCI.e, à- família e aO "Estado, o ·dever de
PrOVer tais medidas. - - - --Este primeiro passó constitucional Ieva~nos
a crer que é chegada a hora de dar ao idoso
melhores -condiç:óciS áe-VJaa;m.dUSive o direito
de envelhecer com dignidade.
Do ponto de vista histórico, a velhice no
Brasil, desde a _época colonial até aos nossos
dias, tem sido tratada de forrna preconceituosa.
E, já no início deste século, o humanista
Ataulfo de Paiva, em sua obra Justiça e Assistência, escrevia: "A assistência aos velhos
combalidos ou valetudinários não é, certa-mente, o que constitui a honra e a· orgulho
da caridad_e_ tradicional e dos sentimentos tradicionais do Brasil".
Os nossos heróis da Guerra do Paraguai,
por exemplo, foram alojados na Ilha de Bom
Jesus, no Rio de Janeiro. Esta estava situada
ao lado da Ilha de Sapucaia, transformada
mais tarde em lixeira da cidade, fato que condenou esses valores brasileiros a um fim de
~da humilhante.
É l:iern verdade que, timidamente, a nossa
legislaçáo tem aperfeiçoado os instrumentos
de promoçáo- do bem-estar da população
rilais-idosa. _Aliás, _a medicina, a engenharia
sanitária e a racionalização industrial de nosso
tempO Vêm assegurando a possibilidade de
uma vida mais longa, estendendo a longevidade capacidade intelectual na idade pro'lecta.
- ---

a

A média de vida do brasileiro está, atualmente;adma -de 60 arios, d~vendo, nas próximas décadas, passar dos 70 anos, fato que,
pela sua evidente significação, não pode permanecer ignorado ou desprezado.
O Brasil possui, aproximadamente, 42% de
criéinças de O a 14 anos; 33% de jovens de
15 34 anos; e 25% de malares de 35 anos
- os gerontino_s - que correspondem a 35
milhões. Deste total, mais de a milhões têm
mais de 65 _anos de idade e 27 milhões têm
idade de 35 a 65 anos, o que, evidentemente,
obriga o redimensionamento da problemática
do idoso. Para tanto, é preciso que os recursos
humanos, institucionais e financeiros, sejam
distribuídos de fonna racional.
Acrescente-se, ainda, que as condições de
vida em nosso País acentuam o e~velheci~
mentb prematuro e diminuem a capacidade
de trabalho do homem, quer no campo ou
na cidade. Assim, despreparados para o impacto do envelhecimento, os maiores de 35
anos -;- os gerontinos - muitas vezes ficam
perplexos, assistindo, sem possibílidade de
reação, ao esvaziamento do seu valor profis·
sional, humano e social.

-a
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A relativa produtividade, a possibilidade
mais frequente de contrair doenças, as maiores facilidades de sofrer acidentes, a retraç:ão
da oferta de emprego, dentre outros elemen~
tos, contribuem para o isolamento social dos
idosos, aCelerando a suã rriiséria social e, em
muitos- casos, condenando-os a uma morte
antecipada.
-De outra parte, vale adiantar que, em número bastante expressivo, o destino firial dos Idosos é do confinamento em asilos geriátricos
que, por sua véi; nao lhes dão o cOnforto nem
lhes proporcionam o bem-estar neCessário,
senão JJma assistência precária e muito distante de que realmetne necessitam.
A falta de legislação específica tem facilitado
o surgimento de abrigos para idosos, os quais
nao reunem um mfi1imo de condições indispensáveis ao serviço daS finalidades a que se
propõem.
Gilberto Freire observa: "a predominância
de jovens_ na população brasileira não é motivo
de garbo, mas, na verdade, sinal de subdesenvolvimento", acrescentando, "deve~se encarar
o Idoso _corno um valor nacional vivo, e não
coma··um objeto de caridade".
Isto p-osto, garantir ao idoso dignas condições de vida é imperativo de todos e dever
do Estado,~ fim de assegurar-lhe urna atuação útil na sociedade, como elemento prestante que efetivamente ê.
Este, o objetivo do presente projeto, que
submetemos ao judicioso exame do Congresso Nacional.
-Sala das Sessões, 7 de março de 1989. Leopoldo Pi!res.
-

b SR. PRES_Ií>ENTE -(Nelson CamelrOJ
~

_Tendo em vista a recente aprovação do
novo Regimento da Casa do qual está sendo
feita a redação final, que dispõe sobre novas
comissões, o projeto lido será despachado às
m~srnas, -~rtunaf!Jente.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-_Sobre. a mesa, __ requerimento_ que :::;erá lidopelo Sr. 1Y-5ecretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 191, DE 1989

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federai, Senador Nelson Carneiro, em fãce
da necessidade de_ participação do encerramento da 'campanha éléitóral nos 17 municípios recéJ:tl-criadqª_<:Io Estado do Tocantins.
requeiro do Plenário qUe seja considerada justificada a minha ausência às sessões do Senado e do CongreSSO Nacional nos próximos
dias 13 e 14 do corrente mês, 5• e. 6•-feiras
desta semana.
Nestes termos
Peço deferimento.
Brasília, 11 de abril de 1989. - S_enador
António Luiz Jvfaya

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Fica concedida a licença solicitadã.
Sobre a mesa, comunicação que será lida
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
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Em II de abril de I989
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunícar a Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 17 de abril próximo, a frm de,
no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar da reunião de representantes das Câmaras Legislativas das
Nações Amazónicas, em Uma, Peru, como
delegado da Presidência dessa Casa Legislativa àquele Conclave.
Atenciosas saudações, Alufzio Bezerri!l.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A comunicação lida vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--Sobre a mesa, mensagens do GOvernador
do Distrito Federal que vão ser lidas pelo Sr.
19-Se_cretário.
-

São lidas as seguintes
MENSAGEM N• 23, DE 1989
(N• 13/89·GAG, na origem)

BrasíJia, 1Ode abril de 1989.
Excelentíssimo Senhor Presidente dÓ senado Federal:
Tenho a honra de encaminhar à Vossa Excelência, para os fms pertinentes, "'o anexo anteprojeto de lei em anexo, que dispõe sobre
a criaç.l!lo e -extinção de unidades orgânicas
na SecretaJia de Segurança Pública do Distrito
Federal, bem corno a extinção e criação das
funções de confiança correspondentes as unidades orgânicas criadas e extintas.
Tal medida se faz necessária, a fim de se
propOrcionar melhores condições à Secretaria
de Segurança Pública, pari:! que a mesma possa desincumbir-se da grande responsabilidade no combate ao roubo e furto de vefcU!os
e das demais competências que lhe são inerentes.
Na oportunidade, renovo a Vossa EXcéJência rrieus protestos do maiS elevado respeito.
· -Joaquim Dõmlngos Roriz, · Govemã:dcir do
DistritO Federal.
·
PROJETO DE LEI DO DISTRITO FEDE·
RAL
N• 10, de 1989
Cria e extingue i.Jhidades orgânicas na
Secfetaria de Si!gurimça Pública do Distrito Federal, e dá outras providêncías.

OSenado Federal decreta:
Ficam extintas, na Secretaria de
Segurança Pública, a Seção de Cadastro de
Roubos e Furtos de Veicules e um Posto Policial, subordinados, respectivamente, à Delegacia de "Roubos e Furtos de Veículos, da
CoOrdenação de Polícia EspecialiZada, e à 1~
Delegacia Policial, da Coordenação de Polícia
Circunscricional.
Art. 21' Ficam criadas, na Secretarlà de
Segurança Públi~ as seguintes unidades orgânicas:
'
I -Servfço de Cadastro à e Roubos e Furtos
de Veículos; e
n- Depósito de Objetos Arrecadados.
Art. 1l'

Art 39 · Ao Serviço de C:adastro de ROubos
e Furtos de Veículos, órgão diretivo-executlvo,
diretamente subordinado à Coordenação de
Polícia Especializ~da, compete:
l-organizar e manter atualizado_o cadastro de informações relativas a roubos e furtos
de veículos;
_ll- proceder vistoria em veículos e exame
de sua documentação, com vistas ao forneci~
mente de certidões;
m-elaborar mapas e levantamentos estatísticos de veículos roubados ou furtados e
recuperados, bem como minutar a correspondência a ser expedida; e
IV -de~empenhar outras atribuiÇóes no
âmbito de sua competência.
Art. 49 Ao Depósito de Objetos Arre~da_
dos, órgão executivo, diretamente subordinado à Divisão de Administração da Coordenação de Polícia Especializada, compete:
·r- receber, guardar e conservar, devidamente etiquetados, objetos, instrt.~mentos,
bens e valores_ arrecadados pelas delegacias
policiais e especialiZadas, vinculados ou não
a inquéritos ou processo~_ e
~ 11- desempenhar outras atribuições no
âmbito de _sua competência.
Art _5~ Ficam extintas, na Tabela de Pessoal do Distrito Federal -parte relativa à Secretaria de Segurança Pública- uma Função
de Confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, de Chefe de Posto Policial, código LT-DAS--101.1, e uma Função do
Grupo Direçáo e Assistência Intermediárias,
de Chefe da Seção de Cadastro de Roubos
e FUrtos de Veículos, código DAI-1113.
Art. 6? Ficam criadas~ na Tabela de Pessoal do Distrito Federal--:- parte relativa à Sectetaiia de Segurança Pública - a Função
de Confiança de Chefe do Serviço de Cadastro
de ROubos e FUri:.às· dé VeíCulos,_ código LTDAS~lOl.l, ·do· CrUpe OirE=Ção e Assessoramente Superiores e a Função de Chefe do
Depósito -de Objetos Arrecadados~ código
DAI~ 111.3, do Grupo Direção e Assistência Intermediáriã:s-. · '
Parágrafo únícO. -Ficam .éStabelecidas, para as funções de Chefe do SeiviçO de Cadastro
de Roubos e Frutos de Veículos e_de Chefe
do Depósíto de ObjetosArrecadados, as correJa.ções com as_ categorias funcionais de Delegado de Polícia e de Agente de Polícia, respec·
tivamente.
·
Art. 79 · Ficam mantidas as disposições do
Regirrierifo da Secretaria dé_ Segurànça Pública, aproVado pelo Decret6 n9 4:852, de 11
de outubro de 1979, "'e alte:raçõ~s subseqüentés, naqUilo que não colidir com esta lei.
Art. 8? Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em
contrário.
de 1989.- 1019 da
Brasília, de
República e 299 de Brasília.
(À _Comíssãq do DistritO Fed""erai, onde
podeiá receber emendas, após sua publicação e distribuição em 8VUlsos, pelo prazo de cinco dias úteis.)
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MENSAGEM N• 24, DE 1989
(N• 14/89·GAG, na órlgem)

Brasília, 1O de abril de 1989.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Sena~

clQ._f:ed~al_:

Através da Lei n 9 7.455, de_ 31 de março
de 198_6, a Gratificação por Operações Espe·
ciais, instituída pelo Decreto-L~ n9 1.727, de
1O de dezembro de 1979, foi estendida aos
integrantes da Categoria de Agente de Trânsito do Departamento do Distrito Federal,
reestruturada pela Lei n~ 6.847, de 12 de novembro de 1980.
Tendo em vista que o percentual da referida
Gratificação foi elevada para 90% (noventa
por cento), permitindo também a sua incorporação ao vencimento para fins de cálculo das
demais Gratificações, e aoS proventos, mister
se faz adotar medida idêntica com relação à
Categoria Funcional de Agente de Trânsito
do Departimento de Trânsito do Distrito Federal.
Em face do exposto, tenho a súbida honra
de encaminhar à Vossa Excelência o anteprojeto de lei em anexo, com vistas a efetivação
da medida ora proposta.
Aproveito o ensejo para reafirmar a Vossa
Excelência, os meus-protestos de elevada admiração e profunâo respeito: -Joaquim Domingos Roriz, Governador do Distrito Federal.
PROJETO DE LEI DO DIS1RITO FEDERAL
N• 11, de 1989
Estende, aos_ integrantes da Categorilt
Funcional de Agente de Trânsito do DepartamentO de Trânsito do Distrito Federal, disposições do Decreto-Lei nf' 2.387,
de 18 de dezembro de J98Z

O Senado Federal decreta:
l\rt. 1" Aos integrantes da Categoria Fun-

do na! de Agente de Trânsito d~ Tabela de
Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, esteitdem-se as disposiÇões
constantes dos artigos }9, 2l' e 3 9, do_ Decreto-Lei n9 2.387, de 18 de dezembro de 1987.
Art. 2~ Esta lei eritra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3~ Revog'am-se as disposições em
contrário.
Brasília, de
de 1989.- 101l' da
República e 29ç de Brasília.

LEOISLAçAO CITADA
DECRETO·lEl N• 2.387,
DE I8 DE DEZEMBRO DE I987
Dispõe sobre a Gratificação por Operações Especiais, lnstitufda pelo DecretoLein91.727, de JOdedezembrode 1979.

- O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe cqnfere o art. 55, item III, da
ConstituiÇão, decreta: _,
Art. 1~ O v.aJ.ot: da Gratificação por OperaçQes Especiais, instituída pelo Decreto-Lei n~
1.727, de 10 de dezembro de 1979, incorpora-se integralmente ao venclmE_mte e aos proventos de aPosentadoria, independentemente
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do tempo de exercício do cargo de natureza
estritamente policial.
Art. 29 O índice _da gratificação a que se

refere o artigo anterior fica elevado em 30

O SR. PRESWENTE (Nelson Carneiro)
-Será feita a inversão solicitada.
Itelll2:

(trinta) pontos percentuais.
Parágrafo único.--A parcela da gratificação

PRÓJETO DE LEI DO SENADO
N• 19, DE 1989

correspondente ao percentual fiXado neste artigo será incorporada ao vencimento e aos
proventos de aposentadoria, na razão de 2/10

Em regime de urgência
-art. 371, e, do Regimento Interno

(dois décimos) do seu valor, por ano de exer-

Votação, em primeiro turno, do Projeto
de Lei do Senado n~ 19, _d_e 1989, de autoria do Senador João Menezes, que pi'Olbe
emissãO de mo~dã pelo prazo de sessenta dias e dá outras providências, tendo
PAREC~R, PrOferido em plenário, pela
rejeição do projeto.

cício do cargo de natureza estritamente policial, posterior a }9 de outubro de 1987.
Art. 39 .A incorporação da gratificação a
que se referem os artigos anteriores far-se-à
para efeíto de cálculo das demals gratificações

e indenizações.
Art. 4 9 O disposto neste decreto-lei somente se aplica aos funcionários pertencentes
á Carreira Policial Civll do Distrito Federal, instituída pelo Decreto-Lei nQ 2266, de 12 de
março de 1985.
Art. 5 9 Os efeitos financeiros decorrentes
do disposto neste decreto-lei vigoram a partir
de )9 de outubro de 1987.
Art 69 Este decreto-lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em
contrário.
Brasma, 18 de dezembro de 1987; 166'9 da
Independência e 999 da República. - JOSÉ
SARNEY- Paulo Brossard.
(À Comissão do Distrito Federal. onde
poderá receber emendas, após sua publicaçAo e distribuiçAo em avulsos, pelo prllzo de cinco dias úteis.)

O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-O Expediente lido vai à públicação.
COMPARECEM MNS OS SRS. SENADORE&

Carlos De'Carli -Atireo Mello -João Castelo - Carlos Alberto - Lavoisier Maia Albano Franco - Jamil Haddad - Severo
Gomes- Fernando Henrique Cardoso- Mário COVa-s ....:... Iráptreri COsta Júnior - José
Richa -José Paulo Bisai
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

Estão presentes na Casa 59 Srs. Seriadores.
Passa-se_ à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. ]9 SecietáriO. - --- É lido e aprovado o_ seguinte
REQUERIMENTO N• 192, 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 n9 1 seja submetida ao Plenário em 6'9
lugar.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1989. Ronan Tito.
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PARECER FAVORAVE~. sob n• 1.022,
de 1986, da Comissão
--de Legislação Social.

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

É lido e aprOvado o seguinte
REQUERIMENTO N• 193, DE 1989

Nos termos do art. 311, alínea b do Regi·
menta Interno, requeremos reabertura da discussão _do.Projeto Lei da Câmara n9 78/86.
Sala das _Sessões, 11 de abril de 1989. Leite Chaves-Fernando H Cardoso -Divp/do SUIUagy- C{J_{/Qs_ Patr.ocfnio.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
A matéria foi encerrada na sessão ordinária

anterior.
En1VOtação o projeto em primeiro turno.
O -sr. João Menezes - Sr. Presidente,
peço a palaWã: pafa ell.caihihhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Concedo a palavra áo nobre Senador.

-OSR. JOÁO MENEZES PRONUNCIA
DISCURSO Q(]E, EtiTREGaE A REVI5-ÍO DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

- Ein vOtação o projeto, Com parecer contrário.
Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.

É o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N 9 19, de 1989
Prolbe emissão de moeda pelo prazo
de-sessenta dias e dá outras providências.

6 congresso -Nã"C:!ona1 decreta:-

_
Art. )9 Ficam proibidas, pelo período de
60 _(sessenta) dias, todas as emissões de papel-moeda.
Art. 29 O papel~moeda, finalizãâo e acabado, estocado na Ca~ da Moeda, permaI1ece[á em seus depósitos, ficando indispo-nível por igual período. Art. 39- A Casa~ da Moeda fica obrigada a
relacionar no. prazo de 10 (dez) dias, todo o
numerário existente em seu poder.
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em
-contrário.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem3:
Votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 78, de 1986 (n9
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 n9 5.452,
de 19 de mGUo de 194.3, tendo

- ApiOvado o requerimento, fica reaberta a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Sobre a mesa, emenda que será lida pelo
Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte.
EMENDAN• 1 (SCIBSTITCITIVO) OFERECIDA
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N' 78, de 1986
(N• 1.945183, na Casa de origem)

lndui o Fotógrafo Autônomo no Quadro de Atividades e Profissões a que se
refere o art. 577, da Cón$olidaÇão das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nr> 5.452. de 1~de maio de 1943.
Dê-se ao Projeto a seguinte redação.

M __ l 9 O exercido da profissão de Fotógrafo Profissional é livre, em todo o território
nadonal, aos que satisfizerem as condições
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único. Considera-se Fotógrafo
Profissional aquele que, com o uso da luz obtém imagens estáticas ou dinâmicas em material fotossensíVel, com a utilização de equipamentos óptico apropriado, seguindo o processamento normal e eletrome_cânico desse material para quaisquer fins.
-Arl 2 9 As profissões de Fotógrafo ProfiSsional e de Técnico em Fotografia compreendem o exerddo habitual e remunerado das
seguintes atividades:
1-produção de fotografia para quaisquer
fins;
Il- ensino de técnicas de fotografias; e
DI- seiViço de assessoria, organização e
orientação previstos no art. 32.
Art 3 9 O exercíciO da profissão de Fotógrafo Profissional e de Técnico em Fotografia,
~m as atribuições estabelecidas nesta lei, s6
será pennitido aos profissionais assim considerados:
1- fotógrafos profissionais diplomados por
escolas de nlvel superior, cujos cursos sejam
oficialmente reconhecidos;
n- técnicos em fotografia portadores de
certificado de curso técnico de fotografia erp

nível de 2 9 grau e de certificados. mediante
aprovação de currículo e carga horária, ouvido
o Conselho Feder:aJ de Educação;
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m- diplomados por escola estrangeira que
hajam revalidado seus diplomas no Brasil,
consoante estabeleddo em lei;
IV- profissionais não-diplomados que, na
data da publicação desta lei, formarem~se pela
prática, no exercício da profiSSão por periodo
igual ou superior a 2 (dois) anos, obs_ervado
o disposto no art 33;
V-aqueles que, mesmo após a publicação
desta lei, formarem-se pela prática, no exercicio da profissão, nos estados onde não haja
cursos, por período igual ou superior a 2 (dois)
anos, quando, então, serão regulados como
"provisionados", pelo Conselho Regional, mediante avaliação de capacidade profissional,
ouvidos os sindicatos e_ associações profiSSionais da classe.
Art. 49 Os profiSSionais de que trata esta
lei, somente poderão exercer suas atividades
se devidamente inscritos nos Conselhos Regionais a cuja juriscifção estejam subordinados.
Parágrafo único. As atívidades do_s fotógrafos profissionais, em empresas jornalísticas, são exclusivas de repó1ter fotográfico, na
forma das disposiçõeS legais referentes ao
exercício da profissão de jornalista.

CAPITULOU
Dos Consellios Federal e Regionais dos
Fotógrafos ProftssJonais
Art. 5" Fica criado, na CaPital da Repú·
blica, o Conselho Federal dos Fotógrafos Profissionais, com jurisdíç:ão em todo o território
nacional e um Conselho Regional dos Fotógrafos Profissionais em cada capital de _estado,
nos territórios e no Distrito Federal, denominado segundo sua jurisdição, que abrange a
respectiva unidade da Federação.
Arl 69 Os Conselhos Federal e Regionãis
Ora institufdos constituirão, em seu conjunto,
órgãos com personalidade juridica de direito
público e autonomia administrativa:- e financeira destinados a zelar pela fiel observância
dos princípios da ética, da defesa e da disCiplina dos que exercem atividade profissíorial
de Fotógrafo ProftSSional, nos termos desta
lei.
§ 19 O Coil.selh-0-FecferaráoS Fõtógfa.fos
Profissionais será coiistituíd6 de 9 (nove)
membros, eleitos por maiófiá aDsoluta, em
escrutínio secreto, pela a.ssembléia Geral dos
Delegados dos ConSelhciiRE!i;Jíónais.
§ 29 O ConselhO Federal será instalado
dentro de 180 (cento e oiteilta) dias, a contar
da data da publicação desta lei.
§ 39 A assembléia de instalação será presidida por um representante do Ministério do
Trabalho e será constituída por delegados eleitores das entidades representativas da categoria profissional dos Fotógrafos Profissionais, de existência legal por mais de 1 (um)
ano, eleitos por voto secreto em aSsembléia
das respectivas entidades.
§ 49 Para a asserribléia de que trata o parágrafoan~rior, cada entidade indicará 3 (três)
delegados eleitores devidamente habilitados
para o exercício da profissão, inscrltos nas respectivas entidades de classe e no pleno gozo
de seus direitos.

§ 59 Onde não hoUVer associação profissional dos fotógrafos profissionais, caberá ao
Conselho Federal dispor a respeito.
Art 79 São atribuições do Conselho Federal dos Fõtógàifos ProJiSSioilciis:
1- representar os fotógrafos profissionais
em caráter nacional, encaminhando as decisões dos Conselhos Regioilais- às assembléias
dos Delegados Regionais;
II- elaborar o códi~o de ética proftSSional
dos fotógrafoS profissionais, a Se-r aprovado
em assembléia Geral dos Delegados dos Conselhos Regionais;
llf- organizar s_e_u Regimento Interno, a ser
aprovado pela assembléia Geral dos Delegados dos Conselhos Regionais;
--- IV- organizar os regulamentos que disporão sobre as especialidades técnicas dos fotógrafos profissionais e dos técnicos em fotografia, dos auxiliares _e aprendizes de técnicOs em
fotografia, a serem aprovados na mesma form·a dos itens anteriores;
V- eleger a sua diretoria;
VI- aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais em consonância com o seu Regimento Interno;
VII.....:. dirimir dúvid8s suscitadas pelos Conselhos Regionais; Vlll-julgar, em últirria hstándã, os recursos interpostos das decisões dos Conselhos
Regionais;
_
D<- promover a instalação dos Conselhos
Regionais;
_
-----X- dispor sobre a organização e o funcionamento de suas assembléias gerais, ordinárias e _extraordinárias, e a dos Conselhos Regionais;
XI~ publicar, anualmente, a relação dos fotógrafos profissionais inscritos;
XII- aprovar, anualme-nte, as contas próprias e as dOs Cõris-elh-oS Regionais, encaminhando-as dentro c:los prazos legais à apreciação do Tribunal de Contas da União;
Xlll- fiXar, anualmente, as anuidades, taxas, contnbuições e emolumentos devidos pe· -·
los fotógrafos profissioflais;
XIV-:- elaborar a previsão orçamentária da
receita-e da âespesa- anual, fixandO-OS--valores
dos jetons a serem pagos aos membros dos
Conselhos; e

)(JI- re~olver os casos omissos. _
Art .89 São atribuições dos Conselhos Regionais:
_
I - eleger sua diretoria;
n- registrar os profissionais habilitados de
acordo com a lei e expedir as respectivas carteiras profiSSionais;
III- acompanhar os auxiliares e aprendizes
dos técnicos em fotografia, e expedir carteiras
especiais; IV- fiscalizar o exercicio da profissãO, apreciando as reclamações e representações escri. tas pferecidas a seu conhecimento;
V- instaurar processo e impor multas e
penas de advertência, suspensão e cancelamento do_ registro profissional e dos casos
especiais de acordo c_om os regulamentos
aprovados, assegurando _sempre o direito de
defesa do interessado;
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VI-propor ao Conselho Federal as providências necessárias à regu1aridade dos seiViç:os e à fisc~liz_aç;ão do exercício profissional;
VI!- eleger seus delegados para o Conselho Federal;
Vlll- apresentar anualmente ao Conselho
Federal, as contas da gestão administrativado exercício financeiro anterior;
IX- elaborar a previsão orçamentária da
receita e -_da despesa anual; e
X- resolver os casos omissos.
Arl 9<' Da decisão dos Conselhos Regionais, caberá recursos, sem efeito suspensivo,
no prazo de 30 (trinta) dias, para o Conselho
FederaL
Art. 1O. As penalidades a que se refere
o inciso VI do art 89 desta lei serãO graduadas
conforme a nature2a da infrãçã6, e de _acordo
com as conseQUêndaS do ato sobre o exercício da profissão.
Art. 11. Os membros dos COnselhos Federal e Regionais deverão ser brasileiros, e
seus mandatos terão a duração de 3 (três)
anos.
Art. 12. Os Conselhos Federal e Regionais serão administrados por uma diretoria
composta de presidente, vice-presTdente, 1~
secretário, 2~ secretário, 19tesoureiro, 2ç tesoUreiro e maiS 3 (trêsJ conselheiros.
- Parágrafo único. O presidente terá a representação legal do respectivo Conselho, cabendo-lhe, além iP voto normal, o voto de qualidade, em caso de empate.
- Art_ -13. A renda do-ConseJhÕ Federal será
Construída de 20% (vinte por Cento) da renda
bruta dos Conselhos Regionais, além de doa~
ções, legados, subvenções, e rendas patrimoniais eventUais.
Parágrafo -único. Nos estados, terrlt6rios
e no Distrito Federal, onde não forem instalados os Conselhos Regionais, a fiScalização do
exercício profissional e os respectivos registres
referidos nesta lei serão realizados pelo Conselho Regional mais próximo, a critério do Conselho Federal.
Art. 14. Constituem infrações praticadas
no exercício da profissão:
1- recusar a _apresentação da carteira profiSSional, quando solicitada por quem de direito;
n-auxiliar ou facilitar, por qualquer meio,
o exercício da profissão aos que estiverem
proibidos de exercê-la;
m- revelar improbidade profissional;
IV- prejudicar os interesses confiados a
seus cuidados;
V- violar o sigilo profissional;
VI- exercew::oncorrência desleal; e
VII- deixar ae pagar taxas, contribuições,
anuidade ou emolumentos devidos aos órgãos repr: .~ntativos ou da classe.
§ 1? 5"''11 prejuízo da responsabilidade
criminal e
ii, essas- infrações serão objeto
de processo instaurado pelos Conselhos Regionais de fotógrafos profissionais.
§ 29 Em caso de reincidência, serão apUcadas penas mais graves, de conformidade
com o item VI do art. a~.
Arl 15. As rendas dos Conselhos Regionais serão constituídas de anuidades, taxas,
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emolumentos, doações; legados, subvenções
e rendas patrimoniais eventuais.
§ 19 O fotógrafo pagará ao COnselho Regional de sua Jurisdição, até o último dia de
março de cada ano, uma anuidade rujo valor
será estabelecido pelo Conselho Federal.
§ 2 9 A anuidade de que trata o parágrafo
anterior ficará sujeita à incidência de juros e
correçào monetária, quando seu pagamento
for efetuado fora do prazO.
§ 3ç A taxa de inscrição, cobrada dos pro-

fissionais 'rue requererem seu registro nos respectivos Conselhos Regionais. será de 50%
(cinqüenta por cento) do va1or correspondente

a uma anuidade.
§ 49 As empresas que executarem servi-

ços profissionais de fotografia, inclusive as que
exploram serviços de processamento automá-

tico ou manual, bem como as de fotoacamento de fotografia, ficarão obrigaâas a recolher ao Conselho Regtonal de sua jurisdição
uma anuidade que será estabelecida pelo
Conselho FederaL
Art. 16. As empresas que tiverem por objetivo a realização de se.rv:lços fotográficos de
qualquer natureza deverão provar aos Conselhos Regionais respectivos que eSsas atividades são executadas por profissionats habilitados e registrados.
Art. 17. .Os serviços fotográficos de qualquer natureza, realizados em empresas públicas, bem como nos serviços públicos federal,
estadual e municipal, deverão ser executados
por profissionais, e sua supervisão-Será realizada por profissional legalmente habilitado.
Art. 18. Os C_onselhõs Regionais, através
de suas diretorias, prestarão contas ão Conselho Federal até o último dia de abril de cada

ano.
Parágrafo único. O Conselho Federal submeterá ao plenário dos representantes dos
Conselhos Regionais, até o dia 30 de junho
de _cada ano, a prestação de suas contas e
as homologações das contas apresentadas
pelos Conselhos Regionais.
Art. 19. Os COitSelhos Reg1onais poderão, por seus procuradores, promover, perante
a Justiça Federal e mediante executivO fiscal,
a cobrança das anuidades. taxas e emolumentos previstos nesta lei.
Arl 20. Aos Conselhos Federai e Regional compete representar junto às autoridades
competentes, para fins de direito, nos casos
de:
1- exercício ilegal da profissão de fotógrafo
profissional;
n- questões relativas ao direito autoral de
trabalhos fotográficas;
Parágrafo único. Ao Conselho Federa!
compete:
I - estabelecer normas reguladoras da entrada de fotografias produzidas no estrangeiro
no mercado profissional do País;
11- obter das autoridades competentes
medidas acauteladoras visando à proteção do
exercício profissional dO fotógrafo profissional
brasileiro, no País e no estrangeiro;
DI- buscar instrumentos que permitam, li~
vre de impostos, a importação de b:{uipamen-

tos e materiais especializados necessários ao
exerCíC:IOaaprO-fissão.
Art. 21. Para efeito de inscrição nos qua·
dres do Conselho Regional, o candidato deverá fazê-lo por escrito coni os seguintes documentos:
I - carteira de identidade;
n- número do a c oi..I ·cac;
III- prova de quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
rv- título de eleitor;
V- comprovação do enquadramento do
disposto_ no arl2°, parágrafo único e dos incisos I, D, IV e V desta lei,
__§ 19 Pa:ra os estrangeiros serão dispensadas as exigências contidas nos incísos m
e IV deste artigo exigida porém a prova de
permanência legal no Pais.
Art. 22. Os Conselfios Regionais expedirão as respectivas carteiras profissionais, observando a ordem númerica crescente da insCrição.
Art. 23. Na carteira profissional dos fot&
grafos profissionais, constarão os seguintes
dados:
1- nome por exterso;
n-ftliação;
UI- data e local de nascimento;
IV- número de inscrição;
- V-local da sua atividade; e, _
VI- fotografia e assinatura.
§ 1? A carteira profissional constituirá documento de identificação e será válida perante
qualquer aUtoridade pública, em todo o território nacional.
§_ 2 9 Na carteira profissional poderão
constar observações referentes ao exercfcio
da profiSsão do seu portador, inclusive proibições e impedimentos.
Art. 24. ds- casos d<! transf~rência do
exercício regular da profissão, de uma zona
de jurisdição dos Conselhos Regionais para
outra. ou o exercício regular da profissão em
mais de um estado da Federação, dependerão
da autorização expressa dos Conselhos RegiamOs envolvidos, e serão anotados na carteira
profissional.
Art. 25. A expedição da carteira profissional estará sujeita a cobrança de taxa que será
fiXada pelo Conselho Federal.

CAPfrULOIII

Disposições Gerais
Art. 26. -Todos os trabalhos fotográficos
produzidos deverão conter obrigatoriamente
o nome e o número da inscrição no Conselho
do profissioi')al que os executo_u.
P~rá9iafo úniCo. Os trabalho~ fotográficos
produzidos por empresa legalmente habilitada
deverão, também, conter a razão social ou
o nome da fantasia e sede do estabelecimento.
Art. 27. Ao fotógrafo pr'?~ssional será vedado executar serviço profissionais por terceiros que não estejam habilitados na forma desta lei.
_
Art 28. Os fotóQrafos prOfissionais serão
Civil e criminalmente responsáveis pelos seus
serviços profissionais e pe}os serviços execu-_
tados por seus prepostos.
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Parágrafo único. Aos fotógrafos profissionais não caberá, porém, nenhuma responsa·
bilidade, exceto a de qualidade, pelo uso que
venha a ser dado ao seu trabalho, pelo empregador ou por terceiros.
Art. 29, Toda fotografia publicada com fi~
nalidade noticiosa ou de ilustração, por--qualquer pessOa física ou jurídica, deverá conter,
em seu respectivo texto, -o nome e o número
de inscrição no Coilselho do profiSSional que
a excecutou.
Art 30. Toda pessoa física ou jurídica fica
obrigada a pagar os direitos autorais ao fotógrafo profissional que produzir fotografias,
sempre que essas forem repassadas ou negociadas, ou seus direitos cedidos, no País e
no estrangeiro, qualquer que seja a condição
profiSsional a que o autor esteja subordinado.
Art. 31. O fotógrafo profissional legalmente habilitado no exercício das suas atividades-somente será responsável, na forma desta
lei, por um único estabelecimento ou em empresa produtora de fotografias.
Art 32. Nas empresas públicas ou privadas, os ·prcjetos ou trabalhos que envolvem
produç;_ão de fotografias deverão ter um profissional devidamente registrado para coordenar
e ou executar os referidos projetas.
Art. 33. Os fotógrafos prOfissionais que,
na data da vigência desta lei, estiverem no
exercício da profissão, serão inscritos nos
Conselhos Regionais, desde que o requeiram
no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
mediante provas do exerdcio da atividade, por
período igual ou superior a 2 (dois) anos, como ocupação preponderante e principal meio
:::!e sustento, e declaração da entidàde sindical
onde seja filiado.
§ 1~ Para efeito da inscrição de_que trata
o Capitulo deste artigo, os candidatos deverão
apresentar, entre outros. os seguintes documentos:
1- para os profissionais subordinados à relação de emprego, carteira de trabalho devidamente anotada pelo empregador;
U- para os funcionários públicos, certificado da repartição competente;
III- para o profissional autónomo:
a) cetificado da Prefeitura Municipal; e
b) prova de_ pagamento da contribuição
previdendária;
IV- para o repórter fotográfico, a carteira
profLSsional de Jornalismo;
V- para as empresas de prestação de serviços fotográficos:
a) prova de re9-istro de firma na Junta Comercial;
b) contrato social no qual é explicitamente
citado o responsável técnico profissional; e
c) registrÕ na Fazenda- Federal.
§ 29. Os fotó9fãtos-profissionais que, à data da publicação desta lei, não lograrem inscrição ·por carência de tempo de serviço, serão
ipscritos como prOvisionados, à exceção dos
~_tplares de empresas, até que completem 2
(dois) anos de exercido profissfonal.
Art. 34. Para os efeitos desta lei, não terão
validade os ·~certificados" e "diplomas" expedidos por cursos resUmidos, simpllficados. in-
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ma dos cur_sos superiores correspondentes à pro~ssã.o reg~dos em lei_ e d~? ou~
tros necessáríos ão deseQvolvirnento na"
dOnai."
-

tensivos, _de férias, por correspondência, ou
avulsos.

Parágrafo único.

Caberá ao Conselho Fe-

deral dos Fotógrafos Profissio_nafs, ouvido 9 _

Conselho Federal de Educação, a avaliação

A presente emenda substitutiva procura esdos cursos de fotografia, para os efeitos do
tabelecer normas relativas às exigências para
disposto no art 3~. inciso I e U. da presente o exercido profissióna1, à definição e às ativilei.
dades do fotógrafo profissional. Cuida tamArt. 35. A duração- norma) do trabalho do
bém da criação dos Conselhos Federal e Refotógrafo profiSSional é de 5 (cinco) horas diágional de fotógrafos profissionais, bem assim
rias ou 30 (trinta) horas semanais.
da vedação, responsabilidade civil e crimina1
§ 19 A aposentadoria por tempo de servida classe, dos direitos autorais e inscrição nos
ço do fotógrafo profissional é de 25 (vinte e Conselhos Regionais.
cinco) anos ininterruptamente ou aos 55 ( cin·
Além disso, em face do desgaste físico
qüenfa e cinco) anos de_ idade pela periculoacentuado e _do cantata com produtos químisidade e risco de vida.
cos usados nas_ revelações, intenta-se conce§ 29 O trabalho prestado além da limita- - der-lhes menor jornada de trabalho, aposençã:o diária prevista neste artigo será considetadoria e direito ao adicional de insalubridade,
rado trabalho extraordinário, aplicando-se-lhe
a que alude o art. 192 da CLT.
o disposto nos arts. 59 e 61 da Consolidação
Por necessário, convém ressaltar que a predas Leis do Trabalho.
sente pfoposição foi-nos encaminahda pelos
Art. 36. Aatividade de fotógrafo profissioprofissjonals- integrantes do Encontro Nadonal é considerada insalubre.
na] de Estudo da Regulamentação da ProflSArt._ 37. É. incluída no Quadro de Ativida- ..são de Fotógrafo ProfiSSional, realizado em_
des e Profissões a que se refere o_ arl 577
Brasilia, de 21 a 23 de setembro de 1987,
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprocáritando com a supervisão e acompanhavada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1"_ de maio
mento da Comissão Nacional dos Fotógrafos
de l 943, como categõria diferenciada, a ati vi·
ProfiSSionais.
dade profissional de fotógrafo autónomo.
Estes os propósitos que nos impelem ao
Art. _38. Q_po_derExecutivo expedirá regu- _ oferecer a presente emenda, esperando seja
lamento à presente lei no prazo de 60 (sessenela aprovada pelos nossos ilustres pares.
ta) dias a contar da sua publicação.
Sala das Sessões. 11 de abril de 1989. Art. 39. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
-Art. 40. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justiflcaç4á

Em decorrência do desenvolvimento técnico e· científico por que -passartfos, determinadas atividades exigem regulamentação especial, diferente daquelas regras gerais existentes na Consolidação das Leis do Traba1ho.
A profissão de fotógrafo profissional, que
hoje constitui um grande desenvolvimento
tb::nico e científico, a ponto de se encontrarem
disseminados por todo o território nacional
cursos de níveis médio_s_e universitários dedicados ao ensino da arte fotográfica, tem caracterfstlcas peculiares, que estão a exigir, de fato,
a instituição de norl!J_~ legais específicas.
Embora a arte da fotografia, desfrute de reconhecida importância no nosso cotidiano, e
não obstante o fato de aqui terem surgtdo
os primeiros fotógrafos profissionais do mundo, o Brasil é um dos poucos_ países que não
reconhecem legalmente a profiSsão de fqtógrafo profissional.
_
Profissões mais modestas e menos expres·
sivas mereceram a atenção dos Poderes Exe·
cutivo e Legislativo de nosso Pais.
A proposta ora apresentada, encontra, inchisíve, fundamento legal quanto ao currícuJo escolar que deverá ser fixado pel9 Conselho Fe·
dera] de Educação, consoante o disposto no
art. 26 da Lei n9 5.540, de 28 de novembro
de 1968, ''Lei do EnSino", ~que assim o diz:
"O ConSelhO-Federal de Educação fi.
xará o currfculo mínimo e a duração mfni· -

JoAo Menezes.
O SR. PRESIDENlE (Nelson Carneiro)
-Em discussão, a emenda e o projeto. (Pausa)

Não havendo que_m peça a palavra, encerro

a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria sai da Ordem do Dia e será despachada à comissão
competente, para exame da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item.4:
Votação, em turno únfco, _do Projeto
deResoluç.!!Jo n9l5, de 1989, que autoriza
o Govemo do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tescuro do Estado de São Paulo (LFTP), destinadas a
substituir 272.428.000 (duzentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte
e oito mil) Obrigações do Tesouro claque, le Estado, que serão extintas na forma
- -'da Lei n<) 7 .73_Q,_de 31 de janeiro de 1989,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido erri

plenário.
A discuSsãO --da maté-ria foi encerrada em
sessão anterior.
Passa-se à votação do Projeto em turno único.
Os Srs. Senadóres que o aprovam queiram
~ãnecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Sobre a mesa, redação final da matéria,
que será lida pelo Sr. Primeiro Secretário.

É lida a seguinte
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Redação final do Projeto de Resolução n• 15, de 1989.

O Relator apresenta a redação final do Prq- _
jeto de ResoluçãO no 15~ de 1989, que autoriza
o Governo do Estado de São Paulo a emitir
Letras Financeiras do T esCuro do Estado de
São Paulo (LFTP), em substituição de
272.428.000 Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo (OTP).
Sala das Sessões, 7 de abril de 1989. Gecson Camata. Relator.ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Reso• de 1989.
lução n9

- FãÇõ- Sãber que o SeÓado Federal aprovou,
nos termos do artigo 52, inciso IX, da Constituição Federal, e eu,
, Presidente, promulg-o a seguinte
RESOLUÇÃO N•

• DE 1989

Autoriza o Governo do Estado de São
Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP),
eiri substituição de 272.428.000 ObriQd~ -Ç6es--do Tesouio do Estado de São Paulo
(OTP).

O senado Federal resolve:
Art. 1~ É o GOverno âO EstadO de São
Paulo autorizado a emitir, mediante registro
no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras
do TesourO do Estado de São Paulo (LFTP),
com base nas disposições do art. 4 9 da Resolução n9 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federa], emíssão essa destinada a possibilitar a substituição de 272.428.000 Obrigações do T escura: do Estado d~ São Paulo
(OTP), que serão extintas em isonomia com
o tratamento a ser dado aos títulos federais
da espécie, na forrria do que prescreve a Lei
rt' 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor 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 discusslío, a matéria é dada
coino definitivamente adotada, dispensandose a VQtação.
A maféria vai à proinulgação.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro}

-ltem5:
Votação, em turno único, do Projeto
de Resolução n9 16, de 1989, que autoriza
o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFfE
- RS}, destinadas a substituir
114.957.107 (cento e quatorze milhões,
novecentos e cinqüenta e sete mil, cento
e sete) Obrigações do Tesouro daquele
Esfã.ao, que_ serão extintas na forma da
Lei n~ 7.730, de 31 de janeiro de 1989,
tendo
~
. -·
PARECER FAVORAVEL, proferido em
plenário.
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A discussão da matéria foi
sessão ordinária anterior.._ __

encerrada em

Passa-se à votação do projeto em_fumo único. _(Pausa)
Os Srs. Senadores que-o aprOVãni. -queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carrielro)-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Item&:
Discussão, em turno único, do Projeto.
de Resolução n9 184, de 1988, de autoria
da Comissão Diretora, que dispõe sobre
o funcionamento do pecúlio do Senado
Federa1 e dá outras providências. (DepenM
dendo de parecer.)

Sobre a mesa a redação fina] da matêria que
será Ilda pefo Sr. 19 Secretáfio.

É lida a seguinte

Redação final do Projeto de
Resolução n~ 16, de 1989.

O Relator apresenta a redação final do Projeto de Resolução n<> 16, -de 1989, que aUtoriza

Sobre _a mesa, requerimento que será Üdo
pelo Sr._19 _Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQQERJMEI'ITO N• 194, DE 1989

em substituição de Obrigações do Tesouro

Senhor-P_residente:
Requeremos, na forma regimental, o adiaM
menta da discussão do Projeto de Resolução
n9 184, de 1988, por quinze diaS.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1989. -

do Estado do Rio Grande do Sul (OTE .......

Maurk:io Coriéa.

o Governo do Estado do Rio_ Grande do Sul

a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEstado do Rio Grande ào Sul (U'TE ~ RS),
RS).

Sa1a das Sessões, 7 de abril de 1989. Dirceu Camelro, Relator

ANEXO AO PARECER

Redação final do Projeto de Resolução n" 16, de 1989.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,

nos termos do art 52, inc:iso IX. da ConstiM
tuição Federal, e eu,-, Presidente, promulgo
a seguinte

RESOLUÇãO
N•
, DE Í989

Autoriza o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul a etnlt!_r Letras Fí_nance/raS
do Tesouro do Estado dõ Rio Glande do
Sul (LFTE-RS), em substituição de
Obrigações do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul (OTE-RS).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Aprovado o requerimento, a matéria sairá
d;;t QJ:C!~m do Di_a para a ela retornar na data
fixada.
.~
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Volta-se ao Item 09 1:
. ___ Vo~ção, em turno único, d.<?. ve19 .12arM
cial aposto ao Projeto de Lei do DF nç
5, de 1988, -que dispõe sobre os venciM
· ·mentos·--a:os-Conselheiros, auditores e
membros do Ministério Público do TribuM
na] de Contas do Distrito Federa].
PARTE VETADA: art. 4'

A discussão da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anterior.
PassaMse à votaão do veto.

O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O Senado Federal res.olve:
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
}9 É o Governo do Estado do Rio
::- Concedo a palavra ao nobre Senador ReM
Grande dO Sul autorizado a emitir, mediante
nan_ "'Oto_._ __ --·
registro no B:.mco Central dÕ Brasil, Letras
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG) Financeira!'. do TesoUro do Estado do Rio_ - (Pela ordem. Sem revisão do orador.) -Sr.
Grande cl .> Sul (LFfE --RS), com base nas
Presidente, há uma evidente falta de quorum,
disposi,:ões do art. 49 da Resolução n 9 62, d'i!'
porquanto os Srs. Senadores, para cumprir
28 &:: outubro de 1975, do Senado Federal,
outras obrigações, tiveram que sair. Eu pediria
emissão essa destinada a possibilitar a substi·
fosse adiada a votação desta matéria, por se
tuição de 114.957.107 Obrigações do Teseu·
tratar de assunto muito complexo, inclusive
rodo Estado do Rlo Grande do Sul (OTEestá ela vinculada a outra matéria, q~e deve
RS), que serão extintas em isonomia com o
ser votada antes pelo Congresso Nacional.
tratamento a ser dado aos títulos federais da
espécie, na forma do que prescreve a Lei n•
0- SR. PRESIDENIE (Nelson Carneiro)
7.730, de 31 de janeiro de 1989.
.....;.,. A Mesa aceita o requerimento de V. Ex1',
Art 29_ Esta resolução entra em vigor na
nã9 por falta de quorum, porque se encontram
data de sua publicação.
nã. Casa 53 Srs. Senadores, que acorreriam,
certamente, ao plenário. Entretanto, esta maM
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Em discussão a redação final.
téria está vinculada a outras que são_ objeto
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
de exame pelo Congresso NaCional. E a solici~
permanecer sentados. (Pausa}
ta_çªo_ ~-deferida por este motivo,
Aprovada.
Encérrada a Ordem do Dia, passamos à
Encerrada a discuss_âo, a matéria é dada
lista dos oradõres.
como definitivamente _adotada, c!is_pensandoM
Concedo a palavra ao nobre Senador ltãmar
Franco. (Pausa.) .
se a votação.
__
A matéria vai à promulgação.
S. Ex-' não está presente.

Art.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de LaVor.
O SR. MANSCJET6DE -LAVOR (PMDB

- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) -Sr. Presidente e Srs.
Senadores, venho, hoje, a esta tribuna trazer
a preocupação, o protesto e o grito de espe·
rança do povo do Va1e do São Frimdsco, em_
favor da permanência e continuidade da ComM
panhia de Navegação do São Ffancisco, o
Franave, uméi das estatais prestes a ser extinta
no próximo dia 15 de abril, por força do DecreM
to n 9 _97.455, de 15 de janeiro, do Presidente
da República. A Franave é o mais antigo órgão
de integração e desenvolvimento do Vale do
São FrancisCo. Ela resulta da fusão, feita em
1963, de três históricas companhias de naveM
gação fluvial- a Companhia Mineira, a ComM
panhia Baiana e a Companhia de Indústria
de Viaçã_o de Pirapora.
A Franave corltinua sendo hoje uma empréM
sa de capital misto, vinculada ao Ministério
dos Transportes, que detém 99_% do se_u çapiM
ta1, ressalvandoMse que ainda não lhe foram
incorporados os acervos patrimonais das duas
companhias ligadas à Bahia e _a Minas Gerais,
o que, quando ocorrer, resultará em alteração
na composiçã6 do seu capital social com a
participação de recursos e patrimónios dos
Estados de Minas Gerais e da Bahia .
É indiscutível, inqueStionável o papel que
a Franave vem __exercendo na integração ecoM
nômica e social _do VaJe do São Franc:-isco
como única Companhia de Transportes do
São Franciss::o, salvo a atividade de embarcações isoladas e sem capacidade de atender
à demanda daquele corredor. A grita geral que
se levanta contra a extinção, já decretada, da
COmpanhia de Navegação do São Frandaco
nada tem a ver, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
cqm a manutenção de privilégios burocrátiM
cos, com a salvaguarda de empregos públiM
cos, uma vez que se trata de uma Companhia
que emprega apenas quatrocentos e poucos
servidores. A questão _é outr_a._T_rata~se_d_e _que
o Rio, historicani.ente denominado de integraM
ção nacional, está ameaçado de ver uma de
suas vocações. fundamentais~ a de. &er _umª
grande estrada natural, fazendo a integração
do Brasil, do Centro-Sul para o Nordeste e
do Nordeste para o Centro-Sul, ser desmantelada pelo próprio Governo Federal.
O Governo que, em 1963, CJuando da <::ons·
tituição da atual Companhia de Navegação
do São Francisco, achou ins_ufidentes as
ações de particulares, dos Governos da Bahia
e de Minas Gerais, que tinham Companhias
isoladas __ de navegação, o Govemo da União
disse: "Não". O São F(ancisco é inuifo impOrtante. O seu papel como estrada natural,ligan·
çlo o Centro--Sul para o Nordeste. do_ País é
fundamenta,l para a i11tegração nacional. E asM
_sjm foi .que, com esse espírito louvável, visando--se o interesse nacional criouMse a Franave.
Assim como a cri:Jn_ça travesSa, que pega
um brinquedo _achandoMo mais importante ou
mais atraente em um dia e o di.S:trói no dia
seguinte, assim faz o Governo Federal. Ontem,
a Franilve era um órgão_da maior import.ância
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para o País, para colaborar com a superação
dos desequilíbrios regionais. Hoje a Franave

não vale mais nada, entre na vala comum das
empresas a serem destruídas. O Governo não
se lembra de que é no Vale do São Francisco
que se: estabele_ce ou que se implanta a maior,
a mais promissora froflfefra agrícola do País,

com a agricultura, seja das águas na área de
barreira, seja a ãgricultura irrigada no Vale do

São Francisco, nas terras da 6.ahia, de Pernambuco e de Minas GéraJs; pelos projetes
irrigados, inclusive com o patrocínio do próprto Governo. E essa prõdução de 8 mil toneladas anuais, que já se_ prevê para

os próximos

anos, como poderá ser_ escoada?_ A.travéA de

caminhões? E um absurdo o rio São Francisco, atualmente como está, sem nenhum
traba1ho e todas as rod_ovias prectsando de
mcmutenção; basta: ver o selo do pedágio. t:
natural que a hidrovia predse também de manutenção. Sem nenhum cuidado, sem nenhuma manutenção, o rio S_ão Francisco tem hoje
uma hidrovia que representa: um custo nove
vezes menor que o transporte rodoviário, de
1.371 quilômetros, o trecho histórico, tradicional da hidroYia_ do São Francisco, entre Pirapara, em Minas Gerais, até-Juazeiro da Bahia. Esse trecbo pode ser aumentado para
2.000 quilômetros. se se aumentarem os 200
quilômetros do trecho Juazeiro-Petrolina até
Belém do São Frr:m._d_~çQ.__nQ·submédio São
FranCisCo, e se derem condições para que
os afluentes do rio São Francisco, como o
Rio Grande, Possam ser riãVegáveis, como o
são por pequenas embarc~ões e, agora, podem ser por médias embar~ações.
O-Sr. Ronan Tito- Permite-me V. EX'

um aparte?
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Sr.
Presidente, antes de prosseguir, tenho a honra
de conceder aparte ao eminente Senador,
n()sso üder - Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Mansueto de Lavor, o tema que V. Ex' esposa nesta
tarde é sem dúvida de_ magna importância.
Todos sabemos que o transporte dentro dágua é o mais barato que existe. Tanto isso
é verdade _que, hâ poucos dias, num encontro
que tivemos com o Presidente do Bird, na
residência do eminente Senador Fernando
Henrique Cardoso, Líder do PSDB, dizia entusiasmado o· Presidente do Bird que o banco,
que é um banco de fomento, está estudando
a possibilidade - e ach~ que muito provável
- de investir trezentos e cinqüenta milhões
de dólares na navegação do rio Corumbá com
quase dois mil quilómetros de navegação, indo do rio CorUinbá até a bacia do Prata, entrando em mar· grosso. Que maravilha! Que
país rico este nosso! V. Ex~ fala agora de uma
hidrovia de dois mil quilômetros no rio da Integração Nacional, o rio São F ran-dSco, ·o "Velho
Chico", tão cantado em prosa, que Minas Gerais se_ orgulha de ser_ dele o berç_o. V. Ex'
disse: "Inicia em PirapO'ra". Em Pirapora há
uma pequena corredeira que, se consertada,
poderia também aumentar adil)[jniturn quase
infmitamente, até a naScehle; àfé casc-ad'Anta,

a navegabilidade do rio São Francisco. Todôs
sabemos._bem como o mundo inteiro, é ótivio,
que o transporte dentro dágua é o mais barato
que existe em consequência da questão de
atrito. Assisti, na China, que naquela época
tinha mais de cento e trinta mil quüômetros
de canais de irrigação, a um representante
do Governo dizer-nos que aqueles não eram
apenas canais de iiTigação, que aquilo era via
de transporte e me lançou um repto - eu
era Deputado na época-: "O Sr. ~~be, Deputado, qUantos H.P, gasta aquela barca para
arrastar 60 toneladas?" Fiquei assustado e
perguntei: Quantos? Ele disse: ''20 H.P.". Ora.,
nós, aqui, para transportarmos 60- toneladas
preclsanioS de 3 caminhões de 400 H.P, E
nesse instante, esse Governo, que se torna
o cemitério dt! _diversas idéias, principalmente
de transporte dentro dágua, vem agora apresentar eS_se projeto, que tem que ser repudiado, como diz muito bem V. !=X' O rio da:
Integração Nacional, que é o rio São Francisco, que pode transportar tanta coisa, tanta
produção, não pode, nesse momento, sofrer
esse rude golpe. Por isso, a Liderança do
PMDB hipoteca, a V. Ex~, inteira e irrestrita
solidariedade e leva a V. ~ os parabéns pela
oportunidade do tema. Muito obrigado a V.

EX

..

OSR.MANSUETODELAVOR-Muito
obrigã:d9 a v_._E:Jco~ nobre lider _Ron~n Tito e
eminente representante do Estado de Minas
Gerais, _portanto um homem também do São_
Francisco, vinculado àquele vale, que realmente é o Vale da Promissão; além da vocação
Qe produção de alimentos, o São Francisco
tem uma enorme vOcação, uma irreversível
vocação para o transporte fluvial, para ser um
enorme corredor de integração entre o Centfó-SUI e o Norte do Pals, nilturalmente com
a ligação intermodal: ferrovia-hidroviaferrovia, ligando o Nordeste setentrional - a
Bahia e Sergipe - e ligando também o Nordeste mãis acima - Pernambuco, Ceará tudo através de ferrovias, e o Governo tem
um plano extraordinário sobre iss_o, mas o Go'Jemo ---,eu não sei, Sr. Presidente, se não
fosse uma expressão íncOnvenierlte - diria
que o Goveno está como macaco em sala
de cristais: quebra tudo, bagunça tudo. Não
ê pOSsíVel que não entenda a importância da
navegaçã:_o ~o São Francisco.
Um ·governo que, contestadamente, construiu a ferrovia Norte-SuL muito bem; inaugura, vamos ver se dá certo, era uma obra
inoportuna, a origem foi uma concorrência
fraU.dulelita, as mesmas empreiteiras fazem
o mesmo, agora. nas "barbas" da opinião pública e foi isso que contestamos na ferrovia
Norte-Sul'; nunca foi a ferrovia em si mesma.
Nós não queremos negar Odireito de povos
"de outras regiões de se desenvolverem, de
terem os-· seuS "transportes; o que sempre criticamos na ferrovia Norte-Sul foi a sua origem,
os recursos forçados, a prioridade forçada como se, realmente, houvesse um interesse absoluto do Pals inteiro naquela ferrovia, naquele
momento.
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Mas a constrUção em si mesma_, de uma
ferrovia in,tegrando aquela região, 'mesmo tendo a hidrovia do Araguaia, já tendo uma rodovia que é um transporte caro, tendo uma outra
possível hidrovia no Tocantins, mesmo assim
não deixa de ser importante a ferrovia Norte-.
Sul, só naquelas circunstâncias.
Mas, no_ cas_o aqui é diferente; já existe uma
hidrovia, funcionando, de quase 2 mil quilômetros e o -Governo vai acabar com__e_la_!__ ~_s
não é possível, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
nós estamos brincando com o País, com o
futuro desta Nação!
Nesse ponto a Revista Veja parece até um
Diário Oficial ou oficios_Q com Suas reportageris. Está aqui a primeira delas.
t: uma reportagem, tendenciosa, lamentavelmente, que em muitos p-ontos não corresponde à verdade, inclusive esse acerca da
Companhia de Navegação do São Francisco.
Está aqui: mostra uma foto de um navio "gaiola", que não- existe mais, com lenha na frente,
para dizer que é obsoleto, que é a coisa do
passado.
Realmente, esses navios estão no museu.
Existe somente o ''B_enjamin Guimarães", que
é como que uma recordação; assim como
se mantém o bondinho de Santa Teresa, no
Rio de Janeiro, se hiàhtêrri eSse- flaVio Benjamin Guimarães. O repórter- da Veja precisa
aprender isto: que é preciso conservar téJrobém essas embarc:ações, esses instrumentos
históricos, is~ é um valor históljcõ. Mas, não
é essa a embarcação utilizada como atividade
económica pela Companhia- de Navegação do
São Francisco.
Aqui diz, na reportagem da Veja , -Por Sinal
bastante tendenciosa - nunca vi "materiazinha" tão tendenciosa como esta- nos termos gerais e no particular, sobre a Companhia
de Navegação do São Francisco:
"A ComPánhia de Navegação do São
Francisco" - diz a matéria - "possui
470 funcionários."
A verdade, portanto, não é esse mundo, não

é a manuntenção desses fundonários_que vai
acabar e arrasar com as finanças do País. Aliás,
no plano e no decreto se acaba com a Cornpaohia e os funcionários ficam, porque de acordo com a Constituição Federal nenhum deles
pode ser demitido. Logo, não vai haver eConomia nenhuma quanto à folha de_ pagamento.
Observem o que diz ainda a matéria:
"A metade desses funcionários seria
suficiente para operar seus 12 barcos que
consomem o dobro de combustível de
uma frota nova, por isso, o GoVerno injeta
200 -mil cruzados novos por ano nessa
estatal deficitária."
Não é verdade! Primeiro, não são apenas
12 embarcações, muito menos embaicaç-ões
desse tipo que ele mostra nessa foto. O tipo
de embarcações para transP-orte de carga no
São Francisco foi feito no próprio rio sobre
os modelos mais modernos, que são empurradores, já não são_ mais nem puxadores como
antigamente, são empurradores de chatas esse conjunto se chama comboio. Cada chatã
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dessa que é_levada por um empurrador tem
capacidade entre 20Cffnil dentre 200 a 400
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e Juazeiro; quer d_izer, se esses dados não senO SR. MANSQETO DE lAVOR- Con_sibJliz_am__g Governo, vamos falar na própria
cedo o aparte ao eminente Senador Dirceu
toneladas, cada um des_~es comboios empurperspectiva que o Governei está oferec:endo
Ca,rJleirq.
ra 6, a; 1O chatas. É verdade, se o Govemo para o vale do São Francisco, na região de
tivess_e prosseguido no projeto, tivesse invesBarreiras. No São FranCisco e seus afluentes
O Sr. Dlrceu Carneiro - Senador Mantido corretamente, hoje, teríamos no rio São se-eStiiliele:ce a grancie fronteira agrícola, per;:>ueto de Lavo~. estou acompanhando o proFrancis~o uma navegação fluvial tão modema
nunciamento de V. ~ e;_queria também partinambuc_anos, baianos, inineiros, gaúchos, ali,
quanto a do Reno, como_ a dos rios Mississipí
surpreendentelnente, estabelec_eram um novo
dpar' desta preocupação que V. Ex' 1evant:l,
e outros dos Estados lJnidos; no entanto, o pólo agricola, com uma produção estupenda
hoje, aqui, neste se_u belo, argumentado e bem
Governo não investiu nada, deixou na derro- ga soja que_ começa a ser agora colhida. A
sustentado pronunciamento. Verifiquei tarocada.
expectativa para este ano é de quase_500 mil
bém as matérias da Imprensa Nacional, parti~
Mesmo assim, o esforço desta companhia toneladas~ para os próximos anos vai atingir
cularmente esta _a que V. Ex" fez referência,
fez com que a Companhia Franave tenha no SOO_ate 1.000.000 de toneladas brevemente.
da Veja, e acho que isto não pode ficar sem
ano passado, de 88, transportado 121 mil to- Como se vai t(ansportar isso, se não existe
uma resposta do parlamento brasileiro. Prineladas correspondentes a _8 m_il cargas de
nenhuma ferrovia para nenhum porto? Com~
meif.Q, Porque, pelo que percebi, quem escrecaminhões. O consumo·"dessas 121 mil tone- se transporta? Pelo rio São Francisco até _o
ve este assunto, informando. portanto, a opi~
ladas transportadas pela Frãnave, através des- porto fluvial de Juaz.eiro ou O de Petrolina,
nião pública nacional, não tem a visão nªçioses empurradores, foi de 1 milhão e 800 mil dali se_ destinam ou ao Porto de Salvador, ou
nal; t~m uma visãÇ>]ocalizada, tem urna visão
litros de corobt,~.stív~.. Se essa carga fosse ao P_orto de_ Recife ou a9_ Porto de fqrt?JJ_eia.
re_gional, e parte da perspectiva dos interesses
transportada por 8 mil caminhões, consumi~ Tudo isso pOr hidrovia, através desses empurlocais, e, aí, faz uma reflexão equivocada. Nes~
riam estes caminhões 7 milhões e 500 miL radares até chegar a Petrolina, Juazeiro e dali
ta .Casa'-como no Congresso Nacional, temos
litros de q>mbustível.___ _ _
uma visão globaL porque, eu, nã0Col1hecendo
para a frente, através de ferrovias, fazendo uma
Para 89 já existe contrataclo 9_ transporte
integração de dois transportes reconhecidaa navegação do São Francisco, louvo-me e
de 150 mil toneladas, e não s~ contrata _mais
mente baratos, o mais barato deles, o trans~ _~ emb~rne,_p_~J31: decidir, nas informações de
porque não há capacidade operacional, por~
pÕfte hidioviário e o segUr.tdo mais bar_ato,
V. ~ Portanto,_ esta integração de represenque o Governo há 20 anos _não investe na o transporte ferroviário; Sem se usar Os cal)':litantes de todas as regiões do País é que forma
modernização desses gmpurrado~~· No en~ nhõe:S que, reaJmerite; diante da precariedade
0 real mapa econômico dos interesses des1;a
tanto, com o transporte dessas 150 mi1 tonela- .da.estrada e _4()_s_preços dQ~ combustíveis,
Nação, e,_Qortanto,julgo isto muito mais cordas, a Franave assegura sua lucratividade para
tornam esse produto não coinpetitivo i-tos- - . _reu, e -aceitado. Põ( outro lado, este __aspecto
o ano de 89. Aliás, a frota da Franave é com- mercadOs iritema<:ionais. É essa via do São
que vem sendo intensamente e_xplorado, a
posta de 8 empurradores com capacidade paFranciS-cOquevai possibilitar a cornpetitiviquestão da remuneração dos parlamentares,
ra mil e duzentas toneladas/ano. Cada um des~
isto é um despiste que se_ levanta perante a
dade dos produtos agrícolas dessa região,
ses empurradores tem seis ch~tas a empur- dessa nova fronteira agrícola, nos mercados
sociedade brasileira. Não é este o maior ma1,
rá-los. Há um total de 65 chatas que variam
internacionais. Mas o Governo Fede_J;:?I_l não ennão é este-o mal que se deve perseguir e
de 200 a 400 toneladas, isso de acordo com
estirpar do Parlamento. A rernunerªS:?IO ~os
tende nada disso. Quer acabar com a compao nível das águas do rio; não_ se pode pôr nl:lia d~endo q_úe é___um~ ~~!sa peQuena, que
Parlainentares, poderemos até discutfr--aberfaa mesma carga, em todos os períodos do ano, nãq vale.na_dÇl_.]'~nFio centenas de telegramas
mente, sem problema algum, porque esta é
porque quando o rio ~stá- bai».o tem que se que rece_bi, no sentido de não se acabar com _uma questão de direito e urn.,_ questão de justicolocar apenas 200 _toneladas. Na cheia do _a Franave, até aparece, hoje um Senador baiaça, e podemos estabelecer os níveis e a drrio se coloca a capacidade total da chata, que no, mineiro, para não dizer até de Pemam-_
cunstância em que ela deve acontecer. Portansão 400 toneladas.
,
buco, todos gritando que não é possível que
to, quando essa questão é di,scutida da forma
Mesmo assim, a companhia tem capaci- o Governo não entenda" a iinportância da Fracomo foi na matéria da capa da Veja, é uma
dade de atender à demanda. Em 1988, houve : itãve. A empresa está ruim, está obsoleta? Mas
desonestidade perante a sociedade brasileira;
um lucro operacional de 45 mil cruzados. Na não é isto aqui, não! A reportagem da revista
é um despiste. [sso induz a sociedade à reflerealidde, a Companhia de Navegação do São
Vtfj'~f é féiCdo:Sa, esse navio que é mostrado
xão equivocada de não perceber o prejuízo
Francisco, além desse transporte de carga, na foto é navio histó.rko, de turismo, que se
que nós poderíamos ter com esta formação
atende à população de pequenas cidades ri- conseivci -só para se mostrc:rr aos mode~nos
equivocada da opinião pública. Devemos rea·
beirinhas, de uma maneira que as companhias a a navegação antiga; é só para isso. A navega~
gir em relação a isso. Pecado sabemos que
privadas que visam só o lucro não as poderiam ção que é usada_no rjo São Francisco é corretemos. Agora há pouco, indagava, dis_cutindo
t<J; são empurradores com _seis, oito ou dez a questão, o nobre Uder Rorian Tito: "quem
atender.
não os tem que atire a primeira pedia". Esta
Chãtas. O que houve foi falta de investimento
Um pequeno agricu1tor, por exemplo, tem
é. uma questão evangélica que nós podemos
10 sacos de milho, de farinha de mandioca do Governo.
ou de algodão para transportar de uma região
ar"gumentar e invocar. Mas o que é necessário
Aliás, o Governo tem mais uma contradição:
é que se debata com clareza, que o Parlamento
para outra. Esses empurradores, com capaci- é que, enquanto decreta a extinç;ã.o da Franave
reaja àquilo que é equivocado e que .Ç_ortija
dade de 200 ou de 400 toneladas, encostam para quinze de abril, destin~ agora, pelo orçae apanham a pequena carga daquele pequeno mento, votação, por sinal, do eminente Senaaquilo em que a critica está correta. Nós quereesta instituição; nõs queremos _lutar pelo deprodutor.
dor __da Bahia, já aprovado, o Presidente da
senvolvimento, pela justiça, que me parecem
Ainda mais, há uma crise de transportes, Franave_já recebeu a primeira parcela, ontem
são_os caminhos corretos para nos perseguirpor exemplo, entre duas grandes cidades, Pe- - , oitocentos mil cruzados para uma compamos para o nosso Pafs. Portanto, não podetrolina e Juazelro, e há urn tráfego muito inten- nhia que- será- extinta no pr6ximo dia 15 de
so e um intercâmbio, que se faz, normalmente, abril. O Governo decreta que a companhia mos admitir que se f~çai'T! crítiCéW l~anas,
sem um conhecimento profundo da questão.
através de ônibus, pela ponte EUrico Outra, vai acabar, não presta, não serve mais para
que liga uma cidade a outr~.
Às vezes, nós estamos_decidind.o provocados
o Poder Público, mas dá ainda oitocentos mil
No entanto, a Companhia de Navegação cruzados para seus funerais. Pode uma coisa
por um Governo confuso~ que propõe extinção
de estatais do porte da IBTU, por exemplo,
do São Francisco coloca Parcos- que ligam dessas?
o que é _um verdadeiro e_quívoco. Um Governo
as cidades de Petrolina e Juazeiro, cobrando
que não estudou, não argumentou e parece
um preço popular que corresponde a um terço
que _nern se_aQercebeu _c!os seus similares "indas passagens de ônibus. Só no ano de 1988
O Sr. Dirceu CarneirO ~V. Ex" me conternã.donais. Nos Estados Unidos, por exemhouve um transporte de 330 mil passageiros cede um aparte, nobre Senador Mansueto de
de baixa renda que trafegam eTltre Petrolina Lavor?
plos, há urna estatal que cuida da questão
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dos transportes, e, ·com muito mais razão, devemos nós ter a nossa que acumula a tecno-

logia nessa área. E aí vai a Embrater, vai o
Loyde Brasileiro e aí por diante. De modo que,
todas essas questões nós precisaóamos tratar

como instituição, não apenas como um prom.mciamento de um parlamentar, mas devemos tratar, como instituição, porque é a instituição que está sendo ferida, neste momento.
OSR.MANSUETODELAVOR-Agra·

deço a V. Ex" e incorporo o aparte de V. Ex!'
que enriquece este meu pronunciamento.
Considero V. Ex' um ·das Senadores que se

preocupam e que se voltam para esse assunto,
inclusive relativo aos transportes, V. Ex" é um

urbanista. Precisamos aqui deixar por terra esses argumentos de que estamos defendendo
funcionalismo que não quer perder emprego,
e estatais que não dão lucro, que dão prejuízos,
que aumentam o déficit público. Vejamos só
V. ExP:- a demanda de transporte, para esse
ano, no Rio São FranciscO, é de 600 mil ton:eJa~
das. Se tivesse aparelhada para atender essa
demanda, a Franave teria Uril lucro de mais
de 500 mil-Cruzados este ano, ComO só teve
capacidade operacionaJ de contratar 150 mil
toneladas, este ano, mesmo assim, dará lucro
operacional, ainda este ano, como teve lucro
operaciona1 no ano passado. É verdade que,
para manter todo seu acervo, inclusive esse
acervo histórico, entre atividades fins e ativida~
des meios. ela teve realmente um déficlt de
150. mil, no ano passado. Mas, de operação
para operação, o lucro operacional foi de 47
mil cruzados, porque não pode atender a demanda. Este ano, com a demanda de 600
mil tone1adas, só pode contratar, por falta de
aparelhamento e, de modernização, 600 mil.
Qual é a saida? A saida é investimento de
recursos públicos para aparelhar. Inclusive vou
sugerir também a abertura do capital, já que
o Ciovemo de Minas tem toda a razão. E preciso entrar nessa sociedade, urna vez que o
acervo da antiga Companhia Mineira de Navegação ainda não entrou na massa do capital,
país a União diz que tudo é dela e não quer
dá a parte dos mineiros, nem a parte dos baianos. Deve haver um acervo, uma reformulaçao
da natureza juridica da Companhia, inclusive,
com a participação de capitais privados. Con·
corda com tudo isso. A situação terri que mudar; tem que se investir mais nessa Companhia. Agora. o que é que está por trás disso?
A perspectiva é de lucro, não é de preju(zo,
O que se quer e o que já se Configura é o
seguinte: Este ano, -a demanda é de 600 ffiil,
mas, para o próxirilo anO, é de 1 mUhão de
toneladas. Então, com a extinção, segundo
o depoimento que me foi dado verbalmente,
mas não confidencialmente, pelo Presidente
da Cóni.paflhia, já apáieC:effi grupos particulares qu_erendo arrendar o que há de mais
moderno na companhia de navegação: seus
empurradores, os seus comboios, as suas
chatas, esses que, _nl.!~- só combo!~ _supstituem 1000 caminhões, só isso. Um grupo mte·
ressado - nãq.,vou dizer o nome, porque aí
seria inconfidência, - ofereceu nada menos
' do que 200 cruzados, por aluguel. anual, de

um desses empurradores, que substituem
1000 caminhões, sob o argumento de que,
daqui a pouco, isso vai virar sucata ou ferro
velho, ''Em vez de jogar no mato, alugue-me
isso", Depois, compra-se a preço de banana,

etc.. '

--

--

A história da "economia" que o Governo
está fazendo nessas privatizações é _esta: a doação, de maõs beijadas, a grupos de protegidos.
E há muitos grupos protegidos no Vale do
São Frandsco desse Governo, a começar da
minha terra, Petrolina.
Então, estão de olho tanto na grande e promissora atividade da navegação do São Francisco, a partir de agora, como no acervo da
Franave, que são embarcações válidas que
podem multo bem transportar com neutralidade.

O Sr. Ronan Tito aparte?

Permite V. f r um

Abril de 1989

tece com a Caraíbas Metais? Três empresários
fazem o acordo e quando este acaba, adivinhe
quem perde? É sempre o Estado, quem g'anha
são os três empresários; eles acertam entre
si: "se vale "xis" vamos divir por três, você
leva tanto, você leva tanto", e_eu apresento
a proposta. Mas isso é tão antigo e tão conhecido de todo mundo. Agora, por outro lado,
não se deve esquecer também que muitas
vezeS tudo isso tem um preparatório, que é
usado e usa-se, às vezes, a imprensa para isso,
e muitos inocentes, outros nem tanto, fazem
a cobertura de tudo Isso. Cria-se a ihística:
precisa privatizar. A onda é privatizar, imaginem que a Inglaterra privatizou, a França priva·
tizou, a Espanha privatizou. Então, queria dízer
aqui uma coisa: o meu Partido, o PMDB, não
é coritra a privatização, mas é contra golpe,
golpe que se dá contra o Estado. As estatais
são a grande poupançâ que este País tem.

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Con·
cedo a palvra a V. Ex" e, logo depois, ao eminente Senador Edison Lobão.

O SR. MANSUETO DE LAVOR -A Ca·
raíba Metais foi um golpe, então, isso tem que
ser avaJiado,

O Sr. Ronan Tito - Senador Mansueto
de~ lavor, desculpe~me, perdoe-me por inter~
romper novamente o brilhante discurso de V.

_ Çf Sr. Ronan Tito:-:- Foi um .,golpe e quem
pagou foi o povo.

Ex"•.•

OSR.MANSUETODELAVOR-Éum
prazer. O aparte de V_,_ Ex~ é da maJor importãncia.- eitiiõente Senador.

Q_ Sr. Ronan Tito --::- ...e_ também quando
b eminente Dirceu Carneiro, Senador por San-

ta Catarina, fez o aparte e, naquele momento,
acho que fomos ao fulcro da questão. Acho
que ninguém, neste Senado Federal, é contra
a privatização. Aliás, fiz um discurso aqui, no
dia 19 de abril 49: ano p?Jssado, discurso que
queria fazer em 40 minutos e demorei 3 horas
e meia, dada, vamos dizer, à participação dos
Senadores, inclusive a de V. EX', que enriqueceu o meu discurso naquela época. No entanto, preveni, naquela época, que ninguém
está contra a privatizçaão, tudo está em como
nos previne São Tomás de Aquino: primeiro,
cria-se a mística de que toda estatal é o paraíso
da irresponsabilidade_ administrativa. Depois,
cria-se outra mística: toda estatal tem que dar
lucro imediato, e todo ano, embora muitas,
grande parte daS empresas particulares, nem
sempre dão lucro; passam 5, 6 anos não dan·
do lucro.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- E as
escolas dão lucro? Os hospitais_dão· lucro?

O Sr. Ronan Tito - E aí, depois de se
colocar a mística de que toda a estatal é o
paraJso da irresponsabilidade administrativa.
é o cabide de empregos, então, é Só acabar.
Agora, quem criou essa mística não foi o Qoverrio. JuStamente esses grupos que V. ~
acaba de falar, são os grupos que estão aí
como chacais à busca de pegar as sobras.
Ora veja, Senador, quando o Governo diz,
por um decreto, que tem data marq1da para
privatizar, porque senão vai à leilão, o que está
querendo dizer esse edital? Está querendo dizer que vai a leilão; ora, e quando vai á leilão
todos sabemos o que acontece. O que acon·

O SR. MANSUETO DE LAVOR -A mi·
netação que está se esgotando não foi privatizada; é estatal. E a metalurgia foi realmente
privatizada e _o preço do cobre subiu no dia
seguinte; o Governo que controla o preço, nesse momento, no dia seguinte fê-lo subir. En~
tão, é um milagre, a privatização no dia seguinte faz os preços entrarem na realidade e, então,
os lucros estão aí, é ~m verdadeir9 01ilagre,
é urna vara de condão a privatização.

O Sr. Ronan Tito-Agora, é um milagre,
que_ inclusive é publicado peJos jornais estrangeiros. Eu tive a oportunidade de ver em um
jornal de Londres, sobre cotação de minério
e contaçáo de minas, em que eles fazem a
denúncia lá, na Inglaterra, da negociata aqui,
da questão de Caraíba Metais. Tirei o recorte
e o remeti para o Presidente do BNDES, porqUe eu fiZ a denúncia aqui da tribuna, e ele
me re~pondeu pela televisão; então, eu remeti
para ele o recorte do jornal inglês sobre essa
questão. Mas eu queria ficar por aqui, Senador.
Primeiro, é isso! As estatais são a grande pou·
pança do povo brasileiro, muitas vezes o Governo investiu em empresas particulares, por·
que a iniciativa privada não quis, não pôde
ou não teve condições. Então, devemos privatizar, sim, mas como? Tudo está no '"como".
Eu tive o cuidado de ficar durante um ano
e _meto com 17 assessores, aquf de Brasília,
levantando o valor do patrimônio líquido das
empresas privatizáveis, são maiS de 60 bilhões
de dólares. Por isso, eu parabenizo V, Ex' nesse
grito de alerta; porque vai um Franave, vai
um Uoyd, vai isSO, V8i aquilO e,- devagar vão
60 bilhões de dólares. E quem paga o preço
é o povo brasileiro que se viu, inicialmente,
privado dos seus benefícios sociais para cobrir
uma questão da iniciativa privada. Agora, no
momento de apurar isso e _devolver para o
povo brasileiro- os benefícios sociais, o que
fazem? Distribui-se entre alguns sabidos. De
maneira que, tenho certeza que o Presjdente
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Samey, ao saber do discurso de V. Ex', vai
lhe agradecer por esse alerta, porque não é
possível que o patrimônio, que hoje esta sob
a guarda desse oovemõ, -Seja Jogi1do pela janela. Agradeço a V. Ex', mais uma vez.
O SR. MANSClETO DE LAVOR- Eu
faço meu agradecimento a V. Ex' por esse
seu aparte que se incorpora e__enriquece este

meu pronunciamento; em defesa do Vale do
São Francisco, que é de]qinas, que é da Bahia,
que é de Pernambuco, que é do Brasil inteiro.
Quero conceder, com multa honra, o aparte
ao Senador Edison Lobão.

O Sr. Edison Lobão- Eminente Senador
Mansueto de Lavor, durante muitos anos eu
desejei ser Governador do meu Estado, o Ma-

ranhão. Eu confesso -que ao longo do tempo
fui perdendo o gosto por isso-, convecido de
que governar é um tormento •.
OSR. MANSClETO DE LAVOR-É nada, o Governador do Maranhão comprou atê
uma limosine, que serviU de exemplo para
o Planalto. É bom governar, Senador.
O Sr. Edison Lobão- Nós temos acompanhado ao longo dos tempos, a manifestação dos mais diferentes segmentos nacionais, quase que implorando pela privatização
das estatais em nosso Pafs. A imprensa, a igreja, os políticos de um modo geral, etc., só
o Governo Federal resístia.Aí o Governo federal decide, iniciar na prática a privatização, Ouvindo o Congresso Nacional. E o que tem
acontecido? Nós todos somos a favor da privatização e isto não se faz, porque o Congresso
não permite. J:: claro, e eu não tiro a razão
do Senador Ronan Tito que, em muitos casOs
há equívocos, é até possível que neste caso
da Fréinave haja equívoco. Acho que V. EX'
procedeu muito bem ao trazer essa questão
hoje, ao Senado; estudou o assunto, conhece-o, vivendo-o na prática o problema. Eu não
o conheço profundamente. A verdade é que
no mundo inteiro promove-se hoje uma intensa política de privatização. Ainda há pouco
fui à Hungria chefiando a Delegação Parlamentar com alguns Senadores, entre os quais
o Senador Wilson Martins. Yerifiqtiei que a
Hungria, um país socialista, está promovendo
a privatização de 50 empresas! Mas todos os
paises comunistas, a Ctina, a Rússia, estão
privatizando~ A C:oréia do Norte, que hoje é
só urna Cotéia, está abrindo as fronteiras para
o capital externo. Todos os países do mundo
estão procedendo desta maneira. Mas estamos tendo a maior dificuldade, por uma razão
ou por outra, em promover essa privatização.
No caso da Franave realmente estou convencido, pelos argumentos de V. Ext e do Líder
Ronan Trto, de que é preciso examinar rapidamente este problema, verificar se há realmente
a necessidade desta privatização ou se ela está
sendo feito atabalhoadamente, açodadamente, descuidadamente, o que não deve acontecer. E quanto aos-800 mil cruzadoS, realmente,
acho que o Governo precisa imediatamente
sustar a remessa desse dinheíro...
O SR. MANSClETO DE LAVOR- Sim.
. confirmo, 800 mil que estão sendo llberados.

A 'Prfffielra paÍ'cela foi liberada ontem para
uma empresa que vai ser privatizada agora
no dia 15.

-O Sr. Edison Lobão- Se vai ser privatiZadã~-não

há por que liberar esses recursos.

O SR. MANSClETO DE LAVOR- Não,
ao contrário, Senador. Queremos que sejam
liberados mais recursos, e ela continue cumprindo o seu papel. Isso é o importante.
O Sr. Edison Lobão - Veja V. Ex' que
estamOs em dire!;ões -opostas.

b SR. MANSCJETÕ DE LAVOR -Não
estou criticarido a liberação. Estou apenas registrando que se o Governo decreta a extinção,
certamente é dinheiro para os funerais da empresa~ Sõ!Sso. Mas quero que sejam destinados recurs_QS, porque ela precisa ser reapare(hada para dar lucro como estatal ou como
companhia mista que é, inclusive com a participação do Governo da Bahia e de Minas Gerais.
O Sr. Edison Lobão - Concluo o meu
aparte, tratando do segÜndo tema,_ também
abordado por V. ~.que é o da Ferrovia NorteSul. Vejo com alegria profunda que V. Ex" já
mudou bastante, não é mais contrárlo à ferrovia e sim à concorrência que fo[ feita.
O SR. MANSClETO DE LAVOR- Nunca-fui contrário à feirovia, mas às ilegalidades
qlfe ã.té hoje não foram sanadas.
O Sr. Edison i.obão- Não houve ilegalidade nenhuma. Na verdade, V. Ex~ se manifestou cÕntra 9 tipo de concorrência, mas não
ficoU-derilonstJ;ado absolutarriente que tenha
havido ilegalidade.

O SR. MANSClETO DE LAVOR -·0
Procurador-Geral da República, na semana
passada, confirma e mandou à Justiça o processo.
O Sr. Edison Lobão- Quero apenas ler
para V. Bel', pãr C:Oiiicidênda, uma notícia curta, publicada hoje no jornal José sobre a FerM
rovia Norte-5u1, que diz o seguinte:
"Na inauguração do primeiro trecho da
NorteMSul (ligando Imperatriz ao Porto de
ltaqui, no Maranhão), uma comparação:
o custo da obra- foi o equivalente a uma
estação de metrô do Rio ou Sã.o Paulo... "
E ninguém se levanta jamais contra as estações de metrô do Rio e de São Paulo.

O SR. MANSClETO DE LAVOR- Que
têrn passa~eiros, Senador.
O Sr. Edlson Lobão -lá tem passageiro
e, aqui, tem carga para a Ferrovia NorteMSul.
Diz ainda a nota:" ...e toda a obra da Norte-Sul,
os um mil e seiscentos_ quilômetros da NorteSul, poderia ser feita gastando-se a metade
dos prejuízos causados pelo extinto Banco ReM
gtq_nai_Q_e Desenvolvimento do SuJ". Não ouvi
nenhuma voz contra esse Banco. Contra a
Ferrovia NorteMSul... Essa não s_e pode fazer.
E m_als; _

"Em compensação, só neste primeiro
treçbQ, in.,.ugurado recentemente, já exis-
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tem tfintéi mil toneladas de grãos esperando transporte, enquanto, com o fim
das colheitas da presente safra, serão um
mínimo de seiscentas mil toneladas de
grãos esperando transporte até o porto
de [taqui."
E V. E_x. fala que a Franave, bem posta,
está em condições ou transportou recentemente, ou durante um ano, cento e vinte uma
mil toneladas. Aqui são seiscentas mil toneladas no primeiro instante da Ferrovia Norte-Sul,
num pequeno trecho. Todavia, V. Ex" fcii Contra
a Ferrovia Norte-Sul e da maneira como o
foi.

O SR. MANSClETO DE LAVORressalvados os atos, os decretos ilegais...

Ex•.

O Sr. Edlson Lobão- Nenhum foi praticado.
OSR. MANSClETO DE LAVOR- ... ressalvada a fraude da con_corrência, amplamente divulgada ...

O Sr. Edlson Lobão contestada.

E amplamente

. O SR. MANSClETO.DE LAVOR- ... parabenizo V. Ex!' pela inauguração do trecho
maranhense da Ferrovia Norte-Sul.
O Sr. Edlson Lobão- Muito obrigado.
O SR. MAr!SClETO DE LAVOR- Peço
aqui a este Governo que inaugura a Feri'ovia
Norte-Sul que não acabe com a Companhia
do Vale do São Francisco. O povo do São
Francisco tem igual direito. Aliás, o do !4aninhão tinha uma expectativa que foi agora: atendida. Já o povo do São Francisco gozava de
wn serviço secular. A navegação do São Fran_·
cisco vem do sécuJo passado.
O Sr. Edison Lobão - Pois é, o povo
do São Frandsco tem mais direito, porque
já dispunha desse serviço; agora que o Maranhão passa a ter o se_u.

O SR. MANSClETO DE LAVOR- Enquanto no Maranhão se oferece, o mesmo
Governo, com a outra mão, tira do povo- do
_y~~ d~-~~Q __ F:'@nciªco. Não pode haver dois
pesos e duas medidas; o Presidente de lá é
o mesmo· Presjdente de cá.
Creio_ que realmente o Presidente se~:á levado, até por V. Ex>;pelo nobre Líder, a re"pensar
esse ato; ele é realmente danoso, prejudicial.
Quanto a essas matérias, sobre estatização
ou não, citando_ em primeiro IJJgar a Companhia do Vale do São Francisco, é preciso aten~
tar para a importância da Bacia Fluvial do São
Francisco nas sUas três vocações: a de grande
produtora de alimentos- alimentos inclusive
para a população e também para a exportação, além de produtos finos, como· uvas, ãspargos, etc., mas principalmente grande produtora de alimentos; grande produtora de
-energia, pois o Vale do São Frandsco é que
- está assegurando, pela energia, o desenvolvimento económico e industrial do Nordeste;
e· grande hidrovia, isto é, estrada natural de
integração do Pais. Há uma obra extraordinária
a esse respeito, sObre o Vale do São Francisco,
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sua importância s6clo-econ6m_lc.,_ e sua i;list6M

ria que, infelizmente, não foi escrita por um
brasileiro, apesar de contratado pela Companhia do Vale do São Francisco, foi um cientista

política americano, Donald Pe~rson, que escreveu em 3 volumes a monumental obra "O
Vale do São Francisco", quem a lê sabe das
asneiras que são ditas por aqueles que defendem a desativação da Franave, como órgão

de integração e, naturalmente, se repudia o
decreto presidencial que, em má hora, foi assinado pelo Presidente e que fi_e espera seja
revisto num ato de justiça e de_ bom-senso
para com o País e para com o povo do São
Francisco.
-

Sr. Presidente, atendo V. Ext no sentido de
encerrar o meu pronunciamento. Mas quero
ainda pedir a atenção de V. Ex• e dos eminentes companheiros para essa questão, se
realmente o Senhor Presidente da República
não refizer esse seu ato, ou repensá~lo, e não
sustar a sessão de atividades ou a existência
da Franave, da Companhia de Navegação do
São Francisco. Para esse assunto, principal~
mente para os aspectos da privatização e essa
incursão de grupos particulares, como urubus
em cima do acervo da companhia do Vale
do São Francisco- e n_ós sabemOs âo ·nome
de alguns, e, se prosseguirem, nós citaremos
aqui o nome deles - é preciso que o órgão
·próprio deste Senado, a Comissão de FIScali·
zação, esteja atenta.
Em se configurando a extinção da Franave,
e o patrimônio desta companhia, que é da
União e de dois Estados da Federaçao~- está
em vias de privatização, peço o exame, a aná~
lise dos eminentes membros da Comissão de
Fiscalização do Sehaâó,- sobre este processo
de privatização da Franave.

Pelo que se sabe, é mais uma privatização
danosa aos interesses públicos. Quanto ao
reaparelhamento da Franave, e o seu atendimento às necessid&des econQmicas do Vale,
mas também às sua~ atividades sociais, coisa
que as empresas privadas não são obrigadas
a fazer, inclusive o atendimento às pequenas
comunidades, o transporte_de baixo custo_entre _cidades de um lado e outro, como faz no
caso de Petrolina e Juazeiro, nosso _desejo,
nosso anseio é que a Franave prosSiga nesse
trabalho, recuperada das suas deficiências,
reaparelhada, modernizada para atender à
grande demanda, e que pode, como todos
asseguram, se transformar m.1ma estatal modelo, de Jucratividade até, ao lado do seu papel
de desenvoMmento econôrnlco e_ social. SeJldo uma atividade fundameiltal de integração
nacional, nada impede que continue como
atividade pública, porque se trata de um servi~
ço essencial, não é uma fábrlc_a de cosméticÇls,
não é uma indústria qualquer, oleaginosa, mas
se trata de mant~r e operar uma via natural,
uma hidrovia que é essencial para o desenvolvimento do País e, principalmente, para a integração do Nordeste, _
Er~
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o que eu tinha a di_zer.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

.Durante o discurso do Sr. Senador
.Mansueto de Lavor o Sr. Senador Nelson
CiJmeíro, Presidente, deixa a cadeira da
Pre$idência que é ocupadd pelo Sr. Sena·
dor_Áureo Mel/o, Suplente de Seçretário.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) Concedo a palavra ao nobre Senador Maurício
Corrêa, como lider do PDT.
OSR. MAURiCIO COIUmA (PDT -DF.
Como nder. -Pronuncia- o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.)-Sr. Presidente, Srs.
Senãdores, de certo __modo, a minha interven~
çao nesse momento guarda consonância com
o que _acaba de falar o nobre Senador pelo
Estado de Pernambuco, Mansueto de Lavor.
Sr. Presidente, nós temos assistido, nesses
últimos dias, uma onda- de acusações contra
o Poder Legislativo.
Temos assistido, sem dúvida nenhuma, à
ponta da metralhadora giratória contra nós.
São editoriais, não notas esparsas, são artigos
dos diversos órgãos da imprensa brasileira.
E, para culminar, nesta semana a Veja dedica
a sua reportagem de capa exatamente à ques~
tão do Poder Legislativo: "O Congresso na
contramão". O núcleo dessa de$Confiança da
imprensa, sobretudo _dessa grande reportagem da Veja, está contido no que eles chamam da onda que o Congresso está desenvolvendo para desconstitutf os ates que o Governo baixou com vistas ao Plano Verão.
_ Quero dizer a V. Ex" e aos Srs. Senadores
que, no que diz respeito ao Geipot, à Embrater,
à EBTU, ao Uoyd Brasileiro e a outras con·
substanciadas naquele decreto da dissolução,
é _claro que o Presidente da República exor~
bitOu dO seu poder de regulamentar. Ora, se
a Constituição, no art 37, inciso XX, determina
que _essas empresas só podem ser constituídas por lei, é claro que elas só podem ser
desconstituídas por lei. A inversão da ordem
cOnstitucional, quem está fazendo é o Presi~
dente da República. Agora, o que é de se estra~
nhar, é o que está consignado na Veja, aspea~
dó - e creio que não há dúvida para o que
a Veja coloca logo abaixo da fotografia do
Presid~_nte da Repúblka:

"Desde os tempos em que fui Senador,
nunca vi um Congresso que se mOstrasse
_ -~-~Jifesponsável."
São palavras do Presidente da República
a respeito dessa atuação que estamos desen~
volvendo ultimamente.
Ora, Sr. Presidente, é preciso, inclusive, que
o Senadoi Mansueto de Lavor esteja atento
a essa questão. O Presidente da República,
através do Decreto n? 97.611, voltou atrás no
que tange ao Uoyd Brasileiro, o que· vale dizer
.que aquelas emendas que foram apresentadas aqui, dentre as quais uma de V. EX~' duas
do Senador Aureo Mel!o, uma do Senador Wilson Martins e outra do Senador Jutahy Magalhães, todas essas emendas estão prejudicadas, porque o Presidente da República, baixando esse decreto, tornou-prejudicado o decreto
legislativo que havíamos aprovado aqui no Senado.

Agora, a indagação que faço é a seguinte:
por que somente depois que aprovamos o
decreto legislativo é que o Presidente da RepúbliCa- eritendeu de revogar o decreto que man~
dOu PriVatizar o Uoyd Brasileiro? Então, se
fomos irresponsáveis, mais irresPonsáveis é
o Presidente da República, que só admitiu a
revogaçãO desse decretO depois que aprova~
mos aqui, quase que por unanimidade, a anu~
lação do decreto de Sua Excelência.
É de_estarrecer que ouçamos do Chefe da
Nação afirmações como essa -se é que são
verdadeiras - não tenho motivos para desa~
creditá~las, na medida em que estão aspeadas
e publicadas sob a responsabilidade da Veja.
Isto sim, Sr. Presidente, é que é irresponsabilidade! Quero deixar aqui, portanto, consignado, o meu protesto como membro do Poder
Legislativo, que a decisão tomada por nós foi
uma decisão pensada, foi uma decisão que
não nasceu à luz de nenhum atropelo, mas
da maturação e da reflexão que fiz_emos aqui,
no que tange à manutenção- do Uoyd Bra~
sileiro.
O Sr. Cid Sabóia de CaJValho- Permite
V. EXI' um aparte?

O SR. MAURÍCIO COIUmA- Com o
maior prazer. mas, como dizia eu, o Governo
reconhece agora, que deve persistir, de sorte
que estmaos cumpriifdo- rióssa- missão.
Se a Constituição eStá mal feita, cumpre,
com o tempo, apresentar as emendas a fun
de que elas sejam aperfeiçoadas. O que não
compete é o Presidente da República intromet<!!r~se em atividades especificas do Congresso
Nacional, porque essas entidades só poderiam
ser extintas por lei, e não por decreto.
ConCedo a V. ~ o aparte, com o mafor
prazer.
- -- ·

O Sr. Cid Sabóla de -CanraJho --Na
verdade, Senador Maurício Corrêa, essa parte
final do seu discurso é que era o objetivo natu~
ral do meu aparte: mostrar que a extinção
foi feita através de decreto, quando a criação
desses órgãos ocorrera exatamente através de
leL Eu acho que aquilo que se faz com le~
com lei se desfaz, quem nomeia é quem exonera, é um principio natural do Direito, para
guardar harmonia do ato criador com o ato
de extinção. Mas impressiona muito, Senador
Maurício Corrêa, o tom que se dá à -ãtividade
que se exerce aqui no Congresso Nadonal.
Na verdade, aquilo que se critica no Congresso
Nacional nada mais é do que a estranheza
que muitos nutrem ante um Senado e uma
Câmara Federa1 com -_suaS aptidõeS restabelecidas. E esse restabelecimento se deu atra~
vés da atual Constituição Federal, que é impugnada por muitos, inclusive por candidatos
à Presidência da República, pessoas influentes, muitos que não entenderam, ainda, o espírito e a razão de ser da Carta Federal em vigor.
V. Ex" surgiu aqui no Senado, como a pessoa
que apresentou esses projetes que foram
aprovados; recebeu a nossa louvação, inclusive, não somente na condição de relEJ.tor, des~
se que tratava do Uoyd, mas como em outras
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ocasiões, quando nos manifestamos e votamos favoravelmente às suas proposituras.
Há. no Brasü, \.llTla insensibilidade para com
o aspecto histórico que certos órgãoS representam. Apar do aspecto econômlco, há também o lado institucional, há o lado do serviço
póblico que nasce_exatamente nesses órgãos,
e é impossíveJ acreditar o Brasil deixando ao
abandono as linhas que cabem ao Uoyd Brasileiro e tomar sucata - isso é da maior estranheza - a frota desta empresa estatal. Ora,

as críticas que são feitas é pOr causá da vigilância corretiva que é vivida no âmbito do Con-

gresso Nacional. Antes, criticava-se o Congresso Nacional pela inércia; hoje, critica-se
o Congresso por causa de uma ação. O Congresso atua, e quando' ele atua em questões
polêmicas, claro que há o outro-lado, há_ os
que estão conosco e há os que não nos compreendem.
Mas, criou-se, no Brasil, uma menta1idade
muito ruim contra o País. A revista que V. Ex!'
tem em mãos exibe, na última página, artigo
escrito por um estudante de Comunicações,
de Manaus, que permte náuseas e mágoas
a todos os leitores que porventura realmente
amem a sua Pátria, gostem do seu País defendam o nosso Brasil: ele gostaria de ser estrangeiro, porque seria pago em dólar. Acho que
muita gente está contra o Congresso Nacional
porque gostaria também de ser estrangeiro
e pago em dólar. Talvez seja exatamente isto,
Senador Maurício Corrêa. Muito obrigado por
me pennitfr o aparte.
O SR. MAURÍCIO CO~- Agrade·

ço a V. EX' o aparte, e, para concluir, Sr. Presidente, gostaria apenas de aduzir que, na quinta-feira, um repórter da Veja ligou-me para
que eu desse aJgumas impressões a respeito
dos decretos legislativos gue votamos aqui,
e expliquei a ele a respeito desse decreto do
Presidente da República, que havia revogado
o outro e, portanto, restabelecido o Uoyd Brasileiro. Expliquei a ele o que significa o Loyd
Brasileiro, como empresa de navegaçã-o marí·
tima pioneira no Brasil, o que significam, por
exemplo, as suas linhas internacionais; expliquei a ele, enfun, o valor do fundo de negócio
do Uoyd Brasileiro, que não se traduz na venda
dos navios, mas gjm na concessão das linhas,
sobretudo na participação das chamadas conferências, que é ó filet mlgnon do transporte
marítimo, das empresas que participam dessa
conferência dos países estrangeiros com relação ao Brasil. Lamentavelmente, não se consignou absolutamente nada no que tange à
defesa do Uoyd Brasileiro, e, inclusive, o fato
de o Presidente da República haver voltado
atrás.
Sei, Sr. Presidente, que há nacionalistas da
Marinha de Guerra do Brasil, há oficiais da
Mariilha de Guerra que devem ter influenciado
o Presidente da República na revogação desse
decreto.
$6 indago por que isto não foi feito antes?
Foi preciso que encontrássemos essa fórmula, para que se chegasse a esta conclusão.
É lamentável, apesar de tudo isso, que agora,
com essa evidência constitucional, o Senhor

Presidente da República venha dizer que este
Congresso é Um Congresso irresponsável. Devolvo a Sua Excelência o agravo feito ao Congresso NacionaL

O Sr. Edison Lobão- Sr. Presidente,
ço a palavra, como Uder.

pé~

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) Concedo a palavra ao nobre Senador, como
Líder.

O SR. EDISOf'l LOBÂO PROf'IUf'ICJA
DISCORSO QUE. ENTREGUE A REVI·
MO DO ORAJX)!?, SERÁ PUBliCADO
POSTER!ORI>lENIE
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)Lembro aos Srs. Parlamentares que o Con·
gresso Nacional está convocado para uma
sessão -conjunta a realizar-se hoje, às dezoito
horas e trinta minutos. no Plenário da Câmara
dos Deputados. destinada à leitura da Mensagem Presídencial n9 50, de 1989-CN, e à apreciação de vetoS presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -Na·
da mais havendo a tratar, vou encerrar apre~
sente sessão, designando para a sessão ordiriária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1Votação, em turno único, de veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n" 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•

-2Votaç:ão,-em turno único, do Requerimento
n 9 63, de 1989, do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n~ 12, de 1989, de sua autoria, que altera
dispositivo do Decreto-Lei n9 1.894/81, que
institui incentivos fiscais para empresas exportadoras de produtos manufaturados e dá ou·
tras providências.

-3Votação, em turno único, do Requerimento
n 9 64, de 1989, do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos termos regimentais, a retirada,
em caráter defrnitivo Votação, em turno único, do Requerimento n" 64, de 1989, do Senador Severo Gomes, solicitando, nos termos
regimentais, a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado n9 15, de 1989,
de sua autoria, que altera a legisJação do Imposto sobre Produtoslndustrializados e dá outras providências.

_-4Votaç:ão, em turno único, do Requerimento
n'1 65, de 1989, do Senador Severo Gomes,
solicitando, nos tennos regimentais, a retirada,
em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado no 16, de 1989, de sua autoria, que revo-
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ga o~ §§ 2'1 e ]9 dQ art..}O da Lei n? 7.730,
de 31 de janeiro de 1989.

-5Discussão, em turno único, do Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem no 61, de 1989 (n? 105/89, na origem), de 14 de março de 1989, pela qual
o- Seiili.Qr Presidente da República submete
à deliberação do Senado a escolha do Doutor.
~osé Paul() Sepúlveda Pertence, para exercer
o cargo de Minis~ÇI do_Supremo Tribunal Fedeial na yªg~ decorrente da aposentadoria <:fo
Miilistro Oscar Dias Correia.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 20
minutos.)

DISCURSO PROf'IUf'ICIADO PELO SR.
JARBAS PASSARINHO NA SESSÃO DE
6-4·89 E QUE. ENTREGUE À RfV!MO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO-POS·
TE!?!ORME:f'ITE
.
- O SR, JARBAS PASSARINHO (PDSPA Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi sempre com encantamento o Sr. Senador Ronan Tito. E. como S. Ex", eu gostaria
também de fazer uma pequena citação:
Tive oporturiidade de presidir esta Casa
com este Regimento, -e houve uma ocasião
em que eu dizia que bastava que rile_dessem
uma bancada de 5 Senadores e eu paralisaria,
se quisesse, o Senado. Ficou provado, ainda
há pouco, que seria possível com até menos
de 5 Srs. Senac!Ores.;._ -

O Sr. Ronan Tito - Com 1!
· O SR. JARBAS PASSARII'IHO- Com
1. E aqui houve-nãovou referir-me ao passâdo, porque-é- muito doloroso para mim_;_,
ás vezes, apenas úm Sr. Sena~~r paralisando
o Senado. O Regimento Interno vai-nos perrftitir dar -eXatamente o direito à maioria e à
--mmoria.
Gostaria de louvar o Senador Fernando
Henrique Cardoso e também o Senador Jutahy Magalhães, depois apelidado de RelatorRevisor, e a todos que apresentaram emendas
neste sentido.
Para concluir, já que o brocardo foi citado
ainda há pouco; noutro sentido, um outro, de
Lacordaire, diz: "Na luta entre o fraco e o forte,
- Só a Lei liberta"- acho que as minorias estão
liberadas pela lei, que é o Regimento Interno.

DISCURSO PROf'IGNCJAMENfó PE·
LO SR. /.E/TE CHA \ES NA SESSÃO DE
7-4-89 E OOE; Eff!REOCJE A RfVIMO
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO PDS·
TER!ORMEl'ITE.
OSR.LEITECHAVES(PMDB-PRPro·
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
-srs.- Senadores, tenho em mãos diversas cartas, onde me reclamam a de...-oluçáo à Comissão de Relações Exteriores do projeto _que
aprova o texto da Convençao das Nações_ Uni-
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das contra a tortura e outros tratamentos ou

penas cruéis, desumanas ou degradantes,

aprovada por consenso na 39• sessão, de
1984, da Assembléia das Nações Unidas, assinada em 23 de setembro- de 1965, na sede
das Nações Unidas de Nova York.
As cartas são de autoria da Sr!' Márcia Rodri-

gues Ofêmia, residente em São Paulo; do Sr.
Osmar Zainbelli, residente em São Faulo;- da
Sr" Marta Wiering Yamaoka, residente em São
Paulo; do Dr. Carlos Alceu Machado, de 3 de

abri1 de 1989, residente em Passo Fundo; da
Dr" Maria Joaquina Marques, residente em São

Paulo. Tenho um telegrama da Dr' Maria Zélia,
que integra o grupo da Anistia lntemadonal,

Seção brasileira.
De resto, uma nota inserta no jornal O Estado de S. Paulo, do dia 5-3-89, Secção Canal
3, diz o seguinte:
NA GAVETA
A Anistia Internacional encontrou final-

mente o texto da convenção da ONU contra a prática de tortura, assinado pelo presidente José Sainey érri setembro de 85
e desde então perdido entre o Palácio
do Planalto e o Congresso: está numa
gaveta do senador Leite Chaves (PMDB
-PR).
Sem ter sido votada, a convenção é
mais uma declaração. de boas intenções
do presidente. Por isso, a Anistia está convocando seus militantes."

Esse projeto me foi distribuído, Sr. Presidente, em 4-8-87. Logo em seguida, a Secretaria do Senado pediu-o de volta e eu o devolvi
em 16-12-87. Em 18-12-87, ela o mandou
para o Serviço de Cõrilissões Permanentes.
Em 4-8-88, houve um despacho para a Secretaria da Mesa. Foi distribuído depois, aos
23-8-88, ao Serviço de Comissões Permanentes e, em seguida, à Comissão de Relações
Exteriores.
Não sei a que se deveu esse pedido de devolução. Em todo final de legislação, os processos voltam. No caso, aqui, durante a Constituinte, esses projetas todos estiveram parados,
todas as nossas Comissões ficaram inativas,
inclusive a de Relações Exteriores, que volto_u
a funcionar, mas formalmente, para apreciação de no111es de Embaixadores.
V. Ex" tem conhecimento de que sou muito
sensível à questão da tortura e sou até contra
o engavetamento. Como Procurador-Geral da
República, tive até a iniciativa des engavetar
muitos processos um deles foi o do ex-Deputado Ruben Paiva. Em razão, inclusive, daquele projeto e conhecendo a ~e_nsão e a
degradação da tortura com informações muito próxiinas de uma realidade cruel, apresentei
à Constituinte, na Subcomissão de Constituição e Justiça, um projeto que toma a tortura
inafiançável, insurcetivel de prescrição. Esse
artigo foi inclufdo na Constituição. A tortura
é tratada na nova Carta Magna em dois textos:
Primeiramente, no Capitulo I Dos Direitos e
Deveres Individuais e Coletiv~, art 59, III, que
reproduz a Declaração dos Direitos Humanos:

"Ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou degradante."
Em seguida, no mesmo arl s~. inciso XLDI,
que foi resultado da minha emenda.
"XLIII- A Lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou
anistia a prática da tortura, o tráfego ilícito
de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos corno crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo
evitá-los, se omitirem."
Mas O Estado de S. Paulo, imprevidentemente, coloca a nOticia de forma inexata e
tendenciosa, deixando mal o Senado e o Senador.
- -- Falei com um jornalista de O Estado de
S. Paulo dando-lhe essa explicação; não saiu
a correção. O Estado de S. Paulo é um jornal
muito singular hoje; Brizola, uma vez, o chamou de jornal decadente e não sei até que
ponto isso tem procedência. O certo é que,
como a Constituição assegura principias liberalizantes, O Estado de S. Paulo está reduzido
a uma esPéCie d~ diário oficial da UDR.
No passado, quando aqui fizemos um discurso condenando a tortura e a morte de Fiel,
O Estado de S Paulo não teve condições de
publicar o meu aparte, mas tirava dele ilações
infamantes.
É lamentável, Sr. Presidente, que em relação
a esses jornais, que se_ dizem da grande imprensa haja manifesta má vontade em relação
ao Congresso. EJes estão em campanha de
permanente deforrn'ação de imagem.
Veja V. EX' que apresentei recentemente um
projeto congelando a nossa dívida externa, Isto
é, prorrogando a dívida por 1O anos. Esse
é um projeto de alta relevância, porque o
que está sangrando as veias do País _é e:xatamente o pagamento dos juros. Esse jornal
O Estado de S. Paulo não publicou nada acerc;a de um projeto de tal relevância, mas publica
fatos dessa natureza.
Os grandes jornais do País informam até
a cor das roupas íntimas das nossas funcionárias, mas nao os assuntos sérios e importantes de nosso Pals.
Sei que eles têm problemas financeiros difíceis, pois muitos devem e estão pendurados
em bancos. Se um jornal des~ publica qualquer notícia que possa desagradar a CocaCola, perderão anúncio; se acharem que uma
notícia pode ofender a bancos a quem devem
fortunas, aos quais estejam presos, bancos
internos, que por sua vez estão ligados a bancos internacionais, eles também não a publi-cam.
Sr. Presidente, os nossos jamais são verdadeiras vergonhas, com alguma exceção. Eu
me informo em outros jamais de fora do País,
porque os daqui, nos pontos mais decisivos,
não são capazes de afirmação. No meu livro
"Por um Amanhã de_Justiça" tem reportagens
inteiras do LosAngelés Times, sobre discursos
que proferimos aqui e que os jornais brasileiros, à_ época, não tinham peito para fazê-lo.

Mas o que é ridicUio para os Senadores, para
o Congresso Nacional, eles publicam, porque
estão nessa .trama de nos diminuir perante
a opinião pública nacional, uma vez que estamos contra inclusive o pagamento dessa Pivida sórdida, dessa dívida impossível, e eles são
os porta-vozes dependentes desses grandes
organismos, dependem diretamente dos financiamentos deles, porque podem ser executados; também de sua propaganda.
Faço este registro porque, lamentavelmente, em tempo,.eu dei todas essas informações
e o jornal O Estado de S. Paulo não foi capaz
de publicar. O rídiculo, eles publicam. Eu já
disse wna vez que aqui nos expomos bastante;
todos os Senadores, po"r qualquer coisa, se
expõem a uma notícia agravante, e muitos
aceitam. Eu não aceito. Eles sabem que eu
digo isso e sabem que não têm condição alguma de se voltar contra mim.
Depois, vou responder a essas pessoas dizendo, Sr. Presidente, que sou um dos Senadores, que não tem sequer um processo no
meu gabinete. Eu não engaveto, desengaveto.
Então, o que é infamante, sai. O que é digno
para o Congresso e de Interesse do País, eles
não publicam. Pedi que o Sr~_Maílson da Nóbrega fosse processado pelo Supremo, na forma da lei, e V. EJc!' deferiu o pedido de acordo
com a Constituição, mas esses jornais não
divulgam porque o Sr. Mallson está a serviço
dos credores, como os próprios jornais que
hoje querem ser defensores da liberdade e,
na realidade, não passam de diário oficial da
UDR, como é o caso dq "Estadão", envilecido
e envelhecido na notícia, ridículo nos editoriais.
O Sr. Ney Maranhão um aparte?
O SR. LEITE CHAVES -

Permite V. EX'
Com todo o

prazer, ouço V. EX'
O Sr. Ney Maranhão - Senador Leite
Chaves, V. EX' tem toda a razão. Concernente
a noticias que uma boa parte da imprensa
publica parece que existe um Jobby contra
o Congresso Nacional, o Senado Federal e
a Câmara dos Deputados. Sabemos muito
bem e eles também que somos um poder
desarmado e o pulmão da democracia está
no Senado Federal, na Câmara dOS Deputados. Era para a imprensa levar mais a sério
os importantes pronunciamentoS feitos nestas
Casas. Tem V.~ razão em protestai contra
o que está acontecendo. Vou citar um fato,
a tentativa de querer degradar mais o Poder
Legislativo: a última novela que está sendo
transmitida, intitulada "O Salvador da Pátria",
com o personagem Sassá Mutema- e parabenizei o Deputado Arnaldo Faria de Sá porque eles queriam fazer um desses capitulas
dentro do plenário da Câmara do Deputados
e o Deputado Arnaldo Faria de Sá teve competência e autoridade para não permitir esse tipo
de novela aqui dentro, um Deputado, cujo nome não sei, foi quem cedeu o gabinete para
que essa novela fosse feita dentro do Congresso Nacional. E outras coisas mais que
aparecem na televisão, nos jornais. Temos aí
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um programa de televisão que s6 quer levar
os Deputados e Senadores ao ridículo.

Coin isso, a imprensa está querendo c:avar

a sua própria cova. Porque sem este Congresso, sem este Senado independente é a maneira que eles estão colaborando para que
venha uma ditadura. E com a ditadura, a con-

versa é muito diferente, Senador. Parabéns a
V. Ex' por essa denúncia que está fazendo

gência a Convenção cOntra a Tortura, da qual
o Brasil é signatário há mais de 3 anos.
-- ASslm o faço, por considerar que o melhor
enquadramento jurídico da tortura poderá
contribuir, em muito, para que esta nunca
mais seja utilizada em nosso País.
Sem mais para o momento e certo de suas
providências, desde já agradeço.
Atenciosamente, Osmar Zambelli.

neste momento.

Passo Fluido, RS, 3 de abril de 1989.

O SR. LEITE CHAVES- Muito obrigado, _
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o devido encaminhamento· à Coriveh:Ção Intemcaional Contra a Tortura a flm de que o
mais. breve possível o Senado Federal possa
se manifestar, e adedito que a aprovará, e
possamos assim ter o Brasil contemplado
com um dispositivo de extrema importância
na garantia dos Direitos Humanos.
Reitero~lhe meu apêlo confic;md_o_ no. seu
senso de responsabilidade enquanto .cidadão
e homem público.
AtenciosamEmte, segue assinatura

NA GAVETA
Ao llmo. Sr. Senador
A Anistia Internacional encontrou finalmenem que o Congresso toma pos[ção, em relaLeite Otaves
te o texto da conven.ção da ONU contra a
ção a essa dívida, os jornais procedem dessa
~ena. dO -F ederaJ
prática ;de tortura, assinado pelo presidente
forma. Como V. Ex'i' sabe, mesmo na época
Brasília-DF
José Samey em setembro de 85 e desde então
da ditadura O Estado de S. Paulo, para consPrezado Senhor,
perdido entre o Palácio do Planalto e o ConSirvo-me da presente para soUdtar encaretruir a sua grande sede em São Paulo, obteve
gresso: está numa gaveta do senador Leite
um financiamento de 250 milhões de dólares.
cidamente a s~. na qualidade de presidente
Chaves (PMDB - PR).
Com habilidade e em razão de sua próxima
da Comissão de Relações Exteriores do Sem~~
Sem ter sido votada, a convenção é mais
vivência com a ditadura da época, antes que
do Federal, que faça_ todo o empenho possível
uma declaração de boas intenções do presihouvesse uma grande elevação do d6lar,
no sentido de_ que seja imediatamente votada
dente. Por isso, a Arustia está convocando seus
transferiu e conseguiu que o Banco ltaú se -e aprova9a a Convenção çontrÇ~ a Tortura, ins~
mmtantes.
tomasse o seu credor. É hoje um jornal preso
trumento juódico internacional já assinado peCartas para o senador.
lo presidente José Sarney há_ cerca de três
a um Banco. E quando se é preso a um Banco
neste País, se é preso a todos os bancos. E
anos_ aprovado pela Câmara dos Deputados.
V. EX' sabe que esses Bancos nacionais são
0-documefito em-apreço, como V. S• bem
São Paulo, 30 de março de 1989.
instrumentos de defesa dos Bancos de fora.
sabe, necessita ser ratificado pelo Senado Fe-deral para que seja incorporado à legislação
Porque, de resto, eles são repassa dores desses
Ao Senador Leite Chaves
brasileira, passando a constituir nova arma
Presidente da Comissão de Relações do Senainteresses. E n6s; então: não aceitamos essas
provocações, nem hoje, nem jamais.
contra um dos mais hediondos crimes que
do Federal
EntãO, Sr. Presidente, peço, por ú1timo, a
são cometidos contra- 6 ser h_um<;Jno.
Senado Federá!
V. EX' que determine que a Secretaria Geral
Desejo lembrar-lhe, por oportuno, que a
Brasfiia-DF.
Convenção sup"rãcitada- ericOntra-se na Comande baixar no computador os registrosdes~
CEP70000
se processo que está ainda, por incrível que
missão presidida por V. S• há aproximadamen~
Sirvo-me da presente para solicitar a V. Ex'!
· pareça, para o meu nome, quando há quase
que coloque em votação com a máxima urte dois anos.
dois anos foi devolvido àquela Secretaria, por
Sendo o que me apresentava para o mogência a Convenção contra a Tortura, da qual
determinação da própria Mesa. Muito obrigamento e no aguardo de uma resposta de V.
·o Brasil é signatário há mais 3 anos.
S• ao meu pleito, subscrevo-me
Assim o faço, por considerar que o melhor
do.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
Atenciosamente, Carlos Alceu Machado.
enquadramento jurídico da tortura poderá
bem!)
Senador Leite Chaves
contribuir, em muito, para que eSta nunca
(Documentos a que se refere o Sr. Leite
SQS 309 BIOéo D
301
mais seja utilizada em nosso País.
Chaves em seu pronunciamento)
Brasüia/DF(7Q360)
·
Sem mais para o momentO e certo de suas
- Solicitamos_agilidade ratificação convenção
providências, desde já agradeço.
Ao
São PauJo, 28 de março de 1989.
contra a-lorttira/'v\ãria Zélia membros do GruAtenciosamente, Marta Wien'nga Yamioka
Senador Leite Chaves
po_ 7 An_istia I~terna!=ionaJ Seção brasileira.
_
- __ ldentificaçã_q: _
Presidente da Coinissão de Relações ExterioNúmero na origem: NSG 0095 1986 --:res do Senado Federal
Mensagem
llmoSr.
Senado Federa]
Senado: PDS 00002 1987
Senador Leite Chaves
Brasflia-DF
Orgão de Origem: Presidência da RepúblaiSirvo-me da presente para solicitar a V. Ex" Presidente da Comissão de Relações Exterloca, 3-6-1986
res
que coloque em votação com a máxima urCâmara: MSC 00195 1986 PDC 00153
Senado Federal
gência a Convenção contra a Tortura, da qual
1986
Brasília-DF
o Brasil é signatário há_mais de 3 anos.
Autor CCD: Comissão Relações Exteriores
Prezado Senador,
Assim o faço, por considerar que o melhor
Ementa apfoVa o texto da convenção das
Por intermédio da Anistia lnternaciona1, orenquadramento jurídicO'" da tortura poderá
ganização mundialmente reconhecida por sua
Nações Unidas contra a tortura, outros tratacontribuir, em muito, para que esta -nunca
intransigente e persistente defesa dos Direitos - mentos ou penas cruéis, desumanas ou demais seja utilizada em nosso Pals.
gradantes. aprovada por consenso na XXXIX
Humanos, soube que se encontra em seu gaSem mais para o momento e certo de suas
Sessão (1984} da Assembléia Geral Nações
binete aguardando parecer a Convenção lnterprovidências.
Unidas, e assinada em 23 de setembro de
nadonal Contra a Tortura. frrmada pelo Sr.
Atenciosamente, Márcia Rodrigues Ofêmfa.
1985, na sede da Nações Unidas, em Nova
São Paulo, 28 de março de_ 1989. _ Presidente da República em 1985;- aprovada
pela Câmara dos Deputados em 1986 e que
York.
Indexação aprovação, texto, ato internaciopara tomar-se lei em vigor em nosso País neSenador Leite Chaves
nal, convenção, (ONU), combate, tortura.
cessita apenas da aprovação do Senado FePresidente da Comissão de Rclªçôes Exterio. D~pacho inici_al: (SF) Comissão Relações
deral.
res do Senado Federal
Exteriores (CRE)
- EntendO PortantO-que depi:nde apenas de
Senado Federal
Última ação: TRCOM em tramitação nas
seu parecer ci encaminhamento da referida
Brasflia-DF
Comissões, 4-8-87 (SF) Comissão Relações
Convenção ·ao Senado. É nesse sentido que
Sirvo-me da pr"esente para solicitar a V. Ex"
Exteriores (CRE) Relator Sen. l,.eit.e Chaves.
apelo a v. s~_sentido_de urgentemente dar
que coloque em voW.ção com a máxima ur-

Senador.
Esses fatos são ocorrentes. E na medida

v.
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Identificação:
Número na origem: MSG 00195 1986 Mensagem
Orgão de origem: P~sidência da República
3-6-1986
.
Senado: PDS 00002 I 987
Câmara: MSC 00195 1986
PDC 00153
1986
Autor CCD: Comissão Relações Exteriores
Errlenta: -Aprova o texto da Convenção das
Nações Unidas contra a tortura, outros tratamentos ou penas cruéis. Desumanos ou degradantes. Aprovada por consenso XXXIX Ses~
são (1984-) da Assembléia Geral das Nações
Onidas. E assinada em 23 de setembro de
1985, na sede das Nações Unidas. Em Nova
Iorque.
Indexação aprovação, Texto, Ato [nternacional, Convenção, (ONU), Combate, Tortura.
Despacho inicial (SF) Comissão Relações
Exteriores (CRE)
Última ação TRCOM em Tramitação nas
Comissões 4-8-87 (SF) Comissão Relações
Exteriores (CRE) Relator Sen. Leite Cha-ves. -

mingos, não se deu ao trabalho de examinar
os planos regionais e, se o fez, não atentou
para o fato de que todos eles expressam forte
integração das ações previstas e, pelos compromissos assumldos, nítica articulação dos
agentes instituCionais por ela respOnsáveis. É

claro, inequívoco, que todos os programas elaboradoS pela Sudene levam a marca do deseiivolvimento integrado.
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mais do N9rdeste, está aqui atento para defender aquele órgão porque, defendendo-o estamos defendendo o Nordeste. O candidato à
Presidência, Afif Domingos, perdeu uma 6tima
oporturiidade de ficar Calado. Um homem desse quilate não tem autoridade para ser candidato à Presidência da República. Parabenizo
V. Ex' e me solidarizo com este protesto que
é de todos nordestinos.

O SR. AFONSO SANCHO -O aparte
de V. Ú', nobre Senador Ney Maranhão, é
mais uma demonstração de nossa revolta íntiOSR. AFONSO SANCHO- Com muima quando sabemos que a Sudene luta com
to prazer.
sacriffdo muito grande, os rheios fmanceiros
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Sena- que lhe são concedidos ainda não são razoádor Afonso Sancho, V. Ex!' faz muito bem em veis para desenvOlVer, como gostaria, a indústria, a agricultura e, finalmente, serviços que
vir à tribuna do Senado Federal, na tarde de
são muito importantes para o Nordeste, em
hOje, ·para contestar, com veemência e enerface do nosso grande potencial de turismo.
gia, as infelizes colocações do Deputado Afif
Mas temos que aceitar que homens do Sul,
Domingos, candidato à Presidência da Repúdesconhecedores profundos da Região, numa
blica pelo PL. contra a ação da Sudene, que,
época eleitoral como esta, pensando que cheno No~deste, tem se dlreciOilaâo para impul~
sionar o desenvolximento regionaL Tive ense~ - gando ão Nordeste, bancando a vedete, são
aplaudidos. Mas felizmente S. Ex'foi repudiado
jo~ na sessão da última sexta~feira, de expresM
DISCGRSO PRONIJNCJADO PELO SR.
sar a minha indignada ~eação à manifestação em _todos os Estados por que passou.
AFONSO SANCHO NA SEssAO DE do representante por São Paulo, oferecendo
O Sr. João Lobo - Pennita-me V. ~
J0-4-89EQGE,ENTREGaEÀREW&iO meu testemunho como antigo integrante do
um aparte?
DO ORADOR, SERIA PGBUCADO POS~ Conselho Deliberativo da Sudene quanto ao
TERIORMENTE.
- --- trabalho que ali se eXecuta pãra diminuir os
O SR. AFONSO SANCHO- Pois não.
o SR. AFONSO SANCHO (PDS _ CE. índkes de pauperismo, de marginalização a Ouço o aparte de V. Ex", nobre Senador João
Lobo.
Pronuncia 0 seguinte_ discurso.) _ Sr. PresiM
que sempre esteve relegado o Nordeste brasi~
dente e Srs. Senadores, recebi -dO -SuperinM
leiro. Se estamos conseguindo, através da SuM
O Sr. João Lobo- Nobre Senador Afontendente da Sudene, Sr. Paulo Ganem Souto, dene, através do BNB, através do Dnocs, a
so SaDcho, quase nada tenho a acrescentar
:ã~u~~a;;~ ~::~~a:~ 9~~~;:~~~::; ao aparte do nobre Senador Mauro Benevides
a íntegra de nota oficial que aquela instituição
e ao discurso de .Y. Ex• neste particular. O
fez publicar nos jornais de Pemambuco, na
com
e
m·
·a
menta
grande
Estado bandeirante, hoje, pleiteante da
.
qual repud"' •
veenoeargu
M
que é lamentável, o que causa uma certa preoções de profundidade, as críticas _ ademais
primeira Magistratura do País, pudesse argüir
cupação a todos nós, brasileiros. é que hotantas insinuações que nós, nordestinos. so-_ mens desse preparo mostrado pelo candidato
injustas e sem comprovação _ feitas pelo
EXJn"9 Sr. Deputado Federal Afif Domingos,
mosc_ompelidosacontestarcómamaiorveedo PL à Presidência da República, homens
cand.idato do Partido Llberal à Presidência da
mêhcia,- da- maneira mais peremptória e indsiM
com este conhecimento do Brasil, se propoRepública
va, fazendo com que se mantenha intocável
nham a ser Presidente da Repú.bltca É uma
a credibilidade da Superintendência de DesenA nota oficial da Sudene, de que passo a
grande sorte S. EX' ser um candidata· mais
volvimento do Nordeste. Muito grato a V. ~.
ou menos inexpressivo, sem muita chance de
reproduzir alguns trechos mais relevantes, evinobre Senador.
dencia que as declarações do Sr._ Deputado,
se eleger, porque dizer os absurdos e os despublicadas no Jomal do Comércio, de Recife,
O SR. AFONSO SANCHO _ Eu sou
conhecimentos que S. EX' demonstrou nas
de 2 deste mês, demonstram "total desconhequem agradece, nobre Senador Mauro Bene- sUas falas pelo Nordeste, [oi, simplesmente,
um desconhecimento total de suas pretensões
cimento da problemática nordestina e se afivides. Seu testemunho é apenas a continuade futuro candidato. Todo o Brasü sabe, princiguram.ofensivas à seriedade do trabalho da
çã_o de seu brilhante pronunciamento que fez
palmente OS homens do Nordeste Que acomSudene e à reputação de seus servidores".
na semana passada.
panham de perto a vida nordestina, como o
Como nordestino e como cearense, registro
Não cabe à Sudene- diz a nota do SuperinM
nobre Senador Mauro Benevides que foi, há
tendente Paulo Ganem Souto - a responsaaqui o meu protesto porque o menos que
pouco tempo, Presidente do Banco do Norbilidade de prover o Nordeste de infra-estruse podia dizer ao ilustre Deputado Afif Domindeste do Brasil e que acompanhou de perto
tura econômica. É certo que os planos por
gos é que S. Ú' perdeu uma ótima oportutoda atuaçào da Sudene, como V. Ex' que
ela elaborados conferiram especial destaque
nidade de ficar calado.
é um banqueiro, um empresário, um homem
a programas e projetas de energia elétrica,
O Sr. Ney Maranhão - Permite V. Ú'
transporte e abastecimento de água e esgotos.
de negócio, enfim, como todos os Senadores
Isto, porém, como- estratégia de desenvolvi-, um aparte, nobre Senador?
que estão aparteando e participando do disH
menta regional, jamais como função que lhe
o SR. AFONSO SANCHO_ Com mui- curso de V. Ú' I:: inadmissível que um homem
saia de SãO PaüJo e chegue ao Nordeste para
fosse própria. A Sudene, Sr. Presidente, Srs.
to prazei", nobre Senador Ney Maranhão.
dizer tanta heresia e tanto absurdo. Todos nós
Senadores, não pode Concorrer com entidades como a Otesf, o DNER e outras de com- O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador
sabemos que a Sudene tem as suas limitações, tem cometido os seu-s erros, tem Iutãdo
petênda claramente definida. A Sudene é uma
Afonso Sancho, o DEiputado Afif Domingos
fez esse .itaque não à Sudene, rmts a todo
agência articuladora da ação -do Governo Fe~
desesperadamente cOln a falta de recursOs,
deral no Nordeste. Apenas isto. O que, entreo Nordeste. A Sudene, todos sabemos. foi criacontra o seu esvaziamento, que está sendo
_--da para redimir uma parte do Nordeste. Ela
progressivo e massacrante. Hoje, os -orçamentanto, é uma elevada e complexa funçâo.
Associo-me à nota oficial em que a Sudene
tem feito esse trabeilho apesar de várias autorltos da Sudene não têm nerri a diQnidade de
dades, inclusive o Senha~ Presidente da RepúcOrrigir a ii1Hação para aquele$ prOjetos que
manifesta não ser verdade_que teria abandoestão sendo incentivados pela Sudene. Todos
nado a perspectiva do desenvolvimento inteblica, tentarem esvaziá-la. Mas V. Ex.~, como
grado. S. Ext, o Deputado Guilherme Afú Do"
o nobre Senador Mauro BenevideS -e os de&IDemos, Senador Afonso Sancho, que quase.

O Sr. Mauro Benevides- Permite V. EX'

um aparte, Senador Afonso Sancho?

0
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tudo que existe hoje no Norc;leste eJTI matéria
de empresas, em ITlJltéria de 11gropecuária e
de agricultura, teve a participação direta da
Sudene. Basta que se veja_ o que _aconteceu
no Pa~á. no Maranhão, na Bahia, em Minas,
enfim em todos esses Estados da área da Suw
dene que criam, hoje, o gado, fazem uma pecuária com o mesmo Know-how que é usado
nas regiões _mais privilegiadas do Brasil, de
<Jberaba, de UberU!India ou mesmo de São

Paulo. É impressionante notar que todas as
grandes empresas, todos os grahdes grupos
empresariais nordestinos que, fiO contexto
brasileiro são pequenos, s6 conseguiram sobreviver com o auxilio ou a participação da
Sudene. EtairiPéril- basta que se veja, já sob

outro aspecto, sob outro enfoque, basta que
se observe, Senador Afonso Sancho, que o
IPI pago pelos 100 maiofés-projetos da Sude~
ne retomou, retribuiu para os cofres da Nação
um valor muito superior a todo o incentivo
dado pelo Ftnor, no ano de 1988. Esses dados
precisam se divulgados. Em 1988 as 1QO
maiores empresas da Sudene recolheram só
em lPI, sem falar o q1:-1e resultou em !CM, em
empregos, etc, em desenvolvimento para
aquela região, mais de 12,5 bilhões de cruza~
dos novos e o distribuldo pela Sudene, pelo
Finar não atingiu a 1O bilhões. O retomo da~
queles investimentos estão sendo muito superiores aos atuais investimentos feitos pelo Finar e pela Sudene. Um candidato à Presidên~
cia da Repúbalica, que se propõe a ser Presi~
dente da Repúbltca, que mostra ao Nordeste
o desconhecimento de~ realidade apel"las
nos tranqüiliza, porque mostra também que
não tem nenhuma possiblidade de ser eleito
Presidente da República. Cumprimentando V.
EX', eu ofereço esse aparte ao brilhante di$curso que faz nesta tarde.
O SR. AFONSO SANCHO - Desejo
agradecer as pala\oTas do Senador,_que é uma
demonstração do seu conhecimento do I'jordete.
Realmente, este preparo de que o fala o
ilustre Senador, do candidato à Presidência
da Repúbaliuca, talvez se restrinja ao penar
o -Sul, porque, muitas Vezes, eles não conhecem o Nordeste.
Agora mesmo, temos candidato a-Presidência da Repúbalica que nunca fo_i ao Ceará,
e é candidato - e __o_ã_o sei se ele foi ao Piauí,
não sei se ele foi aos outras esta,dos.
Quanto à demonstração "de re_compensa,
que os projetes da Sudene proporcionam, está
não somente na arrecadação d~ impostos, está na bolsa de valores, onde as ações daquele
projeto são_ disputadas. Por quê? Porque aque~
las empresas estão s~do Q~rp ~drninistra~as,
estão produzindo, chegaram ao seu objetivo.
Mas nada ctisso se vê, ~penas se chega para,
usando uma expressão bem vulgar, acanalhar
um traba1ho que é feito com. muito espírito
público e com muito desejo de servir à região.
Mais adiante c&_ a nota oficia] do Superin~
tendente da Sudene, "não procede" a censura
do Senhor Deputado quanto à ênfase dada
pela Sudene à indu_strialização regional. é:" cer, to que a industrialização do Nordeste tem me-

reciclo ênfase especial. J;nfase, porém, não
significa exdusividade de tratamento. Convém
observ_ar que todos os mecanismo:;; progra~
mátic_Qs_ e operativos com que tem lidado a
Sudene C.omprova·m que, ao lado dos segmentqs industriais, os setores agrícola, pecuá~
rio e agroindustrial vêm recebendo parcela
substancial de atenção e de recursos. E óbvio,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a extensão
territorial das atividades rur:.:,Js contribui para
a diluição desses recursoS, aq contrário ç:io
que se passa com os empreenctimentos indus~
triais, cuja c:oncentração espacial contribui pa~
ra a multiplicação e propagação dos recursos
a ele destinados.
A nota oficial da Sudene considera-, ainda.
"injusta a alegação de "clientelismo" na ação
da Sudene. Os incentivos fiscais e financeiros
administrados pela instituição consti'tuem importante instrumento da política económica,
no sentido c;te a_trair empreendimentos viáveis
para o Nordeste; é uin raro e eficaz_ mecanismo d.e privatização, na medida em que o
Estado estimula a iniciativa privada a ampliar
a capacidade produtiva da região".

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite-me
V.~.

Um aparte, S_enador Afonso Sancho?

O SR. AFONSO SANCHO- Com mui·
to prazer.

O Sr. Chagas Rodrigues- Nobre Sena~
dor Afonso Sancho, é desnecessário dizer que
V. EX' fala em. nome, não apenas da Bancada
do seu Estado, mas de toda a Bancada nor~
destina e em nome daqueles homens públicos
que se preocupam com os grandes problemas
do País. A Sudene, durante algum tempo, foi
_objeto de um esvaziamento. Tentaram esva·
ziá-la. Agora, ao que parece, alguns querem
extingui~la. O que se impõe é, realmente, o
que V. EX' deixa claro: precisamos revitalizar
a Sudene, para que ela volte a ser a grande
Sud.ene_,_cgm os instrumentos necessários, os
meios ind.i_spensávels, inclusive, com aqueles
grandes técnicos que ela deve continuar a possu.ir. Ê ur'n instrumento a serviço do desenvol~
vimento do Nordeste, do crescimento_econôrni_c_q_ com justiça social. Para fazer justiçã. a
São Paulo e aos paulistas que têm uma visão
real dos problemas nacionais, se V. ~ me
permitir, eu gostaria de registrar que, na sextafeira..úl_tima, dia 7, tive a oportunidade e a satisfação de receber em Teresina o nobre S_ena~
dor por São Paulo, Mário COvas; acorripanha~
do pelo nobre Senador José Richa, do Paraná,
dois homens do Sul, O Seriador Mário Covas
teve um diálogo franco e frutífero_cOm o em~
presariado, com as associações de traba1hadores e sindlcatps e esteve na Universidade
rodeado de professores e universitários. S. EX'
não prometeu coisa alguma, apenas disse que
é um homem que_ vai cumprir o programa
do nos~ Partido. o PSDB, programa este discutido em Congressos Regionais e aprovado no Congresso Naciorial do dia 31 último
- que proclama a necessidade de serem
combatidos os d~sníveis regionais e os desní~
veis. sociais, e defende um tratamento- justo
e adequado _ao Nordeste, Norte e ao Centro
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Oeste. De_ modo que ainda existem em todo
o Brasil homens que têm essa visão. É neces~
sário combate_r os, desníveis regionais; e a_ re~
gião mais atingida, mais inferiorizada, mais
injustiçada tem sido o Nordeste. Assim, como
brasileiro e não apenas como nordestino, dentro de uma visão geral, justa, deste País, que
é ·continental, luto por esta integração, pelo
desenvolvimento harmônico e por melhores
condições de vida e de trabalho para o povo.
Os homens da iniciativa privada, os grandes,
os pequenos, médios e micrciemPresárioS precisam também e devem ser ajudados pela
Sudene, para que participem da retomada do
desenvolvimento econômicoT do nosso~ País.
desenvolvimento econômico - repito - que
tem por objetivo a justiça sodal. Receba, V.
Ext, os meus parabéns. E neste momento falo
não apenaS coma· Senador pelo Piauí, mas
pela Liderança do PSDB.
O SR. AFONSO SANCHO- Obrigado
pelo apãrte, nobie-SeOador Chagas Rodrigues.
Realmente V. Ex~ se referiu ao Senad.or Mário
Covas.
Há poucos dias tivemos aqui uma expOsição
sobre a dívida externa, feita pelo Senador Mário Covas, onde se sentiu um homem atuali~
zado, objetivo e compreensivo, saindo daquela
demagogia que paira no País inteiro: tihs en~
tendendo que devemos agir como se não de~
vêssemos, outros entendendo que deveria~
mos rori:tper tOtalment.e. O Senador Mário Co~
yas, nosso colega aqui, foi áe wn brilhantismo
ímpar pela sua frieza na análise dq problema.
E sei que, lá no Piau(, S. Ex• até teve a coragem
de dizer que, se_ fosse Presidente, dari!=l contiTlUidade à estrada Norte..SulJ o que nessa altu·
ra, realmente, é preciso que se seja um ho~
mem de muita autoridade para dizer, porque
uma boa parte âos brasileiros não entende
nem compreende o que significa aquela estra~
da para o- Brasil. Se el_a deve ser feita assim,
com rapidez, não sei, mas ela tem que_ ser
feita um dia e alguém tem que começar, o
Presidente começou e sentimos _que um dos
candidatos a Presidente da República tem a
~:oragem de dizer que continuará aquela estrada. Muito obrigado, Senador Chagas Rodri~
gues.
Está claro que, ao utilizar esse mecanismo,
a Sudene não cria nenhuma competição com
o esforço de -prõViménto da infra-estrutura
económica no Nordeste, porque, proporclo~
ftá1mente, a parcela dos incentivos regionais
do Nordeste corresponde a menos de um
quinto dos que são concedidos no País, como
um todo. Além do r::n.ais~ a fonte de recursos
é outra- Sr. Presidente, Srs_,_ Sena4ores.
É, também, inaceitável o neocoloni_alismo
que o Sr. DeputadoAfif Domingos prega. Com
efeito, diz a nota oficial da Sudene, o modelo
por ele defendido de industrialização para o
Nordeste -mereceu, há tempos, o epfteto de
"Pastoril Artesanal", em que apenas indústrias
de mercado local deveriam ser instaladas naquela região brasileira. Se aceito esse modelo,
Sr. Presidente, Srs. SE:nadores, p Nordeste es~_
taria definitivamente condenadO ao atraso. E
nãq poderia contar_ hoje, como con~, com
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o Pólo Petroquímica da Bahia, com o Com-

em c:onformiddde com a delegação de complexo Industrial de Base -de Se"i"gipe- e com
petência _que lhe foi outorgada pelo Ato n~
outros complexos industriais _em instalação. _ 2, de 1973_, revigorada pelo A!o da Comissão
O de que o Nordeste precisa, no momento, Diretora n 9 12, _de 1983, de acordo com o
é consolidar o seu incipiente parque industrial, disposto" riã Resolução n9 130, de 1980, e tenmediante a instalação de unidades fabris que do ein vista o que consta do Processo no
se beneficiem da produção de bens interme004.237/89-7.
diários.
Resolve autorizar _a contratação, sob o regiE nossa luta no Seilado Federal tem sido me jurldico da Consolidação das Leis do Tranesse sentido, em defesa das Zonas de Pro- balho e do Fundo de Garantia por Tempo
cessamento de ExportaçãO, ein -defesa da ins- de Serviço, do senhor Antônio Soares Bordalo
talação de três refinariaS de médio porte de FilhO para O emprego de Assessor Técnico,
petróleo, entre outros objetivos.
cOm o~salário mensal equivalente ao venciPor fim, Sr. Presidente, Srs. senadores, dou mento do cargo DAS-3, a partir de 29 de marmeu apoio à posição do_
Superifitetfdente
ço de 1989, com lotação e exerdcio no Gabida Sudene quando repudia as acusações fei- nete do Segundo Vice-Presidente, Senador
tas de forma genérica· e indiscriminadaS, sem Alexandre Costa.
indicação de fatos concretos e seus respecSeriãdOFedei'-al, ·10 de abril de 1989.
tivos autores, do Sr. D_eputado Afif Domingos. Nelson Ciifriêlro, Presidente
Tal procedimento - coridui a nota oficial da
ATO DO PRESIDEr!TE
Sudene- é irre$ponsável, porquanto denigre
N• 83, de 1989
a boa imagem da institu_lção e ofende, gratuitaO Presidente do Senado f'ederal, no uso
mente, a reputação de seus servidores. Além
do mais, não contribui para o aperfeiçoamento das atribUições que lhé conferem os arts. 52,
dos mecanismo_s d_e _cQntrole e austeridade item 38, e 97, inciso IV; do Regimento Interno
na aplicação dos recursos públicos. nem tam- e de conformidade com a delegação de c-Ompouco para a apuração de eventuais irregula- pe_tência que lhe foi outorgada pelo Ato da
ridades, passíveis de acontecer em qualquer Comissão Diretora n9 2,- de 1973. Resolve:
__ Nomear João Basco Altoé, Contador, Oasinstituição.
Estou certo de ter prestado um esdareci- se "EspeCial", referência NS-25, da Parte Permentc. -tue se fazia necessário e informo, ain- manente do Quadro de Pessoal do senado
da, que a Sudene, oelo seu Superiritendente, Federal, para exercer o cargo em comissão
está pronta a pre.st.... todas e quaisquer infor- de Diretor da Subsecretaria de Administração
mações que forem necess_ári_as à elucidação Financeira, Código SF-DAS-101.4, da Parte
Permanente do QuC!drO de Pessoal do Senado
de seus trabalhos, e em prol do Nordeste.
Federal.
Muito obrigado.
Senado Federal, 11 de abril de 1989. Era o que tinha a dizer, St:. Presidente. (Mllito
bem! Palmas.)
Nelson Carneiro, Pfesidente dÕ Senado Fe~
dera!.
(*)ATO DO PRESIDEr!TE
PORTARIA N• 15, DE 1989
N• 70, de 1989
O -Piretor-Qeral do Senado Federal, no. uso
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regulamentares, tendo em
das atribuições que -lhe coilferem os arts. 52,
vista_ de<::is_ão _da Comissij_o Diretora, em sua
item 38, e 97, inciso N, do Regimento Interno,
reunião d_e_28_de março de 1989 e exPI"E!:Ssa
em conformidade com a delegação de comdeterminação do Excelentíssimo Senhor Pre~
petência que lhe for outorgada pelo A!o n"
s_idente, _resolve:
2, de 1973, revigorada pelo Ato da COmiSsão
Aplicar a pena de suspensão; por 5 (cinCo)
Diretora n" 12, de 1_983, de ªcardo com o
dias, ao servidor Luiz Antônio dos Santos, ~
disposto na Resolução n"130, de 1980, e tensistente de Plenário, do Quadro Permanente,
do em vista o que consta do Processo nQ
com base nos arts. 454, VI.-. 463, UI, ~64 e
000484/89'0.
467, do Regulamento Adminlstrativos do SeResolve autorizar a contratação, sob o reginado Federal. _
me jurídico da C:onsolida"Ção das Leis do TraSenado Federal, 1 O de abril- de 1989. balho e do Fundo de Garantia por Tempo José Passos Pôrto, Diretor-Geral.de Serviço, do senhor Antônio Macedo Bezerra
PORTARIA N•16, DE 1989
para o emprego de Assessor Técnico, com
o salárlo mensal equivalente- ao Vendmento
-o Diretor-Gerat do Senado Federal, no uso
do cargo DAS-3, a partir de 1? de março de
das atribuições que lhe confere o artigo 215
1989, com lotacão e exercício no Gabinete
do .Regulame,nto Administrativo do Senado
do Senador Mário Maia.
F~deral, e tençlo em vista o disposto no artigo
Senado Federal, 27-de março de 1989.- 482, § 1?, do mesmo Regulamento, resolve:
Nelson Cameiro, Presidente.
Designar Francisco-Zenor Teixeira, Assessor Legislativo, Paulo Rubens Pinheiro Guima(•) Republicado por haver S~:~ldo com lnc:orreções no DCN
de 19·3-SB.
--- -rães, Assessor Legislativo, e HéUos de Passos,
Técnico Legislativo para, sob a presidência
ATO DO PRESIDEI'ITE
do primeiro, integrarem a Comissão de SindiN9 82, de 1989
cância incumbida de apurar os fatos consO Presidente do Senado Federal, no uso
tan_te.s_do Processo no 004200-89-6.
das atribuições que lhe conferem ÓS arts. 52.
Seriado Federal, 10 de abril de 1989.Item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, José Passos Pôrto, Diretor-Geral.
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Abril de 1989
COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO

Criada através da Resolução n~
059, de 1987, destJnada a apurar as
hregularldades e seus responsáveis
pelas Importações de alimentos por

órgãos governamentais.
1& Reunião, realizada
em 30 de março de 1989
Aos trinta dias do mês de março de mil
novecentos e oitenta e nove, às dez horas e
vinte e cinco minutos, na Sala _da ComisSão
de Relação Exteriores, presentes os Senhores
Senadores Dirceu Carnei_rõ, Mauro Borges e
Nabor Júnior reuniu-se_a ConlfSS;áo Parlamentar de Inquérito destinada a apruar as irregularidades e seus responsáveis pelas importações
de alimentos por órgãos governamentais.
O Senhor Presidente d~darou abertos os
trabalhos, convocando o Sr. Francisco de Paula de Almeida Nogueira _Junqueira - Chefe
do Departamento Europa do Ministério das
Relações ExterioreS, para prestar o juramento
de praxe.
Em seguida, o Senhe>r Presidente passou
à fase interpelatória concedendo a palavra-ao
Senhor Relator Senador Mauro Borges, que
questionou o depoente a respeito de sua formação profisstonal, desde quando integra os
quadros do Itamarty, que missões desempenhou, a data da designação para a represen·
tação brasileira junto à CEE - Comunidade
Econômica Européia, características do seu
trabalho em Bruxelas, de que forma tomou
conhec:::imento. de que o Brasil faria importação de carne, qual o tipo de ação desenvolvida no tocante àS negociações para a compra de carne e a respectiva contrapartida, pela
missão brasileira junto à CEE. Por diversas
vezes, a pedido do Relator, a Assessoria prestoU esclarecimentos à Comissão sobre o assunto _em questão.
__
_ _
Satisfeitas as suas indagações, o Senhor Senador Mauro Borges solicitou ao depoente
que acrescentasse subsídios sobre a matéria
em pauta, que sejam do seu conhecimento
e que não lhe foram perguntados.
Finalizando, o Senhor Presidente questio·
nou o deponte sobre áiguns pontos que ficaram obscuros e que precisavam ser esclarecidos para facilitar os trabalhos. Foi suspensa
a reunião por alguns instantes para consulta
a documentação da Comissão.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a Reunião, convocando os Senhores Senadores para a reunião_do dia quatro
de abril, às dez horas, neste mesmo local, para
ser ouvido o depoimento do Sr. Armando Guedes Coelho e, para constar eu Geide _Maria
Ferreira da Ciuz - Assistente da Comissão,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada será
assinada pelo Senhor Presidente e irá a publicação juntamente com os apanhamentos taquigráficos.

ANEXO À ATA DA 16• REUNIÃO DA
COMJSSt[O PARLAME/'JTAR DE ltfQ(JÉ.
RitO CRIADA ATR-\VÉS DA RESOWpi"O ti• 059, DE 1987, DES111YADA A
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APURAR AS IRREGULARIDADES E
SEUS RESPONsAVEIS PElAS IMPORTAS:ÕES DE ALIMENTOS POR_ ÓR<PIOS OOVER/YAMEI'ITAIS REALIZADA
EM 30 DE ftVIRÇO DE MIL NOVEéENTOS E OITENTA E NOVE, NA COMISsAO DE i?EIAÇÓES EXTER/01/ES, ÀS
DEZ HORAS E VINTE E CINCO M!ffu:
TOS DESTINADA A OUVIR O DEPOIMEIYTODOSR. FRNYCISCO DEPA(JLÁ
A/.JI1EIDA NOOOEIRA J(JNQ(JEIRÁ.

Presjdente: Senador Dirceu Carneiro
Vice~Presidente: Senador Lourival Baptista
Relator: Senador Mauro Borges

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Declaro abertos os _trabalhos da CPI que trata
das questões de importações de alimentos.
Estão presentes o depoente, Ministro Francisco de Paulo A Nogueira Junqueira, e também o Relator da comissão, Senador Mauro
Borges.
Procedemos a abertura dos trabalhos com

os prol:edimentos normais da Coniissão, ouvindo o juramento do depoente.

O SR. FRA!iCISCO DE-PAULO Á NOGUá
RA JUNQUEIRA -Muito obrigado.

"Exm<>f- Srs. Senadores, juro: como dever de consciência, dizer toda a verdade,
nada omitindo do que seja do meu conhecimento sobre quaisquer fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
destinada a apurar as _irregularidades e
seus responsáveis pelas importações de
alimentos por órgãos governamentais."
O SR PRESIDENTE (t)iiX:eu Carneiro) Passamos a palavra ao Relator, Senador Mauro Borges, para encaminhamento desta reunião.
-O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos
passar, neste momento; a ouvir o depoimento
do Ministro Francisco de Paulo A Nogueira
Junqueira, que exerceu em Bruxelas o cargo
de Encarregado de Negócios da Delegação
Brasileira junto à Comunidade Económica
Européia.
_
·
Esclareço ao Sr. Ministro que as perguntas
são formuladas, mas muitas vezes não abarcam a questão da profundidade ou a.mplltude
devidas. O que nos objetiva-aqUi é encontrar
a verdade clara do que ocorreu. Portanto.
quando a pergunta for incompleta ou, de alguma forma, nqp completamente bem colocada,
informamos ao Sr. Ministro que S. Ex" tein
a liberdade de se manifestar mais profunda·
mente, pois o objetivo essencial é o esclarecimento de como os fatos se passara-m, de uma
forma completa.
Antes do seu ingresso na carre[ra diplomá·
tica, que tipo de atividades exerceu?
O SR. FRANQSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQOEJRA- E.Xin"\>5 -srs. Senadores, se
me peJTflitirern fazer uina observação preliminar, seria a de que venho aqui com a disposição mais aberta e sincera de prestar todas
as informações que.sejam do meu conhecimento, para esclarecimento dos fatos que pro-

_esta_Comissão Parlamentar de Inquérito.
Qu_er_o cf~er,__ também, que, para mim é uma
holira estar nesta Casa, e t~nho muito prazer
dê" poder depor perante esta CPI.
__ __
Sr. Senad9r~ respondendo a sua pergunta,
- deV_q dizer que nw fo_rrnei pela Faculdade de
Qirg_ito _çla_Universidade de São Paulo, no ano
ae }9_64.- EriQuanto cursava a Faculdade de.
Di_r~ito, fui funciorlMo público da Secretaria
da Fazenda do Estado _de Sâo Paulo, onde
era Escriturário. Ao_ encerrar o curso de Direito,
prestei eJ@me, em 1965, e_ cursei os dois anos
do Instituto Rio Branco- 1.066/67. Em 1967,
fui designado para o cargo inicial da Carreira
Diplomática, Qe Terceiro Secretário.
Ao meSmo tempo em que nos anos' de 1965
eu prestava exames para o Instituto Rio Branca.no ano de 1966 cursei a Faculdade Nacional de_ Direito.- Então, _j~ no Riq de Janeiro,
1965 e i 96ô,. flz o curso de Doutorado em
Direito_ Público. Terminado esse curso, fui professor, durante três anos, de Direito Internacional Público, na Faculdade de Direito Câi'l~
dido Mendes.
Acredito ter respondido à pergunta.

~-cura

-~b--SR. -RELA.TOR (Mauro Bo~ges) -Antes
de ser diplomata exerceu alguma atividade
·particular, comerdal, industrial, de qualquer
natureza?
·
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGQEI-

RAJUNQUElRA- Não. Aos 18 anos Ingressei
na Faculdade de Direito e, ao mesmo t~rnpo,
como escriturário na ·seáetria da Fazenda,
em São Paulo, _e de lá segui meus estudos,
fui profess_or _!'! ingressei no !Úlmaraty.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)____: Perfei-

tamente.
Das missões de carreira que desempenhou
a partir do seu ingresso,quando deixou a escoIa:_no Instituto Rio Branco, quajs as missões
diplomáticas que recebeu antes da CEE?
OSRFRANCISCOOEPAULOANOGUEI-

RA J.UNQUErRA -

O SR. RELATOR -(Mauro Borges)_- Quer
dizer, outubro de 1984._
O SR. FRA!iCISCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEIRA-Outubrode 1984,foiquando cheguei em Bruxelas para assumir as minhas funções de Ministro da Missão do Brasil

junto às comunidades européias.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) término da missão quando foi?

E o

o SR. FRA!iCISCO DE PAULO A NOGUEI'.
RA JUNQUEIRA - O término da missão foi
no ano de 1988, em novembro de l98B~
O SR. RELA10R (Mauro Borges)- Quais
as_caracte"iisticas do seu trabalho junto à Co·
munidade Económica EurOpéia, comparadO
com as outras atividades normais da diplomacia, ou seja, do ltamaraty?
O SR. FRA!iOSCO DE PAULO A NOGUÜ

RA JUNQUEIRA- Não difere muito. Nas co~
munidades européias, temos uttfa ·experiência
que poderíamos chamar, ao mesmo tempo,
de bilateral e multilateral, pelas próprias carac~
teristicas das comunidades européias. Em lsmel.e Paris são relações bilaterais: o Governo brasileiro e o GoYeffio israelense.
Em Bruxelas, temos relações que podemos
cha_mar de bilaterais, que é_ do Governo brasileiro com a comunidade européia, o executivo
comunitário. Mas, ao mesmo tempo, por trás
desse executivo _comunitário,_como V.~~~
bem, existem 12 países membros da Comunidade...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

ze?

--

-

Só do-

O SR. fRANQSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- São doze os paises mémbros das comunidades européias. Eram lO.
Com a entrada de Portugal e Espanha, em
19 de janeiro de 1986, passaram a ser doze
os países.
Além disso, em Bruxelas, também, existe
algo de muJtilateral, porque existe um grupo
latino-americano chamado Grula, e um diálogo desse grupo latino-americano - que é
i::OilStituídÓ pelos chefes de missão dos países
latino-am~ricanos junto às comunidades eU"
ropéias - com as autoridãdes comunitárias,.
o que, então, dá algumas características também de uma atividade diplomática multilate-

Durante três anos, servi
na Secretaria de Estado, ou seja, no Brasil,
cõtnõTérceiró Secretário. Depois desses três
atlalí,- Iuí transferido, removido para a Embaixada em Tel Aviv, onde estive quase três anos.
De lá, fui transferido para a Embaixada em
Paris e, de Paris, retomei ao Brasil, onde exerd
funções na Divisão de Produtos de Base do
Itamaraty e, depois, na Secretaria Geral do lta- ral.
maraty, corno Coordenador de Assuntos DiO SR RELATOR (Mauro Borges) - Todo
plomáticos, Coordenador de Assuntos Econõ- o comércio que o Brasil fazia com· a Comumicos e Comerciais, enfim, tive alguns cargos nidade Européia era de seu conhec_iment;o?
na Secretaria Geral do ltamaraty. .
Era obrigatório? E de Que forma V: st, como
Em 1984, fui removido para a Missão do um agente do Governo brasileiro Já, partici·
Brasil j':Ef!~O às comunidades européias.
__paya dos negócios?
·
O SR. RErATOR (MaÚro Borges)-- QtianO SR: FRANCISCO DE PAULO A. /'fOGUEIdp?
RA JUNQUEIRA - ~ preciso faZer, eu creio,
uma qualificaÇão geral e importante. É que
- OSR FRA!iQSCO DE PAULO A NOGUEIo Jtamaraty não participa de operações comerRAJUNQUEIRA- ...Em 1984, fui removido
ciais. As funções do ltamaraty são de coleta
para...
· e transmissão desde informações ao Governo,
O SR. RE!ATOR(Mauro Borges)- 1984.
de representação e de, eventualmente, negoO SR. FRA!iCISCO DE PAULO A NOGUEI- ciação. Mas é negociação de govemo_a goverRA JUNQUEIRA - 1984. E lá cheguei, em
no. Quer dizer, o ltamaraty não intervém em
outubro de 1984.
operações de agentes comerciais. Então, as
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atividades que a missão do Brasil eJ~,erce junto
à Comunidade Européia, em Bruxelas, até ho-

je, são essas, de coleta de informações, de
representação e de negociação. Por exemplo,
temos acordos siderúrgicos com as comunidades européias, _os quais determinam cotas,
quantitativos de exportação etc.

A negociação desses acordos _é __objeto de
entendimento de governo a governo; o Gover-_

no brasileiro "de um lado e a comissão, o executivo-comunitário, de outro, para negociar-se
esses quantitativos. Depois, vêm as exportações. Uma vez feito esse acordo governamental, são os agentes, os importadores de lá e
os exportadores brasileiros que se ocupam

dessas operações, das quais o ltamaraty não
toma conhecimento, recebe apenas estatísticas no fmal.

ção desses acordos, porque quem no Brasil
controla e dá as licenças de exportação é a
Cacex. Apenas, quando algum problema surgia, conforme eu disse, de u1trapassagem de
quantitativos ou de lntem~ção de material que
não estiv~e_previsto no _acordo ou algum
o~ problema, tomava-se conhecimento e,
daí, então, era necessária a interveniência governamental. -AS -pfóprias coinunidades eL.iropéias também não mantêm o controle, não
p-oderiam ter o controle_ do dia-a-dia desse
comércio, das operações específicas.
O SR. RELATÓR (Mauro Borges)- Po1
exemplo, a questão de se vender uma carne
sabldamente irradiada, com uma dosagem radioativa ma_ior que a normal ou, caracterizadamente, a do leite. V. Sts não tomavam conheciv
menta cUSso?
o

O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges)- Mas,

o órgão, através de seus funcionários, de V.
S• mesmo, não acompanhava ou se mostrava
totalmente desinteressado, ou não tinha mais
nada com aquilo, ou acompanhava as nego~
ciações?
O SR FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEIRA'"'JUNQUEIRA-Não,-as negociações eram
feitas por uma delegação governamental brasileira. Negociações no_cêlmpo siderúrgico, no
campo têxtil, amanhã ri6s não temos acordos
sobre a questão do suco de lara_nja, mas, enfim, de outros produtos, são negociações fei·
tas de governo a governo.
O SR. RELATOR (M~uro Borges) - Mas,
depois, quando se inicia, após essa fase preliminar, quando entram os operalíl.ores, a medi.~
nica do negócio em si, o órgão lá ficava com·
pletamente distanciado ou mesmo acampa~
nhava de forma discreta?
O SR FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Dificilmente seria possfvel
acompanhar, porque esses agentes comerciais têm os seus próprios caminhos. Só se
tomava conhecim~nto_ e_ se ~_companhava
quando surgiam problemas, por exemplo: como havia cotas, contingentes de ~ortaçáo
de aço, por exemplo, para a Alemanha, 50
mil toneladas, e estourava-se essa cota, então,
as autoridades comunitárias poderiam chamar a atenção: "Olha, não está sendo respeitado-o acordo governamental que foi assinado". Tomava-se então conhecimento que tinha havido uma exportação a mais, daí verificava-se que, às vezes, era um problema estatístico de computação do_ númerg de torJ.eldas
exportáveis etc.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O órgá.Ó, junto à Coriluntdade, não era_ completa·
mente inócuo, do ponto de vista d~ evolução
das negociações? De certa forma fazia-se algum acompanhamento, inclusive, para verifi·
car isso, se os acordos estavam sendo cumpri·
dos? Por exemplo: a questão da Cota Hilton,
como se procedia?
O SR FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Bom. veja bem, a missão
junto às comunidades não têm condições de
fazer acompanhamento, inclusive, da execuv

-

-

-

O SR. FRANOSCO DI;: PAULO A. NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Posso dar algumas inforv
mações a V. Ex'
Primeiro, com relação ao leite, essas aquisi-ções de produtos de laticínlo, na CEE; fo~am
feitas por operadores comerciais, ind~penden
temente de qualquer cantata governamental.
Qualquer empresa pode ir lá, comprar e importar para o Brasil, desde que haja uma llcença do Qoveino, para importação da Cacex etc.
TiVemoS conhecimento· desse problema da
irradíação· no leite, e, parece-me que foi leite
em pó, porque houve uma reclamação de um
dos Estados-Membros, que foi a Irlanda, de
que teria havido um embargo de uma exportação de leite em pó para o Brasil. Então, o
executivo cOmunitário, a comisSão européia,
entrou em cantata c:om a missão do Brasil
para dizer: vejam: está havendo embargo dessa_ importação e os níveis de radioatividade
desse leite estão plenamente deil.tro dos limites comunitários. Nesse caso, fomos apenas
o veículo dessa".informação.pi:tra as ·autoridades competeOfeS no Brasil. O resultado, efetivarilente, dePOis de uma análise técnica desses dados, sobre questão de radioatividade
e tudo isto, foi uma questão interna aqui no
Brasil, da qua1 não tenho conhecimento.
Quanto à questão de radioatividade em carne, preciso fazer o seguinte esclarecimento:
não tenho condições de dizer se a carne que
veio da CEE tinha índices altos da radioatividade ou não. Mas uma coisa posso garantir
a V. ~, é que no regulamento que estabeleceu llcitaç-:ão_ a Comunidade exige uma conçprre_ncia para a aquisição dessa carne que
foi importada, dessas 100 mil toneladas, depois mais 100 mil. Então, e] a estabelece um
regulamento. Dentro desse regulamento de
liclti\Ção -existe uma série de cláusulas técnicas: dianteiros, traseiros etc., especificação da
carne, e tudo ·o mais. E um dos cuidados que
se teve foi o de incluir nesse regulamento uma
cláusula que dizia que toda aquela carne que
seria exportada peta Comunidade ao Brasil
teria de ser de animais abatidos antes de Chernobyl. Chemobyl foi em início de abril e creio
que a data que se coloco_u foi 31 de março
ou 1~ de abril.

No Regulamento da Comunidade es~ escrito isto, está publicado nos jornais oflc::iais
das Comunidades.
O SR RELATOR (Ma1,.1ro Borges)- Mas
é decisão de quem? Da Comunidade?
O SR~-FRANOSCO bE PAU~O A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Nã.O; isso "foi por instrução

que recebemos lá...

O SR. RELATOR (Mauro Borges) --De
quem? Do Brasil?
O SR. FRANGSCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Do Governo brasileiro. Evi·
dentemente, se o Governo bfi:lsileiro ia fazer
uma importação de carne da Comunidade,
tínhamos que tomar a cautela para que essa
carne não fosse d~ animais abatidos _após
Cheriiobyl; mas antes.
. ·- - .

O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) S• foi ver fsto? Foi se certificar disto?

E V.

O SR FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEI-

·-RA JUNOOEIRA- IstO €Stá ilo Regu1amento~
fez parte do contrato do agente exportador
europeu, ·dos estoques da COmunidade...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas
o Sr. deixou que esse fato de importar carne,
leite rac:Uoativo _o_c_orresse?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEIRAJUNQUEJRA -A carne importada foi uma
carne de animais abatidos antes de Chernobyl.

O-SR. RELATOR (Mauro Borges) -Mas
os técnicos participavam e verificavam isso?
Não era tarefa deles?.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Não era tarefa, mesmo
porque essa carne está c:Ustribuída pelos doze
países. Esse é um problema dos operadores
e do órgão brasileiro que importa.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)--:- De certa fonna era inóCuO -recomendar isso?
O SR. FRANGSCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não é inócuo porque, evidentemente, existe, da parte das comunidades, a seriedade.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Não
duvido disso, mas já que não havia nenhuma
forma de fazer__ e tudo. dependia dos outros,
a (ec;omendação_~ Comunidade pra_ticamehte
seria inócua. Os Srs. não tinham forma de
acompanhar, de ver, não tinham instrumentos
d.e aç!io para ver!fi_car?
·
~ O SR. FRANOSCO DEPAULO A. NOGUEIRAJUNQUEJRA- Não é uma rec-omendação
da Comunidade, Foi um regulamento aprovado pelas comunidades, que dava as caracterlsticas da carne. O operador comercial, o im·
portador brasileiro, o exportador e o estoque
regulador da Comunidade, no momento em
que foi aprovado aquele regulamento e foram
eleitos os vencedores da concorrência, tinham
que entregar o produto conforme as especificações.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E a
fiscalização não cabia aos Srs, não é?
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O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEIRA- Não cabia a nós. As especi-

ficações da carne - dianteiro, traseiro etc.
- são elementos técriíCos que o diplomata
não tem conhecimento. Quem tem essas informações é o agente designado pelo Governo

brasileiro para fazer a importação. Ele é que
tinha que fazer a verificação, porque essa car-

ne deveria ter identificações-~ data e das características de cada lote. Evidentemente não sei -pode haver fraude de toda forma.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Certo.
Quantos funcionários aproximadamente exis-

tiam na representação brasileira junto à CEE?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Eu, como- encarregado

dos negócios, e mais três diplomatas.
O SR. RELATOR (Mauro Bqrges)- Em
que nfvel?
OSR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUtiQCJEIRA - Um Conselheiro, um Pri-

meiro Secretário e um SegundO Secretário.
Era Terceiro e foi promovido a Segundo Secretário.

O SR. RELATOR (Mauro Borges) funcionários executivos?

E os

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Os funcionários adminis-

trativos?
O SR. ASSESSOR ~ Él
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Tínhamos cerca de 4 ou
5 Oficiais: de Cháncelaria - posso lembrar
ou não dos nomes - , tínhamos contratados
locais, 3 assistentes técnicos" e suba1temos,
quer dizer, o contínuo para servir café...
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
é a tarefa realmente da r_epresentação, porque
havia wn número razoável de pessoas. Qual
era a tarefa específica da representação? Devia-se fazer um relatório semanal, mensal, ou
até qUe ponto ela tinha que penetrar nas negociações? Um observador é, na verdade, também acompanhador de negociações? Como
isso era feito? De que forma executava a sua
tarefa?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA J(JNOOEIRA - A missão da delegação

junto às comunidades era a de acompanhar
tudo o que se passava dentro das comunidades, para dar informação ao Governo brasileiro. Isso, não apenas no executivo comunitário, mas no Conselho de Ministros e no
Parlamento europeu. Então, uma primeira tarefa era a de informação de tudo o que se
passava, para o Brasil. A segunda tarefa era
a de representação, ou seja, manter cantata
com as altas autoridades da Comunidade, Ievanda..lhes as preocupações brasileiras com
problemas de protecionismo, por exemplo, da

Então, tínhamos várias rodadas de negociação e para lá iam delegações brasileiras designadas com representantes de cada setor etc.,
e a: mlssâ.o junto às comunidades presidia a
negociação com· a autoridade comunitária,
porque· ê a misSão, é o ltamaraty, que é o
representimte 9fi~ial do Governo br:asileiro
junto- às coinunldades; isto na parte econô~
m!ca comercial, NeSW parte darei outro exem-plo: todos os dias em jornais oficiais são publi~
áidaS páginas páginas. As vezes há, lá, um
pequeno regulamento que estabelece uma
--cauÇão para a exportação de frangos oU ·de
suco de laranj~ ou m_edidas de salvaguarda
etc. Então, cabia uma atenção constante sobre
todos esses assuntos, porque, às vezes, uma
pequena medida que estava lá em um pequeno arti"Q-6 de um regulamento comunitário po·
dia afetar grandemente interesses brasileiros
de exportação.
Ao lado dessa tarefa, na área económica
comercial da coleta,d~ informações, transmissões dessas informações Para o Brasil, de reptesehtação e de negociação tínhamoS também a tarefa de observação poJítica porque,
dentro das comunidades, como os Srs. sabem, embora o Tratado de Roma não preveja,
fol a partir do início dos anos 70, criado um
mecanismo informal de cooperação política.
O que visam: hoje os 12 países âa Comunidade
coirl" esse mecanismo informal de cooperação
politica? Chega"r a adotar posições comuns
sobre matérias de política internacional, chegar a denominadores comuns em matéria de
política e emitir declarações_ so_bre assuntos
de interesse internacional geral. Então, o conflito no Oriente Médio, houve a cr:ise dos aviões
norte-americanos na Ubia, então foi emitido
urn comunicado e foi um denominador comum entre os dois. OsSrs. viram agora, recentemente, este caso_ do Salman Rushdie com
o Ayatollah KhomeinL imediatamente a Comunidade Européia emitiu um comunicado
que representa uma posição comum dos dois.
Essa tarefa de observação, informação e coreta de informações politicas e diálogo politico
com a: COmunidade é multo importante.para
o Brasil e para a informação do ltamaraty e
do Governo', para que o Governo conheça o
pensamento cOmunitário europeu desses 12
países que constituem o centro, o foco importante do poder dentro da Europa. --

e-

0 SR._ RELATOR (Mauro Borges) -

Em

relai;ão de funções, de serviços, o Sr. tinha
com a embaixada brasileira,. um embaixador
nonnal da representação brasileira na Bélgica;
havia alguma subordinação, alguma obrigação junto a ele?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JONQ(JEJRA- Não, as duas embaixadas,
quer dizer, a Embaixada do Brasil junto ao

Governo da B_élgica e a missão junto_ ~s comunidades européias são duas unidades inteiramente autónomas. Evidentemente sempre tive uma grande .amizade pelo embaixador, e
portticã economrca-aaCEE.Arérri-alsso;&naa as noSsãs reiações _:.:: não de trabaiho; mas
de serviço - poderia event1,1almente haver,
possuia urna tarefa de negociação, ou seja,
às vezes ocorria, qwando erm:n neces_sárias
no momento de negociar os arranjos siderúr-. gestões jUnto ao Goveffio da Bélgica, por inS~
gicos que temos na CEE.
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truções do ltamaraty, de assuntos comunltá~
rios e às vezes podia haver u-ma troca de informações entre a missão e a Enibaixãda. Elas
estão no rileSmo-e-dtficiO- urria fica rio sexto
andar e outra fica no quinto- sempre mantive
com o embaixador as melhores i"elações possíveis.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O Sr.acha realmente que a representação brasileira
presta s'erviç_os_.satisfatórios ao País que jUstifica, quer dizer, uma medida de economi_a,
o Governo anda cortando mlrllstérios, órgãos,
fazendo grandes cortes e muitas vezes de instituições essenciais. O Sr. acha que essa representação junto à CEE realmente é necessária
e útil ao ~~is?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGGEI-

RA JUNQUEIRA- Senador, eu diria que a
resposta à sua pergunta não caberia propria~
mente a mim, porque caberia ao MirUstro de
Estado Abreu Sodré.. ao ltamaraty, mas eu poderia dar-lhe a minha opinião pessoal, dada
a experiência que tive lá. Isto em tennos pessoais, eu poderia dizer ao Sr. o que observei
e qual é a minha opinião.
Acho que a intensidade do trabalho_ que te~
mos na missão das comunidades européias
já justifica, de per_ si, ·a e~istênda_de lima
embaixada que_ se dedique exclusivamente às
comLmic:;la.des. européias.
_
__
As comunidades européias constituem Um
uni~rso imenso e que eu poderia mostrar
a V. Ex'" como uma abertura, como uma janela
para esta área política _que vem se desenvol·
vendo enonnemente.
Hoje em dia o Parlamento EurOpeu ê um
foro, é uma caixa de ressonância .de grande
importância dentro da Eu~opa e do mundo
que temos que_ acompanhar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Voc:ês
são observadores junto a-ele? ~
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOÓUEIRA JUNQUEIRA- SO<llos.

o- SR. RELATOR (Mauro Borges) - Nio
é tarefa nonnal da diplomacia brasileira?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A.NOGQEIRA JUNQUEIRA ~ N!o; é de miss!io junto
~s comunidades européias. A diftculd8de, In-

clusive, que tínhamos com relação.,.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) ~ O Par-

lamento é económico?
- O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEJRA - Sim, ele é um 6rgão das

comunidades européias que tem caráter econômlco.
Mas, conforme disse a V. Ex', foi criE!do e__s,se
__ mecanismo infonnal.d~ coope~ção polftica.
Então, há assuntos políticos que. os doze
membros discutem.
, . ·
E o Parlamento Europeu discute quaisquer
assuntos políticos e adota resoluções sobre
quaisquer assuntos. Inclusive wna das diflcul~
dades que tinhamos - como· V. Ext sabe,
o· Parlamento--EUI"O])eu- está e m-Estras-burgo:
não em Bruxelas- era a de acompanharmos
tudo o que_ se passava no Parlamento ~~
peu.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- É uma
ativldade específica da missão?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Específica da missão junto
às comunidades européias.
O SR. RELAtOR (Mauro Borges)- Perfeitamente. Entendi.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Completando, para não
me alongar, e não tornar enfadonha a minha
exposição.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não,

mas é necessário.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

realmente isso é uma coisa mutável. Vale a
pena- investir diplomaticamente em serviços
nesta área ou não? O:u o contráriO? É uma
área em regressão e não precisa que o governo tenha um· órgão de tal peso?

Ô SR. FRANóst:o DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Se V. Ex" me permite, eu
direi que a missão junto à_s Comunidades européias vem a cada dia ganhando maior importância e desempenhando cada vez mats
um papel de _imenso interesse para o Brasil,
i_n_çh,,t~e com a perspectivã do chamado Ato
Único que foi adotado pelas Comunidades européias em 1986 e, através do qual se prevê
-qut!""a partir do final de J992, de _1 de: janeiro
de 1993, as Comuhidade& européias vão
constitu_ir um mercado unificado, ou seja, vão
eliminar todas as barreiras que existem nas
relãções intracomunitárias, porque elas têm
barreiras· em relação a terceiros países que
são as tarifas externas co-mliils. Mas ainda existem barreiras dentro da Comunidade livre de
drculação de bens, de capital, de pessoas,
etc. Há esse grande projeto que poderá ter
conseqüências para terceiros países, com o
Brasil, de toda ordem. q:msidr;:ro muito importante que a nossa missão esteja muito atenta,
de olhos bem abertos, para ver o que está
acontecendo para prever e orientar o Governo
no- sentido de tomar as medidas necessárias.
· O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) --:_Agora,
sem se alongar mais do que o necessário:
a que se deveu o seu afastamento, o pedido
para sair de Já? Por que o Sr. veio de lá para
cá?
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O_SR RELATOR(Mauro Borges)- Foi-lhe
solicitado alguma ação junto à CEE informando da de.cisão brasileira de importar o produto
no Mercado Comum?
Ó SR. FRANC!Sc:b DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Foi, Q _que ocorre é o
seguinte: como os Srs. sabem, pela política
agrícola comum, esse$ prOdutos agrícolas inclUsive a cãme são subsidiados. A ·comunidade garante os preços e garante a compra
aos produtores da cam_e. A Comunidade, como os Srs. sabem, mantém um estoque imenso de carne, que na época estaria talvez entre
700 e 800 mil toneladas. Hoje em. dia eu não
sei exatamente em quanto está esse estoque
de carne das ComunidadeS, e que é .um estoque que pertenCe-à Comunidade, porque ela
já pagou ao produtor e pagou um preço elevado ao produtor. Evidentemente, a Comunidade tem todo interesse em vender essa carne
que ela tem .estocada. Só a estocagem dessas
700- mil toneladas já representam um custo,
um ónus imens_o para as Comunidades. Então, o governo brasileiro examinou de onde
poderia importar e verificou que a Comunidade seria uma das fo_n~s ele_ importação dessa carne e dado esse interesse da Comunidade
em vender essa carne, poderia ser uma fonte
em que se pagasse um preço não elevado,
comprando essa carne dos _estoques dos organismos de intervenção da Comunt®_ó_e--'----çQmo é chamado tecnicamente. -

RA -JUNQUEIRA -- Dentro da comunidade
tínhamos atiVldades muito intensas. trabalho
muito dinâmico e muito interessante também.
E temos a Embaixada, que é uma das nossas
mais antigas representações na Europa, com
um intenso relacionamento com a Bélgica.
V. fXi' sabe que a Bélgica tem grandes investi·
mentes no Brasil, como a Belga-Mineira, por
exemplo.
Se amanhã houver, i:ligamos, uma eventual
unificação das duas missões diplomáticas, eu
diria que pode haver até algum problema político_ com a Bélgica, porque como dentro das
Comunidades há um trabalho de grande dinamismo e muito intenso e um trabalho essen.dalmente diferente daquele que é o trbalho
bilateral com o governo belga, poderia, às vezes, essas relações com a Bélgica, que são
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O lta·
muito importantes, ficarem abafadas pela
niaraty tem a1gum setor específico que estuda
pressão constante que temos junto às Coml,la economia mundial e que possa, através des·os~FRANCISCO DE PAULO A NOGUEInidades européias.
sas informações, aconselhar o Brasil que vá
Além disso, a missão junto às COrili.inldades . RA JUNQUEIRA - O tempO para a perma- _a•esse_ ou àquele lugar? O governo_ b_ra_sileiro
riência dOs Ministros -nos postos ·é de 3 a 5
européias é multo antiga. Desde a criação das
é acionado, de certa forma, através de uma
Comunidades européias que tivemos, primei- al1.0s, no- máxiino 5 anos. De modo que, eu
informação do itamanity -ou do Ministério çle
ro, uma representação em Paris, logo após atinQi o meu tempo de 4 anos; recebi um
Indústria e Comércio?
o Tratado de Roma, e a partir de 1962 já tive~ convite Para assumir .ú:ht~fia do DepartamenO SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIto Europa, aqUi ein Brasília e aceitei esse conmos a missão instalada em Bruxe(as.
RA JUNQUEIRA- As ai.rtorl.dades econôri'liNão só o Brasil tem daus missões diplomá- vite vim pcira o Brasil. Estatutariamente, pode
cas e financeiras consultam o ita_maraty e
um Ministro ficar até 5 anos; com 4 anos e
ticas em Bruxelas como todQS os maiore_s paitransmitem as informações que colhem no
1 mês e1,1 vim embora. atendendo a~esse_ conses, inclusive os países latino--americanos, co- vite.
--exterior e, a partir dessas informações que o
mo é o caso da Argentina, do Chile, da Venehamaraty fornece a esses _órgãos, eles tomam
zuela e de outros países que têm duas repreO SR. RElATOR (Mauro Borges)- De que
a decisão de como agir. Se_importam ou não,
sentações, sem falar em outros países.
forma chegou ao seu conhecimento que h avee se importam dessa ou daquela fonte. Um
-ria importação de carne, pelo Brasil, no ano
esclarecimento que t.alYez seja importante é
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Essa
de 1986?
que a Comunidade Européia normalmente
cwiosldade é fruto do nosso desconhecimento, digamos, das atividade:s diplomáticflS do
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-.
não vende essa carne subsiP,iada a preços bai·
xos desses estoques que ela tem, a não ser
Itamaraty, por isso insistimos um pouco nos RA JUNQUEIRA.- Re_cebi ~nformação do ltapara governos, ou seja, para entidades desig"mar~ty. _da. Seçr,etaria d,e _J;:s:tado, .de: que o
esclarecimentos.
nadas por governos. Não seria possível, por
Sabemos que, muitas vezes, um país tem GovernO havia decidido importar carne do exum nível de reladonamento-com um determi- terior e que, além de outras fontes forneceexemplo, o Brasil estar precisando importar
carne e a CACEX, as autoridades económicas
nado país que não tem uma representação doras de carne, pretenderia importar carne da
de embaixada, não sei que nome que se dá, Comu_nidade EconO~ica Européia.
financeiras liberarem os importadores privados a comprarem' carne da CEE. Eles vão
mas não é embaixador, é' um encarregad_q
O SR. REIJ\TOR (Mauro Borges) - Mas
às autoridades comunitárias e aqueles estode negócios.
foi uina:-·comunicaçã"Ó expressa do. Governo
ques estãO sob coni:role das autóddadés de
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIbrasileiro para o encarregado de negócios?
um governo. É _como se fosse wn governo.
RA JUNQQEIRA- Mas, no passado tivemos
Eles não vendem essa carne. Inclusive por
o que se chamava de legações; hoje em dia
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NEGUEIuma razão muito simples: venderão essa carne
não existem mais legações.
RA JUNQUEIRA -Sim, para a missão junto
por um preço muito baixo e correm o· risco
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Exato. à- comunidade e eu estava como encarregado
desa carne ser industrializada nesses terceiros
Às vezes há uma proposição dada a impor· de negócios, como chefe da missão, dizendo: - países e voltar pra Já com um preço muito
tânda cada vez mais crescente. Eles dão ttma houve uma decisão governamental de impormais lato, como indtlstriali~ada. Isto é para
hiera~quia maior. Por isso, eu queria saber se
tação de carne elas comunidades européias.
dizer, porque a missão junto ao comunidades,

e

'
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ao ltamaraty, etc., teve_ de entrar em c_ontato
com a Comissão Européia, com_O Executivo
Comunitário, para manifestar a decisão do Governo brasileiro de importar a carne da Comunidade.

O SR. RELAI.TOR (.f\1auro Borges)- Nessa
época em que o Brasil estava interessado em
iniciar compra de came, alguma empresa européia buscou cantata com a represntação
brasileira sobre o assunto?
O SR. FRANQSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Não.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Não

foi tomada essa iniciativa?
OSR. FRANCISCO QE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA - Não houve iniciativa de

cantatas de empresas européias com a missão do Brasil.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Como
se procede num caso de importação de qualquer produto? O Ministério das Relações Exteriores é sempre consultado? Na situação específica de importar carne, o Ministédo das Rela-

ções Exteriores estabeleceu alguma concUção?
O SR. FRANQSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Houve um determinado
momento, em 1986,- qU8ndo me _encorltrava
em Bruxelas como Chefe da Missão, encarregado de negócios, em que houve unia consulta do ltamaraty transmitindo consulta de
autoridades financeiras, dizendo que talvez
houvesse a possibilidade do Brasij vir a importar uma quantidade global, um pacote de pro·
dutos de laticinios, carne, etc., e que o Brasil
poderia eventualmente fazer essas importações das Comunidades- EurOpéias. O que- se
queria saber das autoridades comllnl~rias é,
no caso de o Brasil de<:ldir importar esses
produtos de Jaticínios das Comunidades, se
poderíamos ter compensações das partes das
comunidades em outral;i áreas como, por
exemplo, aumentar as importações dos produtos siderúrgicos, derrubar algumas tarifas
aduaneiras, etc. Mas essa importação.de produtos lácteos, de leite em pó e tudo isso, processou-se através de cantatas com as COmUnidades Européias, que disseram ser impos-sível fazer-se isso, porque existiam compartimentos estanques. Por exemplo, os produtos
siderúrgicos são um _outro setor que não o
agrícola. Seria impossível, então, que as autoridades da indú_stria siderúrgica concordassem
por uma compensaçllo numa outra área e
abrissem a exportação. Esse é um exemplo.
Se houve essa importação de leite em pó,
de manteiga e de outros produtos lácteos, ela
foi feita por caminhos comerciais normais independentes.
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- No caso, a importação de carne foi _feita pela Interbrás. O Ministério teria dado à Jnterbrás alguma condição de que esse negócio deveria ser
feito, aJguma exigênda, alguma reciprocidade
-digamos- na compra da carne da Comunidade Européia?

O SR. FRANQSCO DE PAULO A. NOGUEI-

RA JUNQUE1RA - Quando houve a decisão
das autoridades ec:onômic:o-financeirais de
efetuar essa compra mi- CCiinúrirdade, a missão do Brasil junto às .Comunidades entrou
em cantata com as autoridades comunitárias,
dizendo que o Brasil, muito possivelmente,
precisar~ imrortar_S~m~ e poderá vir a impor·
tar da Comunidade, desde que Vocês nos ofereçam condições satisfatórias e nos deêm
compensações, e, !lO caso específico, negodamos com as Comunidades; dizemos: im·
portamos de vOcês. Ses têm interesse de vender, pois com 700 mil tonelad<J.s de carne,
eles querem se ver livres; quanto mais eles
vendem, menos despesa de manutenção dessa carne.
Havia um grande pleito de toda a indústria
brasileira de cortes especiais, que são chamados Hilton Beef, de exportação para a Comunidade, e então, vinculamos essa importação
de carne da Comunidade com a abertura de
um contingente de exportação de Hilton Beef
brasileiro para as Comunidades, que fot um
coil.tingerite de 5 mil toneladas.
· Para os Senhores terem uma idéia, hoje em
dia, não_ set a quanto andará o preço da tonelada desse_Hilton Beef, mas creio que, na época, era coisa acima de 6 ou 7 mil dólares,
enquantq que o preço da carne no mercado
iiiternadorial deve ser de 1.400, 1.500 ou
1.600 dólares - não tenho, evidentemente,
essas cifras de cabeça - mas só para dar
uma ordem de grandeza, o Hilton Beef é 5,
6, àS vezes, talvez, não diria 10, mas 6, 7, 8
vezes mais o preço do valor, porque a Comunidade não produz o Hilton Beef, não produz
ess_e__corte especial de carne.
O SR._ RELATOR (Mauro Borges)- Na verdade, é, digamos, mais ou menos, como o
filé-mi9non?
OSR. FRANQSCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- É uma criação, um gado

espectai, que tem que ser abatido, acredito,
numa idade _especifica, e são poucos os países
que produzem isso: Argentina, Uruguai, Brasil,
Austrália, Canadá e Estados Unidos.
O SR~ RELATOR (Mauro Borges)- Os escritórios drJ lnterbrás, no exterior, mantiveram,
nessa época, conta tos periódicos com a representação brasileira?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEIRA-Mantiveram~No

momento
em que foi decidida pelas autoridades econô·
miç:o-financeiras essa importação de carne e,
foi comunicad_o _pelo ltamaraty à missão para
entrar em :ontato com as autoridades comunitárias, ao mesmo tempo fói dito que o Gover~
no havia escolhido a Interbrás, como o seu
agente, para promover essas importações de
carne, porque é uma importação do Governo,
mas o GovernO pode indicar uma entidade,
uma empresa, até um Ministério; qUe se ocupe
de promover essa importação, porque há todos os aspectos técnicos de transporte, de
frigorificação, etc., etc.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Não
foi pedido ao seu órgão o acompanhaffiento
Junto às _operadoras. do mecanismo de negodaçã.o, _o_u para receber? Enfim, nãO houve
uma re:comendação para que a representação
junto à Comunidade - a nossa, a sua acompanhasse as outras op"erad_ora-s?
·
O SR. FRANCISCO DE PAUlO A NOGUEl-

RAJUNOOElRA- Aí o que ocorre é o seguin~
te: uma vez feita a licitação e os operadores,
exportador europeu e importador brasileiro,
que é_ o Governo, representado p-ela lntei'brás,
o acompanhamento disso cabia não-mais ao
ltamaraty; o ltamaraty, _conf9nne eu disse no
início do meu depoimento, não interfere, não
acompanha a realização, a execução de operações comerciais, inclusive seria ·impossível a
missão junto às ComunidadeS Européias exercerem esse controle ou a_ essa fiscalização.
~~~--é uma fiSCalização_ que teria que ser exercida pela própria Interbrás e pelos órgãos téc~
nicas· do Governo:
- O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Aqui
há uma observação do Jorge Ro_drigues, para
o Carlos frigues da tnterbrás em 19 de maio
de 1986, faz comentário -em relação- ao que
vinha sendo feito, gestões junto ao Embai·
xador._Junqueira e recomend_a o acompanhamento junto às empresas operadoras. Por isso
nãO ·sabemos até que ponto eles se empenharam para que a representação participasse
mais dos negócios; se não é verdade de se
ele não r-ecebeu nenhuma recomendação
desse tipo.
- O SR. FRANQSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQ{]EIRA - Não, conforme eu disse
a V. Ex' houve vários confutOS a partir do mo~
menta que a Jnterbrás foi designada como
importadora brasileira ou responsável, a lnterbrás em diversos momentos entrou em con~
tato com a missão junto às CQmunidades Européias. Agora, V. Exl' veja que em maio de
1986, não havia aihda exportadores comuni·
tários de carne, porque a adjudicação, a licitação ainda não tinha sido publfcada, o regulamento nem tinha stdo publicado, inclusive a
_
abertura dessa concorrência, e a escolha dos
agent.es _comerciais europeus foi feita mUito
mais tarde.
O SR. RELATOR (Máuroi3orges)- A Embaixada brasileira, em Paris, participava, de
certa forma ...
Para esclarecer melhor "eu queria dar a palavra ao nosso assessor.

9 SR. ASSESSOR ~ Pe_diÍi_a lic"ença· para
esclarec_e_r à direção _dos trabalhos que, a despeito de não ter sido realizado, ainda, a adjudicação, a primeira delas, é fato notório e público
-que as empresas estrageiras, as duas_ france~
sas, assinaram o contato come_rcial corn a Interbrás, antes que_ fosse feita a adjudicação.
Portanto, nessa data Já estavam esc:olhidas as
duas empresas, a elas já tinha sido atribuída
a ~sponsabilidade para a negociação, a desI?~l!Q_ da adjudicação não ter sido feita. Uma
caracteóstica importante das duas compras
que o Brasil fez à CEE é que na primeira delas
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o. contrato fnterbrás-Operadoras é feito antes
da adjudicação; na segunda compra, o contrato_é assinado posteriormente à adjudicação.
Então, é só para repor Uni fato de que a não
existência de adjudicação não implicava que
houvesse operadores, pelo contrário, elas já
estavam escolhidas há muito tempo.
OSR RELATOR (Mauro Borges)- O que
o senhor diz disso?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRA

JUNQUEIRA - EU- acho muito pertinente a
observação. Queria, erri primeiro -lugar,- responder a sua pergunta sobre a questão da
Embaixada em Paris. Eu não sei se a Embaixada em Paris acompanhou, eu creio que não
acompanhou, nada disso. Agora, o que ocorre
é que o operador brasileiro designado pelo
Governo brasileiro,- que foi a lnterbrás, antes
da adjudicaçãp, todas as firmas européias ti·
nham o interesse em faier um contrato dé
promessa de negócio, porque eles não poderiam apresentar num envelope fechado a proposta de seu preço, sem ter uma garantia do
comprador de que o comprador pagaria "x"
ou "y" d.e preço. Para eles poderem apresentar
suas propostas, evidentemente, tinham qu_e
sab~r com o comprador quals eram as c.ondições_ do_ comprador. O que ocorre, aí no caso
específico, é que a lnterbrás teria se entendido,
exclusivamente, com uma_ou duas firmas apenas, quando existem outros agentes.
O-SR. RElATOR .tMãurO-BOfQes)-:_ Nilõ
houve uma licitação?
O SR. FRANOSCO DE PAULOANOGUEI-

RA JONQOEJRA- Não, issO_é_ um problema
entre a lnterbrás...
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -

é um fato, não houve~
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Más

-

O SR. FRANOStO DE: PAULO A

NoGdEI-

RAJUNOOEIRA- A licitação houve postriormente. O que ocoi-reii fOi que a fnterbrás- se
entendeu com essas firmas ....:.. eu não conheço os pontlenores, porque esSa é uma questão
comercial entre a Interbrás e os operadores
-e, como v. f:x'ls sãb_eni, pnmeíra das licitações foi anulada, porque os preços apresentados pelas únicas duas firma~ que se apresentaram foram muito baixos, pelos quais a
Comunidades Européia não venderia o produto. Então, eles recusaram in totum a oferta
dessas firmas. E as autoridades comunitárias
disseram à missão do Brasil e a mim pessoalmente que seria desejável que a lnterbrás não
desse exclusivamente a uma ou duas firmas,
mas que estivesse _aberta a fazer promessa
de compra. informar às firmas sobre as condições, para que outras firmas também pudessem apfesentar ofertas. A razão da concorrêndà. é 'exatamente que-ã Comuriidade consiga o preÇo maiS alto. Por isso é que existe
a licitação e os envelopes fechados. Os exportadores comunitárioS, para apresentarem os
preços que pagam, têm que saber de quem
vai importar qual o preço que vai pagar. Daí,
então, vão calcular o preço da estiva, as despesas para retirar a carne dos frigoríficos, o lucro
deles etc. A ComUnidade, no momento em

a

que abre o envelope, escolhe aquela que__dá
o preço mais alto.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
que isso foi feito assim? Houve uma orientação
para que fossem s6 duas firmas?

Qual o tipo de ação desenvolvida no tocante
às negociações para compra da carne, a respectiva contrapartida, pela mtss~o brasileira
junto à CEE?
O SR FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - O Senhor diz a contrapartida que n6s pedimos de Hilton BeeP.

O~R. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUElRA - Eu não tenho conhecimento sobre isso, porque é um problema co-_
merda! da fnterbrás.
O SR~ RElATOR (Mauro Borges) -Alnterbrás, é uma empresa do Estado.
OSR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQuEIRA- E><ato. Esse foi um probl.,.:
ma da Interbrás, não sei se por razões técnicas,

põr que razões, talvez fossem essas firmas as
de melhor capacidade, talvez as de maior
competência técnica. Eu não sei. Eu desconheço lnteiram~nte.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Mas
a prória Comunidade Européia estranhou esse
procedimento. Foi anormal.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA - Exato. E isso foi comu-

nicado ao ·aoverno.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-Através
de V. Ex'?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Sim. Eu comunfquei isso

ao Governo e aos Próprios representantes da
Interbrás.
O SR. RELATOR (Mauro Borg~s)- O seu
órgão comunfcóü ó Govemo? Via ltamaraty?
~·O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOtlUEI-

RAJUNQUEIRA-.Sirri, através do hamaraty.
O importante a dizer é que o que aconteceu

não foi exatamente que as aUtoridades comunitárias tenham estranhado. Elas disseram
que, para o bom andamento da cocorrência,
para qUe houvesse uma competição grande
entre as firmas, para que o preço se elevasse,
quanto rilafor o número de firmas se apresentasse, melhor. Por isso que a lnterbrás, abrindo
-o leque,- comunicou a várias firmas o preço
estabelecido. Assim, cada um delas sabe que
tem a promessa de compra por aquele preço
estabelecido. EJas apresentam a proposta à
COmunidade, que, naquele dia determinado,
abre os _enVelopes. Existe um -comitê de gestão
que os analisa, vê as condições técnicas e
os preços e enuncia a firma vencedora. A firma
que ganhou sabe que tem a garantia, porque,
no dia em que ela apresenta a proposta, está
se· comprometendo a comprar aquela carne.
Então, ela_ tem que ter a garantia do Importador de que ele vai honrar o compromisso.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O as-

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- É.
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA -Aí é uma negociação que
nós entramos em cantata com as autoridades
comunitárias e dissemos: "Olha, o Brasil vai
iri1portarcarrie do exterior. Tem que importar.
Agora, se os senhores nos oferecerem compensações, nós podemos nos dirigir aqui para
o mercado, senão nós vamos buscar essa carne em países _vizinhos - como houve importação, eu creio, da Argentina, do Urguai. Os
Estados Unidos também têm oferta de carne,
concUções çle financiamento muito boas ..."
Então apresentamos uma série, mostrando
a eles que nós não dependíamos apenas deles.
Então; como eles tinham interesse em vender,
e1es disseram Está bom, se voces comprarem
de nós, n6s abrimos um contingente em Hilton
Beef E foi o que fizeram, abriram um contingente de mil toneladas.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -O Senhor sabe que nessas negociações, fanalmente, houve a contrapartida da importação da
cota Hllton, não é?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. JUN-

QUEIRA- Exatamente.
.

O SR. RElATOR (Mauro Borges) SenhOr sabe se foi executada?

E o

(Inaudível.)
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUElRA- Foi executada...

O sR. RELATOR (Mauro Borges)- Inteiramente?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Nesse ano de 1986, não,
porque o regulamento da abertura do contingente de cota Hllton dependia, inclusive, de
um parecer do Parlamento Europeu e há uma
demora burocrácia. E, no. final, esse regulamento - eu não tenho as datas de memória
-mas esse regulamento foi aprovado ao final
do ano e, no final do ano, houve um fluxo
de expo~ões de Hilton Beef
Daí, nós voltamos à comunidade e mostramos: "Olha, não é possível. Vocês a_brem um
regulamento dois meses antes do" final do ano,
de modo que, então, tem que haver urna prorrogação desse contingente para utilização
desse contingente de HDton Beef.".
O SR. RElATOR (Mauro Borges)- E hou-

sessor teria algo a falar sobre esse assunto,
complementando o depoimento.

ve?

O SR_: ASSESSOR - Não, por enquanto
não, Sr.-Senador. Obrigado.

RAJONQUEIRA- A houve essa prorrogação
no ano seguinte, e o Brasil exportou essas
cinco mil toneladas de Hilton Beef.

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Com

relação a esse relacionamento, está mais _ou
menos esclarecido.

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

O SR. RElATOR (Mauro Borges)- Muito

bem.
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Como se deu o proCesso de escolha das
empresas operadoras para realizar essa importação?

--

0 SR. FRANCISCO DE PAULQA NOGUEI·
RA JUNQUEIRA- O Senhor diz...

o elemento detonador1 a_alavanca que tivemos
para consegulr esse...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Vamos

ouVir, aqui, o Assessor...

o-SR. ASSESSOR- A informaÇão que te~
mos é que O mandato expedido pela lnterbrás
nhor tem conhecimento?
para cOnS6rció, em 20-5-86, pelo Telex n9
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI· 3280144, atribufa a esse consórcio a responRA JUNQUEIRA - .•. o processo de escolha sabilidade para estabelecimento da cota de
1O mil toneladas como· contrapartida. Se a
da Interbrás, o Senhor diz?
lnterbrás _assim o fez, certamente ela esperava
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - ~ a -qUe o cOnsÚclo atuasse juntamente_ com a
lnterbrás é que fazia a negociação.
missão brasileira.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEJ.
OSR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEIRA- Não, eu não tenho conheRAJUNQUEIRA- V. Ex' veja bem o seguinte:
cimento. Eu creio que isso -foi uma decisão
a lnterbrás foi desiganda pelo governo braside Governo, das autoridades econômicoleiro como o_agente. Dentro dessa decisão
financeiras de designarem a Interbrás. E os
do goverrio biasileiro de importar a carne das
contatos da lnterbrás c.om os exportadores co- ·comunidades houve a decisão de condicionar
munitários também eu não tenho conheci· essa importação, e recebemos a instrução em
menta de como, através de que critérios a
Bruxelas, para negociar esta contraPartida de
h1terbrás se entendeu com esses ou aqueles.
exportação de _HDton Besf para o Mercado
Claro CfUe existe seinp"re um Interesse, quer
Comum EUropeu. Da mesma forma que a
dizer, o exportador que procura, ele quer exmissão teve a tarefa de se entender, a nível
portar, ele vai procurar quem está querendo
governamental, com as autorida~es, a Interimportar. Agora, com quem a lnterbrás se enbrás deve ter sido informada de que a conditendeu, disso eu não tenho conhecimento, ·ção para impOrtaçãO ·da carne das comuninem quais foram os critérios, IsSo foge ·do
dades seria das comunidades brirem esse
âmbito da competência do Jtamaraty, da miscontingente de 5 mil toneladas. A1iás, tive
são- e da minha atividade funcional, porque
oportunidade de dizer isso a representantes
a minha atividade é de representação junto
da lnterbrás que passaram por Bruxelas ou
às comunidades européias, é de governo e
que telefonaram. Eu disse que era fundamenaí já é uma operação especificamente comer- tal que eles abrtssem, que eles iam abrir esse
cial, em que o Itamaraty não entra.
. contingente. Agora, a decisão de abrir esse
contingente do HDton Beef, 5 mil toneladas,
OSR.RELJ\TOR(MauroB_orges)-Mesmo
não foi tornada por pressão de outros países
se tratando de um 6rgão estatal como a lnterque exporta a Hilton Besf também, pelo granbrás?
delobbydos produtores de carne. V. S1 podem
O SR, FRANCISCO- DE PAULO A. JUNimaginar a comunidade com um estoque de
QUEIRA - Mesmo em se tratando de um - 700 a
rriil toneladas de carne, e o próprio
6rgão estataJ, a lnterbrás, inclusive porque a
Parlamento europeu poderia, por urna grande
Interbrás não foi designada para isso pelo lta·
pressão, não aprovar. Então, foram 5 mil tonemaraty. Foi uma decisãO âo Governo, das auladé;ls de carne; inclusive eles alegaram na ocatoridades econômico-fenanceiraS, que seria a
sião-que o Brasil não teria capacidade de exlnterbrás.
pori:cif as 1O mil, mas teria 5 mil, que eles
tinham a avaliaçã"o, etc.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- De que
CoOtini.Jando nessa linha de raciocínfo, eviforina o consórcio So.copa-SOQ'éViandes interdentemente que isso foi uma negociação goferiu na questão da fiXação da cota HDton?
vernamental, através da missão do Brasil, foi
OSR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI- apenas um insbumento de negociação com
RA JUNQUEIRA- Acredito que não interferiu
as comunidades européias.
em nada. Foi uma negociação conduzida pela
Agora, a lnterbrás sabia que esta importação
missão junto às comunidades européias, por estava condicioltada a esta contrapartida que
n6s, em Bruxelas, com as autoridades comu- eles dariam, Agora, o que a lnterbrás terá dito
nitárias, mesmo porque esse pleito da cota para os seus interlocutores comerciais, isso
Hilton é um pleito bastante antigo e vínhamos
é uma coisa que eu deconheço. Eu disse daranegociando com a comunidade a abertura
mente _à Jnterbrás: "Não, nQs_ temos que condesse contingente de cota Hilton para o Brasil
seguir, e vamos conseguir isso. Eu s_ei, porque
muito antes de surgir a possibilidade de impor- eles querem se veres_ liVre dessa carne; eles
tação de carne da comunidade. Vínhamos ba- querem vender essa carne. E vamos abrir esse
tendo na tecla e negociando, mencionando, ponto de vista aqui."
,por exemplo, a cláusula "Nação mais favoreO SR. RELATOR (Mauro Borges)- Houve
cida", porque existem contingentes para o_utros paises, como V. Ex' sabe, Argentina, Uru- alguma recomendação especial de Monsieur
guai, Austrália, Cciriadá e Estados Un1dos e Legras sobre essa quesljio? O Sr. sabe se houo Brasil, pelas normas do GATI, teriam direito, ve alguma recomenda.~~o?
acesso a esse contingente. Então, -vínhamos
O SR. FRANCISCQ D.E PAULO A J •. NOnegociando isso há muito tempo e tentando GUElRA - Legr:a_s era Di~etor-Geral de A.griobter. Com a importação de carne, esse foi
cy]tura, e, sobre a questão- especialmente do
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O se-

acx:r
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HILTON BEEF, eu tive a oportunidade, como
a mais a1ta autoridade, logo depois do Andriessen que era o Comissárlo,--corTeS-póndente a
Ministro para a Agricultura, eu tive diversos
cantatas com o Diretor-Gera1 Legrris, sobre
essa contrapartida de HJ1ton Beef. Tive a oportunidade de dizer a ele que a condição para
n6s importarmos da CEE seria que eles abrjg..
sem ess-e contingente- de HUton 8eef para o
Brasil. E, af, entra a negociação, mostrando
a eles e dizendo: olha, n6s temos outras fontes.
Vamos comprar dos Estados Unidos, que dão
financiamento, q~e isso, que dão aquilo.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) --Quer
dizer que essa questão da competição, para
adquirir a cota HlLTON BEEF, ela existia dentro da própria Comunidade, através dOs diferenteS países. Mas também podia ter outros
países fora da Comunidade, que poderiam fazer alguma pressão, o Sr. acredita? OSR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUElRA_-Ah, sim! Porque existe um
mercado o::omuriitário de HILTON BEEF. A
Comunidade importa cerca, eu creio, de 29
a 30 mil toneladas de Hilton Beef-de cabeça,
eu não saberia dizer exatemente o número
para V. Ex'. E os países que fornecem essa
cota Hílton Beefsão os países que negociaram
IsSo no <MTT, na rodada anterior à rodada
uruguaia, rodada de Tóquio. E esses países,
evidentemente, a eles não interessa ter a concorrência de um terceiro país, e um terceiro
país como Brasil, que pode ter uma capacidade de expõrtaçãó imeilsa nessa áfea.
--

--

-

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Quer
dizer, dentro da própria Comunidade Européia, existia esse grupo, digamos, esse...
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGuEI-

RA JUNQUEIRA- De países de fora que poderiam pressionar·e, além disso, os países da
COmunidade, produtora de carne, que .diziam:
está bem, o fljfton Beef é_um corte especial
que nós não produzimo_s; mas, se nós começarmos a importar muito esse corte especial,
vai diminuir o_consur'no de outro tipo de carne.
Então, há o /obby desses países produtores
de carne, comunitário~ que não des_ejam que
as importações de carnes comunitárias aumentem.
O SR. RElATOR (Mauro _Borges) -Outros
exportadores europeus foram, de alguma forma, à representação brasileira em Bi:uxelas,
querendo também participar do negócio de
venda de carne ao Bra::;U.?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não!
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
foi o grupo de pessoas da CEE que manteve
-e.ontato permanente com_a missão brasileira,
tendo em vista elaborar e publicar, com urgência, o regulamento para a venda de carne,
aplicada ao Brasil?
O SR. FRANCfSCO DE PAULQA. NOGUEIRA - Foi o Diretor da CEE, o Diretor~Geral
_Legras, de Agricultura, o Diretor-Geral Adjunto
- o nome dele eu já digo logo, que ele s_e
aposentou - bom, o Diretor para Assuntos
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Internacionais, o Sr. Mogens Marcussen, que
está, até hoje, nas Comunidades, em novembro eu o vi lá, e o Diretor-Geral AdJunto, cujo
nome é Von Verschuer. Foram eSSas às principais autoridades, com as quais, eu mantive
contato, a missão do Brasil manteve contato.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -Neste

regulamento relativo à carne, por que não
constou qualquer restrição quanto à reexportação?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI·
RA JUNQUEIRA --Primeiro, porque é um
regulamento técnico. Se V. ExP tiverem_o regulamento, verão que é _um regulamento, inclu-

com ele poucos contatos mantive. E os contatos que houve foram feitos na presença do
MarC!JSSen que é o Dir_etor para Assuntos InternaciOnais, do Von Verschue.r ou, então, do Legras. E, conforme já disse, na primeira adjudi~,cação, as ofertas- foram reCUsadas in totum,
por essas autoridades, ou seja, o Mare.ussen,
o próprio Legras, o Von Verschuer, etc. Eles
mostraram que tinha sido recusado, porque
o preço havia sido muito baixo. A razão é que
apenas duas empresas tinham apresentado
ofertas, sendo des_ejável que outras empresas
apresentassem ofertas também Por isso, seria
interessante que a lnterbrás também. Por isso,
seria interessante que a lnterbrás também recebesse outros exportadores, para que pudessem ter condições de apresentar ofertas.

sive, em alguns aspectos, de dificil compreensão. Mas este foi um compromisso que foi
assumido pela Missão do Brasil, formalmente,
O SR. RELA.TOR (Mauro Borges) - Por
junto às comunidades_ européias. Eu assumi
e o Governo brasileiro confirmou isso, isto é, - que o Senhor acha que foi feita essa negociação a preço assim tão baixo? Por que o Brasil
que a carne seria isso desde o inicio. Foi a
foi tão beneficiado?
primeira condição, ou seja, que essa carne
seria para o_ consumo brasileiro, para o consu~
O SR FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEI·
mo nacional e não para reexportação, porque
RA JUNQUEIRA - Porque, evidentemente,
seda um grande negócio...
acredito_ que...V. Ex• diz na primeira licitação
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - Foi
que rec~~aram in totum?
subsidiada?
O SR. RELATOR (Mauro B_orges)- Na priO SR FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEI-

meira compra, na coni.pra de um modo geral.

RA JUNQUEIRA- Subsidiada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Comunidade?

Pela

·

O SR FRANOSCO DE PAULO A. -NOOUEI-

RAJGNOOEIRA- Pela Comunidade, porque
a Comunidade pagou essa carne, digamos,
a 600 dólares ao produtor e vendeu ao Brasil
por um preço muito mais baixo.
O .SR: RELATOR (Mauro Borges) - Qual
a participação do Sr. Odweier, Chefe da Co~
missão da Carne, da Diretoria de Agricultura
da CEE, na elaboração e publicação desse
regulamento, dada a posição ocupada por tal
pessoa na hierarquia da Comunidade?

Ele

O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI·
RAJUNQUEIRA- Exato. O Brasil está e continua a pleitear a abertura de _um contiNgente
de cota HILTON, permanente_, para si. Inclusive, anteriormente, até 1984, já pleiteávamos,.
mas a Comunidade alegava razões técnicas
e dizia' que o HILTON brasileiro não tinha as
especificações adequadas, as especificações
técnicas da carne não eram de HILTON.

Em 1984, final de 1984; eu já estava em
Bruxelas, houve negociações; e as Comunidades européias.reconheciam que o HILTON
brasileiro tinha as especificações da cota HILTON chamada "cota Hilton''. Daí então passou;.se a essa negociação, o tempo todo, para
tentar obter esse contingente permanente.
O SR RELATOR (Mauro Borges)- À missão bra:;;ileira em Bruxelas recebeu alguma
comunicação do consórcio Socapa e Soge_viandes no sentido de dis_suadir a: administração brasileira qtlanto à intenção de permitir
aos frigoríficos brasileiros realizar uma impor·
tação entre 30 a 40 mil toneladas, da CEE?
O_Senhor soube desse fato?

O SR FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI·

RA JUNQGEIRA --Nada, nada. Não tenho

cros.

de HlLTON BEEF.

Mas temos um pequeno contingente de
HILTON BEEF, que_decorre do balançO estimativo, enfim, aí entraria em assuntos técnicos
que, inclusive eu, talvez, de memória, não souO SR. FRANOSCO DE PAOLO À NOGUEI- --Desse lhes diier; mas temos um pequeno
RA JGNQUEIRA- Conforme disse a V. -Exl', - · quantitativO em estoque.

nunca manifestou qualquer insastifação com
relação à operaç~o com o Brasil? Ele era s[rnpátlco ao negócio ou se moStrava...

O SR. RElATOR (MaUro BorQes) - Quer
dizer que a cota HILTON é mais ou menos
obtida através de cada negociação que se faça
com a Comunidade?

RAJGNQCIEIRA- Veja V. Ex' que as_comuni-dades vendem came _do seu estoque para outros países, como para a União Soviética, por
exemplo. E vendem essa carne, mais ou menos, acredito, no mesmo nível de preço que
foi vendida ao Brasil.
Agora, conforme disse a V. Ex!', o operador
comunitário que exporta tem despesas para
retirar essa carne dos estoques dos frigoríficos
e qtiêf"tãmbéin uma margem de lucro. E a
tendência deles é sempre maximiZar esses lu-

Quando a Comunidade verifica que esses
lucros estão sendo demasiadamente maximiOSR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIzados e que àquele preço não interessa vender, recusã ·aqUelas ofertas. Daí a razão de
RA JUNQUEIRA- COnlo é O nOme?
.
- eles fazerem a adjudicação, de eles fazerem
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Oda licitação, exatamente, para que obtenham
weier.
os preços mais altos e dlminuam, ao plausível,
essas margens de lucros dos exportadores coO SR FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI·
munitários, dos operadores comunitários ..
RA JGNQUEIRA - Odweier. Ele era o Chefe
de DiVisão de Produtos Animais, se -não me
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -A cota
engano. Quer dizer, um técnico e acredito que
HJLtON, oj)tida pelo Brasil, não era definitiva
tenha sido um dos redatores do regulamento
e permanente?
de. abertura da licitação.
O SR FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEIPoucos contatos tive, se é que tive contatos
RA JUNQUEIRA- Não. Essa cota foi aberta,
diretos çom ele. Os conta:tos que tive com
em caráte:r excepcional, por um ano e, depois,
ele foram sempre na presença das mais altas
foi prorrogada, porque, no primeiro ano, conautoridades, porq'ue, evidentemente, como
forme eu âisse, não foi possíveL E não pode
Chefe de uma representação diplomática, teser permanente. Por causa dos regulamentos
nho que ir aos altos níveis de decisão da comucomunitários que abrem o contingente global
nidade. Não caberia ir ao Chefe de Divisão.
O SR RELATOR (Mauro Borges) -
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conhecimento.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Haveria
algurría relação entre a oposição formal do
consórcio a essa operação e o telex que João
Bosco Ribeiro, Secretário Executivo do Cinab,
Conselho lnterministerial de Abastecimento,
dirigiu ao Embaixador Thompson F1ores para
qo.e este irúormasse à. rePresentação brasileira
junto a CEE que naquele momento_ somente
a Interbrás estava credenciada a comprar car~
nes p'ara os estoques reguladores do Governo?
É um pouco longa a pergunta.- o:_senhor
a entendeu?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRA~UNOOEIRA- Bem, a· primeira coisa que

posso dizer, depois pediria para V. Ex' me explicar, é que não tenho conhecimento desse
'telex.
-- Agora, o que V. ~ disse sobre o telex?
O SR. RELA.TOR (Mawo B_orges) -Sobre
o telex que o secretário executivo_ dirigiu ao
Embaixador Thonpson Flores. Onde estava
o EmbaiXador? - ·
O SR. FRANOSCO DE PAULOA NOGUEI-

RA JUNOOEIRA- O Embaixador Thonpson
Rores era Subsecretário para Assuntos Económicos aqui i-lo ltamar_aty, em BrasiTia.
O SR. RELA.TOR (Mauro Borges)- - Ele
estava aqui, para informar à nossa representação Já, ao Sr., e, naquele momento somente
a lnterbrás estava credenciada a comprar carne, ninguém mais, para os estoques reguladores do Governo.
OSR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUB

-RA JUNQUEIRA- Ah, Sim. Quando foi infor
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mado que o Brasil iria importar carne da

Co~

munidade, imediatamente depois ou no mesmo momento, foi também informado: o agente, a entidade que vai ficar encarregada disso,
do Governo brasileiro, o agente vai ser a lnterbrás, é a fnterbrás a designada. E, isso, comunicamos às autoridades comunitárias

O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)Com a palavra o Sr. Assessor.

t

O SR. ASSESSOR- s6 para um esclarecimento sob um ponto de vista mais geral.
O telex do consórcio teve data de 12 de
junho.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) - O Sr.

está vendo a cópia?
O SR. ASSESSOR-Temos aqui um resumo. A Sogeviandes dirige, nessa época, a Aristides Corbelline e Jorge Rodrigues, ambos
funcionários da lnterbrás, um telex manifes--

tando que o consórcio, dentre outras coisas,

Qualquer pessoa que queira comprar desses
estoques da Comunidade vai lá e paga. Agora,
quanto à carne subsidiada, não fazemos venda
para o setor privado, porque temos que ter
wna garantia do Governo de que essa carne
não _vai ~r industri~izªda e volta para a CEE,
óu então- vai ser- exportada para outros mercados, concorrendo com os próprios importadores comunitários. As autoridades, por presSão--dos pafses membros, na ocasião anunciada no próprio Parlamento europeu, não
venderiam carne para frigoríficos privados, para firmas. Por essa razão, s6 venderiam para
o Governo, tendo a garantia de que essa carne
seria para consumo local, não para industrialização e depois reexportação.
~O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Esse
fato de passar tantos preços subsidiados para
o Governo tem qualquer relação com uma
política. de humanitarismo,- ou se processou
por interesses estritamente comerciais?

manifestava-se frontalmente contra essa opeO SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIração que o Governo brasileiro pretendia, de
RAJUNQuEIRA- Não houve nenhuma atitupermitir aos frigoríficos riacionals, brasileíros, de humanitarista, pelo contrário, sobretudo
uma importação adicional entre 30 e 40 mil _em relação ao Brasil eles não têm essa atitude.
toneladas de carne naquele momento. Então,
Foi intereSse Puramente coinercial. No moa pressão inicial velo do consórcio sobre o
mento em que eles vendem 100 mil toneladas
Governo brasileiro. Logo em seguida, temos _ de carne, só o custo_de manutenção de frigoriao lado disso, o Cinab, por intermédio do seu
ficar, de refrigerar essa carne já é maior. QuanSecretário Executivo, encaminhar ao embai- do diminui essa montanha de carne eles se
xador Thompson Flores, em nome do Minis- vêem por vezes em circusntândas de terem
tério da Fatenda, telex com o seguinte teor.
que fazer - creio que o fazem mesmo doações a países extremamente subdesenvol"Solicitamos a V. S• informar junto nosvi.dos, para dinlinuir estoques, p·orque precisa representação na Comunidade Econôsam manter 700 mil toneladas estocadas s6
mica Européia que, no momento, sopara refrigerar e contioiar a data das carnes.
mente a Interbrás está credenciada a
comprar carne para os estoques regulaO SR. RELATOR (Mauro Borges) - 0 Sr.
dores do Governo, oriunda da CEE."
acha que essa importação suplementar de
carnes, por frrmas privadas, traria algum risco
Na verdade, a pressão feita pelo consórcio
de_elevar o preço da carne, ou seria benéfica
tem um abatimento interno na medida em
a concorrência?
que o Secretário ExecutivO do Cinab, em noO SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIme do Governo brasileiro, pede que haja essa
RA JUNQUEIRA - Eu não tenho elementos
conllmicaçâo à representação brasileira em
para julgar. Veja V. Ex' estava em Bruxelas
Bruxelas. Verifica-se por aí que havia um coe não conhecia as condições do mercado de
mando externo, claro, definido, a respeito do
carne, aqui, no Brasil, à época, eu não teria
assunto.
cOndições de dar wna opinião a V. Ex.' incluOSR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIsive, são coisas que se passaram há quase
RAJUNOOEIRA- Não tive, em nenhum mo3 anos, e seria difícil, para mim, emitir uma
mento, conhecimento deSsa troca de telegraopinião abalizada sobre isso.
mas, de correspondência Estou sabendo dis-0 SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
so agem. A única coisa de que tive conhecique, então, a proteção- dissimulada do conmento de que a lnterbrás era o agente do
sórcio Socapa Sogeviandes colocando à frenGoverno brasileiro para a compra da carne.
te a lnterbrás? Esse consórcio teria muita força
Tive conhecimento de que, mais tarde, depois
assjm para obter Isso, ou qualquer operador
de ter sido aprovada inclusive a adjudicação
poderia ter conseguido? Acha que a Socapa
das 100 mil toneladas, o Governo brasileiro
desejou abrir a importaçãq de carne dos esto- Sogeviandes tinha a1guma força especial?
ques da CEE por firmas privadas, ou seja,
qualquer frigorífico nacional que pudesse importar essa carne. Fui ã.doil.ado para entrar
em contato com as comunidades européias
e dizer que o Governo brasileiro gostaria que
figoríficos importassem a carne da CEE. EJes
me disseram: 'imediatamente eles podem importar o que quiserem, só que pagam o preço
não subsidiado, que é o preço de mil e tantos
dólares; o preço da carne normalmante."

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIV. EX' se refere a obter

RA JUNQUEIRA o quê?.-

0 SR. RELATOR (Mauro Borges)- Os preços .s_ubsidlados.

OSR. FRANOSCO DE PÁULOA NOGUEIRA JUNQUEIRA - Mão; os preços subsidiados foram obtidos pelo Governo brasileiro,
quer dizer, foi o contato de Governo a Governo,
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nós queremos comprar a carne a preços bai-

xos.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- O pool
de supermercados e outros_ interessados no
_negócio procurou o apoio da missão brasileira
em Bruxelas?
O SR FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA .......:-Em nenhUm momento.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
o preço ofertado pelo consórcio da CEE na
primeira adjudicação, em junho de 86? Quan·
do ele fez a proposta, o Sr. sabe, lembra-se
do preço?
O SR. FRANCISCO DE PAULOA NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - O que posso dizer a V.
EX _é o seguinte: o preço qüe a CEE·veri.dia
a carne à época, e creio que tinha havtdo até
uma operação com a União Soviética, estava
entre 600 e 700 dólares, qualquer coisa assim.
Acredito que o Governo brasileiro deve ter j>a·
go essa cãrhe ertnorno disso, 600 a 700 dólares. E o operador comunitário deve_ ter_ recebido da lnterbrás; do GoVerrio brasileiro esses
600 a 700 dólares, de cabeça, não posso dizer,
exatamente, quanto seria. O exportador comunitário deve ter pago ao estoque regulador
um preço mais baixo ele deve ter recebido,
diQarnos, 650 dólares e deve ter_-pàgo aos
estoques comunitários um preço x que eu não
saberia precisar a V. ~ mas -existe em regulamento ela comunidade, quando foi aprovada
a primeira adjudicação, e lá tem o preço, inclusive, conforme as carecterísticas da carne. E
esse é que seria o diferenCiá! das despesas
que eles teriam e do lucro deles. Agora, esse
preço, lá vão quase três anos, eü não saberia
,.cfu.er a V. Ex", m_as existe um regulamento publicado nos Diários Oficiais das comunidades
que registram esse pi"eço.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)~ Que

motivos apresentou o Comitê de Gestão da
CEE para rejeitar essa proposta do consórcio?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - A primefra rejeição? Is_so
foi dito, rejeitaram in totum, porque conside·
raram que os preços que apresentaram essas
firmas, esses consórdos foram extremamente
abaiXo do desejável, do que eles esperavam,
e eles estariam tentando_ maximilizar o lucro.
Na ocasião, eles disseram: sempre, os exportadoJes querem maximilizar os seus lucros, por
isso que _é importante que outros operando·se
apresentem, não apenas um ou dois, porque
aí há concorrência. Então, eles diminuem o
lucro, para eles poderem pegar o negócio.
Isso foi dito pelas autoridades comunitárias
a mim e transmitindo ao Governo através do
Itarnaraty.
O SR. RElATOR (Mauro Borges) -Que
países europeus foram mais fortemente contrários à venda da carne ao Brasil?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A. NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não creio que tenha havi·
do países contrários à venda da carne do Bra·
sil. O que houve foram países contra a partldz
do contingente de Hilion Beef.
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O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Quanto
França e Itália apoiavam esses esforços. Qual
ao preço, não houve objeç~o?
_ ~participação da delegação brasileira em Bruxelas nesse evento?
O SR. FRANOSCO DO: PAULO A NOGUElRA JUNQUEIRA- QUãntÕ ao preço, já é do
O SR FRANCISCO DE PAUL<) A NOOUEIestoque a carne. Aquilo já está pago pela Co- RAJUNQUEIRA- Recebi instruções para vemunidade. Então o que a Comunidade e os rifi~ar _se_haveria fórmulas_de apressar a nova
países não querem, evidentemente, é que
adjudicação pãra Que essa came pudesse ser
amanhã algum país compre isso e jogue no
embarcada logo para o Brasil: mantive vários
mercado internacional com_urn preço mais
cantatas com William Gard, Mark Grish, com
_Ql,.ltro Diretor-Geral adjunto, eles examinaram
alto.
tod<:!!s -_as possibilidades, chamaram, jnCiusive,
O SR. RaATOR (Mauro B 0 rges) -Como Departamento Juridico, o setor jurídico depradores privados brasileiros tiveram alguma
les, lembro-me houv!'! até uma ocasião em
influência nessa decisão?
que veio ·um asses.or jurídico e demonstrou
ser abso_lutam~nte impossível, porque há os
O SR. FRANCISÇQ_[)O: PAULO A NOGUElregulamentas internos das COmunidades que
RA JUNQUEIRA- Em qual decisão?
têm de ser obedecidos e os prazos respeiO SR. RELATOR (Mauro Borges)-Ade<;itados.
são de não aG,.eital'_ a proposta.
O SR. FRANClSCQ P-"' PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Que eu tenha cooheCí-

mento, não. Isso, com quase absoluta segu-

O SR. REL.ATOR (Mauro Borges)- Quer
dizer qu~ houve a i':lpossibilidade de acelerar?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEl-

rança, foi uma d.ecisão es_tritamente_ das autori-

RA -J_UNQÜEIRA -

dades comunitárias.

dade.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Do Co-

mitê de Gestão.
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUElRA JUNQUElRA- Foi o Comitê de Gestão
que analisou; abriu os envelopes; há um horá~

rio para eles abrirem os envelopes, abrem,
e.os analiSéP11.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Sim, houve impossibili-

- O SR ~TOR (Mauro Borges)- Aída
do Diretor da InterbráS, -Dr. Aristides Corbellini,
a Bruxelas, a 27 de junho, na reunião da CEE
riO gabiriéte dO Diretor Agrlcola dessa entidade, ~uis Legras, foi dó seu conhecimento?
O SR. FRANOSCO DE PAUl-O A NOGUEIRA JUNOOEIRA- Sím. fnclusíve, estive pre-

Quer

sente- riessa reunião por instrução do Itama-

dizer que não houve interferência de firma brasileira?

I"aty, com o Diretor d_a Interbrás, porque a lnter-

O SR. FRANOSCODE PAULO A NOGUEl-

RA JUNQUEIRA - CreiO- que -nem poderia
haver. Veja V. Ex", os envelopes são fechados
e só abertos numa çleterminada hora, e ele
analisa naquele momento, urna reunião que
pode demorar urna, duas, três horas. Então
não poderia haver intertêrência.

O SR. RELATOR (Mauro Borges)_- Depois
dessa primeira adjudicação marcada para 9
de julho, hmwe algum movimento do c_onsórdo SOcapa e SogeViandes para antecipar
a venda da carne à lnterbrás, sob a condição
de ratificação oficial posterior?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEl-

RAJUNQUEIRA- Recebi instruções em Bruxelas para conseguir, junto à$ autoridades comunitárias. apressar, agilizar essa importação
de carne, mas isso foi absolut~mente impossível; expliquei às autoridades, ao Jtamaraty,
que as transmitiu às autoridades econômicofinanceiras competentes, porque a Comunidade tem seus regulamentos, tem os prazos,
e _ela não pode, como se diz em francês, bruler
Jes étapes, ela tem que respeitar aqueles prazos, senão ficam prejudicadas a concorrência,
a licitação, e ela pode ser acionada.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) -

Qual

a participação da ComiSsãO brasileira em Bruxelas, nesse evento? Depois da adjudicação
-isso está ligado à questão anterior- holiVe
um movimento do consórcio para antecipar
a venda à lnterbrás, dizem que atê Alemanha,
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comentário sobre o lucrQ exagerado do consórcio na reunião?
O SR_ FRANCISCO DE PAULÇl A. NOGUEI- .

RA JUNQUE;IRA-:-: Em que data 'foi?
O SR~ RELATOR (Mauro Borges) em 27 de junho.

----· foi

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Acredito que essa reunião
foi anterior à rejeiçãO in totum da proposta
da abertura da adjudicação. Não me lembro
das datas exatamente, mas nessa época, acho
que... Fo_i anterior; não foi?
·
__ .

O SR. RELATOR (Maurp Borges) posterior.

Foi

O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEl-

RAJUNQUEIRA-É, foi põSterfor.-E:ntã_O, ries-sa reUnião ele falou nisso tambêm. Sei, porque
eles me falaram sobre isso diversas vezes, e
deram as explicações. Então, nessa reunião
ele também levantou esse assunto.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - O Sr.

Legras sugeriu ao Diretor Corbellini, para
maior segurança de uma de_cisão favoráVel,
convidar outras firmas__ exportadoras de carne
para participar.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEJRA:....:.. Eiatamente. COrifõrme-eu
já lhe disSe, ~dâ nieSm"a fôriTia_· que ·ele ]á tinha
me dito isso como representante do GoV!:riio
e eu transmiti aos meus superiores aqui em
B~asília, ele repetiu isso ao Di~tor da Interbrás.

o sR. RElATOR (Mauro Borges) -Teria
o Sr. Legras feito o comentário de que caso
a Interbrás não convidasse outros exportadores, poderia ficar a impressão de que não teria
feito tudo ao-seu alcanc_e para conseguir preO SR. RaATOR (Mauro Borges) - O Sr.
ços mais baixos? Ele teôa argumentado que
partidpou dessa reunião?
. isso era uma necessidade: dar "uma cobertura,
O SR. FRANOSCO OE PAOLO A NOGUEl- - digamos, moral.
RA JUNQUEIRA -- EStive na réuni~o junto
O SR. FRANClSCO DE PAULO A NOGUElcom esse Diretor da Interl:?rás, acOITJpanhei-o
RA JUN_QC.IEJRÂ - Não sei se ele terá dito
com Legtas e o principal objetivo era apressar
isso exatcmlente nesses termos precisos. Mas,eSsa importação.
pela própria observação dele que Seria necéssário que houvesse outros,_ isso está implícito.
O SR. RELATOR (Mauro Sorges) -Que
Quer dizer, no fundo ele terá_ dito t_aJve;;: de
temas foram tratados nessa reunião?
uma forma mais diplomática.
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUElO SR. RElATOR (Mauro Borges) - PredRÀ JUNQUEIRA-:- lliri dos temas foi a quessava cercar o Oeg6cio de boas aparências.
tão da cpntrapartida do Hilton Beef, que já
brás era- órgão oficial do Governo braslleiro
para efetuar essa compra. Mas, o principal objetivo dessa reunião foi tentar buscar a fonna
de- acelerar a imt;'ortação dessa carne:

eSU:.va sendo negociada pela Missão há mais
O SR. FRANCISCO DE PIIULO A.c NoGUEltempo e, então, veio com o Diretor da empreRAJUNQUEIRA-Claró. Ele çlisse que precisa, a lnterbrás, que era o agente do Go'lemo sava que houvesse, St!l-ãQ çorrer-se-ia o rts.co
brasUelro, dar o testemunho de que se não .,_.e o __ 9f~d~-t~m_or que_ se tinh~ é qu~_ nwna
houvesse essa contrapartida não se impornova adjudicação fosse de novo recusada. E
taria; que haveria outras fontes, como elemendaí, ~Fltão, seria mais outro temp-O, outro prazo
to, inclusive~ de negociação. Quer dizer, a preque teria de correr.
sença de um homem, digamos, representante
de uma empresa que está no mercado e que
OSR. REI..ATóR (MaUi-0 BOr9iS) .:...:.:.o condiz para uma autoridade, "bom, tenho outras - sQrcio encam_inhou _alguma solic:ltação à mis_fontes", é uma forma de negociar.
são brasileira em Bruxelas, no sentido cte reaiiE o outro assunto foi este, a questão de -- za_r o~_ ~mParques de carne sem ~acordo da
apressar. Como é que vamos faz~r isso o mais
missão veterinária brasileira? Houve algum
rapidamente possível?
choque nesse sentido?
O SR. RELÁTÓR (Mauro Borges)- O Sr.
W~liam

Gard, nessa oportunidade, teria feito

O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NOGUElRA JUNQUElRA- Não.
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O SR RELATOR (M8uro Borges)- Por
que a missão veterinária brasileira estava Já
para fiscalizar a quaUdade, a sanidade!
O SR. FRANaSC:O DE-PAULO A NOGOE:f;

RA JUNQUEIRA - Em nenhum momento
houve contato dessa missão veterinária com
a missão do Brasil junto às comunidades, inclusive porque acredito que a maior parte de
todas essas importações de carne saiu não

da Bélgica, mas de outros países, porque esse
estoque está espalhado por todo o território
comunitário. Então, fora de Outros países a
missão deve ter andado por outros...

O SR. RELATOR (Mauro BOrges) -V. S•
tem algum comentário a fazer a respeito da
presença, da atividade, dessa missão veteri-

nária?

-

--

0 SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não tenho nenhum.

o- SR. RELATOR (Mauro Borges) que ela fiscalizava mesmo a carne?

Será

-

O SR. FRANGSCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não tenho conhecimento.
Realmente, não tenho informações que possa...
o-sR. RELATOR (Mauro Borges)-Na ver-

dade, tive a impressão de que eles se valiam
já da fiscalização da próprio CEE. Não fiscalizavam propriamente lá nos lotes de carne
e na origem da carne.
O SR. FRANGSCO DE PAULO A NOOOEIRAJUNQUEIRA -Isso talvez a lnterbrás
pudesse informar.
o·SR. RELATOR (Mauro Borges)- É do
seu conhecimento que o Governo bfãSileiro
comunicou à CEE, na pessoa 'do Sr. Legras,
a mudança das regras do edital para importação de leite em pó, seguida ao acidente envolvendo a usina nuclear soviética?
O SR. FRAI'!GSCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- V. EX71 poderia repetir
a pergunta?

b SR. RELATOR (Mauro Borges) - É do
seu conhecimento que o 'Governo brasileiro
comunicou à CEE, na pessoa do Sr. Legras,
e a mudança das regras do edital para a importação do leite em pó? Logo em seguida veio
o addente de Chemobyl.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Não. Conforme disse a
V. ~. essa importação de feite- em pó não
teve interveniência da missão junto às Comunidades. Não sei como se processou. Tomei
conhecimento a"enas quando houve um cantata da comissão das CorriunlcaÇões Européias comigo, por causa de uma reclamação
da Irlanda, dizendo que havia sido embargada
uma partida de leite em pó porque se dizia
que tinha grande teor de radloatividade e que
eles tinham provas que estava dentro dos limites aceitáveis ...
O SR. RELATOR (Mauro Bofges)- De tolerância.

O SR. FRANGSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- De tolerância, e isso informei às autoridades brasileiras, ao ltamaraty.
-- Õ SR. RELATOR (Mauro Borges) - É do
seu cõfiFieOm-entO que o Sr. Legras condi·
clonou a vendã da caffie à dO leite em pó.
Operação casada?
O SR. FRANGSCO OE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não. Ele em nenhum momento vincu1ou. a nível do relacionamento govemo_-govemo, em nenhum momento houve
essa vinculação, o que ocorreu antes de ter
sido aecidida a importãção de carne e outros
alUTtentos da CEE. Fãlou-se vagamente num
pacote que poderia eventualmente o Governo
brasileiro fazer com a CEE, mas queria compensações. Isso Creio foi antes, talvez em maio.
Não sei dizer.

O SR. RELA-TOR (Mauro- Borges) - Foi
encaminhado algum convite para o encontro
entre os representantes da comissão européia
dos operadores, com a participação também
da Jnterbrás, em 2 de julho de 1986?
O SR. FRANGSCO DE PAULO A. NOGUEI-

RÁ JuNooEfRA_....:...-convite para?
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Para
o encontro que houve da representação da
comissão européia, dos dois operadores e a
participação da lnterbrás. S. Ex' tomou conheK
cimento dessa reunião?
O SR. FRANQSCO DE PAULO NOGUEIRA

JUNQUEIRA- A nível da missão diplomática
não houve nenhuma comunicação das autoridades desse encontro. Aparentemente agentes comunitários entraram, como- é natural,
em cantata com autoridades comunitárias de
nível técnlcO inclusive, creio, para esclareci-mentos de aspectos técrikos de regulamento
-das carnes, etc.
O SR. RELATOR (Mauio Bór"geS)- Como
desenvolveu-se essa reunião? V. $• não participou, e qual as atitudes dos executivos da comiSsão sobre a participação da lnterbrás nessa
discussão? Não está a par?
QSR. FRANGSCO DE PAULO A NOG.UEIRAJUNQUEIRA- Não estou a par.

Ç) SR. REU\TOR (Mauro Borges)- Houve
alguma exigência da CEE para a seQurida adjudicação de que a lnterbrás fosse empresa
encarregada des~ aquisição feita por impor·
tadores privados brasileiros?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI,

RAJUNQUEIRA- Não. Não houve nenhuma
exigência da CE:E. Ocorreu um ~;ugestão da
CEE para que não se corresse o risco de uma
recusa, rejeição, de novas ofertas que tivessem
presença. Também foram feitas ofertas por
outros exportadores comunitários~
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Por
dever de ofício, houve alguma colaboração
de sua parte sob forma de relatório, ou qualquer ciufro tipó de docUmento sobre esses
acontecimentos que envolveram a importação
de carne pelo Brasil em 1986? O senhor já
afumou que comunicou. Houve algum relatório final, uma apreciação de conjunto sobre
todas as negociações?
O SR. FRANOSCO DE" PAULO A NOGUEI-

RAJUNQUEIRA- Não, hou\!e_comunicações·
minhas, da missão junto às comunidades européias, ao ftamaraty sobre cada fase desse
processo, c:bm as avaliações pertinentes a cada momento.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Ascomunicações do seu órgão com o ltamaraty
~~ normai::; (!U _tê"m _algum .significado cónfidencial, reserv~do?
O SR. FRANGSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Muitas dessas comunicações têm caráter reservado, confidencial, porque isso envolve conversações com o governo
estrangeiro, com partes estrangeiras. E se as
comunidades européias vão vender carne
subsidiada ao Brasil, muitas vezes, eles não
querem que saib~m; outros governos que
também estão _adquirindo, porque são nego- c;i_ações, corno se processaram essas negociaç~s. A questão da contrapartiçla, por exemplo, de ... Hilton Beef, mas o Brasil conseguiu.
Amarihã há outro país também. Então; é nor-mal que entre -oS QoVernos exista esse tipo
de negociação, e exista sigilo.

OSR. RELATOR (Mauro Borges)-Porqual
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Digapreço afinal os _exportadores adquiriram as
c;ames que venderam à lnterbrás para a comu- mos, uma observação sua ao ltamaraty em
_relação a alguma falha, alguma incorreção,
-nidade?
alguma imperfeição dessas negociações, o
O SR. FRANCISCO DE P)\ULO A NOGUEISénhor teria enviado algum oficio nesse senRA JUNQUEIRA- Qual o preço que pagaram
tido?
--aosc-estOques?
-

o·sR'. RELAtOR (Mauro BOrges)- Sim
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Creio qüe já respondi a
essa pergunta. Não saberia lhe dizer um nú·
mero, ma:s existe um regulamento publicado
no Diário Oficial- das Comunidades em que
consta o preço. Inclusive esse preço deve variar conforme o tipo da carne, seja dianteiro
ou trazeiro, etc. Pode--se chegar a um preço
mínimo, mas é objeto de um regulamento
que existe. Mas, no momento, não recordo
do preço.

· . .O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- Não. Informei todos os
fatos a6 hamai'aty-;irias não me cabia fa,zer
uma avaliação da decisão brasileíra de importar carne ou não, ou apressar, ou deixar de
tentar apressar, gestionar para apressar o embarquedessascames.l.ssonãomecabia.Coube a mim fazer uma avaliação, Por eXemplo,
-- das possibilidades de obtermos contrapartidas, de__ como s_e_ poderia tentar obter isso,
osargumentosquesepoderiamusaretc.Esse
tipo de coisa, sim, mas não me cabia entrar
no mérito de uma decisão de Governo.
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O SR. RElATOR (Mauro Borges)- O Se-

nhor se lembra se, nestas comunicações,
quando fez a correspondência normal ou toda

ela foi sigilosa, ou alguma foi secreta?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRAJUNQUEIRA- EU, de cabeça, não saberia

dizer a V. Ex', mas creio que algumas tenham
sido normais, ostensivas, e outraS teriam sido
confidenciais,

O SR. RELATOR (Mauro Borges) - E qual

o grau de sigilo?
OSR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRAJQNQUEIRA -Aí eu não saberia, de cabe·

ça não posso me lembrar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges)- Não
houve comunicações s_ecretas?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Deve ter havido comuni-

cações secretas, como_ normalmente existe no
Jtamaraty. Mas V. Ex• veja que talvez muitas
destas cojsas que lhe estou dizendo tenham
sido objeto de alguma comunicação reser-

vada, 'confidencial, secreta, que, em determinado momento, tem um grau de sigilo, mas,

às vezes, passam-se dois a três meses e perde-se o sigilo. É circunstancial, temporário.

r-

O SR. RELATOR (Mauro Borges
A(Jui,
no Brasil, geralmente isto não ocorre, fica-se
em segredo eterno.
OSR.FRANOSCODEPAULOA.NOGUEI-

RA JUNOOEIRA - V. Ex' veja, a questão do
Hilton Beef, por exemPlo, em que estes outros
países Canadá, Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, tomaram conhecimento de
que o Brasil iria entrar com isto... Quer dizer,
é delicado. Depois que conseguiu, perdeu-se
o sigilo, mas, enquanto se negocia, ele pode
entrar e pressionar.
O SR. RELATOR (Mauro Borges) - Qual
a sua avaliação, do ponto de vista diplomático,
a respeito da imagem do nosso- Governo de-

poiadesses acont.ecimentos.-das inúmeras_de-núncias de irregularidades qUe sobrevieram?
O SR. FRANCJSCOlJE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - V. Ex" diz a imagem junto
às comunidades ...
O SR. RELATOR (Mauro Borges)-_ Qual
o seu ponto de vista se, depois dessas negociações, dessa aquisição de carne, o Brasil melhorou o seu conceito perante a comunidade
européia ou, de certa forma, houve prejuízo?
O SR. FRANOSCODE PAULO A NOGUEI-

RA JUNOOE1RA - Q qUe posso dizer a V.
EX"' é o seguinte: não houve nenhuma altera- ·
ção da imagem do Brasil junto às autoridades
comunitárias com relação a essa importação
de carne, mesmo porque o que foi divulgado
pela imprensa comunitária a respeito disso
foi multo pouco, porque iSSo é um grão de
areia num oceano para a comunidade.
TodO o reladcinanú~rlto que sempre tivemos com as Comunidades Européias, com
as autoridades c_omunitárias, foi num nível
muito elevado de seriedade, de cordialidade,
de tal sorte que, inclusive nessas negociações,

houve muito cantata com as autoridades comuiiitárias, e a imagem do Brasil e das missões do Brasil são excelentes e continuam
a·ser. -

b SR. RElATOR (M~uro Borges) -Sr. Presidente, concluo.
O SR_. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Nós gostaríamos de encaminhar mais algumas indagações, que se prendem aos seguin·
tes aspectos: o ministro tinha conhecimento
do regulamento russo que foi o_ estabelecido
para aquela negociãçãO- Que antecedeu a essa
compra brasileira?
O SR. FRANCISCO DE PAULO A. NOGUEI,
RA JUNQUEIRA - O que posso dizer não

é com segurança absoluta. Vimos outros regulamentos para adjudicações e licitações já feitas pela CEE, As próprias autoridades comu~
nitárias nos mostraram modelos anteriores.
Mas acredito que com _as autoddades rus_sas
não foi o sistema de _licitação. Teria que me
informar meJhor, porque já se passaram quase
três anos. Mas creio que foi por um outro
sistema- o de restituição -que é um sistema mais complicado, porque a compra foi
feita de forma diferente e diretamente com
o próprio governo soviético - não designou
uma empresà ou órgão específico. Além disso,
a CEE vende carne dos seus estoques, não
apenas através das licitações .sobre as quais
nós falamos, mas- para aqueles países para
os qua[s ela vende mais regularmente - ela
o faz através do sistema de restituições, porque
o sistema de licitação tem seus prazos e às
vezes é demorado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu C:ameiro) Nesse cantata com o_r~gulamento, o embaixador teVe- conhecimento de que o regulamento destinado a essa operação para a Rússia fixava um prazo de idade da carne?
O SR. FRAI'IOSCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - O regulamento com a

ünião SoviétlcaflXavCiprazo da idade da carne,
creio que sim. Eu teria que refrescar a minha
memória Mas, no caso da carne brasileira,
o regulamento também fixava, sobretudo, que
a carne teria que ser_anterlor a Chernobyl.
- Não mencionava Chernobyl, mas teria que ser
carne de animais abatidos até 19 de abril, e
o acidente em Chernobyl foi na primeira quinzena de abril.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Nós temos algumas informaÇões a respeito
dessa questão do caso brasileiro, em que o
regulamento fo] explicitado dentro das condições normais de regulamento do próprio Mercado Comum Europeu e que _não especificava
qualquer data do abate desses animais. Pelo
contrário, ele era muito claro quanto ao aspecto de _ser vendida a carne mais velha.
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA -

Eu teria que rever esse
regUJamentci, maS não acreditO que se tenha
colocado nele que seria carne mais velha, embora ache que precisaria rever o regulamento,
tê-lo junto comigo.

Sr._E_-t_esidente, V. EX"' me daria um minuto?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu c-arneiro) Pois não. Suspendemos a reunião.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Camerro) Reabrimos, então, os trabalhos, indagando sobre a questão do regulamento. Estávamos
comparando o regulamento feito a propósito
do procedimento da compra russa com os
procedimentos em relação à brasileira. Ftzemos eSta indagação porque temos em mão
da Comissão ·a regulamento do dia 11 de juriho de 198CCein que- o seu artigo priffieíro
é bem claro: "a carne que diz respeito a esta
negociação _é a__de_ _mais_ longa est~agem".
De modo que ela não só está explícita no
regulamento, como nos foi dito também, em
encontro com autoridades da área, que era
bem claro esse aspecto.
Querenios também indagar sobre o consórcio das empresas Socapa e Sogeviandes.
E1as negociaram como representantes_ do Governo brasileiro também?
O SR. FRANOSCO P. A NOGUEIRA JUN-

Não, em nenhum momento. Sao
operadores comunitários. O agente do Governo brasileiro foi a lnterbrás. Estãs duas firmas
citadas são os operadores comunltários. Tiveram cohtatos_ com a Iil.terbrás, mas em nenhurti momento interferiram nesses entendimentos do Governo _brasjleiro, da missão do
Brasil junto às comunidadeS européias, com
as comunidades eürOpéias.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Em nenhum aspecto?
Q{fE(RA -

O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEJ-

RAJUNQCIEIRA- Em nenhum aspecto. Evidentemente, eles podem, como operadores
comunitários, ter cantatas com as autoridades
coinunitárias a propósito das questões técnicas, mesmo porque eles apresentam as propostas à comunldade. _Es_sa é uma relação,
deles com_ a_ comunidade, mas não interfe-

riram com_a mis_são brasi.leiia.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) A missão brasileira Junto à comunidade negociou algum aspecto do _regulamento com autoridade da Comunidade Européia?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Os aspectos do regulamento que de memória eu posso lhe dizer
que especificamente foram negociados, falam ditos, forarri que essa carne teria de ser
de animais abatidos antes de primeiro de abril,
ou seja, antes do acidente de Chernobyl. Os
outros aspectos são extremamente técnicos
e nós, do Itamaraty desconhecemos. De modo
que não negociamos tais aspectos, que desconhecemos. Isso era assunto mais para a lnterbrás, evéntua!IÍ1ente para a Corriissão Veterinária e a CEE, pois existe carne que está estocada há_mais tempo_e eles sempre vendem,
é um regulamento deles. Mas, eles também
têm uma regulamentação muito rígida quanto
à qua1idade, dessa carne, quanto ao fato de
poder ou não ser utilizada para consUmo humano.
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A carne mais recente..:__~ fr_e.Qüentemente,
vendida no mercado. Aquela que vai ficando

estocada, eles pegam a carne que é boa para
o consumo humano, segundo os padrões que
eles têm, da mais antiga sempre.
Esta é a regra do estoque deles, dos mecanismos de intervenção.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Essa negociação do regulamento é uma competência normal da diplomacia acreditadajun-

toàCEE?
O SR. FRANOSCO DE PAULO h. NOGUEI'
RA JUNQUEIRA - Oaro, um -aspecto como

este de ser esta carne irradiada, se tivéssemos
exigido que no regulamento· fosse expressamente dito que a carne seria de animais abati-

dos antes de 1o? de abril, poderíamos estar
recebendo carne irradiada.
Agora, outros aspectos fogem a nossa capacidade de negociação pelo desconhecimento
técnico. _Na medida em que o Governo que

toma a decisão, determina que tem que haver
uma negociação técnica, ele manda uma mig..
são do_ Ministério da Agricultura especialista
em carne ou em veterinária para, então, asses·
sorar esta negociação. Mas, normalmente, a
CEE tem os seus modelos de regulamento
que eles aplicam, que sao esses e que são
publicados nos jornais oficiais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) A lnterbrás estabeleceu no contrato com as
operadoras"que esta carne deveria ter, no má·
ximo, wna determinada idade de estocagem
que não foi levado em nenhum momento,
parece-me, a conhecimento ou cobrança das
autoridades do Mercado Comum. Portanto, os
regulamentos' observaram estoques mais anti·
gos, portanto, respeitando, provalvemente, a
questão do 19 de abril, do acidente de Chemobyl, mas não tendo nenhuma obrigatoriedade
de observar o que a lnterbrás teria exigido
no contrato com as operadoras.
O embaixador tem algum conhecimento
sobre esse mecanismo? Isso realmente ocor·
reu deste modo e, portanto, então, a exigência
da lnterbrás junto às operadoras foi apenã:S
uma forma do ''jeitinho brasileiro" de fãze.r
de conta perante a sociedade brasileira que
essa carne teria no máximo a tal idade, mas
perante a Comunidade Européia não teria sig·
niflcado nenhum porque ela nem tomou co·
nhecimento disso?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Eu não tenho conhecimento desses entendimentos da Interbrás
com esse consórcio, especificamente sobre
isso que o Senhor menciona. Agora, o que
existe é que a norma geral do mecanismo
de intervenção da comunidade, ou seja, <to~_
estoques comunitários de vender, conforme
eu disse, é sempre aquela carne mais antiga.
Mas, evidentemente dentro da concorrência
e dos entendimentos que existem entre o im·
portador de um lado e o exportador de outro
lado, quer dizer, no caso a Interbrás~ no caso
as empresas exportadoras comunitárias, esse
pode ser um elemento que entre. Que o im·
~rtador diga: "bom, quero carne que tenha

"x" meses_", e isso será, então, um elemento
que poderá influir na oferta de preço que esses
operadores comunitários fazem na adjudicação.
Então, esse é um elemento que pode au~
mentar ou diminuir o preço. Existe a orienta·
~ção geral da comunidade de sempre vender
o mais antigo, mas se a oferta de preços está
_ boa, mas queremos no máximo com x meses
e tal, daí entra o problema de preços e outras
- condições técnicas. Mas, i,s®, eu desconheço,
porque há um entendimento entre os cooperadores dos dois lados.
0- sR..PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Gostarlamos de avanç~r um pouco mais na·
quele aspecto da natureza da venda da carne
do Mercado Comum para o Brasil e V. Ex"
já fez referência sobre a natureza da operação
como normal, como comercíal, en passant,
num momento anterior. Mas,_queremos examinar aquilo que aqui, no Brasil, se dizia muito
que foi um negócio da China, que teria sido
um ·negócio muito vantajoso para o Brasil,
a compra da carne nessas condições do Mercado Comum Europeu. Pela sua experiência,
--qual a grande vantagem? Chegou-se a dizer
que era uma ajuda à democracia brasileira,
que estava nascente, outros consideraram
apenas uma operação comercial, onde teriamos um preço entre a operação russa e a
compra da carne americana pelo Brasil. Depois verificamos que a carne russa não poderia
se comparada a esta porque ela tinha natureza
diferente, era produto diferente. Portanto, essa
referência não ~ra válida. Gostaríamos, então,
de aprofundar um pouco essa questão.
OSR FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA- Está bem, Senador. Para
m[rn, seria difícil fazer uma avaliação se foi
um bom negócio, um grande negócio ou um
mal negócio para o Brasil, porque como lhe
disse, desconhecia as condições do mercado
brasileiro. __Evidentemente, eu tinha informações- da imprensa sobre o que se passava,
e houve, conforme disse, uma decisão de Governo com relação a essa importação. Talvez
tenha havido informações divulgadas pela im·
prensa .de que seria um grande negócio por·
que, efetivamente, V. Ex' pode ver que se pegarmos os números frios, verificamos que os
preços da tonelada da carne no mercado inter·
nacional, na éPoca, deveriam estar em tomo
de mil e quatrocentos dólares ou até mil e
seiscentos dólares, não aei, e essa carne deve
ter sido adquirida dos estoques da comunidade pela lnterbrás, entre seiscentos e setecentos dólares. Quer dizer, quase cinqüenta
por cento do preço. Resta saber as condições
do mercado na época. Sobre isso tenho dific_ul_ctlde em elaborar mesmo porque não sou
especialista neste assunto específico.
Não sei se terei respondido a sua pergunta
e se V. EX' quiSer posso tentar dar mais informações ou maiores esclarecimentos.
O SR, ·PRESIDEI'ffE (Dirceu Carneiro) Bem, já registramos as suas declarações no
sentido de que esses negócios de governo
para governo contam c€1m os aspectos mais
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favoráveis da aquisição, não é o caso de uma
empresa privada, mas essa carne não recebeu
nenhuma restituição, ela foi operacionalizada
num procedimento sem restituição, não é?
O SR FRANCISCO DE PAULO A NOGUEI-

RAJUNQUEIRA- Exatamente. Houve a contrapartida do Hilton Beef, mas já falamos sobre
isso. Mas, veja V. Ex" que o preço pago foi
baixo e não sei se isso foi positivo-em termos
do mercado brasileiro de carnes na ocasião
ou não, não tenho condições de .av~iar, pois
desconheço a vertente interna do problema.
Acompanhei com conhecimento de causa a
vertente eXterna, a negociaçãp_ que se fez lá;
agora, internamente é difícil emitir um juízo
de va1or.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Queríainos ai guinas informã.ções de como se
compôs esse lote das _cem mil toneladas, sen~
do destinadaS quarenta mil à Itália, cinqüenta
mil à França e dez mil à Alemanha. Qual é
a natureza desta composição? O que_ determinou que fossem_ essas quantidades para cada um desses países e só para esses três paises?
O SR. FRANCISCO DE PA<.!~O A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Os estoques da comuni·
dade, conforme disse a V. Ex', estão repartidos
pelos dois países. O corls6rcio, enfim os operadores c;omunitários, os exportadores comunitários vão buscar essas carnes num ou noutro país, ~ isso vai embutido nas ofertas cwe
eles fazem na adjudicação. Isso depende tam·
bém das autoridades comunitárias. Existe o
Comitê de Gestão, que ãnalisa a adjudicação
e que verifica. E daí há, provavelmente, um
jogo entre os países membros, de onde vai
salr essa carne. O estoque_ é um s6 e é da
comunidade. Como V. Ex" disse, dez mil toneladas safram da Alemanha, outras tantas da
ltâUa e da França._Mas, no fundo, o esto~ue
é uma coisa só. Apenas fisicamente eles saíram da Alemanha, da França e da Itália.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Também gostaríamos de -ter acesso a essas
informações produzidas nessa negociação.
Temos conhecimento de correspondências
que houve nesse período. Isso está arquivado
no ltamaraty?
O SR. FRANOSCO DE PAULO A NOGUEI-

RA JUNQUEIRA - Acredito, Senador, que
houve uma informação do ltamarati, um oficio, enviado ao presidente do Senado, Senador Humberto Lucena, com todas essas informações. Eu não me encontrava no Brasil na
ocasião, mas acho que tudo isso foi trans- _
mitido através de um oficio do Itam.araty aQ
Senado.
,
Creio que o embaixador está aqui e talvez
possa confirmar que houve o envio desse ofi·
cio. Pelo menos foi a informação que tive ontem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Foram informações solicitadas_ especificamente sobre determinadas questões e, agora,
surgiram outras que justificam essa nossa indagação.

1150

Quarta-feira 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Gostaríar'(los tárnPém d_e_.t.égistrar qUe a Ca- · mil e poucas toneladas de cota Hilton, anualcex informou à comissão que na cota Hilton mente. QUanto a esse aspecto especificamenconstou carne tipo músculo e que essa cota· te, não tenho conhecimento. Se houve qualção é seis ou oito vezes menor do que real- quer irregu]aridade nesse sentido, Isso seria
mente os preços praticados pela referida cota. uma fraude, seria vender gato por lebre. Mas
Essa qualificação de músculo como çeta Hil- isso foge, inclusive, à ár~a de atuação e de
ton foi procedida na base de mil dólares a comP.etência da missão junto às comunidatonelada. De modo que, neste caso, não con- des. Eum problema comercial de operadores:
fere, pelo menos em. algum aspecto, de .que se mandam embalado o produto, dil.endo por
essa cota Hilton seja um negócio altamente fora que é tal prodUto, abre-se e não é aquilo,
compensador, numa proporção de seis a oito é umn fraude. Mas eu não tenho conhe.droen... _to se isso tenha ocorri~o, quando_ ocorreu ou
vezes o valor da.. c.o~m~ comum.
como ocorreu.
O SR. FRANCISCO PJ;: PAULO A NOGUEIO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)RA JUNQUEIRA - Senador, Isso teria ocor· Em algum momento o Consórcio Socapa e
rido em que época?
Sogeviandes Procurou V. Ex' para alguma
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - ã.ção comum Junto a esse...?
Foi a partir do estabelecimento das cinco mil
sR. FRANCISCODEPAULOA NOGUEItoneladas.
RA JUNQCIEIRA- Não!
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA - Houve abertura de um _ -O SR. PREsiDENTE (Dirceu Carneiro) ~ ·
Bem, eu creio que encerramos aqui o nosso ·
contingente de cinco mil toneladas de cota
rol c!e indagações sobre essa questão relativa
Hilton. Al~m desse contigente, existe um conao Embaixador Junqueira.
tingente, permanente em que há uma com·
Agradecemos a V. Bc', a presença, contri- ·pensação ao que se chama de balanço estimativo, de cerca de mil e seiscentas ou duas
buindo com a coml.ssãq e consultariamos, nu- .

·a

Abril de !989

ma última inda:gªção, se haveria qualquer fato
que não lheTói-perguntado, que julga importan~ para·~~-ª!'~er os assuntos que esta co- _
missão buSC~_eiUcidar perante à sociedade ·
brasileira.
O SR. FRANCISCO DE PAULO A NOGUEIRA JUNQUEIRA- Srs. Senadores, creio que
não há, não me ocorre no momento nenhum
outro fato que eu pudesse trazer ao conhecimento de V. ~ Eu talvez tenha falado até
demais, e isso pode até ter sido enfadonho.
De qualquer forma, queria manifestar ao
Sr. Presidente, Senador Dirceu Carneiro e ao
Seriad.or Mauro Borges, a minha s~tisfação
em ter podido contribuir aqui nesta CP!, em
prestar estes esclarecimentos e estas informações.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENIE (Dirceu Carneiro) Convocamos a próxima reunião para o dia
4 de abril, às 1Ohoras, paia. ouvirmos o depoimenta do Sr. Armando Guedes Coelho.
Está encerrada a reunião.
(Levania-se a reuniáo às 13 horas
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SENADO FEDERAL
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• 14, DE 1989
Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a emitir Letras
Financeiras do Tesouro Municipal de São Paulo- LFTM-SP, em substituição a 36.499.896
Obrigações do Tesouro do Município de São Páiilo (OTM·SP).

Art. 1• É a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, autorizada a emitir, mediante
registro no Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro Municipal de São Paulo (LFTM-SP),
com base nas disposições do artigo 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal,
emissão essa destinada a possibilitar a substituição de 36.499.896 Obrigações do-Tesouro do Munidpio
de São Paulo (OTM-SP), que serão extintas em isonomia com o tratamento a ser dado aos títulos fec)erais
da espécie, na forma do que prescreve a Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
Arl 2• Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Senado Federal, 12 de abril de 1989. -Nelson Carneiro, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do artigo 52, inciso IX, da Constituição
Federal, e eu, Nelson Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO 1'1• 15, DE 1989
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a emitir Letras do Tesouro do Estado
de Santa Catarina (LFTC) em substituição a 19.908.864 Obrigações do Tesouro do Estado
de Santa Catarina (OTC).

Art. 1• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a emitir, mediante registro no Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina (LFTC), com base nas disposições
do art. 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão essa destinada
a possibilitar a substituição de 19.908.864 Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina (OTC), 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.
Esta· Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senad.o Federal, 12 de abril de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 37• SESSÃO, EM 13
DE ABRIL DE 1989
J.l -ABERTURA
1.2 -

EXPEDIENTE

1.2.1-Mensagem do Senhor Pre~
sJdente da RepúbUca
- N~ 83/89 (n" 150/89, na origem}, restituindo_aut6grafos de projetas de lei sancionados.
1.2.2- Aviso do Ministro das Minas
e Energia
- N" 120/89, sugerindo data para o .seu
comparecimento ao Plenário do Senado
Federal.
1.2.3 -Oficio do l"resfdente do_ Tribunal de Contas do Distrito Federal

- N" S/6/89 (n• 191/89-P, na origem),
encaminhando ao Senado Federal o Projeto de Lei do DF n~ 12/89, que dispõe
sobre a GratificaÇão EXtraordinária ·dos
Servidores da Tabela de Pessoal do Tribu~
na! de Contas do Distrito Federal, --dàoutras providências.
1.2.4 - Leitura de projetos
-Projeto de:. Léi do Senado n~ 71/89,
de autoria do senaé:lor- AfoOso Carriargo,
que dispõe sobre o salário mínimo, e dá
outras providências.
-Projeto de Lei do SenadO n9
72/89-Complementar, que- indfci os car~
gos, referidos no art. 84, inciso XN, da
ConstituiÇão Federal, cujos atas de ·nomeação, pelo Presidente_da República, de~
pendem de prévia autorização pelo Senado Federal
-PrOjeto de -Lei do Senado n" 73/89;
de autoria do Senador Márcio Lacerda, Que
estabelece normas para· a industrialização
e a comercialiiação de substâncias minerais metálicas.
-Projeto de Lei do Senado n9 74/89,
de autoria do Senador Iram Saraiva, que

e

altera a legislação do Imposto de Renda,
e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n" 75189,
de auto~ia do S~nador Jutahy Magalhães,

SENADOR MNICONDES GAD!õl_HA,.
Líder - E.nchente_s na Paraíba.

ÇOI'l)O

T.2.9 -

Comunicação da PresJdên-

que dispõe sobre a inviolabilidade da inti-

cia

midade, da Vida priVada, da honra e da
imagem das pessoas.

-Recebimento da Mensagem n~ 84/89
(n9 155/89, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República, solicita aUtoriza~
çáo para que a União, através do Ministério
da Aeronáutica, possa contratar operações
de crédito, para os fins que especifica.

"1.2.5 --:-, Comull_!~~
-Do Semldor Lavoisier Maia, comuni-

cando o_ seu desligamento oficialmente
dos qua.dros.. do PDS. ocorrido no_ dia

21-3-89_'
-Da lid~rança db PSDB: referente a
indicação- do Senador Chagas Rodrigues
para participar da Comissão de Constitui~
-ção de Justiça· como membro·efetivo, em
SubstítUiÇào ao Senàdor Fernando Henri· ·
que C~r_doso.
L2.6 - Req'uerinlehto
- N~ 195J8g, de autoria db Senador Jar~
bas Passarinho,- solic.itahdo .llc~nça. Pãrãtratamerttó:d'e:saúde·.. i)q (:l~río.dp.d,e 12
,a 1_ 8. do corrente mês. Aprovado.

1.2.10- Requerimento
-No 196/89, de autor'ia' do Seilàdor Dir~

ceu Car'neko, SolicitandO hoinimagens de
pesar pelo falecimento do ex~ministro da
Fazenda, Dilson Domingos Funaro. Apro~
\!:ado, tendo usado da palavra no seu encaminhamento os Senadores Diri:eu Carneiro e FernandO HenriqUe Cardoso, tendo
6 St. PreSidente Pompeu de Sousa se associadO às homenagens prestadas em nome
da Mesa._
13 -ORDEM DO DIA

Projeto .de lei d~ Câmara n~ 113, de
1985 (n~ 378/83, na Casa de origEún), que
autoriza o Poder Executivo a instituir a Fun~
- ~emessa de novos autógrafos à Câ~
dação Universidade do Vale do Jacuí, em
mara dos Deputados -do Projeto de _Lei do.
Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande
Séiiàào" t16 48/89~ põr'ter'stdo' Cori.Statãdo
do Sul. Aprovado. À sanção.
erro manifesto_ na redação da ementa da
Requerimento n9 ·63, de 1989, do Sena~
·referida proposição.
dar SeVero-Gomes, solicitando, nos termos
-:--:ConVoCação de seSsão ·conjunta a
regimentais, a retirada, em caráter defini~
realizar~~e hoje, às 18 horas e 30 minutos,
tive, do Projeto de Lei do Senado n., 12,
com Or?e~ do Dia qúe_ desif:Jn~ ..
__ de 1_~~. de sua autoria, que altera dispo1~2.8 -Discursos do Expediente
sitivo do Decreto~Lei n~ 1.894/81, que insti~
tui incentivos fiscais para empresas expOrSENADOR AFONSOARINOS, comunitadoras de produtos manufaturados, e dá
- _s;ação -Comunicando que_ se ausentará
outras providências. Aprovado. Ao arquido plenário para comparecer a uma reu~
vo.
nião da Frente Parlamentarista.
Requerirrienfo n<> 64, _de 1989, dO SenaSENADOR DIRCEG CARNEIRO - A
dor Severo Gomes, solicitando, nós termos
questão urbana.
regimentais, a retiradã, em caráter dêfini~
SENADOR AFFONSO 0\MARGO, co'
tive, do- Projeto de Lei do_ Sên'ado Ji9 15,
mo Uder - QuestãO salari.al·.
· de 1989, de sua autoria, que altera a legis1.2.7 -Comunicações da Presldên·
ela
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lação do [mposto sobre Produtos IndustriaM

ltzados, e dá outras providências. Aprovado. Ao arquivo.
Requerimento n9 65, de 1989, do Senador Severo Gomes, sofk:itan"dO, nos termos
regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Sen;;~.âo n~ 16,
de 1989, de sua autoria, que revoga os
§§ 2• e 3• do art. 30 da Lei n• 7.730, de
31 de janeiro de 1989~ Aprovado. Ao arquivo.

Projeto de Lei da Câmara n? 36, de 1985
(n" 137tns, na Casa de origem}, que estabelece obrigatoriedade de qualidade artís-

tica para os cartazes publicitários localizados ao longo das rodovias, e dá outras
providências. Rejeitado. Ao arquivo.

Parecer da Comissão de COnstituição e
Justiça sobre a Mensagem n" 61, de 1989
(n" 105/89, na origem), de 14 de março
de 1989_, peTa quaJ o Senhor Presidente
da República submete_ à deliberação do
Senado a escolha do Doutor José Paulo
Sepúlveda Pertence, para exercer o cargo
de ministro do Supremo Tribunal Fedei-a!
na vaga decorrente da aposentadoria do
ministro Oscar Dias Corrêa. Retirada da
pauta pela Presidência.
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF nç 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 em atendimento à solitação
do Senador Jutahy Magalhães.
1.3.1- Discursos após a Ordem do
Dia

OSR. PRESIDENTE NELSON CARNEJR0-98? a~i~ersário do -JomaJ do.BrasD.
SENADOR JfJTAHY MA<U\LIMEs; como líder- Retaliações do Governo federal
ao governo da Bahia.

Ata da
3~

37~

SR. PRESIDENTE - Carta do Senhor
Presidente da República.
SENADOR JAMIL HADDAD, como líder
::::.. .:: b PrOiJrama do -PartidO SoCialiSta Bra·· .
sileiro.
SENADOR NEYMARAI'/liÃO, como líder- Necrológio de Ânt0Tii6 Farías,
SENADOR AGREO MELLO- Falecim~n
-io~ da Desembargadora Nayde VaSCOnc~
los.
_
_
_
SENADOR I.EI7E CHA liES - Reinicio
das obras da ponte GUafra. MUDdO Novo.
SENADOR AFONSO SA/'fCHO- "Ligações Perigosas" -Artigo do empresário
GERALDO LUIZ SANTO MAURO.
SENADOR LOGREMBERG NllNES
ROCHA - Implantação do programa
"Nossa natureza", pelo Presidente José
Samey.
SENADOR CARLOSPATROCÍN!OFerrovia Norte..SUL
SENADOR DNALDO S(JJI(JAGY -De~nVolvimento nacional. _
_
SENADOR CARl-OS ALBERTO- PrOblemas furais do Rio Grande do Norte.
'1"régua antes da tonnehta", editoriaJ de
O GlobO-

SENADOR RONALIXJ AJ<4a40 -

A

11!'13

-DOSR. SENADOR ROBERTO OIMPOS, proferido na sessão de 6-4-89,
-DO SR. SENADOR_JOJO MENEZES, proferidos nas Sessões de 10 e

11-4-89.

-DOSR. SEJYA!)OREDI$ON LOBÃO,
proferido na sessão de 11-4-89.
3-ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
-N~4e5/89-

4-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL

-

N~

84, 85 e 86189

5 - PORTARIAS DO PRIMEIRO
SECRETÁRIO DO SENADO FEDERAL
-N• 11,12 e 13/89

-

_6 -INSTITUTO DE PREVIDeNCIA
DOS CONGRESSISTAS
-Ata da 1~-ReuniãO Extraordinária do
Cóilselho DeliberativO, realizada no dia 4
de abril de 1989.
--

calamitosa situação das estradas federais,

SENADOR CARLOS CH!AREW- Plado dia de pagamento dos funcionários públicos.
SENADOR ANTONIO LCBZ MAYA- A
ferrovia Norte-Sul como fator de integração nacional.
1.3.2- Designação da Ordem do
Dia da próxima sessão
lA- ENCERRAMENT<:j
2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES

no Verão. Transferência

7 -"'SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das mm:érias apreciadas de }9
a 31 de março de 1989.

8 - ATAS DE COMISSÕES
9 - MESA DIRETORA

10- LÍDERES E VICE-LÍDERES
DE PARTIDOS
11 -COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Sessão, em 13 de abril de 1989

Sessão Legislativa Ordinária, da 48~ Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Iram Saraiva, Pompeu de Sousa e Antonio Luiz Maya
ÀS 14 HORAS E 30M!NfJTQS, ACHAM-5E - Marcondes Gadelha ~-Raimundo Lira PRESENTES OS SRS. SEJYADORES,_
Marc_o Maciel - Ney Maranhão - Mansueto
- Aluízio B.ezerra - Nabor JúniOr - Leo- _de Lavor- Divaldo Sun.tagy- Lo_urlval Bappoldo Peres- Carlos De'Carli- Aureo MeDo tista - Jutahy Moga!hiies - Ruy Bacelar - Ronaldo Aragão - Olavo Pireli - João José lgnáclo Ferreira_- Gerson_ Çamata -Menezes- Almk Gabriel- Carlos Patro.cínio Afonso Arinos-Jamil ~ddad.- N~lson Car-Antonio Luiz Maya -João Castelo ~Ale neiro -ltama_r Fran~_;._Ronan Tito -Seve~
xandre Costa --João Lobo- Chagas Rodri- ro Gomes - Femançlo Henrique Cardoso_gues- Afonso Sancho- Cid Sabóia de Car- Iram ~raivà -lraj::luam Costa Junior_~Pom
valho - Mauro Benevides - Lavoisier Maia peu de Sousa- Roberto Ccunpos- Lourem-

berg Nunes Raçba- Márcio Lacerda- Mendes Canale- Leite Chave~- AffonPQ Camargo --José Richa- Dirceu Carneiro- Nelson
Wedekin -José Paulo Biso!.
.O SR- PREsiDENTE (Iram Saraiva) - A

listei de presença aCusa o- Comparecimento
de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr: 19-8ecretário prcicede"rà à leitura do
Expediente.

e distinta consideração. -Frederico Augusto

Bastos,
Presidente.
-~

E.M. N" 001189

Brasília, 11 de abril de 1989
EXc-elentíssimo Senhor Presidente do Senado,
Observando_ ~-d!.!_>E~sto na Resolução n
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA RE157/88 do Senãdo Federal que- estabelece
PáBUCA
normas para que esse órgão exerça a competência de Câmara Legislativa-dO Distrito FedeRestituindo autógrafos de Projeto de Lei
ral e o que prevêem o art. 75 das Disposições
sandonado:
Permanentes e o § ]9 do artigo 16 das Disposições -Transitórias da Constituição Federal,
N" 83n9 (n' 150/89, na origem), de 10 do
corrente, referente ao Projeto de Lei da Câma- tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para a elevada apreciação da Alta Câra n? 145, de 1985 (n9 4.362/84, na origem),
mara, o anexo Projeto c;le _Lej. que dispõe sobre
que denomina "Senador Nilo Coelho~· a Rodoa instituição da Gratificação Extraordinária aos
via BR-428, que liga Cabrob6 a Petrolina, no
Estado de Pernambuco. (Projeto que se trans- SerVidores dã Tahela de Pessoal dos Serviços
formou na Lei n<? 7.749, de 10 de abril de Auxilares do Tribunal de Contas do Disfrito
Federal.
_
1989).
-- - 2.- A providência em co9itação justifica-Se
AVISO N• 120/89
na medida em_ que, mediante o decisivo apoio
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Exce- que obtivemos dessa Casa~ reestruturamos,
atrav~ de transfqrmação Qe_cargos, o Quadro
lência para acusar o recebimento e, ao mesmo
tempo, agradecer a convocação feita_ através de Pessoal dos Serviç:osAuxilares deste Tribude Requerimento do eminente Senador Juta- nal de C()ntas-:--- Projeto_de i.ei do DF 69 02/88,
hy Magalhães, para o meu comparecimento que-:- 5anCionad_o--' tomou-se a Lei n<? 02; de
a Sessão Plenária dessa Casa do Congreaso 30 d_e l!~e-~~ro ~~_198?.
Nacional, com o objetivo de responder a diver3. Em razão do exposto; estabeleceu-Se
sas indagações relacionadas com as ativida- um__acentuado dif,eren.cial _das gr~tiftccições pades desta P~sta.
gas a setvidores d9 Quadro da Tabela de PesTendo em vista o andamento dos trabalhos soar dos servrÇOS Auxlliafes desta Corte, em
relacionados com a equação financeira da flagrante disparidade de retribuição, ficando
Eletrobrás, de significativa importância para a remuneração destes últimos situada em nías respostas -às -inda-gações formatadas; info-r,; veis muito it1Jerioi'es às suas necessidades e
mo a Vossa Excelência que estou, através de pouco condizente rom as_atrib_uições dos emtelex. sugerindo ao Senador Jutahy Magalhães pregos que o_cupam.
a data de 17 de maio do corrente ano para -· 4. Esclarecemos que dentre os integrano meu comparecimento a essa Casa, o qué tes da Tabela d~_P~so~l_estão os médicos,
muito me honrará.
-odontóiOgos, e blbllotecârlos, todos PortadoAproveito a oportunidade para apresentar res de nível superior, que prestam bons servia Vossa Excelência os meus protestos de ele- ços nas respectivas áreas de atuação, e se
vada estima e distinta consideração.- Wcente sujeitam a_r_emuneração indigna de sua capaCavalcante Fialho, Ministro de Estado das Mi- cidade profissional e formação.
nas e Energia.
5. Logo, eriqUallto-itãO 1cirem iitstituídos
O SR- PRESIDENlE (Iram Saraiva) -Fi- planos de carreira e retnbulção consentânec::
ca determinado o dia 17 de maio para o com- com o propugnado pelo art. 39, e seu § 19
da Constituição, não vislumbramos outra aiparecimento de·S. Ext ao plenário dest21: Casa.
,
temativa, senão a de pfopor a instituição de
OSR.PRESD?ENTE(Ir~mSa:cnva)-So- uma gratifiCaçã_o sob o título de Gratificação
bre a mes~, ofic1o que va1 ~er _lido_ pel!' _Sr.____ Extfã"Orclináiia dos Ser0dor~S~d.., _Tabela de
19 Secretário.
Pessoal do TCDF, com O·percentual- máximoÉ lido o seguinte
de 170% (cento e s~ten~ por cento), à semelhança do proposto .pelo Tribunal de Contas
da União e por todos os Tribunais do Poder
OFÍCIO N• S/6, DE 1989
Judiciário, inclusive o do DF, como forma de
(N• OF n' 191/89-P, na origem)
minorar o desnível atualmente existente neste
Tribunal.
6. Importa ressaltar que o percentual máBrasma, 11 de abril de 1989
Senhor Presidente,
_ ximo que se pretende atribuir à gratificação
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Ex~- proposta, não chega a ultrapassar o limite de
celência o anexo cmt.eprojeto de lei, dispondo
171% (cento e setenta e um por cento), _o
sobre a instituição da Gratificação Extraordimais elevado de gratificação paga aos servi~
nária aos servidores do Quádro e da Tabela
dores do Pqder Execú.tfVõ;-guardando-se intelde Pessoal dos Serviços Auxilares do Tribunal
ra consonâhcia com o disposto no inciso XII
de Contas do Distrito Federal, nos termos da do art. 37 da Constituição Federal, bem como
ExposiÇãO- de Motivos, em anexo.
com-o posicionamento deste Tribunal que
sempre se submeteu à sistemática geral instiAproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de elevada estima tuída por aquele Poder.
É lido o seguinte

6
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7, Por oportuno esdarecemos que a execução da proposta ora apresentada representa
um aumento de aproximadamente 8% (oito
pó!' cento) da folha de pagamento do TCDF.
8. Na mesma oportunidade, buscamos
obter autorização legislativa para o encaminhamento da solução das questões de Pessoal
dos Serviços Auxiliares no que concerne à
transformação de cargos e funções de confiança, dentro dos preceitos constituciohais-recentemente promulgados.
9. Cumpre, ain-da, lémbriir que O projeto
ora encaminhado a essa Casa é semelhante
ao do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que,
no- dia 95 do mês em curso teve rejeitado,
pelo voto da maioria absoluta dos Deputados
e Senadores, o veto do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, nos termos do artigo
66, § 4? áa ConstituiÇão Federal.
10. A rejeição do veto confirma que o pro-jeto de lei não é inconstitucional nem tampouco eontrário ao interesse público, bem como abranje apenas a uma pequena parcela
dos funcionários dos Serviços Auxiliares com
wn custo financeiro apenas residual,
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos da mais alta estima e distinta
consideração. ~-Frederico Augusto Bastos,
Presidente.
PROJETO DE LEl DO DF
N• 12, DE 1989

Dispõe sobre a Or8tificaçãá Extraordinária dos Servidores da Tabela de Pessoal

--- -do-Tiibunal de-Contas do Distrito Feder!!!
e dá outras providências.
O Governador do Distrito Federal, faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte iei:
_
-_
Art. 19 Fica instituída a Gratificação Extraordinária a ser atribuída, exd.usivamente,
aos servidores do Quadro e da Tabela de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tri5ima:l de
Contas do Distrito- Federal, até o limite de
170% (cento e setenta por- cento), sObre os
valores das referências finais dos níveis médio
e superior, na conformidade de critérios estabelecidos em Resolução do Tribunal.
Parágrafo único. A gratificação prevista
neste artigo não será devida aos ocupantes
dQ$- carg_oS reestryturados na forma -da Lei
n<? 2, cfe 30 de noVembro de 1988.
Art. 26 Somente farão Jus ao pagamento
da gratificação instituída no arL 1o desta Lei
os s_eMdores que se encontrarem no efetivo
exercício dos respectivos cargos e empregos,
obseJVadas as disposições contidas no parágrafo único deste artigo.
Parágrafo único. Considerar-se-ão como
ef_etivo exercício, para os fllls deste artigo, exclusivamente, os afastamentos em virtude de:
a) férias;
b) casamento;
c) luto;
d) licença à gestante;
e) licença-paternidade;
i) licença para tratamento de saúde;
g) aviso~prévio;
h) ausências justificadas;
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i) comparecimento de jtifado à Sessãó do
júri;
j} testemunha ou parte em processo trabalhista;
I) alistamento eleitoral;
m) acidente do trabalho.
Art. 3\' Fica autorizado o Tribunal de Contas do Distrito Federal a proceder à reestruturação de seus Serviços Auxiliares, podendo

transformar os cargos e funções de confiança,
adaptando os niveis d_e_r.f!_tribuição, de a_cordo
com a legislação em vigor e a escala de rúveis
_
_
do Poder Executivo.
Art. 4? As despesas resultanteS- da execução desta Lei correrão à conta das dota_ções
próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 5o Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1o de janeiro· de 1989.
Brasflia,
de
de 1989; 1OQ9 da Repúbka e 30" de BrasiJia.
(À Comissão do Dístfito FederaL onde
poderá receber emendas. após sua pubh"·
cação e distribuição em avulsos, pelo prazo de cinco dias úteis.)
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -O
offdo lido vai à publicação.
OSR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sobre a mesa, projetes que s_erão lido$ pelo Sr.
19 Secretátio.
São lidos os_seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
rt• 71, de 1987

Dispõe sobre o salário minlmo e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J9 O valor do salário minimo d_e que
trata o inciso N do art. 7~ da Constituição Fede:.
ral fica estipulado em NCz$ 120,00 (cento e
vinte cruzados novos) ro~o.s__ai_s, em lo_do o território nacional, a partir do dia 1o de maio

de 1989.

Art 2~ -~O valor do-sal_ário mínimo estipulado no artigo anterior será corrigido mone~
riamente, a partir do primeiro dia de cada mês,
de acordo com o índice oficia] da inflação
do mês antecedente.
Art. 3" A partir de 19 de janeiro de 1990,
o salário mínimo será fiXado c:orn base em
proposta a ser apresentada ao Congresso Nacional, até o dia 15 de novembro de 1989,
pela Comissão Permanente do Salário Minimo, de que trata o art. 8_<> _desta lei, a qual
será apreciada em regime de urgência e com
precedência na Ordem do Dia.
Art. 41 Fica vedada a vincyfação do saJário mínimo para qualquer fim, ressalvado_s os
benefícios de prestac;ão continuada mantidos
pela previdência social.
_
Art. 5 9 Para os efeitQs_ do disposto _no art.
82 da Consolidação das __L~is do Trabalho
(CLT), os percentuais de desconto serão os
seguintes:
l-moradia- 10% (dez por cento);
H-alimentação -20% (vinte por cento);

li-vestuário- 10% (dez por centO);
IV -higiene -4% (quatro por cento);
V- transporte- 6% (seis por- cento).
Art. 6° O salário mínimo horário é igual
ao quociente do valor do salário_ mínimo de
que trata o art. 1o desta lei por 220 (duzentos_
e vinte) e_ o salário mínimo diário por 30 (trinta).

Parágrafo únicQ. Pa_ra os trabalhadores
que tenham Por disposição legal- o máximo
de jornada diária de trabalho em menos de
8 (oito) horas, o salário mínimo será igual
àquele definido no-caput deste artigo multiplicado por 8 (oito) e dividido por aquele máximo
legal:
Art 7 9 Para os menores aprendizes- de
que trata o art. 80, e seu parágrafo único, da
ConsolidaçãO- das L~is do Trabalho (C:LT), ·a
saláriO mínfriio çgi'res"pOnderá ao valor de
meio salário mínirrio durante a primeira metade da duração máxima prevista para o aprendizado do respectivo oficio; durante a segunda
metade do aprendizado, o salário mínimo será
correspondente a 2/3 (dois terços) do valo_r
do salário mínimo.
Arl Et Fica iristituída a Comissão Permanente_dó Sáiário Minimo, que funcionará juntO
à Mesa do Congresso NacionaL constituída
de deputados e senadores, observada a propordónalldade partidária, com consultaria de
8 (oito) representantes classistas, sendo 4
(quatro) de trabafhadofes, 4 (quatro) de empregadores e 4 (quatro) rePresentantes âo Poder ExecutiVo.
§ 19 Os representantes dos trabalhadores
e dos empregadores serão escolhidos por colégio eleitora1 composto de delegados eleito~
res das confederações nacionais e 9-as centrais
sindicais, cabendo .a cada entidade urn votQ.
§ 21> Os_consu1tores~erãonomeadospelo
presidente do Congresso Nacional e as despe~s da Comissão .Permanente do Salário Mínimo serão ,custeadas pelo Poder Legislativo.
§ ;3 9 E assegurada aos trabalhadores e
aos empregadores a participação de suas assessorias técnicas, ficando, no que concerne
aos trab~lhad_ores," desde_ já, crede_nciados o
Departamento (ntersindical de ·Estudos e Estatísticoa.s_S6cio-Ei:onômicos- Oiee·s~. e o DeM
partamento fntersindical de Assessorarnento
Parlamentar -:- _Çltap, _sem prejuízo de outras
enfidãdes sindicais.
·
§ 4o As reunlões da Comissão Permanente do Salário Mínimo serão públicas suas
deliberaçõ~--'-divulgadas pelo órgão oficia] do
Congresso Nacional. __
Art 9? É: competência da Comissão Permanente do Salário Mínimo a el.ªboraç~o d~
projeto frxando o 'laloJ _monetário do salário
mínimo, regras para seu aumento real e preservação de seu poder aquisitivo, de acordo
com o disposto no inciso IV do art. 79 da Constituição Fed~ral.
__
Art. 1O. Em sua primetra reunião, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação
desta lei, a Comissão Permanente do Salário _
Mínimo elegerá seu presidente e elabÕrará o
seu regimento interno, o qual será aprovado
pelo Congresso Nacional.
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Art. 11. O Poder Executivo, respeitado o
clisposto no arts. J9, 2~ e 69 desta lei, publicará
mensalmente o valor do salário míni_mo referente ao mês, ao dia e à hora.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data
de suà publicação.
Ait. 13. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
O projeto de lei que ora apresentamos visa
recompor, parcialmente, o poder de compra
do salário-mínimo, estabelecendo como parâ~
metro de sua faxação o compromisso público
do governo de elevá-lo a casa dos 100 dólares
mensais.
O valor d'e NCz$ 120,00 corresponde a
NCz$ 100,00 (cem cruzados novos) equiva·
lentes a US$ 100,00 (cem dólares america·
nos) em 16 de janeiro de 198_9, acrescido da
variação do IPC nos meses de fevereiro e março, com a previsão de abril.
Sabemos_ que o_saládo mínfrno; ora proposto, não corresponde às reais e justas necessidades do trabalhador brasileiro mas, por
outro lado, ele representará um aumento de
87,79% sobre o atual valor e é.um piso que
o governo não terá condições éticas de vetar.
Para facilitar a aprovação do projeto, evitando discussões, no momento sec~.tndárias, tomamos como base, a partir do artigo terceiro,
o projeto Original da Câmara dos Deputados
cujo veto presidencial foi mantido recente·
mente pelo Congresso Nacional, com a modificação, apEnas, nos percentuais dos descontos do art. 82, da CLT, que nos pareceram
exagerados.
de 1989.Sala das Sessões,
Senador Alfonso Çãriiiirgo.
.. PROJÉÍ"0 ÓE LEI DO SENADO
N~ 72, de 1989-Complemen!M

Indica- Õ~ cargos,. referidos no art.
84,1ndso XIV, da Constituição Federal, cujos at~ de.nomeação, pelo Presidente_ da ~epúbJica, dependeni de
prévia autorização pelo Senado Fe.

deral.
Art. 1o Dependerá de prévia allforização,
pelo Senado Federal, a riomeação, pelo Pl-esidente da República, para os seguintes cargos:
1- Pre-?~dente e Diretores do Banco doBrasil~S/A;

j [ - Presidente e Diretores da CaiXa Econôn
mica Federal;
- -- - · - - --lll- Presidente e Diretores da Petróleo _Br.!lslleiro SA - Petrobr~s;
W- Presidente e Diretores da Centi'ais-EIétricas Braslieliàs-SA- _Eie_tfobr.$; e
V- Presidente_ e Diretores da-_ Companhia
_
Vale do Rio Doce. .
'Art. 2? Esta I_el_entra em _vigor na data de
sua publicação.'
· --_
Art. 3õ Revogam-se as disposições em
contrário.
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Justificação
Este projeto de lei complementar objetiva
elencar

os demais cargos

que, em aberto no

inciso XIV do art. 84, sobrelevam em impor~
tância para a Administração Pública, devendo-se, por isso mesmo, condicionar a indicação de seus titulares a prévia aprovação pelo
Senado Federal.

O .crivo de nomeáveis, por esta Casa Legislativa -conduta de inquestionável conotação
ética - , traduz-se no compartilhamento de
responsabilidades entre o Senado Federal e
o Poder Executivo, o que bem substitui a discricionariedade individualizada do Presidente
da República, consagrada.na Constituição pretérita. Sua aplicação não se cinge a cargo de
ministros e governadores. O descOrtino do le-

gislador constituinte ensejou figurassem, além
desses cargos, os de titu1ares de órgãos da
administração pública que, sem dúvida, ao lado daqueles, traçam o perftl e o destino desta
Nação.
Esses os motivos que justificam o presente
projeto e pelos quais se espera mereça a chancela dos ilustres Pares.
Sa1a das Sessões, 13 de abril de 1989. Senador .Edison LobJo.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 73, de 1989

Estabelece normas para a industrialização e a comercialização de
substâncias minerais metálicas.

O Congresso Nacional decreta:
Art 19 As atividades de industrialização e
de comercialização das substâncias minerais
metálicas nióbio, tantalo e titânio somente podem ser realizadas por empresas brasileiras
de capital nacional.
§ 1c Para os efeitos desta lei, entende-se
por empresa brasileira de capital nacional
aquela assim definida no art 171, II, da Constituição.
§ 2~ Compreende-=se pof industrialização
a atividade de produção de concentrados, 6xidos, ligas metalíferas, derivados químicos ou
de outra natureza, realizada a partir dos bens
minerais primários referidos.
Art 29 Os projetes destinados ao desénvolvimento das atividades previstas no artigo
anterior devem ser submetidos à aprovação

Art. 4~ O -Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
de sua publicação.
.Art: _59 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Justificação
A Constituição de 1988 estabeleceu, -em seu
art.. 176, § 1~, que as atividades de pesquisa
e lavra de recursos minerais somente poderão
ser efetuadas por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional. Esse dispositivo constitucional significou um efetivo avanço em termos de exercido de soberania e controle sobre os bens minerais, explicitamente definidos
como propriedades da_União pelo mesmo artigo e pelo art. 20, IX Na equilibrada percepção
nacionalista do legislador, não se reprime o
capital estrangeiro nesta atividade da economia naciona1; ao contrário; ele poderá ser até
e sempre- bem-vindo, com as possíveis e prováveis vantagens decorrentes, mas doravante
sob um controle direto e eficaz da sociedade
brasileira sobre a exploração de suas riquezas.
ChegoU-se, em síntese, a uma fórmula pela
_ qual o país exerce a soberania sobre seus reCursoS, sem que se iriiba ou se inviabilize o
desenvolvimento do setor mineral, deixando
portas abertas para o capital e a tecnologia
estran!;Jeiros.
___ __
_
O texto constitudonal, contudo, refere-se
apenas às atividades de pesquisa e lavra, no
artigo acima citado. O art. 44, § 1c, das Disposições Constitucionais Transitórias, poíér'rr;dispensa do cumprimento do disposto naquele artigo as empresas que "no prazo de até
quatro anos da data da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua lavra e beneficiamento destinado à industrialização no território nacional, em seus próprios estabelecimeritoS ou- em empresa industrial controladora ou controlada", Por esse dispositivo, as
afividades de pesquisa e lavra poderão ser realizadas por empresas .estrangeiras, desde que,
até o prazo referido, elas destinem seus produtos à industrialização no país. Trata-se, sem
dúvida. de um dispositivo de proteção, na medida em que inibe a simples remessa de bens
minerais primários ou até beneficiados para
serem_ industrializados e comercializados no
extenor--: normãlmente nas matrizes das subsidiárias aqui inStaladas.
O presente projeto- vai mais longe, no intuito

do órgi:o coordtmador da política- -de-

de melhor resguardar os interesses -nacionais

desenvolvimento industria] do Ministério da Indústria e Comércfo, o qual fiScalizará a adequação dos mesmos às exigências desta lei.
Parágrafo único. _Em se tr_atando de_ projetas que incluam atividades de mineração, o
Ministério da Indústria e CoffiérC:hdeverá ouvir, previamente, o Departamento Nacional da
Produção Mineral- DNPM, do Ministério das
Minas e Energia.
Art. 3" }@; atuais empresas brasileiras que
exerçam as atividades disciplinadas nesta Je.i
têm três anos, a partir de sua promulgação,
para se adaptarem às exigências dos artigos
anteriores.

no setor, em relação a determinadas substâncias minerais de perfil econômico especiaL
El~ propõe que as atividades de industrialização e comercialização dos minerais em pauta (nióbio, tântalo e titânio) sejam feitas soirieiife-põr-empresas brasileiras de capital nacional. São minerais de elevada importância
econõmica e tecnológica, dos quais o Brasil
é: detentor de reservas muito significativas em
relação aos demais países. São também produtos minerais que, depois de beneficiados
e industrializados, têm um valor agregado
muito superior ao seu valor enquanto bens
minerais primários.

pré'.~a.

Abril de 1989

~ importante lembrar que O Bfãsii detéri1- -grandes jazidas dos rOinerais a que se refere
este Projeto, especialmente de nióbio e de anatásio, do qual se produz o titânio. O óxido
de nióbio e o dióxido de titi!Jnio são produtos
intermediários da maior importância para a
economia de todos os países desenvolvidos
e cuja comercialização é dominada por poucas e podero·sas empresas multinacionais. Daí
a necessidade de uma política governamental
que preserve os interesses brasileiros, protegendo e fortalecendo as empresas nacionais,
principalmente em relação ao mercado internacionaL O País não pode perder a oportunidade de adotar medidas estratégicas que,
diante desta incomensurável riqueza, venham
realmente.beneficiar a economia e o povo brasileiro.

Em relação à exploração, industrialização
e comercialização de minérios de alto valor
econômico e tecnológico, o interesse do País
não está, evidentemente, na simples e pura
instalação de subsidiárias de multinacionais,
mas sim, na forrOação e' fortalecimento de
empresas de efetivo controle do capital nadona!, para que se possa montar um grande
parque industrial que utilize o minério- nacional, colocando-o, competitivamente, em condições de entrar no mercado exterior com o
produto manufaturadO em larga escala.
Ao tratar a política de determinados minerais metálicos sob o regime de fortalecimento
da empresa brasileira de capital nacional não
se estará, evidentemente, seguindo uma orientação de xenofobismo ou de nacionalismo estéril. No_espírito da Constituição, o capital estrangeiro não é alijado do setor mineral, apenas se submete à parceria com a empresa
nacional, a fim de que prevaleçam desígnios
que dizem de perto às metas estratégicas de
desenvolvimento de nossa economla.

O que aqut se propõe, vale por fim ressaltar,
está em perfeita consonância com o disposto
no artj 71 do novo texto constitucional, sobre
a empresa brasileira de capital nacional. Preceitua o § 1ç daquele artigo que a lei poderá
.. concec:ier proteção e benefícios especiais
temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional
ou imprescindíveis ao desenvolvimento do
país" ou "estabelecer, sempre que considerar
um setor imprescindível ao desenvolvinlento
tecnológico· nacional, entre outras condições
e-ã-equisitos:- a)--a --exi-gêm:ia-de -que o contraie
referido no incisO n do caput se estende às
atividades te<:nológicas da empresa, assim entendido o exercício,- de fato e de direito, do
poder decisório para desenvolver ou_ absorver
tecnologia; b) percentuais de participação, no
capital, da pessoa fisfca domiciliada e residente no pais ou entidades de direito público
interno". Este projeto nada mais faz do que
estabelecer, para a atual conjuntura, mecanismos específicos de proteção e benefício,
explicitamente garantidos pelo novo texto
constitucional.
Sala das_Sessões, 13 de abril de 1989.Senador MJrcio Lacerda.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

Abril de 1989
PROJErO DE LEI DO SENADO

1'1• 74, de 1989
Altera a legislação do Imposto de
Renda e dá outras providências.

O Congresso Nacional__dgçreta:
Art. }9 O inciso "'lN, do artigo 69, da Lei
n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa
a vigorar com a seguinte redação:: __

X:V- Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a re~
serva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, <:;lo Distrito Federal e dos municípios, até o valor de
NCz$ 630,00 (seiscentos ~trinta cruzados novos), a partir do mês _em_ que o contribuinte
completar 65 (sessenta e dhco) anos-çie idade,
sem prejuízo da dedu_ção d_, parcela isenta
prevista no artigo 25, desta lei, é garantida
a atualização monetária do valor ora fixado,

pelos índices qficiais de correção.__ _ _
Art 29 - Esta lei entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as cllsposições
em contrário.
Justificação
A Constituiçáo Federal, em seu art. 48, inciso I, fJXa a competência do Congresso NaCional para dispor sobre o sistema tributário, a
arrecadaç_ão e a distribuição de J:t!ndas, e no
art. 61 firma que a inictativa das leis complementares e ordinárias, entre outros casos, cabe a qualquer membro ou_ Comissão da Câ~
mara dos Deputados, do SenaQo federal ou
do Congresso Nacional, que ampara e fundamenta o presente projeto de lei.
Diz ainda a Constituição Federal em seu
art. 153, § 29, inCiso II,: que a lei estabelecerá
os termos -e os limites _da não incidência do
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza sobre rencllmentos provenientes
de aposentadoria e pensão, pagos pela previdência social da União dos estados e dos municípios, a pessoa com idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do trabalho.

Dando curso ao preceito constitucjonal, o
Congresso Nacional aprovou e o Excelentíssimo Senhor Presidente da ~epública sancionou a Lei n~ 7.713, de 22 de d_ezembro de
1988, que, no inciso )W, do art. 6?, esiabeJe<;eu
como limite da não inddência o valor de atê
50 (cinquenta) OTN.
Com a extinção da OTN pela Lei n<? 7 .730,
de 31 de janeiro de 1989, que instituiu o cha~
mado "Plano Verão" o valor ftxado passou a
ser Q.e NCz$ 346,00 (trezentos e quarenta e
seis cruzados novos) obtido pela conversão
da OTN pelo valor do NÇz$ 6,92 cada, para
o novo padrão monetário, de acordo com o
art. 27, da referida lei.
Todavia, apesar do pouco tempo decorrido,
o valor fJXado como limite da não incidência
demonstrou ser irrisório, possibilitando que
grãrrde -número-de-aposentados----e-pensionistas permaneçam ainda submetidos à tribu~
ção pelo IR. mesmo depois de dezenas de
anos de prestação de serviços e recolhimento

do imposto sobre os rendimentos desses serviços.
Desse modo, a proposta de elevação do
limite de não incidência constante do projeto
de lei justifica-se plenamente pelo seu Si!JOificado social e pela proteção contra o exercício
de tributação dos proventos dos aposentados
e pensionistas que tantos s_erviços prestaram
ao País.
5-ala das -Sessões, 13 de abril de 1989.Se:nador frqm Saraiva - PMDB - GO.
LEGISLAÇÃO aTADA

LEI N' 7.713
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
__ Altera a leglsiasão do ImpOsto sobre
a Renda, e dá oUtras providências

..... ,.........................'-......

,~~-------

Art: 6? ficam isentos do Imposto sobre
a Rerida os seguintes rendimentos percebidos
-.- por pessoas f!S.icas:
I - a alimentação; o transporte e os uniformes ou vestimentas espectais de trabalho, fornec~dos gratuitamente pelo ~mpregador a
5eL!S empregados, ou a diferença entre o preço
cobrado e o valor de mercado;
rr- a.s diárias destinadas, exclusivamente,
ao pagamento de despesas de alimentação
e pousada, por ~erviço eve_n~al realizado em
município diferente do da sede de trabalho;
UI- o valor locativo do prédio construído,
quando ocupado por seu proprietário oU cedido gratuitamente_ para uso do cônjuge ou de
parentes de primeiro grau;
IV- as indenizações por acidentes de trabalho;

V- a indenização e o aviso prévio pagos
por despecllda ou rescisão de contrato de tra-

balho, até o limite garantido por lei, bem como
o montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, a:eferente
aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vincu1adas. nos termos da
legislação do Fundo de--Garantia do Tempo
de Serviço;
VI- o montante dos depósitos, juros, correção monetária e quotas-partes creditados
em contas individuai.s pelo Programa de Jntegraç~o Social ~ pelo Progran:ta de Formação
do Patrin:l_ônio do SerVidor Público;
- Vll- os beneQcios recebidos de entidades
de previdência privada:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente
valOr correspondente
às contribuições cujo ônus ~enha sido dq_participante, desde que os rendimentos e ganhos
_de capital produzidos pelo património da entidacle tenham sido tnbutados n~ _fonte. __
VIII- as contribuições pagas pelos empregadores relativas a programas de previdência
privada em favór de seus empregados e diri-

-ao

gentes;

IX- os valores resgatados dos Planos de
Poupança e Investimento- PAIT, de que trata
o Decreto-l-ei n9 2,292(1 ~.de 21 de novembro

!I)
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de 1986, relativamente à parcela correspondente_ às contribuições efetuacLas. pe_lo parti<:ipante;
X-as contribuições empresariais a Plano
de P-oupança e lnVestimerito - PAIT, a que
se refere o artigo 5?, § 2<?, do Decreto-Lei n':'
2292, de 21 de_ novembro de 1986;
XI- o pecúlio recebido pelos aposentados
que voltam a trabalhar em atividade sujeita
ao regime previdenciário, quando dela se afastarem, e pelos trabalhadores que ingressarem
nesse regime após completarem 60 (sessenta) anos de idade, pago pelo Instituto Nacional
de Previdência SOcial ao segurado ou a seus
dependentes, após sua morte, nos termos do
artigo 1o da Lei no 6.243('! ), de 24 de setembro
-de 1975;
xn- as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis nos
8.794(') e 8.795~). de 23 de janeiro de 1946,
e Lei n• 2.579~). de 23 de agosto de 1955,
e artigo 30 da Lei no 4.242(6), de 17 de julho
de 1963, ein decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da Força Expedicionári.ã Brasileirà;
__ _XIII- capital das apólices de seguro ou pecúlio pago por morte do segurado, bem como
_Ç>ª_prêmios de seg_urO ~stituídos em qualquer
caso, inclusive no de r'ehú!lcia d~_ contrato;
-XIV- os proventos de aposentadoria Ql.lrefonna motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose aiiva, alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia Irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (ostelte deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em cond~o da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraida depois da aposentadoria ou reforma;
- XV- os rendimentos provenientes de apo·
sentadoria e pensão, transferência para a re-serva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Dls.-trlto Federal e dos Municípios, até Ovalor equi-valente a 50 (cinqüenta) OTN, a partir do mês
em que o OOrifribuinte completar 65 (sessenta
e·dnco) anos de idade, sem prejuízo da deduçã6 da parcela isenta prevista no artigo 25
desta lei;
XVI- o valor dos bens adquiridos por doação o_u herança;
XVII- os valores decorrentes de aumento
de capital:
a) mediante _a_incorporação de reservas ou
lucros qUe tei-mam sido tributados na forma
do artigo 36 desta lei;
b) efetuado com observância do disposto
no artigo 63 do Decreto-Lei n~ 1.598(7 ), de
26 de dezernttro_c:le 1977, relativamente aos
lucros apurados em períodos-base encerrados anteriormente à vigência desta lei.
XVf!!- a correção monet~ria_ de invesUmentos, calculada aos mesmos índices aprovados para asfObrigações do Tesouro N~do-
n_al - OÍN, e desde que seu pagamento ou
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crédito ocorra em intervalos não inferiores a
30 (trinta) dias; -

XIX- a dífei'ença entre o valor de aplicação

no .País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

e o de resgate de quotas de fundos de aplicações de curto praro;

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 75, de 1989

X- são invíoláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das peSsoas, assegurado o direito a indenização pelo dano mateiiãJ ou moral decorrente de sua violação;

Dispõe sobre a inviolabilidade da
intimidade, da vida privada, da honra

e da imagem das pessoas.
O Cohgi"éSSO Nacional decreta:
Art. 1~ São invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas.
Art. 2o A divulgação de fatos da intimida-

de e da vida privada das pessoas, sem a autorização devida, constitui crime punível com pe-

na de detenção de seis meses a dois anos
e multa de cem a dez mil OTN.
Art 3o A utilizaçáo da imagem das pessoas s_em a autorização devida constitui crime

de furto punível com pena de detenção de
seis meses a dois anos e multa de cem a
dez mil OTN.
Art. 4o Se da divulgação de atos da intimidade e da vida privãda de pessoa ou se da
utilização indevida da sua imagem houver resultado lucro para o agente, a importância será
confiscada e utilizada pelo Estado na educa-

ção.
Art 59 Aquelequedivulgarfatosdaintimi.dade, da vida privada e da honra das pessoas.,
ou que utilizar, sem autorização destas, sua
Imagem, fica obrigado à indenização pelos danos causados.
Art. 69 Esta jel entra ein vigor na data de
sua publicação.
Art. 79 Revog-am-se as disposições em
contrário.

Justlficação .
VISa o presente projeto a disciplinar os direitos assegurados no inciso X do art. 5o da Constituição recém-promulgada. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
precisa ser preservada e o Estado deve fornecer ao indivíduo os meios para essa proteção.
Na proposição que temos a honra de apresentar, estamos propondo esses meios. Esperamos que eles sirvam para impedir os inúmeros abusos que se têm verificado.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1989.Senador Jutahy Magalhães.
LEGISlAÇÃO OTADA

CONSmUIÇÃO DA REPÚB/JCA
FEDERATIVA DO BRASIL

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Tendo em vista a recente aprovação do novo
Regimento da Casa, do qual está sendo feita
a redação fmal, que dispõe sobre novas comissões, os projetes serão a elas despachados
oportunamente. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- SO:.
bre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
]9 Secretário.
É lida a seguinte:
01. n' 013/89 GSI.J.\
Brasilia, 6 de abril de 1989.
Prezado Presidente,
Comunico a esta Presidência que, aos
21-3-89, desliguei-me oficialmente dos -qua-dros do PDS, data em que re_solvi permanecer,
te~P:orarlaf!lente, sem filiação a outra agremiação partidária.
Outrossim, solicito a gentileza de V. ~ no
sentido de informar o fato aos órgãos ligados
às áreas Parlamentar e legislativa para que
seja feita a divulgação- na Imprensa através
do órgão competente desta Casa.
AproveitO a oportunidade para renovar a V.
~protestos de elevada estima e distinta consideração. - Senador Lavoisier Maia.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - O
expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunlcaçl10 que vai ser
lida pelo Sr. 19 Secretário.

Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I

Dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos
T odes são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes

É lido o .segui!lte

REQUERIMENTO

l'l"l95,-DE1989
NoS termos do-cirtigo 47, inciso I, do Regimenlo [nterno, requeiro licença para tratamento de saúde, no período de 12 (doze) a 18
(dezoito), conforme atestado médico anexo.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1989.Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Nos termos do art. 47, indso I, do Regimento
Interno, o requerimento, devidamente instruído com atestado médico, deve ser submetido
a votos presentes no mfnlmo onze Senadores
.no Plenário.
Passa-se, portanto, à votação do requerimento.
-~ votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida
a licença solicitada, retrocedendo seus efeitos
à data do seu recebimento.
O SR. PRESIDEN1E (Iram Saraiva) -A
Presidência comunica ao Plenário que, nos
termos do artigo 360, alínea .c, dO-Regimento
Interno, determinou a remessa de novos autógrafos à Câmara dos Deputados do Projeto
de Lei do Senado no 48, de 1989, de autoria
do senadorJOãO Menezes, por ter sido constatado erro manifesto na redação da ementa
da referida proposição.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Presidênda convoca sessão conjunta a reali~
zaN;e hoje, às 18 horas e 30 minutos, no pie~
nário da Câmara dos Deputados, destinada
à leitura da Mensagem no 51, de 1989-CN,
e à votação da Medida Provisória n" 42, de
16 de março de 1989.
O Sr. Monso Arlnos - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.

Brasília, 11 de abril de 1989.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Concedo a Palavra,- para uma breve comunicação, ao nobre Senador Afonso Atinas.

Senhor Presidente,
De acordo com o disposto no Regimento
. Interno desta Casa, indico o Seoé!dor Chagas
Rodrigu.e_s .J?-ªra P--ª-r:J:!cipar àa Comissão de
Constituição e Justiça como membro efetivo,
em substituição ao Senador Fernando Henrique Cardoso.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.
~ meus ·protestos de estima e distinta consideração. -Senador Fernando Henrique Car-

O SR. AFONSO ARINOS (PSDB - RJ.
Para uma breve comunicação. Sem revisão
dO oi-ador.) -Sr. Piesidente, comunico a V.
Ex" que sou obrigado a deixar O plenário por
algum tempo, porque devo comparecer à Comissão de Constituição e Justiça, a uma reunião de Frente Parlamentarista; à qual estou
convidado. Peço então desculpas a V. EX', mas
tenho que comparecer àquela reunião.
MÚito obrigado.

É lida a seguinte:

·------cudoso, l1der_do PSDB.

Art. s~
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Será feita a substituição solicitada

O SR. PRESIDEI'ITE (Iram Saraiva) -A
Presidência recebeu, no dia 12 do corrente,
requerimento de autoria do Sendor Jarbas
Passarinho, solicitando licença para tratamento de saúde, que será ltdo pelo Sr. 19 Secre-

tário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A
Pres.idênda defere a solicitação de V. Ex"
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro.
·
O SR. DIRCEU CARNEIRO - (PMDB
- SC Pronuncia o seguinte discmso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, começaríamos nosso pronuncfa-
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mento hoje, no Seriado, registrando um doeu·
mento do lnstiMq dos Arquitetos do Brasil,
que _é uma_ seção brasileira d_?l União Jntemadonal dos Arquitetos também ffiiada à Associação Pan-Americana de Assoc::iaçõ_es de Arquitetos e_ Membro do Conselho Ibero-Americano de Associações Na.cionais de _Arquite-

tos, da sua Direçã_o Nªclonal.
Este documento, cuja leltLifa queremos fazer, -

para deixar registrado nos Anaís do

Senado - , _é dirigido à população brasileira

e aos Poderes Públicos, aos Vereadores, aos
Prefeitos, aOs Parlamerit<;'!t~~l;_stadl!ais e

derais.

Fe-

Diz o documento:

À POPULAÇÃO BRASILEIRA E AOS
PODERES CONSTITUÍDOS

Srs. Vereadores, Prefeitos,_ Parlamentares
Estaduats e Federais:
._
- --.- O Instituto de Arquitetos do Brasil -:- IAB,
tendo em vista a urgência da implementação
e regulamentação dos dispositivos _d.,_ nova
Constituição relativos à problemática urbana
-quedizrespeito_diretamen_tea3/4dos_br8sileiros- toma públicas, em consonância c::om
as últimas marUfestações de_sell,_ Conselho Superior, as seguintes posições: -·
·- ,
1. Ao longo do atl.lal governo, a questão
urbana tem sido tratada c:;om absQiuto descaso. Da institutção de u_r:n Ministério_ do DesenvoJvimento Urbano e Meio Ambiente (Mbú),
transformado em seguida em Minístério da
Habitação e Urbanismo (MHU), chegou-se à
conformação inadeql,lada do Ministério da Habitação e Bem-Estar Social (MBES), tambéin
extinto, e por fim a dispersão dos aspectos
setoriais do deseiJvolvimento urbano (habitação, saneamento e transporte) por vários 6rgãos federais. É indispensável reafirmar a necessidade de instituição de um organi~r:no, a
nível federa~ para formular e coordenar, de
forma integrada e permanente, a Política Nacional de__Desenvolvimento Urbano.
2.---A.Constituição, embora tenha tratado
a questão urbana de fqrma insuficiente, do
ponto de vista do interesse popular - representado pelas 160 mil assinaturas que subscreveram a Emenda da Reforma Urbana fixou diretrizes tel_ey?Jntes que demandam agora seu desdobramento legislativo.
3. Assim, é de absoluta urgência a elaboração do Projeto de Lei d~ De_s.E:ovqlyimento
Urbano, previsto no art. l82 da C'onstituição,
de. maneira a estabelecer mecanismo indispensáveis para a gestãO urbo:1.na no âmbitq
municipal e regu1amentar a aplicação dos institutos de parcelamento ou edificação compu]sória, tributação progressiva e d-esapropriação
com pagamento em titulas públicos, previstos
na Constituição.
_
4. Por outro lado, a elªboração e implementação dos planos diretore_s_ te rijo qUe oco rrer de forma demo,.rrática, a_ssegwando mecanismos de efetiva participação popular, através, inclusive, de audiências públicas. Dessa
forma busca-se garantir todas as suas amplas
dimensões sociaís e políticas_atribuiclas na
Cr-nstltuição Federal, dificultando as tentativas
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de reduzi-las a simples condição de mercaEsse é um caminho que devemos s_eguir
doria a ser comerciallzada, ou de mero obstápara que o Senado Federal ou o congresso
culo burocrático_ ser superadO.
.
Nadonal possam ir criando as estruturas ne5.~ InSti-1.imento básk:O da pcHtica de decessárias a fim de corresponder_ às responsasenvoivi.rÍl_ento e eXpansã_o Urbana e tendo por
bilidades que assumiram através da Con,sti"ObjetiVO ''ordertar _Q pleno desenvolvimento
tuinte. Portanto, repito, realmerlte, é necessádas furiÇõêS sodãíS da ctdade e garantir o
rio que o Senado Federal e a Câniara dos
bem~estar de seus habitantes" os planos dtre~
Deputados se estruture01 de modo adequado
tCresJefã.Ojtue~comemplar, em horizonte de
para responder a essas grandes responsabimédi§~~-~o__ p~~~ ~-de forma int_egrada,
lidades assumidas por ocasião da Assembléia
todos os aspectos áa estrutura :uibafllHCircuNacional Constituinte-:·
lação, saúde, habitação, património hístórico,
-Enfrentamos um problema crcinico t:rú_se
meto- innbiéitte, -dentre outros) ·estendendo
tratando de informações, fluxO de inforinaSuã ã.ôiâflgêilda as ãreas previSíveis de expan- çõéS, detnõcratização das informaçõeS. Todos
são urbana e áreas nãO urbanizavets.
_95 pafs_es que tiveram regime autoritário aca..,
_--Sãô esses ·-as 'PrlnCíÇiiós elementares que batam tendo essas deformações como conseentendeffios devam -ser conSagrádos no proqüência.
cesso Iegisl8tfvo, corito forma de assegUrar
o Executivo; que ·na regime aUtoritário se
as condições institudc:mais que permitirão, à
transformou eni. um poder quase que único
:ROpulação urbana, S!Jperar a constante degra~ do País e centraJi:ZoU todas as decisóes e infor_ daçãó da qualidadedeYidaurbanaeaadoção mações, prinCtpáimenie as de sua geração,
d~ polí~c:_as públiCas que revertam tal precesnão permitiu, nesse período, que a SoCiedade
so.
_ __
_ .
J:rr_asileira tivesse acesso a_ essas informações;
O Instituto de_ Arquitetos do Brasil, ciente não permitiu que o Corigresso NadÔ~I tivesae:-~ü_8_fe5P_oqSaDnidade co'!l-0:-entl.dade que
se acesso a essas informações e, portanto,
con~~ega profissionais da área de Planejautilizou-se única e exclusivamente das infor~
-rnen~ _OrJ:_ano e do Urbanism?, nesta _hor?mações que gerou ou que pôde armazenar
qu_e antecede a reg-Uiamentaçao _da Cõnsti~ para manter o seu esquema de poder a toda
tUição_F~eral recém-promulgada, mantendo
·prova, inclusive da sociedade.
·süã-t:raâlção de integração e comprorriisso
-De modo que, no advento da democracia,
com ·os legítimos interesses populares, calo- é absolutamente necessário que se faça uma
· ca-Se-..,-maJs urnã." vez ·na-1Uta-- pela lmplemen- democratização dessas i.nformações, que o
--fãç:ãO téal das conquístas constitucionais, fun- Congresso tenha acesso a essas informações
e, para isso as coloquem à disposição da sodamenta~s na busca da qualidade de vida do
·povo brãSüeiro e da realização--de seu grande ciedade brasileira - se não houver outros
meios mais adequados e mais facilitados, nós
destino como nação democrática
Brasllia, 4 de abril de 1989.- Primeira Reu- deveremos utilizar inclusive o proces_so -~om·_
·ruão da.Direção Nacional do IAB --Gestão pulsório da lei, para que se obrigue os gerado89/91 - cbin OS Presidentes dos Departa- res, os produtores de _informações -, pois
·mefitõSESl.aâuals do Instituto de Arquitetos é um direito do cidadão, da cidadania e particularmente do Congresso Nacional.
do Brasü.
- Temos no Brasil no Executi~o em tomo de
_ -~e çoOSen1o-SUperiOf,
reiuiiu em
500 computadores que armazenam diaria~rasíliã., teve a oportunidade de-marcar audiê!lciã j_ulitO ~-~~ídê!!_~J~ .do ÇongreSSO Na- mente milhares de informações que são multo
c!onal. .O~ _!_epresentantes Ços Estados da Fe- necessári~ para o desempenho do CongresderaçãO-talnl:iéiTI tíverarri-Uina iiUdiência, ex- so Nacional-, mas não temos acesso a sequer
pondO: a preocupação do Instituto doS ArC{ui- meia dúzia dessas informações, o que nos
te tos. Forãtií também recebidos pela Presi- dificulta no exercício do nosso poder, porque
dência- dista Cã.Sã:, ·o Senador Pompeu de não temqs o acesso a informações impor.
S_ousa e este Senador que ora vos fala, que t<l:ntes para o nosso desempenho.
Temos que elaborar as lets básicas de de--f~r~.m teStêffiuitfias da preocupação desse
Instituto em relação ao desdobramento da senvolvimento do País; quer na área da agriparte iristilucioilal que cabe ao Congresso Na- cultura;_ quer na área da economia; quer na
_çibnàl às
Legislatj\ras Nacionais esta- ~.área dps -ira,n:;p~rtes;· cluefna área urbana, em
belecererit, inedlante teis qiie deVerãO prOduzir diversos setores.- passando- peta Previdência
aqui num futuro Pr6xin1o. ·
·
Soc;i_ãl; passando pela política salarial; pasS-an__ Tjvemo~_tarnbém a oportunidade de salien- do por uma série de compromissos que são
tar o inteÍ"esse que -o SeTiãdo tem em criar competências do Congresso N_acional.
um verdadeiro banco de dados com os recur· Não terTios informações neCessárias para
sos ma_ls modernos da inforinática, e que seria próduzir.léls que estejam à""âltura da nossa
· o repositóriO de informações ligadas à questão _realidade, portanto, faz-se necessário que teurbana; ~nto alimentado pelos organismos nhamos acesso a essas informações; acesso
da sociedade, especia1mente o Instituto dos .qlle- _é:.difiÇWtado pelo Poder Executivo, Q1JanAr_quitetos do BraSil; as OrganiZações de En- do se propõe um cOnvênio, exige-se do Legisgenharia ou do CREA. ou de outras organi- latlvo mais do que ele pode dar, e restringe-se
zações que têm interesSe nessa área; alimen- ao ináximo tUdo aquilo que se oferece em
tados, também, pelo próprio Parlamento, onde troca. E n6s não temos condiçãQ - e nem
esses dados fic~am disponíveis para a sacie- é o papel do Legislativo - de constJ."tuir ou
_9<.lde b~_SUeira.inteira, que quisesse consul~ .. estabel~cer os institutos ~ qs 9rg~ismos que
tá-los e utilizá-los.
sistemqti_zanl OU Próduzerri aS informações.

a

que Se

e· casas
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O Executivo tem~ ·em todas as áreas, instib.ltos de pesquisas, de estudos, de planejamento
e de produção de informação, que são necessários para o desempenho do EXecutivo.
O Legislativo não concorre nem em n(mlero, nem com essas condições. Portanto, ele
tem o direito, para exercer bem o seu papel,
de receber todas essas informações para, sis-

tematizando-as. poder implementar os seus
projetas. É absolutamente necessário que se
faça isto em nosso País.
VISitei quase todos os Parlamentos europeus para estudar essa questão. Verifiquei que,
nos países onde_ o povo já não tem nem lembranças da existênda do último 99vemo autoritário, o fluxo _das informaÇões é absoluta-

mente nOrmal. Em tomo de 80% das informações geradas pelo Executivo passam diretamente ao Legislativo sem serem provocadas.
Dos outros 20% uma parte vem poi- re"querimento, por provocação do Parlamento, e uma
pequena parte são os segredos de Estado,
dados ou informações Secretas, que têm um
tratamento todo especial. Mesmo assim, não
são inacessíveis.
Por outro lado, visitei também Parlamentos
que tiveram regime autoritário há quarenta
anos, como é o caso da Itália, onde, até hoje,
se encontram seqüe]as daquele perfodo; onde
o EXecutivO, mesrrio que seja exercido em
sistema parlamentarista de governo, ainda
tem um certo resquício e retém informações
em número e percentual bem maior do que
em outros países, como a França, por exemplo, e que são necessários provocar para chegarem até o Parlamento.
De modo que nós, aqui no Brasil, saídos
há muito pouco tempo do regime autoritário,
precisamos tomar as medidas legislativas necessárias para que possamos realmente ter
as informações indispensáveis para o nosso
desempenho, -que é um direito de cidadão
e uiií direito muito inaior dos representantes
da cidadania nadonal, aqui neste Parlamento.
Isto para dizer e justificar essa proposta que
queremos implementar junto à Comissão que
deverá tratar da questão urbana, começando
por armazenar as informações relativas a este
~ter nas Comissões e que fiquem à disposição na memória dos computadores do Congresso Nacional, para toda a sociedade brasileira.

tinha - o qUe é uma questão cultural brasileira.
Qual não foi a nossa_ perplexidade quando
o Governo José Samey, ~e d!sse assumir
todos os c9mpromissos do Presidente Tancredo Neves, ao longo dos anos e prindpalmente nesta parte flllal do seu Governo, extinguiu um po-r um desses instrumentos que
achávamos indispensáveis para o Poder Público enfrentar o desafio da qUestão agrária, da
ques~o urbane!! e da questão tecnológica do
nosso Pafs. Todos eles não tem solução satisfatória na estrutura adminsitrativa do Executivo. Particularmente a questão urbana, como
bem demostra o documentos dos arquitetos,
que está disseminada por um nlÍmero enorme
de organismO da Administração Federal, não
tein uma coordenação, não tem uma política
adequada e, !!eguramente, por se tratar de um
asSunto que envolve diretamente 72% do povo brasileiro, e um desafiO de ocupação territorial enorme; isto é, 72% do povo brasileiro
está em 3,5% do tenitório, que é a parte urbana do Pafs, bnde temos uma outra parte do
território, mais da sua metade, que se compõe
da região ~azônica_ e parte do Centro-Oeste,
com uma popu1ação que não alcança 2 habitantes por 19'n2 ; e_ temOs a outra parte, com
mais d_e 250_ habitarites põr krrt:
Os serviços in(ra~estruturais das cidades
deixam multo" a desejar. Conhecemos a questão habitacional, que não tem politica e não
está resolvida; a questão dos transportes, que
roi ainda mais uma contribuição negativa que
deu o Governo ao extin9Wr a EB:TU; a questão
-do séneatnento; a questã_o dos serviços, de
modo geral. Ess8 questão não tem nenhum
equaCionamento que não propide qualquer
perspectiva _de solução a média e longo prazOs, ·que são OS tempos adequados para se
tratar dessas questões.
_De_ modo que .deixamos esse registro, essa
preocupação, porque não podemos ignorar
a extinção desses órgãos, mal feitas, sem uma
justificativa adequada e seJll criação de novos
organismos cap~zes de responder a essas
questões.
O Brasil tem necessidade de planejar o seu
crescimento wbano, a sua distribuição especial, e, portanto, este Congresso, o Senado,
partlcula_rmente, deverá, ter preocupações nesse sentido e estabel~cer as leis necessárias
para que ~ possa equacionar, pelo menos
do ponto de_ vista legaJ, jurídico, essas questões, que são desaflOS pelos quais o nosso
Pais não vai alcançar o seu desenvolvimento
sem superá-las.
Eram essas as considerações que n6s queríamos fazer, neste momento, no plenário do
Senado Federal.
Nosso .39-radeci-méntõ à Meta e aos Srs.
Senadores. (Muito bem!)

Queria também manifestar a preocupação
que creio ser de toda esta CaSa e do Parlamento brasileiro, relativa ao trato que vem sendo dado à questão urbana em nosso· País.
Com o início deSte Goverho de transição,
que foi liberado pelo nosso saudoso Pre.sjdente Tancredo Neves, argumentava-se e colocava-se ao desafio deste Govemo, que propunha ao nosso Pal's um caminho para chegarmos à democracia. uma série de instrumentos para enrrentar os'desafios dos probleO SR- PRESIDEriTE (Iram Saraiva) mas brasileiros, tais como a questão urbana,
a questão tecnológica e a que-:stão fundíária, Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso
só para dizer esses três. Para cada um deles Camargo, corria Uder do PTB. S. Ex" disporá
foi criado um ministério, no sentido de hierar- -de I O minutos..
quizar na estrutura administrativa do Estado
O SR- AFFOI'ISO <:AMARGO (PTB a importância que cada um desses setores PR. Como Lider pronuncia o seguinte discur-
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so. Sem revisão do orador.)- sf. Presidente,
Srs. Senadores:
-- Quero, durante este pequeno período de
_!~po, analisar a questão salarial e peço, inclusive, a atenção da Casa, ÇrincípalrOente das
Uderanças do PMDB e do PFL, porque julgo
(fue é um assunto· da maior Qravidade.
Promulgamos uma Constituição que, sem
dúvida alguma, é uma Constituição trabalhista, porque falta nos seus Princípios Fundamentais, no art. 1~. item IV- "Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa" e, "na
Ordem 'Económica e Financeira'' repete que
a ordem económica é fundada na valorização
do tabalho humano e na livre inidativa.
Tenho, aqui, alguns dados conhecidos de
todos, com· relação à participação do salário
e do trabalho na renda nacional, que vem caindo gradualmente: em 1970, era de 40,72%
e a estimatiVa de 1988 é de 35% , menor que
pafses comO Venezuela, Costa Rica, Argentina
e já práxima da Colômbia.
POr outro lado, enquanto cai a participação
de trabalho na renda nacional, todos sabemos
dessa perversa curva que faz com qUe os 1O%
d_a maior renda- os que g,!!tnhavam em 1960
39% da massa salarial - hoje ganhem
47,50%; os 50% de menor renda, que percebiam 17,40% da renda salarial nacional, em
1986- são dados.de 1986- percebem apenas 13.50%. Ora, a prevalecer esSes núm-eros,
com uma ConSt:ituiçào trãbalhis~,_ a permanecer essas curvas, estaremos vivendo a maior
mentira nacional, O?.~ ~;.:er, uma COnstituiÇãO
que se propõe trabãltlísta e um arrocho salarial
que é evidente, todos nós conhecemos.
. No mOmento vivemos. o seguinte dilema:
a Nação perplexa assistiu, na semana passada,
o Congresso Nacional manter o veto do Presidente com relação ao aumento do salário mínimo e esta semana - não discuto o proble-ma da Justiça com relação aos rundonários
dos Tribunais Superiores- rejeitar o veto que
o Govemb apôs aos saláriOs dOs servidores
dos Tribu_nais.
__ __
Vivemos uma outra contradição. Ã ConstituiçãO fa1a claramente, quando se refere ao
salário mínimo, que o salário mínimo, fixado
em lei, deve ser o~eto_de uma lei, tendo sido,
inclusive, o último salário mínimo estabelecido
por decreto.
Ocorre qi.le vivemOs nessa apatia genefãlizada.Há uma apatia nacional - todos sabemos disso. A Nação considera que as Casas
do Congresso Nacional e!."tão agindo com lentidão e ficamos impregnados peJa apatia nacional, e vem se aproximando novamente
mais uin mês. O salário mínimo foi fiXado,
em janeiro, NCz$ 63,90; ficou, em fevereiro,
NCz$'" 63,90,- quando há uma inflação, reconhecida pelo Governo, de 3,6%, ficou em março com a mesma fiXação; ficou em abril com
o mesmo valor, quando houve em março uma
inflação de 6,09%, atestada pelo Governo.
Evidentemente, n~o quero dizer que seja
o texto fanai, porque é para discussão da Casa,
-·mas quero registrar a urgência de examinarmos isso, porque o salário mínimo deve ser,
pela Constituição, fixado em lei, Por ISso, encaminho- à Mesa um projeto que f001 o valor
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díamos que os Partidos Majoritários da C~a
colabarassem para que este projeto pudesse
ser cotoCadoJJ-f! Ordem do Dia, para aparecer
minha cabe~. e , multo menos, um número - em plenáriq na próxima semana. Caso contráriO, nâo vamos consegUir.
demagógico. Não pretendo, aqui, fazer média
com o trabalhador de baixa renda, apenas preO Sr. Ronaldo Aragão - O posicionatendo que' discutamos o assunto para cumprir
mento do_PMOB_já foi çolocado naC(l,lela ocaa nossa p~rte no Congresso Nacional, que
sião.
é a de fixar as leis.
O SR. AFFONSO CAMARGO- PeifeiOs N.Cz$. I2o,no se baseiab-1 no seguinte
tamente, tenho certe-za que vamos continUar
rdciocínio: o. GoVerno F·ederal, publicamente,
com_ e5Sã integra_ção, pois _todos queremos
disse que pretendia, no final do seu mandato,
que õ tiãbãlliaaor de baixa renda tenha o seu
elevar o salário mínimo a 100 dólares - iSSQ
salârfo reajustado c:_orri justiça.
foi publicado por jornais, portanto, fOi um
do salário mínimo em NCz$ 120,00; nO prOxi-

mo dia 1~ de maio. Este -não é um número
cabalístico, não é um número que veio da

compromiss_o público do Govemo FederaL

O SR. PRESIDENTE Oram Saraiva) -A

Então, eu peguei o va1c:•r de NCz$ 100,0 _em Mesa comunica ao nobre orador que o tempo
janeiro, no início do Plano Verão, corrigi pelos de V. EX está esgotado.
IPC de fevereiro e março e pela estimativa
O SR. AFFONSO CAMARGO- Então,
de variação do IPC: e_m abo1 e chegamos a
agradeço, Sr. Presidente, e acredito que este
este valor de NCz$ 120,00. O que pretendeé .um assuôtO tão -impOrtante que voltarei a
mos? Que o salário mínimo, no decorrer Qo
ano de 1989, seja equivalente aQS 1OQ_ dólares ele, na próxima semana.
que o Governo disse que iria alcançar no últiO SR. PREsiDENTE (Iram Saraiva) mo ano do seu mandato.
. Córtcedo_a palavra ao nobre Senador Senador
Então, parec:e-me que seria um_ vâior exeMarcondes Gadelha, que falará como Uder.
qüível. É evidente, se pegarmos os valores do S. EX' dispõe de 1O minutos.
Dieese ou os valores necessários, como consO SR. MARCONDES GADEI..HA (PFL
ta na Constituição,- para que a famüia possa
- PB. Córil.o Uder, pronuncia o seguinte dis~
satisfazer suas carências vitais básicas, como
curso,) - .Sz:. Pre_sidente, Srs. Senadores, é
diz aqui, é _claro que NC~$ 120,00 não dariam.
Mas não adlanta_tambérn prop~>rmos um valor para uma cori1u.rúcação urgente: A natureza
foi muito rude com o meu Estado n~sses ú_lti_.
que vai acabar sendo vetado pelo Governo
mos dias .. As ~h\JYE~S .ton:e[ici~i~ q1.;1e desabae sendo, também, mantido o Veto no c;pngre_sram sobre a capital paraibana trouxeram deso. Eti.t:ã;o, a proposta é de um valor que o
. __ ..
Governo eticamente n~o deve yetar, porque sespero e morte. . _.
.O quadro, neste momento é desolador: inúnós vamos conciliar o nosso dever Q_e Conmeros _ba_írros _completamente afagados, cagresso, de aumentar substancialmente o salário minimo, dando condições a que o Governo -sas destruídas, 02ntenas de famUia$ desabrigadas e, o que é mais 9rave,
salétq trágico
cumpra o compromisso que assumiu com
de 36 mortos até o m.P_tn~ntq, pçrque não
a Nação brasileira.
.sabemos daqui por díarlte a quanto irá esta
O Sr. Ronaldo Aragão - Permite-me V.
contabilidad~ tr~gica, Porque é possível que
Ex" um aparte?
eXiStam ainda pessoas _so.terraàas por ton~la
das de lama, escombros e debris_. Há um pâni·
O SR. AFFONSO CAMARGO - Com
co instalado O;:!! pCipulação, neste momento,
todo o prazer..
- -ein' função não sô_ do que aconteceu, mas
O Sr. Ronaldo Aragão- Reportando-me
do que pode advir. Há expectativa -sombria
ao início do pronunciamento de V. Ex", quando
de- _epideniiáS, Comó seinpre liéssas ocasiões
chamo a atenção do PlvU)B, eu quero recqrdar
se instalam, particularmente, a_leptospirose.
a V. & de que, na votação da sessão do Con·
.~As_ chljvas arreí!'!cei~ \IITI.PbucO_ na~ últiM
gresso Nacional o Uder do PMDB no Senado _rnª-s ho~:as, m~ não há indíci()S_de_ que esta
Federal se posídonou contra o vetq do Presi·
situ~ção se" oiAOt~"ilba, Poiqutinto riõs nos endente da Repúbllca, tanto no Senado Federal
contramos no início çl~ estação. das chuW:s
quanto na Câmara dos Deputados. Portanto, na-e-apitai paralbana, aquela estação que nós
essa atenção _que V. Ex- pede do PMDB ele
do Nordeste chamamos de inverno. Há uma
já o fez quando se posicionou contra o veto
perspectiva de agravamento, há wna perspecdo Presidente da República, na ocasião em
tiva de ·que esS<i$ çhuvas possam se intensi·
que_ se estava votando o salário mfnimo. Era ficar nos pró>qmoS dias..
·
só para registrar o nosso posfcionamento.
Estivemos mantendo c:ontato ®m inúmeros órgãos do Governo, pedindo apoio e assisM
O SR. AFFONSO CAMARGO- Agratência neste quac;tro cje ca]arnid~çle pública
deça muito a colaboração do Senador Ro~
naldo Aragão, porque me_ c:lá a oportUnidad~ Já explfCito, jã-ftãfiCi:!mente eStabelecido, e tive·
mos palavras de c_onfortQ do $r. Mini?tro da
de dizer que a atenção que eu pedi não é
Previdência Social, que_ se prontificou a exarTiipara o que aconteceu para trás mas, sim, do
que deve acontecer para a frente. Para c::onse· r:tar _a possibil_idàde de um ~Waii6 etTiergencial.
guirrnos, em tempo h"3bil, levar ao Palácio uma f[~emos a promessa" do Sr. Ministro do Interior
~e enviar um obserVador para examinar in loco
proposta como esta, evldenteO)ente, ~o con~
seguiremos isso, a· não ser com a concor· eSia~SifuaÇãã----e:razer uli) -~ãfõriõ detalhado
dância e o apoio do PMDB e do PFL, porque Coin- prOposta de sugestões e soluções que
dia J9 de maio está chegando e nós preten· o momento requer. Tivemos a confUlllação
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da Secretaria Espédal de Assuntos Comuni·
tários de que na próxima semana também
o próprio Sr. Secretário P.roença estará desJoM
cando-se à ParaíDa, para socorrer e crtar me~
cani_smos de apoio às populações atingidas
pelo flagelo.
.
SI". Prestdente, neste momento, gostaríaincis- de reiterar este apelo às autoridades e
ao Senhor Presidente da República, de uma
forma muito especial, muito particular, para
que efetivamente medidas s~jam tomadas e
que o socorro não tarde, nãp demore, não
venha a destempo. Não é demais, também,
neste momento, invocar a solidariedade desta
Casa, para pedir o ·apoio dos Srs. ÇóngresM
sistas e a, atenção de_ todos para o que se
passa, neste momento, na Paraíba.
O Sr. Ney Maranhão Ex' um aparte?

Permite~me

V.

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex-, nobre Senador Ney Maranhão.
-0 Sr. NeY.--MÜanhão- Nobre SenadÔr
Marcondes Ciadelha, o que V. Ex!' está descrevendo sobre_ o que se passa no valoroso Esta·
do da Paraíba, na Capital JoãO Pessoa,_a, mesma coisa está ocorrendo e1n Pernambuco, na
ddade de Recife'. Portanto, como Senado(" de
Péinãmbuco, tehho__ c_erteia -absoluta de que
este assunto que V. EX.--fiaz- heste momento
é de grande importância P<fra resolver o problema do sofrimento dessas populações, dessas duas capitais. Portanto, a I!JJnha soli4arie~
dade, e tenho certeza de que o Governo Fede·
ral, na pessoa de V, ~. da maneira como
V. Ex" está descrevendo, tomará medidas cabf·
veis, o mais rápido pOssível. É a minha solidariedade, neste instante.
O SR. MARCONDES GADELHA Übri9ado _a V. Ex~, nob~ Senador Ney Maranhão. E quero estender o meu apelo de ajuda
também para o nosso vizinho irmão Estado
de Pernambuco. Conheço aquela situação de
Recife porque _morei na cidade durante mais
de seis anos, enquanto estudante, e via a fre·
qüência como Recife _er_a aj:ingido por esse
tipo de calamidade, talvez por se encontrarem
çl~terminadas áreas da Capital abaixo do" nível
d.9 mar, a facilidªde __c__oni qu_e aqueles_alagados
recebem água dos rios que transbordam· e,
~mbém, a confluência com braços de mar
fil.zem do Recife uma cidade extremamente
vulnerável às enchentes, a- esse tipo de calamidade.
A Paraíba, João PesSoa em particular, não
tem muita experiência com essa situação, não
tem lidado muito com esses_ reve$es, talvez
pela sua situação priVIlegiada em relação ao
nível do mar. NO entanto, riobre Senador Ney
Maranhão, desta vez, quero crer_ que todo o
cálculo, toda a sitação que podíamos imaginar
de reflexos sobre a vida d~ comunidade pesM
sbense é InsignifiCante diánte dà trágica reali·
dade que estamos vivendo neste momento.
Somos sóc:ios do mesmo infOrtúnio, somos
-irmãos da mesma desgraça, neste momento,
e- temos que juntar os nossos esforços, as
ríossas vozes, no sentido de c:omover a solida·
riedade nac:ional9ue, neste momento, invocaM
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mos, reclamamos, sem nenhum constrangimento, nobre Sena9-or, pela convicção que
temos de que é difícil, neste momento, esses
Estados se erguerem sozinhos, diante do que
já existe e da ameaça de novas catástrofes,
que são iminentes, nesta hora.
O Sr. Humberto Lucena um aparte?

Permite V.

EX;

OSR. MARCOriDES <JADELHA-Ou·
ço

V. EX', nobre ~Se?iàdor Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena - O discurso
de V. Ex" é muito opOrtuno e vem, mais uma
vez, comprovar que o Nordeste está permanentemente sujeito a essas intempéries da natureza. Ora é a seca inclemente ~om todo o
seu cortejo, dificuldades que nos levam à fome

e à sede, ora é a irregularidade do inverno
ou a chamada "secaVerde", que também de-

sorganiza a ecónomía-regional. ora são as enchentes como ag-ora ocorrem não apems na
Paraíba, o nossCi Estado, como em outroS Estados da nossa sofrida Região. Junto. o meLf

apelo ao de V.~. no sentido de que as autoridades do Governo Federal, responsáveis sO~
bretudo pelas ações do Ministério da Saúde;
do Ministério da Previdência Sociãl e do Ministério do Interior, agilizem providências para
prestar a mais urgente e eficaz assistência às
vitimas dessas enchentes, não só em nosso
Estado partkulã.rmente, em João Pessoa, mas
nos demais Estaaos nordeStinos. Ainda hoje
a imprensa do País noticia que cerca de 30
pessoas morreram soterradas em deslizamentos de barreiras nas favelas localizadas na periferia da Capital paraibaaa. Sei de medidas que
estão sendo tomadas pelo Governo do Estado.
Entretanto, a braços com a crise financeira
que V.~ bem conhece, não dispõe o Governo da Paraíba de recursos indispensáveis ao
socorro pronto e adequado aos flagelados das
enchentes. Queira, portanto, V. Ex" receber a
minha solidariedade ao seu pronunciamento
e a certeza de que estárei ao seu lado cobrando
das autoridades do Governo federal a necessária assistência aos paraibanos e demais nordestinos, afetados por essas enchentes.
OSR. MARCONDES <JADELHA-Mui·
to obrigado a V. EX', nObre_ Senador Humberto
Lucena.
Quero consignar o zelo, o cuidada que o
nobre Senador Humberto Lucena tem sempre
demonstrado ao longo da sua vida pública
em relação as nossas populações mais pobres, mais carentes, do Estado da Paraíba e
que neste momento são, justamente, as mais
atingidas.
Sei como essa calamidade o âtinge também, no fundo da sUa sensibllidad~ e sei que
S. Ex" não vai regate-ar esforçõs nesta luta que
é de todos nós, não apenas minha, de V. ~
e do Senador Raimundo Lyra, mas de toda
a naclonalidade porque, quando um membro
da Federação padece, todo o _organismo social do Pafs também sofre.

O Sr. Jamll Haddad um aparte?

Permite V.

~
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ç_Õ V, Ex', nobre Senador Jamil Haddad, com

A matéria ficará aguardando, na Secretaria
Geral da Mesa, a instalação das Comissões

muito prazer.

Permanentes.

O SR. MARCONDES <JADELHA- Ou·

O Sr. Jamil Haddad - Nobre Senador
Marcondes Gadelha, V. Ex' pode ter a certeza
de que aqui estaremos nos solidarizando com
a lu~_ encetada pelos representantes da Paraíw
ba nesta Casa, neste momento triste em que
vive o poVo paraibano. Esperamos até que
nã6 ói:oriC!. com o povo da Paraíba, com a
popuJação paralbana, o mesmo que ocorreu
nas enchentes do Rio de Janeiro, porque aqui,
-Várias vez.es, votamos créditos para a resolução de prC)blemas relacionados com aquelas
enchentes e, infelizmente, até o final do ano
passado as verbas não tinham sido liberadas.
Esperamos sinceramente que possa o povo
paraibano receber a ajuda e a solidariedade
do Governo como um todo, porque acima
dos Estados existe a solidariedade da Nação
brasileira. Aqui me congratulo com V. Ex', na
oportunidade em que faz esse pronunciamento, e-sperando que V. Ex• consiga levar o Governo a cumprir, na realidade, uma obrigação
que tem para com a população nesses momentos _graves.
O SR. PRESIDENIE (Iram Saraiva) -A
Presidência solicita ao nobre Senador Marcondep _Çiadelha que conclua, porque o seu tempo
está encerrado há dois minutos.
O SR. MARCONDES GADELHA Conduo, Sr. Presidente, agradecendo ao Senador Jamil Haddad a sua solidariedade, agradecendo a todos os colegas do Senado pela
atenÇão e, tenho certeza, pelo envolvimento
que no íntiino têm com este drama que estão
vi\rerido os paraibanos na hora presente.

Reitero o meu apelo às autoridades, pelo
apoio, neste momento, e por um trabalho para
a previsão, sobretudo de prevenção pelo que
possa acontecer de ora em diante, porque,
como disse há pouco, estamos apenas no iní·
elo do invemo na Paraíba e as perspectivas,
Sr. Presidente, são extremamente sombrias,
sobretudo para as populações menos favore#
ddas. Quero me referir, ainda, Sr. Presidente,
infelizmente, a um tema cfe dor, também a
um tema de pesar, ao passarnento, ontem,
do ex-Ministro da Fazenda Dílson Funaro, nos~
so fraternal amigo, figura respeitada e querida
da Nação inteira.
Mas, a este respeito o nobre Senador DivaJdo Suruagy trará à mensagem de pesar e de
solidariedade para com a famíl.ia, em nome
do Partido da Frente überal.
Muito _obrigado a V. Ex', Sr. Presidente. (Mui~
to_ bem!)

O SR. PRESIDENIE (Iram Saraiva) -A
Presidência recebeu a Mensagem n" 84, de
1989 (n"' 155/89, na origem), de 13 do corrente, pela qual o Senhor Presidente d_a República,
nos -termos do art. 52, inciso V, da Constituição, solicita autorização para que a União,
através do Ministério da Aeronáutica, possa
contratar operações de crédito, para os fins
-qUe especifica.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. J9 Secietáiio.
-

é: lido o seguinte
REQUERIMENTO
N• 196, de 1989

Requeremos, na forma regimental, e de
acordo com as tradições da Casa, as seguintes
homenagens de pesar pelo falecimento do exMinistro da Fazenda, Dilson Domingos Fu~

naro.
a) inserção em ata de um voto de profundo
pesar.
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1989.Dirceu Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Es~
te requerimento depende de votação em conjunto, em cujo encaminhamento deverão fazer
uso da palavra os Srs_. Senadores qUe assim
desejarem.

O SR. PRESIDENIE (Iram Saraiva) Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu
Carneiro.
O SR. DIRCEU CARNEIRO (PMDB SC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presldentef Srs. Senadores, queremos,
aqui no Senado Federal, expressar o nosso
pesar pelo falecimento de uma das figuras
mais impressionantes que conheci e que participou ativamente do período mais recente do
cenário político brasileiro.
Dilson Funáro foi uma figura qUe encheu
de dignidade a sua passagem pela administração pública do nosso País. Dono de exemplar honestidade, foi um líder desde o tempo
estudantil, firmando--se na sua caminhada, e
teve no Ministério da Fazenda um de seus
pontos de mais alta dignidade.
Dilson Funaro sempre defendeu a divisão
da rert~a. e em todos os seus debates _sempre
procurava apontar a possibilidade de se desenvolver, de se crescer eoonomlcamente e,
ao mesmo tempo, dividir a renda Foi neste
rumo que implementou o Plano Cruzado, foi
neste mesmo rumo que, no bojo desta política,
decretou a moratória.
Dilson Funaro apenas teve uma dificuldade
nesse aspecto. Foi a de ter uma personalidade
forte, -ser um rriinlstrO}orte a servir a- um foverno fraco. Foi a fraqueza do governo as pres·
sões dos !obbies financeiros internacionais
aqui representados que derrotaram a proposta
de moratória e que foi uma das mais competentes que tive oportunidade de acompanhar,
porque não permitiu nenhuma retaliação ao
nosso País.
Todos nós conhecemos as ameaças do exsecretário de Estado norte-_anlericano Me Namara, que apontava os países subdesenvolvidos e devedores, e que se, por acaso, ___se
encaminhassem para esse lado, seus bens seriam expropriados, os aviões seriam seqO:es~
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são pelo.Senador Dirceu Carneiro, Já era um
idealista e já era um homem decidido, de profund" .~_o_nvicção religicfsa e profundamente
preocupado com o interesse social. Mais tarde,
O SR- DIRCEU CARNEIRO- N6s agraDflson Funaro foi Secretário do Planejamento
decemos a intervenção do Senador João Medo Governador Abreu Sodré, em épocas somnezes, e deixamos o debate das questões políbrias, pelo menos para mim. Eu, que me entico--partidárias para-u-ma outra oportunidade,
contrava em posi'ção opoSta ao Governo, perque até podemos deixar tratada. Mas hoje, eviseguido, expulso da universidade, organizei
dentemente, o mais importante é tratar-se da
um centro de pesquisa, o_ chamado Cebrap.
questão dessa personalidade que, sem dúvida
Dílson Funaro, apesar das dificuldades do monenhuma, marcou época na história da Repúmento, serycj.o homem do Governo, foi um
blica pelo seu ideal de mudança e de justiça.
dos primeiros -qu~ PerinitiU que houvesse Uma
Dflson Funaro foi o que os-goVemõS pieclsaffi certa abertura entre essa organização de pesser: ousado. Ele enfrentou o desafio e estabequisa, então privada, e a Secretaria dO Plánejaleceu as linhas básicas para a mudança que
mento, para permitir que um grUpo, -razoável,
esta Nação há tanto tempo luta para alcançar
quanto ao seu tamanho e bastante conhecido
mas que, infelizmente, ainda não alcançou. mais tarde no Brasil, de pesquisadores pudesEstas figuras ldeãlistas qUé Sê lamenta Sejáin
se SObreviver._ Dílson tinha, _portanto, posição
poucas -,-deveriam ser tantas- servem sem- _ de-_m.a.ependéncia e não aceitava as persepre de exemplo. Dílson FuÍl<iro fOi um en'ipre- guições que ocorriam na época.
sârio bem-suCedido, foi um Ministro bem-Su- _ _Feito PreS:idente- dO BNDES e depois Miniscedido: foi um cidadão, um brasileiro digno.
tro da Fazenda, sabe- o Presidente Samey,
Portant?, o nosso prôpositO. Muito obrigado.
quai1do eu ocupava a função um pouco honorifera, de pouca eficácia, de Uder do Governo
O Sr. Sen. Iram Saraiva, J? Vice-Preno Cong-ressO, sabê o P-residente Samey que
sidente deixa a caáeiféJ da Pres!dêncÍil que
eu jamais interferi na designação de qualquer
é ocupada pelo Sr. Sen: Nelson Carneiro,
ministio. No dia _em que foi demitido o Ministro
Presidente.
Francisco Dornelles, eu estava em São Paulo
O Sr. Sen. Nelson Caineiro, Presidente, e havia o rumor de que Dilson Funaro poderia
deixa a cadeira da Presidência que é ocutomai--se MinistrO. EU esiaVa c6in O Dr. Abílio
pada pelo Sr. S~n:.- Pompeu de Sousa ·binlz- quandO soube disso. A única vez que
39 Secretário.
· · - ·
falei __com_o Presidente a respeito de alguma
coisa que uhrapaSsaVa ci meu âmbito especiO SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa) fico, aqui, foi para dar o meu testemunho ao
-Concedo a palavra do nobre Senador Fer- Presidente Samey - d~sn~essário, pois o
nando Henrique Cardoso;
Presidente De·m o conhecia - de que o Brasil
estaria muito bem servido se o escolhido fosse
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARo Ministro DíJson Funato. __ . . _ .
DOSO (PSDB- SP. Pronuhcia o seguinte
Não fui dos que, aqut neste plenário, estivediscurso: Sem revisão dO Orador.) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres,_ peçp ~ palavra, neste _ram_sgmpre ao lado das posições do Ministro
Dflson funaro, em vários momentoS da políinstante, para apoiar e hipotecar também minha solidariedade à proposta do Senador Dir- tica e<:oriômica do Brasil, apesar de todo esse
pass.idCI do reSPeito- q-ue lhe devoto. Mas
ceu Carneiro, de que este Senado reverencie,
posso dizer a V. EX'~ noma comissão do Senahoje, expressando seu pesar, a morte do ex-f.>Udo, em ma_io, posteriormente à decretação do
nistro Dilson Funaro.._erovaVeinlente, de todos
os Senadores, terei sido eu aquele que mais Plano Cruzado, o Ministro Funaro declarou a
de perto conheceu DílSon Furiai"o, e há mais todos nós, ~ os registres estão aí para comprovar - que- ele acreditava que o congelatempo. Suponho que' fuí ârii196 de Dílson por
mentO devE!ria durar no máximo 90 dias. Não
quase quarenta anos. Conhecemo-nos no final da adolescéncia~ Dí1scin e'ra irmão da Sr' foi, portantO, o congelamento de um ano, coDalva Gasparian, esposa do· Deputado Fer- mo disse o Senador _Humberto Lucena, que
foi decretado pelo Ministro Funaro. E se esse
nando Gasparian, que fora Colega da minha
congelamento se estendeu" ãlém- desSeS 90
mulher no Colégio Des Oiseaux, em São Paulo. Conhecemo-nos desde essa época; época dias foi por circunst2mc1as polítiCas alheias à
anterior a quaisquer_ divisões políticas atuais posiçãO -do Ministro Dílson Funaro. Eu qUero
dizer que naquele dia eu apoiei o- MinistrO Dílem que convivíamos, pessoas que hoje têm
son Funaro na Comissão do Senado, porque
posições muito diferentes no _espectro político
e social do País, o jornalista Fernando Pedreira, achava, como qualquer pessoa que conhece
que hoje é um dos baluartes do pensamento minimamente os mecanismos de uma economia de mercado, que seria muito pouco possímoder8do, como se diz hoje sobre os conservel manter Por maiS tempo- é:;Sê congelamenVadores;· Dr~ Roberto Gúsn1ão, ex-ministro;
Deputado Fernando Gasparian; o falecido as- to. Mas quero deixar aqui o meu testemunho
sassinado Deputado Rubem Paiva, eu pr6prio histórico, no caso, de que o f.>Unistro Funaro
se antecipou às critícas e disse ao Senado
e o Dilson, que era um pouc-o mais moço
que esse congelamento não deveria durar
do que nós; pouca diferenç_a de idade, naquela
·
altura, formava uma diferença que parecia ser mais do que 90 dias.
Mencionou, aqui, o nosso Senador Dirceu
muito maior.
Desde moço Dílson tinha as caracteristicas - Çame_Tro a OUSadia do f.>Unistro Funaro. É ver~
dade. Nós todos fomos testemunhas disso,
que foram agora ressaltadas com tanta preci-

cidas. Fica, ):iortailto, aqui, nossa palavra e a

nossa tristeza pela perda desse grande
sileiro.

br~
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especialmente na questão da dívida externa
Mas eu quero dizer também que muitos de
nós presenciamos um fato talvez inédito na
História Republicana, ou talvez na História do
Brasil. O -Ministro da Fazenda, em geral, é um
homem que quando não é odiado, tem pelo
menos a -indiferença da população. Pois nós
assistímos à visita que feZ o Presidente José
Samey- a_ Campinas, estando ao Seu lado o
Ministro Dílson Funaro, que era ovacionado
pela população, que era chamado pelo seu
nome e era obiigado a descer do vekulo em
que estávamos para receber o cumprimento
da população. Por quê? Porque talvez pela primeira vez, de forma senslvel, o Povo tivesse
notado que havia uma política económica que
pretendia alterar a COndição do funcionamento usual da economia brasileira para beneficiar
a maioria da população. Ora, um homem que
lutou com tanta tenacidade, com tanta clareza
de propósitos lá fora, na discUssão da _dívida,
que -fc:ii Capaz de sensibilizar o Cohgre.Sso, como aqui já fói ménciohádo e neste rriesmo
plenário, quando aqui esteve e ao mesmo tempo consegUiu- dar sihais muito claros,. muito
diretoS, muito s1ri1j:>Jes de que a política que
ele estava implementando visava o bem-estar
do povo, é naturalmente um homem raro. É
um homem diante do qual, mormente agora
do_ momento do seu enterro, o País_ todo há
de se curvar. Cessem as difer~n:ç~s~ .c~ssem
as eventuais críticas, .as .rygas,, as qif~~erças
de opinião diante do reconhecimen~o. de que
Dílsoo Funaro marcou_ a História .d~s.te P~ís.
E marcou com aquele sinal de _que nós tanto
precisamos - da incorJl.lptibiiidãde e da -firmeza de seus propósitos.
Pode-se discordar, m~ n*o se pode .negar
a Dílson o fato de ter sido um homem absolutamente sincerO e que acreditava no que fãzia.
Acredi_~.a, ~011) _tal, de~çdo, _que realmente
: - e,todos.~t?e.m que ryiSso n~o vai"q~alquer
exagero.-:-,troÇOL!.p_arte de Su_a :5aúd~ e~cab01,1
por comprometer a durabilidade da sua e~
.tên_cia, Pelq ir~~ajho: T~o~ÕÚ Pelo 'traDalhÔ
.tro~u con:t a,maior,d_i9Jlldade.. r'!u.n~ Yt.u.rt:l
homem público ter feito o que fez Dilson: bata·
lha externa, batalha interna e, ao mesnio tempo, sem nenhum resquício de sentimentalismo, enfrentar a sua doença, que o levada à
morte, sem a negar, mas sem sucumbir diante
~~~. _cpg1_0 que· deixando claro, para todo o
País, que mais iinpOrtante 'rue a sua ·vida era
translcirinaf está NaçãO. . . . .
AHistOr~_é! dirá até cjue PontO seus camínhOs
erairi cainirihos inviOS, e'rarri -Cãn1inliõs' de ·es..
perança, eram teritatiVas que se fruStrafám.
Náo ·Cabe â. nôs, muitO menos hoje; entrar
nessa espe<:ulação. Mas o que já podemos
todos dizer, desde hoje, é que o Brasil perdeu
um dos seus maiores ftlhos.
Deixo aqui registrado, como Uder do PSDB
e como amigo, a: homenagem àquele que,
junto conosco, mais uma vez, saiu de um Partido que nós abrigou por tanto tempo - tambérrt não discuto as razões agor~ - de um
Partido- para- o qual ele- contribuiu ·Emornlémente com _o Plano Cruzado, para fundar um
novo E'artido, e- ele era membro da Direção
Nacional do PSDB.

e
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Como _correligionário e como amigo, solida-

rizo-me à proposta do Senador Dirceu Car-

neiro e deixo marcado o nosso pesar pelo
falecimento de Dílson FLfnaro.- - - -

O Sr. Marco Maciel aparte?
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Concede-me V.

~um

O SR. FERNANDO HENRIQOE CARDOSO - País não, Senador.
O Sr. Marco Macie1- Senador Fernando

Henrique Cardoso; eu gostaria de me associar
a manifestação que V. ~ faz, neste instante,
na Cása;rélativo ao passamerito dO ilustre Ministro Dílson Funaro. Conheci o- Ministro Dilson Funaro há cerca de 15 anoS. Era, eritãO,
_um dirigente empresário, mas- que demonstrava em suas atividades uma enorme preocupação com as qL1estões sociais e políticas do

País. Embora nunca tivesse_exerddo funções
políticas, sequer funções parlamentares, ele
nunca' deixava de; participar do debate politico
e sobretudo das questões que díziain respeito
à situa~ão do· País, e de módo especial das
suas questões sociais. "Alçado ao Ministério
da EOucação, talvez tenha sido o Ministro Dílson Funaro uma deis priri'léiras pessoas a me
visitar. EJe fez queStão de, naquela ocasião,
salientar que se preparava para investir-se nas
funções de Presidente do BNDES, e corisldefa
que ~a qe suas tarefas devia ser ajudar a
causa da l;ducação. Salientava, na õCasião
que eStan'do: o ~~nco Naci_o~aJ de Desenvolvimento, E~onômjco acrescido dq "S" do-so~
cial, não poderia ele deixar c;le ter outra conduta, por entender que além das questões econômicas, com que se defrontava o Pais, avultava considerar a questão social brasileira, e
dentro dela, naturalmente, a Educação. Do
desaparecido e pranteado Ministro D11son Funaro recebi tú9o apoio, através de verbas, que
eram repassadas peJo BNDES; de modo especial, peJo 'Fulsoêial, para (tUe pUdesse 'melhor
executár os pro9farrias VinctilcidaS éduCaÇão
brasileira'. POSteriormente, ·ao alçar da é:ón'dição de Miriistro 'da Faieilda, corltinuei a distinguir,' il.o Ministro Dílson FUnarO, 'urri homem
preocupado· com o País e sua gente. A doença
que já o atingia não abateu seu ânimo. Trabalhava diurumamente, às vezes, faz"endo grande
esforço e, em muitas oportunidades, deixando
até de cuidar, como seria recomendado, da
sua· saúde. Por isSo, querO dizer que de alguffia
da pública brasileira pôde representar para todos nós que vivemOs um períodO tao difícil,
uma- contiibulção estremamente iinpórta:rite
ao esclarecimento das nossas· questões, dos
nOssos problemas. Por'isso; meu caí-O COlega,
eminente_ SenadOr FernandO Henrique Cardoso, eu não gostaria de deixar, como disse no
início das minhas palavras, de fazer minhas
também as suas palavras, assim como já o
fez o Senador DirCeu Carneiro, dando meu
singelo depoimento sobre o cidadão, sobre
o homem público sobre o polfttco Dílson Funaro. E dizer que a su-a morte nos entristece
e que, de algum'ã forma, seu exemplo nos
faz refletir sobre as responsabilidades que temos todos nós hoje com os destinos do País
e de suas instituições.

a

O SR- f'EIIN'ANDO HENRJQUE CARDOSO- Agradecendo a SenadOr-Mar~o Madei pelas suas palavras, Sr. Presidente, encerro
meu pronundamento.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-:;::_;_ Coriêedo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. (Pàusa)
·
S. Ex" não E~stá presente.

O SR. 'PREsiDENTE (Pompeu de SOusa)

- Em votaçãO o req..ieriineirto: · ·
OS Srs. SenadoreS Que-_o a"provain queiram
perman-eCer 'sentados. (PãusaJ
Aprovado.
_ O SR. PRES~ENJE (Pompeu de -~ousa)
-A Mesa clsSOCfa:Se aS h6ri1enaiens a Dílson
Funaro por se tratar de um ddadão brasileiro
que, engradecendo-se, engradeceu o Pais.
Dílson Furano, com a sua serena, mas firme
combatividade em prol do povo brasileiro, insc_reve-se, desde logo,_ naquela rara categoria
de que mestre Luis de c_amõ.es falava: dos
que por obras 'lalorosas se_ vão da lei da morte
l_ibertando.
_ ~ ~ __
COM?NIECEMMA!S OS SRS._SEIYADORES:

Hugo Napoleão - Carlos Alberto - Humberto_ ~ucena -:-João_Lyr~_- MareJo Lacerda.

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Está e esgotado _o tempo destinado ao Expediente.
PreSentes na casa 52 Srs. Senadores. Pasà.
. .

sa-se

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

É Jido o Seguinte
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Srs. Senadores, quelrain oCUpar seus lugares, para que se faça a verificação.

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Tem a palavra V. EX', pela ordem.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDBSr. Presidente, o nobre
Senador Roberto Campos pediu verificação
de votação ou do quorum para manter a sessão?

PB. Pela ordem.) -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
....; Houve a votação do requerimento, e S.
EX, entã-o; peâiu a verificação de votação.

O SR. PRESIDENlE (Pompeu de Sousa)
- Peço aos Srs. senadOres-que OCupem os
seus lugares. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)

(PROCEDE-SE A VVTAÇIÍO)
· VOTAM ..SIM .. OS SRS. SENADORES:
Antonio Maya
AureoMello
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Od Carvalho
Dirceu CaméfrõFernando Cardoso
Itamar Franco
JamiJl:faddad _
João Lobo
João Menezes
Jutahy Magalhães
Louremberg Rocha
Marco Maciel
Nelson Wedekin
Ney Maianhão·
Paulo Blsol
Ronaldo &~9-ão

VOTAM "NÃO .. OSSRS. SENADORÉS:
- REQUERIMENTO

· N•197, de 1989
.. NÔs terfnôs-do 'aft. 198,-alínea "d", do Regimento_ intel-nO, requeiro lnyersão da Ordem
do Dia, a fim cte que a matéria constante do
item_rt?1 seja sub~etida_ ao Plenário em último
lugar.
Saià das Sessões 13 de abril de 1989. JUtahjt MaiJ~IJ?ães.:
· · · -

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Souza)
--Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

-o Sr. Roberto Campos- Sr. Presidente,
peço a p"alavra pela ordem.
O SR. PRESIDERTETPompeu de Sousa)
-Tem a palavra V. fX' pela ordem.
OSR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, peço verificação de quorum.
O-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Vai-se-prOCeder à verificação _requerida.

Carlõs Albertol.aVQisier Maia
Roberto Câmpos
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
..:.... Vai-se proceder à apuração. (Pausa.)
Votaram Sim 18 Srs. Senadores e Não, 3.
Não houve ·abstenção.
Total: 21 votos..
Não houve- quorum.-De acordo com o Regimento lntemd, a Presidência acionará as campanhinhas por 1O
minutos, para o comparecimento dos Srs. Senadores ao plenário.
Está suspensa a Sessão.

(Suspensã às 16 horas e 20 rriinutos,
a sessão é reaberta iJs i 6 horas e 26 mi-

nutos.)
O Sr. Senador Pompeu de Sousa, 39
Secretário deixa a cadeira da presidência,

que é ocupada pelo Sr. Senador Nelson
-Carneiro, PreSidente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-Está reaberta a sessão.
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Deixa-se de proceder à verificação solicitada
pela ausência de quem a requereu.
Esta aprovado, portanto, o_ requerimento de
inversão da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem2:
Votação, em turno único, ·do Projeto
de Lei da Câmara n" 113, de I 985 _(no
378/83, ·na CaS~iOe- ongemr;que autoriza
o Poder EXéCUtivo_a instituir_ a Fundação
Universidade do Vale do Jacuf, em Cachoeira do Sul, Estado do Rio Gra.nde
do Sul, tendo
_
PARECER FAVORÁVEIS, sob n's 276

e 277, de 1986, daS Comtssões:

-de Educaç§o e Cultura; e
-de Finanças.
A matéria constou da Ordem do Dia da

sessão ordinária de 14 de março último, tendo
sua votação adiada,_ a requerimento dos Srs.
Senadores Jutahy Magalhães e Mário Maia,
para a presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Sanção.

-

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
De acordo com a deliberação de Plenário,
o Projeto de Lei do $en_aclo n~ 12, de 1989,
será arqUivado definítívamente.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-ltem4:
Votação, em turno único, do Requeri- - Jtien"to n" 64, de 1989, do Senador Severo
Gomes. sollcitaildo, nos tennos ·regímentais, a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto_ de Lei do Senado n 9 15, de 1989,
___ âe SLta autoria, que altera a legislação ·do
Impc•sto sobre Produtos Jndusbializados
e dá. outJ:as providências.
Em volaçáo o requerimento.
Qs_S_rs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento.
De acordO com a deliberação do Plenário,
o Projeto de Lei do Senado n9 15, de 1989,
será definitivamente arquivado.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)

-ltem.5:
-Votação, em turno único, do Requerimento fi9 65, de 1989, do Seilador Severo
_ O_omes, solicitando, nos tennos regimentais, a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de· Lei do Senado n916, de 1989,
de sua autoria, que revoga os §§ 2~' e
3• do art. 30 da Lei n• 7.730, de 31 de
jam~iro de 1989.
-

~:-o seguinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 113, de 1985
(1'1• 378/83, na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a Instituir a Fundação Oniversldade do Vale
do Jacuí, em Cachoeira do Sul, Esta·
do do Rio Grande do Sul.
O Cóngtesso Nacional decreta:
Arl 1~ Fka o Poder Executivo autorizado
a instituíf urna fú.nàáÇão, nos termos da Lei
n<> 5.540; de 28 de novembro de 1968, sob
a denominação de Fundação Universidade do
Va1e do Jacuí, com sede na cidade de Cachoeira do Sul, Estado do-Rio -"tiraii.de do Sul,
com o objetivo de ministrar ensino em grau
superior.
Parágrafo único. A fundação__ referida no
caput deste artigo reger~se-á por seus estatutos e regimento, aprovados por decreto a ser
baixado pelo Presidente da República.
Arl 2" Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em
contrário.
O SR. I,RESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Item 3:
Votação, em turno (mlco, do Requerimento no 63, de 1989, do Senador Severo
Gomes, solicitando, nos termos regimentais, a retirada, em caráter deftnitivo, do
Projeto de Lei do Senado n~' 12, de 1989,
de sua autoria, que alter~ dispositivo do
Decreto-Lei n9 1.894/81, que institui incentivos fiscais para empresas exportadoras de produtos manufaturados e dá
outras providências.
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Em ·votação o requerimento.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento.
De acordo com deliberação do Plenário, o
Projeto de Lei do SénadO n" 16, de 1989, será
definitiv.IDtente ~qutyé_ld_O.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Canneiro)

-ltem6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N9 36, de 1985

DiscuSsão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 36, de 1985 (n9
1371n5, na Casa de origem), que estabelece obrigatoriedade de qua1idade artística para os cartazes publicitários locali-zados aO Jongo das rodovias e dá outras
____________ _
_Qrovidências, tendo
PARECERES, sob n'S 565 e 566, de
198Õ, das Comissões:
-

- de Transportes, Comunicaçóes e
Obras Públicas, contrário; e
- de Educação e Cultura, favorável
com emendas que apresenta de n's 1
e2-CEC

Abril de 1989

Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
A Mesa comunicará à Câmara- aos Deputados o resultado da votação.

É o seguinte o Projeto, rejeitado:

DA

PROJETO DE LEI
CÂMARA
N' 36, de 1985

(1'1• 1.371n5, na Casa de origem)
Estabelecie a obrigatoriedadede qualidade artlstlca para os cartazes pubUdtárlos Jocallzados ao Jongo
das rodovias e dá outras providências.

O Congresso N.aciónal decreta:
Art. 19 Os "cartazes'_ de propaganda, localizados ao longo das rodovidas, serão de resPonSabilidade de des'enhistas técnicos e artísticos e ~eparados por espaço que não prejudique a Visão paisagística.
Art. 2~ Os cartazes de qUe trata o artigo
anterior somente poderão ser afiXados depois
de exame e aprovação, por parte do órgão
próprio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), do Ministério dos

Transportey. ___ · _ _ _ _
__
Art. 3<> A propaganda afOOlda em désacordo
com os dispositiYOt desta lei será apreendida,
ficando os responsáveis peJa inrração sujeitos
ao pagamento de multa correspondente a 10
{dez)_vezes =o salário minimo vígente no País.
Art 4 9 O Poder EXecUtivo re-gulamentará
esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de -sua publicação.
Art. 5 9 Esta lei entra em viQor na data de
sua publicação.
Arl6 9 Revogam-se as dispoSições em con·
trário.
·
O SR. PRESIDENTE (Nelson Canneko)
-- A Mesa decide retirar da pauta a matéria
constante do Item 7.
É o seguinte o ite_l!l reti~_~:_
7
MENSAGEM N• 61, DE 1989
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do parecer
da Cõrilfssão de COnstituição e Justiça
sobre a Mensagem n 9 61, de 1989 (n 9
105/89, nã Origem), 'de 14 de março de
1989, pela qua1 o Senhor Presidente daRepública submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor José Paulo Se-púlveda Pertence, para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribuna] Federal
na vaga decorrente da aposentadoria do
Ministro Oscar Dias Córtêa.

A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão ordinária de 14 de março, sendo a
discussão adiada, a requerimento do Sr. Senador Jutahy Magalhães, para a presente sessão.
Em discussão o projeto e as emendas. (Pau-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Jamil

sa)

Haddad.

O Sr. JamD Haddad....:. Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. JAMD.. HADDAD - (PSB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão QQ.9rador.) Agradeço
a V. Ex", porque eu já havia encaminhado à

Mesa uma solicitação nó sentido _d~-_r.~tirada
da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-A Mesa se congratula e até prefere consignar nos Anais que faz isto a pedido de V. EX'

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Volta-se ao Item 1:
Votação, em turno (mico, do veto par-

dai aposto _ao Projeto de Lei do DF n9
5, de 1988, que dispõe os vencimentos
dos conselheiros, auditores e membros
do Ministério Públic.o do Tnbu_nal de Contas do Distrito Feder~!.

o jornal para divulgar qualquer notícia que,
direta ou indiretamente, se referisse à pórfia
judicial, e_ que se arrastava durante anos. A
pesqUiSa fõtfelta, Com o inaior Ct,lidado. Nada
foi étEôiiliado. Apesar da amizade fraternal
cOm o interessado, o Conde respondeu-lhe
que não poderia atendê-lo. O advogado não
se confundira com o jomafista. Era assim o
Conde Pereira Carneiro, a quem tenho ensejo
de render, W.ntos _anos transcorridos, o preito
de minha gratidão.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães, como Líder do PMDB, que disporá
de 1O minutos.
-

Parte vetada: art 4õ
A disc_ussao da matéria foi encerrada em
sessão ordinária anteriOr.
Em votação o veto. __

O SR. JUTAHY MAGALHÃES PRODISCURSO OOE. ENTREGUE
A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ P(Jf3Ll" 0100 POSTERIORMENTE.
~- NUNOA

O Sr. Jutahy, MagaUtães - Sr. Presidnete, peço- a palavra, pela ordem.

_O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Recebi do Sr. Presidente da República, dataO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro) .da do dia onze: de abril de 1989, a seguinte
-ConCedO a palavra ao nobre Senador.
carta;
OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PMDBMeu caro amigo
BA Pela_ ordem. Sem_ revi$,ão. dq q~ador.) -~-a®r Nelson Carneiro
Sr. Presldente, .Srs. Se'nádores, ilnfelizmente,
___ Li.i:om grande surpresa, em uma revismais uma vez, vou ter de solicitarª- Presidência
ta semanal, contundente e inde1icada dee à_ Ca.s~ aç:ii_ei)1!()S a vo~ão destq. matéria,
claração, a mim atribuída; sobre os trabapelas rp,~~s já.cpnb~cid~s e para que possalho~ da atuallegislatura
mos manter .entenc;lim.ento~ com. as ,diversas
_ Venho contestar essa- afumativa, pois
lideranças, a re;speito,
não conCedi nenhuma entreVIsta ne5ses
termos.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
Algwnas vezes dlscordei de decisões
-V. Ex' será atendido.
·do CõriQreSso Nacio'ftal, casa a que perO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
tenci durante mt.,J.itos _anos çom grande
__:_ Q Jomal _do Brasil completou, no último
orgulho. fw\a~ sempre o fiz em termos eledomingo, 98 anos. Sua presença na vida polítiVados, de maneira darã e públicã.
ca, e.conômiçç, .cv.ltural e social do País é das
VqC.ê, Velho político Como eu, $8be· o
mais brilhantes e eficientes. Ali ingressei, em
_quanto estes episódios acoritecem, para
1935, pela mão de Ribeiro Cout.q, Ademar Vi~ desgosto nosso.
- dal e Barbosa Uma Sobrinho; Ali convivi com
Qm abraço afetuoso. ~José Samey;
altas expressões do mundo político e cultural
P~s_id_ente. da República.
do País, que cOntinuavam a tradição dos priO SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
meiros diretores, Rui Barbosa e Joaquim Na- Concedo a palavra o nobre Senador Jamil
buco. Entre tantos, e_ re_ceando omitir alguns,
recordo com saudad~ An_lbal Freire, Conde Haddad, líder do PSDB.
O SR, JÁMIL «AADAD (PSB- RJ. Code Afons9 Celso, M_úcio Leão, Leal Guimarães,
Raul Pederneiras, Benjamim Cõstallat. João ~ ij19 rJci,~r pronuncia o seguinte discurso.) Guimarães, Pires do Rio, Anibal A1onso, Maria Sr. Presidente. Srs. Senadores, ao estudar as
Eugênia,-Celso, Viriato-COi'rêa, Porto da Silvei- - gUerras napoleónicas, um dos grandes pensara,para·citar apenas_algans dos que já não dores da história modema ·sentenciava que
figuram entre os-vivos. A eles ajunto; com sau- a_b:i.stória não' s~ repete. Em seguida, seja pelo
-gosto do paradoxo, seja pelo exercício da condade, a Condessa Pereira Carneiro.
Creio, todavia, dever prestar, neste ensejo, tradição, acresç.entava que a história só se reem meu nome pessoal, justa homenagem à pete uma vez- na forma de tragédia, ou uma
memória do Conde Ernesto Pereira Carneiro, segUnda vez na forma de farsa.
então presidente da empresa jornalística, fl , · ·Da· tfagédi8., embora os aUtores ainda perque representou o Rio de Janeiro na Câmara maneçam nos bastidores, menos mal, já nos
dos Deputados. Era eu mdoesto redator do iivramos.- Jlr\a's repetição insiSfe na foima de
grande matutino, ao rnesm_p_fCJJlpo em que farsa. J;::nquanto- alguns bufões se esforçam
patrocinava, no juizo de_ (arnília, 11,1moroso pro- em prolongar o ato, o público explode em
cesso contra um poderoso dono 'de_ jornal, vaias Contra o prosseguimento desse espetáque pediu minha demlssão ao Conde Antes - _ç_ulo de mau gosto.
~ qualquer resposta, teve o Conde o cuidado
A rePetição insiste, POrtanto, como uma farél'e m~ndar verificar se algum dia eu usara sa Mas perdeu a cria~dade, AlgUns,, Sr. Presi-
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dente, enquanto acreditam ter imaginação,
nada mais tê~ do que reminiscências, vagas
lembranças de um passado apenas revolvido,
que insiste em ~obreviver, travestid,o de suas
r~cordações. E por isso não podem fugir à
representação da farsa, pois estão, irremediavelmente, presos ao passado.
"As portas da percepção" do futuro jamais
se lhes abrirão, exceto quando mantido o sentido estrito do título de Huxley; ou seja, estão
dopados pela alucinação, embriagados pelo
poder, e perderam, assim a noção do ridículo.
Nossas elites não vê_em que o pais real mu~
dou; e que ele mudou profundamente. Estes
senhores, cuja política nos condwiu a _.Mma
crise sem precedentes em nossa História, estão, pela primeira vez, colocados diante da
crescente organização, consciência e resistên-cia do povo brasileiro. Isto é algo de novo
en1 nosSa História. Representa um extraordinário avanço político cujos desdobramentos,
como afirma a proposta de programa mínimo
apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro,
estamos longe de poder avaliar em suas conseqüências.
·
Senhor Presidente, Srs. S~dores, nós socialistas entendemOs a História como um processo onde o par repetição e mudança é parte
do cotidiano. Repetição e mudança não podem ser fufnada:S COmo uma âualidade, onde
ora irilpera a mudança, excluída ã repetição,
ora reina a repetição, excluída a mudança. Es-se pãr -de- contráriOS -ãprê'senta~se na História
hUmana cómo· duas tendências indissocláveis,
relacionadas entre si e evoluindo em ritmos
_(dreqüência -diferentes~ Essa assjntç>pSia faz
-com que a evolução, o movimento das sociedâáeS, estejâ -permartentemente ·sujeito a bloqueios, a descontinuidades, acelerações e desaCelerações, e, ·até mesmo, a: recuos que o
raciocínio lóQ-ic_o-dedutivo não pode prever--:-E
nossa intervenção neste. processo_ sujeita~se
em decorrência:, a um grau de indeterminismo.
O J;lreserite, espaÇo de nossa intervenção,
nada rilafs é --que, a metade, a presa de um
passado obstinado a sobreviver, e o passado,
por suas regras, suas semelhanças e suas diferenças, é a chave indispensável para compreender o tempo presente. Examinar o pas- Sado é, pois, um elemento essencial para prow
duzirmos a História.
,
Extrair lições deste passado é o modo pelo
qual podemos, como itos versoS do poeta Aragon, fazer com que "o pesadelo rejuvenesça
os sonhos".
-- -A crise _que a_trav~ssa a í:?rodução capitalista
no Brasil transformou-se numa crise geral da
sociedade brasileira. A expressão crise tem origen na medicina, grega, e significa um estado
pafoxístico, uma brusq1 mudança no curso
de uma doença, expressa por alguns sintonas
característicos. ama crise é o desdobramento
normal em qualquer sistema cujas constalltes
funcionais de algumas de suas partes variáveis
permanec~m longos períodos fora dos limites
fJXa.dos para o seu funcionamento. tjessas cirCUJi.stânÇiàs o_corre b- chamado estado crítico,
caracterizado pela desregulação de funções
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associadas, dependentes e interrelacionadas.
Nesses estados toma-se improvável o equilíbrio de qualquer função Isolada, e toda intervenção nas partes desestabiliza o todo.

Aprendi, como médico, que nos estados críticos devemos buscar uma intervenção que
reestabilize o conjunto das constantes para,
em seguida, retomar ao método dásslco do
isolamento das partes que a tradição positivista nos legou como conhe.cimento científico.
Para os estados críticos as alternativas devem
sobrepor o todo às partes, pois o método do
isolamento destas partes desemboca sempre
numa ruptura de estado. E toda ruptura passa

um compromisso formal com o imprevisível.
Senhor Presidente, nóS socialistas, por termos uma visão histórica dos fatos, por compreendermos que a História é um processo
e não um amontoado de acontecimentos isolados, sabemos que as crises exigem de nós
um máximo de criatividade.
A crise brasileira tem origem no esgotamento do modo de acumulação, ou modelo de
desenvolvimento, imposto à sociedade brasileira após 1965. Ela atingiu· os limites para
os quais era eficaz. A partir destes limites tornou-se uma farsa. No seu período de eficácia
fora trágico, na sua sobrevida é farsante. ComO
decorrência do seu esgotamento, salta aos
ares a coa1izão de classes que lhe emprestava
bases sociais, tomando-o um estado crítico
permanente.
Nosso País necessita, por conseguinte, de
um novo projeto. Uma nova etapa de sua História tem origem nas entranhas do pesadelo
e da farsa. O velho abrftl espaço para o novo
e a repetição dá cria à mudança. O Partido
Socialista Brasileiro já havia coinpreeridido a
inevitável emergência do novo, quando, desde
sua reorganização , há cerca de 4 anos, propugnava por uma nova coalização de forças
sociais que se colocassem no·campo da mudança, sem transigir com a repetição _como
tantos outros fizeram, para que pudéssemos
abrir as portas do futuro; Nosso partido não
se iludiu com a Nova República, pois tinha
dare que os movimentos de superfície não
bastariam para superar a profundidade da crise decorrente do esgotamento das formas de
desenvolvimento anteriores. Nosso Pais necessita de um novo projeto para engajar-se
em um novoperfododesuaHistória. Foi nessa
perspectiva que construimos,·gradativamente,
o Partido_ Socialista Brasileiro. _No seu I Congresso Nacional o partido reafirmou seu entendimento da crise brasileira. Novamente
apelou para que as forças comprometidas
com a mudança se unissem em tomo de um
programa comum, sem transigir com a repetição. Em janeiro último lançou uma proposta
de programa mínimo chamando à união todos aqueles comprometidos com a mudança
da sociedade, com o bem-estar social e e<::onômico, com a liberdade e com a democracia.
Nós sabemos que será a untdade destas forças
s portas_ do futuro e impedir que a repetição
acabe se tomando um movimento circular:
o do eterno retomo, Sabemos que somente
através de um grande movimento popular po·
deremos escapar a este passado-presente

obstinado a sobreviver, esta metade velha do
pres_ente que luta desesperadamente para perpetuar-se.
E teremos de possuir criatividade para não
repetir o velho. Sabemos que os homens fazem a História, mas que só o fazem em condi·
ções dadas_, herdadas do passado. Essas con·
dições dadas_ nos impõem certos limites; são
circunstâncias que permitem o_ eterno retomo
da repetição, e que nos permitem deduzir,
momierl.te ·as ilusões perdidas, que a História
não tem destino: a História tem tendências.
E-a tendência de nossa História, neste momento é a emergência do novo. E o Partido
Socialista Brasileiro integra este novo. E nós
assumimos integralmente todas as conseqüêhCias decorrentes do exercício deste papel
histórico: atuaremos com todas as forças que
pudermos mobilizar para que o Brasil, finda
a fase de cicumulação capitalista selvagem e
destrutiva, possa entrar em um período de
sua HiStória qüe pi'ep'are as grandes mudanças pelas quais nós, os socialistas, lutamos:
uma sociedade baseada na igualdade, na soli-dariedade, na liberdade, enfun, uma sociedade
verdadeiramente democrática.
O econoriiiSt.a e histOriador francês Charles
Gide -CijnhOu uma belíssima frase: "O impor- tante não é durar, é renascer". O Partido Socialista Brasileiro renasce com a noção da História é CUmprifá- O papel que lhe cabe neste
processo.
Leio, para que conste dos Anais do Senado,
a proposta do programa mínimo de Governo,
elaborada pelo Partido Socialista Brasileiro,
para as eleições_ de_ 15 de novembro do corrente ano:
PARTIDO SOCIALISTA E!RASIWRO
ComisSãQ_Executiva Nacional
Proposta de Programei-Mínimo

A crise internacional que atravessa a
produção em bases capitalistas, manifesta-se, no Brasil, de forma extrema. A con·
centração da renda atinge níveis insuportáveis; a inflação galopante desorganiza
a produção e o mercado, e estimula a
especulação; a dívida externa estrangula
o desenvolvimento e_ contribui para a desorclen:t financeira. Os seculares problemas sociais brasileiros atingem os limites
da suportabilidade para a grande maioria
da população, o desemprego crescente
Ieva parcelas Cada vez maiores do povo
à misérlã e à degradaçãO soCial.
__!\$ elites __ çonservadoras, cuja política
levou o País a esta situação, vêem-se, pela
vez primeira em nossa história, colocadas
diante da crescente organização, consciêi)dci e resistência do povo. lsto é algo
de novo na história brasileira. Representa
extraordinMio avanço político cujos des- dobramentos eStamos ainda Ionge de
ayaliar em todas as suas çonseqüências.
Esta -realidade impõe âs forças que se
_empenham no avanço social uma responsabilidade histórica extrema;__ "_sUa
Unidade".
)~ Crise- eXige dos partidos de esquerda
uma ação unitária e exige a superação

Abril de 1989 ··
de suas divergências não fundamentais.
Só assim, assegurada a normalidade
constituconal, será possível administrar a
crise do capitalismo e garantir as:· cor;1dições básicas e necessárias à construção
do socialismo pela via democrática, que
é nossa opção.
A experiência da Constituinte,_ quando,
no fundamental, atuaram de forma unitária os partidos de esquerda, estimulados
e legitimados pelo apoio oferecido pela
sociedade civil através de suas parcelas
organizadas, demonstrou que esta união
é possível. As exigências do__ Pais dizem
que ela se torna agora imperiosa. Ou vencemos todos, juntos, ou, separados, perdemos todos, e perderá muito mais o povo brasileiro.
Busc_ando contribuir para esta unidade,
o Partido Socialista Brasileiro, PSB, propõe a elaboração de wn ''Programa Co·
mum" das esquerdas. Este programa de·
verá ser a proposta dos socialístas e democratas para retirar o País da crise a
que foi levado por cinco séculos de admi·
nistração conservadora. Neste sentido,
a.Jém de ser o programa do candidatO
único à PreSidência da República, será
também um programa e uma plataforma
política para além das eleições de nevem·
bro próximo, compreendendo desde logo
um esforço unitário na defesa das administrações progressistas municipais, na
atuação parlamentar em todos os níveis,
_na atuação com_um na sodedade, e na
política comum para futura adminiStração da União, preparando as a~ãnças pa___ _ _
_
ra 1990.
Com este esbo_ço de programa mínimo
o Partido Socialista Brasileiro se dirige a
todos os partidos de esquerda, os seg·
mentes que atuaram na Constituinte na
defesa dos interesses populares, à sociedade organizada, sindicatos, entidades e
instituições da soCiedade civil. o::;onvidando-os para um diálogo e um esforço vi·
sande à unidade, tendo como base_ um
programa comum de açâo.
Pontos para um Programa
comum de Esquerda

1. Sobfe o papel do Estado
2. Dívida externa e política de desenvolvimento
3. Sobre o emprego
4. A questão urbana
5. A reforma agrária
6. A questão da educação e a preparação para a vida
7. Política externa
1. Sobre o papel do Estado
Na hipótese de uma política comum
das_ forças socialistas e_ demo_cratas, o pa·
pel do Estado tem de ser claramente precisado diante da sistemática campanha
de desmoralização que Ihe é movida pelos setoreS conserVadOres da- sociedade.
qtes ,Procuram convencer a nação de
que a origem de todos os males advém
da unipresença, unipotência e ineficácia
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das empresas esU,.tais, advogando_ em se-

guida a transferência para o_setor privado
de todo o património do

Estado~

fruto

do trabalho cole_ti_vo da sodedaçle_.

Esta aitica é de .má fé porque esconde
a realidade de que multo de ineficiência
propalada decorre da utilizaç-ª_o destas

empresas como insU:umento de_ transferência de recursos à acumulação privada
através da oferta de produtos e _serviços

a preços vis. Além disto o Estado tem
favorecido esta acumulação privada pelo
subsídio de quase todos os investimentos
privados.
A defesa do papel desenvglvim_entista

exercido pelo Estado ao longo de nossa
história, sem mascarar seu c:-aráter de
classe, é, por conseguinte, um imperativo
da visão socialista e democrática da Nação brasileira.
A estrutura federativa do Estado deve

ser também um objetivo permanente da
política de um governo de esquerda, o
desenvolvimento regional desigual tem
de ser corrigido tão rapidamente quando
possível, de forma a tomar realidade a
unidade _nac;_lonaJ, aspiração e interesse
coletivo da população. A unidade econômíca, política, social e cultur.;JJ_,_ rmmtida
a riqueza da diversidade, tem na independência administrativa, política e financeira
dos munidpios o penhor deste ideal.
As conquistas de democracia burguesa
são património inalienável de toda a humanidade. Essas resultam__de muitos séculos de resistência dos trabalhadores à
miséria, à fome, ao desemprego, enfim,
à degradação humana de que eram vítimas. Resultam, também, da resistência
tenaz oferecida pelos movimentos soda·
listas e libertários contra a opressão da
fábrica e contra toda miséria humana.
Consolidar e ampliar estas conquistas
à tarefa fundamental de um governo exercido, em qualquer regime, por socialistas
e democratas. Nós socialistas, lutamos
pela abolição c;fas classes sociais, portanto, pelo desaparecimento do ~tado que
as expressa. Este objetivo, de longO prazo
depende, hoje, da luta pela humanização
do Estado burgLJês.
O aperfeiçoam_ento da de_rnocracia,
com a participação do povo nas decisões
e na execução _da_s_d~lsõe_s que _concernem a vida social, é elemento essencial
do processo de_demoçrª~ãO: do EStado. A organização e a conscienP~ç_ão da
população estão. U:ltimamente ligadas à
manutenção das liberdades democrátic~s e das garantias e direitos i_ndivit;luais. _
O Programa-Comum deve, assim, contemplar a defesa intransigente destas
conquistas, tanto quanto sua ampliação,
de forma_-ª ass_egurar a construÇão de
uma nova sociedade com os el~entos
que dispomos hoje para travar esta luta.
O Brasn, recentemente, saído de 20
anos de autoritarismo, necessjta da democracia e a tarefa que temos a cumprir

é consQI_idá·li:l e ampliá-la a todos os setores d~ vida n_açfon,al._
2. Dívida externa e poHtica de desenvolvimento
Não podemos fUgir da realidade histórica e contemporânea de que todas as
nações que lograram uma relativa independência e bem-estar, o fizeram por
meio de uma política de desenvolvimento
.voltada para O combate permanente à recessão e ao ,desemprego. lsto cOlOcá co·
mo ponto de honra de qualquer plata·
. forma eleitoral de esquerda a_ discussão
prioritária da legitimidade da:dívida externa, rnas também da clarificação de sua
_origem; natUreza e validade, não havendo
razão para postergar a devassa de que
ela tem de ser objeto.
Propomos, assim, que a plataforma comum compreenda, neste ponto:
-=-a imediata suspensão de qualquer
pagamento relacionado com a dívida exlema;
- a insta1ação de uma auditoria exaus·
tiva de todos-os contratos que deram origem a esta dívida.
O Programa Comum, se é incompa·
üvel com a extorç:ão represen~da pela
dívida externa, o é tambén) com a dívida
interna. Jmplica, pOrtanto, em decisões
que bloqueiem o crescimento da mesma,
Jibefãildo recurso_s hoje utilizados no pa·
gamento do seu serviço para os programas de inVestimento.
Defeildemos, ªssjm, ul)ia política de
desvalorização da dívida interna de forma
a poder comprometer os recursos do Estado com programas de investimento.
Defendemos uma política de forte tributação sobre as gra_ndes fortunas, sobre a
herança, sobre os ganhos de capital, e
uma taxação progressiva sobre todos os
tipos de rendimentO (inclusive salariais).
Defendemos. ainda, um. sistema de crédito e financiamento que privi1egie a produção e,__çomercilaizaçãq d~ prpdutos de
primeira necessidade, como instrumento
para garantir o abastecim.ento,das populações ~rentes, ...
Es_s_encia1mente,. o programa comum,
deve ser voltado para o desenvolvimento
d_g_ um me.rcado intefi?.O: tão vigoroso, dinâmico e auto-s_\,lficiente quanto possível.
Neste_ sentido ~{ª- nece~sário fonnular
- combat.endo ~ açã.o ri.efasta dos monopólios prifados sobre as nossas riquezas minerais - , infra-estrutura de transporte (retomando gradualmente a prioridade para o transporte fefroviário). Cons!-deram os que_ nesses três seto_re!) o papel
do Estado é insubistituJvel.
Dada __a importância especifica da re9Tã0Amazônica c:omo fonte de recursos
e reserva natural, s_erá ne_ç_essário um programa especiâ.J para o seu desenvolvímento. A exploração da _Amazônia não
pode permanecer submeti.da à lógica
imedíatista-e destruidora da acumulação
privada de que vem sendo vítima até aqui.
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ltquela região-património do País cuja a
importância exige '"atenção particular.
finalmente, não podemos deixar de lado a questão estratégica do desenvolvimento científico e tecnológico. O Brasil
somente garantir4 sua soberania e independência econômica se souber_ desenvolver uma política de tecnologia e de
ciência compatível com o proc:esso de
revolução do conhecimento em curso na
história. 3. Sobre o emprego
Para as grandes massas do mundo
mod'i!'mO o direito. à vida se exprime pela
garantia do trabalho. O desemprego e o
sub-emprego são as maiores maielas da
etapa atuaJ da crise geral do capitalismo.
Na defes<!- do direito ao trabaJho destacamoS-dois elementos fundamentaiS-:
-defendemos -o s_inc!ic_alis_m<;J soberano e forte, único responsável e garante
uma política salarial que inverta a dinâmica histórica de arrocho salarial da qual
têm sido vítimas permanentes os trabalhadores._
_
__
-defendemos o estabelecimento de
limites entre o maior e menor salário no
serviço público, o que no setor será obtido
através do uso de uma política tributária
fortemente progressiva. 1:: preciso reduzir
profundamente as _desigualdades salariais.
Conside.ramos_ que o direito ao trabalho
não pode ser encãrado çon1o um simples
programa econômico. Trata:-se de um cU·
reito_ humano que se confunde çom o_
direito_à vida. Por conseguin~, toda a polítiCa económica deve es:tar a serviço .do
objetivo de garantir trabalho a todos.
4. A questão urbana . _ .
. .
A crise _do espa_ço urbano ~ um dos
problemas críticos do capitalismo na
atualidade. No Brasil, esta crise se expressa através de problemaS agudos de saneamento básico e moradia Popular que
exigem um programa urgente de investimentos púi?licos de proporções significativas. Esse programa, além de assegurar
o mínimo de condiçêes de existência à
grande massa_de trabalhadores sem casa, pode se constituir num irnPort.aníe
elemento de combate ao desemprego e
alavancagem da atividade econômica.
A ConStifuição · vig€ii~ qf~rece todos
os i0$trumentos legais necessários a _execução d_e$te programa:Trata-se, portanto, de uma d~cJSãQ política.
5. A reforma a.grária
.
Para os segmentos progressistaS da sociedàde brasUeira a derrota sofrida na
Constituinte •. no Capítulo da refornia
agrária; constitui obsfáculci éujã não-superação compromete o desenvolVimento
político, social e-econõmico da Nação.
Propugnamos, como forma" e· fazer
frente ao Iatit'ú1tdio, por uma politica agrária _que privilegie o acesso do trabalhador
à terra, que ,dê condições ao homem de
se fixar ao ca,mpo, desenvolvendo a infraestrutura necessária ao escoamento da
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produção, subsidlando a- aquisição de
equipamentos, o financiamento da pro-

dução, e que ~berte o produtor e os consumidores da ação perversa dos intermediários que Parasitam o trabalho social.
Consideramos, outrossim, que devemos estimular o -desenvolvimento de formas coletivas e assedadas de exploração
da terra, de uso de equipamentos, comer-

cialização etc., plantando, deste modo, no
presente, o futuro socialista pelo qual lutamos.
6. A questão da educação e da preparação para a vida

Os selares Cónservãdores gabam-se
de que somos a 7• economia do mundo
capitalista. Omitem, entretanto, alguns indicadores trágicos da nossa realidade humana. Por exemplo, a mortanolode infantil- fruto de um sistema de atendimento
médico, hospitalar, de atenção, a gestante
infame, de uma dieta de fome, do desabrigo e da falta de infra-estrutura sanitária
- ultrapassa o índlce de 80 pOr 1.000,
quando países da própria América Latina
-como Costa Rica e CUba- se situam
na ordem de grandeza de 1O por 1.000.
Outro exemplo é o sistema educacional
brasileiro, um dos mais ineficazes que se
possa imaginar.
Buscam os conservadores, manter um
ensino superior que nas suas grandes linhas não passa de um ensino secundário
supletivo, porque o ensino secundário é
na prática um ensino primário supletivo.
Para a imensa maioria das crianças brasileiras- mais de 70% -ensino primário
é inexistente, realizado que é em dois
anos em menos de duas horas p9f dia,
durante quarenta, dias quando não pode
haver ensino de base com menos de oito
anos, de oito horas por dia em duzentas
e cinqüenta tiõr-ano.
-- Sem quantidade de bas_e não há quali·
dade intern:tediáda. _e nem excelência superior - esta é uma evidência que só
um cego voluntário não vê.
Estamos condenando anteciPadamente 70% de nossa infância a se tomar zeros
econôrnicos e profissionais quando adultos; estamos condenando o Brasil à estagnação e a uma torpe dualidade, com
um setor minoritário que tudo monopoliza sobre um setor majoritário c:.lue não
consegue sobreviver com. dignidade. De
fato, nem ensino, nem saúde, nem habitação, nem alimentação, nem locomoção,
cabem _a este setor majoritário.
Não há que fugir ao desafio: temos-de
dar um ensino básico gratuito, universal
e mesmo compulsório, com atendimento
médico, dentário, sanitário - em que se
inclui a pré-escola- redMdindo o famoso bolo nacional, pois a dilapidação dos
rec.ursos públicos no santuário é no 1UX9
e um escárnio que não pode mais continuar. A concentração~ o desperdício do
trabalho social no Brasfl é uma afronta
a quem quer que ainda guarde um mínimo de solidariedade ao seu semelhante.

Não se trata de preconizar monumentos escolares pois mesmo em páteos cobertos é possível transmitir um ensino básico çl.ecoroso se investirmos no magistério assegurando condições de trabalho
e remuneração que atraiam profissionais
vocatiyos e devotados, como condição
de um ensino e uma assistência à criança
para que venha a ser um brasileiro à altura
do futuro que desejamos construir.
Só ness~ quadro. de ensino é que se
inserirão estabelecimentos 1secundários
cuja qualidade garantirá uma formação
universitária--modema - a fim de que
a ciência e a técnica brasileiras possam
frutificar em condições compatíveis com
o fazer e o saber de que o Brasil e a
humanidade necessitam. O hiato presente - numa universidade divorciada do
povo- precisa de ser superado no mais
c_u_rto prazo posslvel, que, infelizmente, será de al_guns anos, se começarmos agora
a corrigir os erros e _atrasos acumulados
durante tantos arii::>s.
7. Política externa
No plano da política externa, as propostas do programa comum devem contemplar a mais irrestrita soli,dariedade com
todoª 0$ povos que pelejam por sua independância polftica e soberana econômica. Recusamos todas as formas de intervencionismo e arbítrio de; qualquer nação
sobre outra e propugnamos pelo direito
à autodeterminação.
Defendemos a constituição de um en~ndirnento entre os diversos países deve~
dores com vistas a fortalecer o não pagamento de: suas dívidas externas. A única
forma de nos defendermos contrao cartel
dos grandes bancos internacionais é
aljando, numa mesma frente de interesses, todos aqueles que estão submetidos
-- --a-suas--pressões. SOm9s pelo não pagamento da dívida externa e somente a
união dos países devedores poderá tomar
viáVel esta decisão. ·
Consideramos que nas nossas rela·--- ções enconômlcas devemos privilegiar os
países da América Latina e da África, buscanqo ·ãJcançarmos juntos um nrvel de
d~J)volvimento na Cooperação, à altura
do que _espera e almejam os respectivos
povos destes países.
Fmalmente, defendemos o estabelecimento de relações fraternas e de coope~
-raçao com todos os partidos que tenham
como objetiVo a construçãO -da- democracia e do socialismo com o objetivo
de unir esforços na· preparação de uma
alternativa à crise do modo de produção
capitalista. _
Conclusão
-_ ____j)ó Um _governo de esquerda há de
cumprir os objetivos acima nominados,
porque s6 um _governo de esquerda não
se envolverá com privilégios e interesses
mesquinl).os _que há séculos avassalam .
nosso País, sob o argumento de que para
ereger-se preciSa do voto dos conservadores. Para cumprir com Urf! pr9grama
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desta natureza, esse governo terá de romper com o velho. Romper com tudo que
cheira a mofo na vida nacional. Ousar
mudar, ousar libertar a gestão pública_ dos
velhos hábitos do clientelismo, corrupção, tráfico de influências, nepotismo, po·
pulismo e_ caronelismo político. Só um
Qovemõ- de esquerda poderá escapar à
lógica de prometer ilusões que jamais serào- cumpridas. Só um governo de esquerda libertará o Brasil desse passado
tão obscurantista e demagógico.
O combate a estes vícios, herança trá~
gica do que há de mais retrógrado em
nossa História, só será possível por um
governo de esquerdana medida em que
ele angariar sustentação para uma política que faça do povo o sénhõr de seu
próprio destino, voltada para o futuro sem
irredentismo e firmemente comprometida com a emergência do novo.
Condamamos todos os partidos e forças políticas e sociãis empenhadas na
transformação do País__e na restauração
das liberdades a se engajarern numa luta
por um Brasil solidário, soberano, independente, socialmente justo e economicatrtetl.te-desenvolvido. O primeiro pas-Soneste sentido será a adoção de um programa comum pelas forças que ora con~
dam;m~os à União.

O Sr. Carlos Alberto - Senador, V. Ex"
me concede um aparte?
O SR. JAMIL HADDAD -Com grande

satisfação concedo Oaparte ao nobre Senador
Carlos Alberto.
o sf. CarioS -.Ãiberto- Senador Jamfl
Haddad, acima de tudo, sou um profundo acJ~
mirador de V. Ex", at~p_or que V. Ex- mantém
no Congresso Nacional _uma posição firme,
ideológica, participa da linha doutrinária do
se~ partido, o PSB. Não tenho identidade com
o Partido de V. ~. mas faço urn minuto de
reflexão em torno do seu pronunciamento_,
qUando aponta tomo- alteriiãtiva,- saída para
este País, o socialismo.
Perdoe·me, Senador Jamil Haddad, fazer algumas adverténdas quanto à implailtação do
socialismo neste Pafs, porque tenho como
exeriiplo a implantação do socialismo no Peru,
onde tivemos o governo socialista de AI.an Garcia. E, na verdade, o Peru, vai entrar no Século
XXI, sem ter-c6ilheci'ão o·sé.culo XX. Esia. é
que ê a gtande verdade.- O Peru, hoje, é um
país empobrecido; o Peru, hoje é um país em
que o seu povo está arriarga:ndo momentos
de grande turbulência e-- de dificuldades, em
todos os sentidos. É que houve uma mudança
radical exatamente na estrutura de governo.
O Peru, entãO, hoje, passei porUm gi'ànde momento de cüficuldades. E foi, exatamente, o
regime socialista, implantado no Peru do çidªdão Alan Garcia, que proinõVeu essas dificuldades. V. Ex'i' fala do Governo de esquerda.
Eu vejo o Brasil, hoje, e poderia até dizer a
-V. Ex~' que eu, ainda, como um jovem político
que aqui chegUei neste Senado, com 35 imos
de iããde e, hoje, Senador da República, já
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com 43 anos de_ idade,_ eu vejo que nós esta~
mos praticando, diariamente, o adultério ldeo-.
lôgíco, porque a classe política, hoje, está mul-
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para implantarmos um projeto de programa
O Sr. Carlos Alberto- Nesse pronunciasocialista, dentro da doutrina do Partido Sodamento brilhante que faz V. EX' hoje à tarde
liSta B_rasifelrO, que deseja o socialismo através
diria que votei pelo presidencialismo. E discordo re9ime democrático, nós teremos que, prito mais interessada em se_ fazer sócio do__ Podo de V. EX' de colocar, de maneira radical,
a
populaÇão
âo
que
re·
meir(?,
CàliScientizar
der, em se fazer sócio daqueles que vão Chegar
que o parlamentarismo hoje seria um golpe.
piese:rltá-0 socialisl)1o, _dos malefícios causaao Palácio do Planalto, porque nós lutamos
Não, não o coloco como um _gplpe. Pensodos
pelo
capitalismo
a
esta
população,
até
e lutamos muito por elei!;:ões diretas. Mas, veja
que somos nós, parlamenteires, que fazemos
o
presente
momento,
e
mostrar,
então,
para
V. Exa, hoje, a identidade ideológica que não
este Congresso Nacional, somos_ os represenque o povo, tendo esta consç:iência, eleja, cada
existe neste Pals, e eu _d_igo, _adu1tério ideolótantes do povo, roi o povo que nos elegeu.
vez niais, um número maior de representantes
gic_o_nós estamos exercitando a todoxo_omenO povo carioca o mandou pãra esta Casa,
socialistas, para que, através de uma legislato. O que dizer de Leond 6rizola, que, anteonpara representar os interesses do povo carioção, passemos, então, do capitalismo para o
tem, disputou um governo, com um cidadão
ca; asSim ·como o povo o Rio Grande do Norte
socialiSmo democrát!co~chamado MiroT~ixeira, e que levava aos debamandou-me para cá a fim de que eu pudesse
Onosso pi-ograma. está dentro de uma re-alites a condição do Sr. Miro Teix.eira, como polfrepresentar os interesses dO Rio Ofande do
dade. aluai do povo brasileiro. Nós do Governo
tico nefasto à sociedadE:_carioca. Era a _posição
Norte. Mas veja só, Senador Jamil Haddad,
nos ufanamos de ser a 7', 8' economia do
do cidadão Leonel Brizqla. Pois bernl O Leo!lel
ontem· rejeitamos o parlamentarismo e digo
Brizola, hoje, entende que, para chegar ao Go- -- rriÚndo. Mas, na prática, é uina visão que oihã
a V. EX' que vOtei pelo presidencialismo. Mas_
apenas o aspecto económico, propriamente
verno Federal, precisa, não só. de Miro Teixeihoje já faço as minhas reflexões. E esta semadito, sem olb~ o aspecto social, porque nós
ras, mas como de vários Mires Teixeira dã
na fiz, inclusive, uma correspondência dirigida
não podemos entender ql!e a __7•._8• economia
vida, para poder ter_a condição de gé!nhar uma
aos Senadores Afonso Arinos, Nelson Carneido mr,mdp tenha números acelerados de creseleição presidencial. Ai, vejo V. EX' falando de
ro, Fernando _Henrique CardosO, pedíndo exaum governo de esquerda, N_O$ QvemQs exem- - Cimento da lepra, da tuberculose, da malária,
tãmente cópias dos seus pronunciamentos
todãs as dOenaçs infecto-contagiosas, que
pios de governos de esquerda neste País, não
que feitos no passado, no que diz respeito
10% da população brasileira sejam contagiano Governo Federal, mas tivemos ~mplos
à implantação do parlamentarismo, porque eu
dos pela doença de Chagas. Nós não podee poderia colocar, aqui, o governo de Maria
gostaria de meditar muito sobre a tese do parniõS-ter·esta visão de fazer oQrªs faraónicas,
lamentarismo. A meu ver, esta NaçãÕ só podeLuiza no Cearâ, em Fortalezg~, que foi um deprioritariamente, sem imios priineiro ao social.
sastre para este País, foi um desastre para
rá sair da crise com a participação de todos
Dentro desse contexto, é que o Partido SociaFortaleza, foi ur:n desastre para a sociedade
nós, com a participação de toda a dass_e polítilista tem a nOção da História e do momento.
daquela cidade, que teve que enfrentar as
ca, com a participação daqueles que são resw
E;·quàtrd6 V. Ex' diZ que não deve_mos analisar,
maiores dificuldades e os maior~s~ ~surdos.
pensáveis pela crise que estamos vivendo, e
devemoS 4::_r lucidez- na:s nossas Colocações,
Ela pregava o não nepotismo, e foi ela quem
taffibém pelo Poder. O PMDB é sócio do Poconcoíd.O em- género, número e grau, porque
colocou três maridos para trab.alhar, cada um,
der, mas hâo quer ser sócio da <;rise. E foi
a-popUlaÇão, que foi para as ruas, com 1 mipara ser secretário de m1,.10idpio. Então, há
ele que chegou ao Poder como aliado do Parlhão de pessoas, no Rio de Janeiro, lutando
esta dúvidas, há estas interrogações. Será que
tido da Frente l.Jb-eral. Mas no momento em
pelas "Diretas-já", que, posteriormente, aceisomente mudar, mas _o mudar pela retórica
que esse Poder começa a se esfacelar, e foi-se
tou aquele acordo para sepultar o Colégio Eleiw
ou mudar pelo proselitismó político, que se
esfacelando, deteriorando-se, o PMDB fugiu
torai, com a morle de Tancredo e a assunção
faz e que se promove nos palanques, vamos
do Poder como o diabo foge da cruz. Hoje,
da Nova RepúbliCa com José Samey, viu,
dar realmente a este País uma vida melhor
o próprio PMDB cria condições para que 6
maiS urõà vez, sepUltadas as suas aspirações. - povo, que está distante deste Congresso e que
para os brasileiros? Não. Eu acho que nós
E, ma!s Uma vez; agora, vemos o avanço das
só poderemos chegar a um País, com um
não participa das nossas discussões, este povo
esquerdas que ocorreu em 1? de noyembro
povo livre, com uma democracia estável, no
extremamente de_cepcionado, passe a discutir
do ano passado, quando alguns elementos na imprensa, nos sindicatos, nas entLd_ad_es,
momento em que deixarmos de_ praticar o
da elite, como sempre, Se uniram. Estamos
adultério ideológica Em que todqs sejam polínos Clubes de serviços, em todos dos setores,
ticos defmidos ideologicamente. Nisto, colo_ç_Q_ __ completando 100 anos de República, 10G em todos os segmentos da sociedade, que
anos· de República neste ano, e; nesses 100 nós é que estamos decepcionando o povo
V. Ex", enalteço essa posição de V.~. porque
arlõs de República, tivemos 54 anos de ditadu-. brasileiro, que a classe politica é que está deV. Ex" é, na verd_ade, um político que mantém
ras civis, militares, eStados de sítio, estados
a sua identL4ade id~ológica. E_ quero dizer
cepcionando o povo brasileiro, quando não
de exceção, sempre com acordos das el,ites,
mais: sou um profundo admirador de V. EX,
é verdade, nObre Senador Jamil Haddad. Não
participação
popular,
ou
entao,
o
discurso
mesmo não tendo _., identidade política é verdade, porque este -Parlanlento enaltece
progreSsista e a pr'ática retrógrada de antipovo. o Pais; ele dã .o 'iigor da democracia; ele dá
ideológica com V. Ex• Então, eu Qigo !sto a
E;.-·agora,
vemos
\rezesse
levantando
para
o
V. Ex", falando que tenho_ as minhas dóvidas
a força que o povo brasileiro necessita. A ver"Parlamentarismo-já".
-- nessa mudança de capitalismo pelo socialisdade é que o PMDB foi a grande decepção·
mo, porque fica aqui a interrogação:_ O que
O Partido SocialiSta Brasileiro tem ilo seu -do povo brasileirO, juntamente como o Partido
aconteceu, no P_eru, não poderá aconteçer
âa Frente "Uberal. E o poVO b-rasileiro está deprograma a luta pelo parlamentarismo em poamanhã conosco? E repito: o Peru vai entrar
cepcionado com_ esse P,arti.do.que c:hegou ao
tencial. Mas parlamentarismo já é __ golpe. É
no século XXI, sem ter passado pelo sécu1o
mais uma tentativa de acordo das ~ites para poder, anunciando boas novas, refo~mas e
XX. porque está empobrecido, e_stá esmagado, impedir o avanço das forças progressistas des- mais reformas, U!Jl governo· novo, anunciando
está derrotado, está faJLcLo, por conta, exalae bravando em todos os segm_entos, em todos
te País. É preciso denunciar este fato à Nação.
mente, do socialismo ali c;.mplantado. Perdoeos estados, em todos os veículos ,d~ cqmuni;_Existem pessoas que já estão se mexendo,
me se me estendi muito, mas é o meu aparte
tentando apresentar uma emenda à Consti- ·cação que haveria_ o advento_ da_ Nova Repúa V. Ex"
blica. Eta povo brasileiro feliz! Plano Cruzado,
tuição neste momento, dizendo que o País
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Senaestá em-risco, que mais-Uma vez haverá necesw Cruiado fazendo com que PMDB ganhasse
dor Carlos Alberto, o aparte de V. EX1' enriquece
sidade de tç~;!vez um golpe para que os seus eleição em vinte e dois Estados da Federação,
o meu pronunciamento. Agora, eu.quero fazer - privilégios sejam mantidos. O Partido Socia-_ conquistasse o maior número de cadeiras no
$en"ado da República bem como na Câmara
certas colocações. Não li toda a proposta de
lista tem esta noção.
dos Deputados! No caso, esse PMDB que conprograma do Partido--por ser multo grande,
O
Sr.
Carlos
Alberto
Permite V. ~
quistou o poder, que subiu aos palanques e
e pedi que constasse sua publicação nos
um aparte?
. foi para a praça públfca, que levantou as masAnais. V. EX' verá qae nós temos consciência
do momento político que atravessamos. Não
O SR. JAMIL HADDAD - Com prazer, sas, foi o mesmo PMDB _que começou a se
defmhar, as~ desmoralizar, e o povo decepcioé um projeto de programa socialista. po~que,
OUço v. EX'

sem

ª
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nado completamente começou a maltratar o
s homens do PMDB, sabendo que estavam
decepcionando o povo, porq-ue não estavam
fazendo um governo conforme o prometido,
passaram então a jogar como Uni fato generalizado: a classe política está decepcionando
o povo.
Nós, políticos, não estamos decepcionando,
não. Nem V. Ex!', nem eu, nem o Senador
Itamar Franco, nem muitos que aqui estão
no Congresso Nacional. A decepção - e esta
tem que ser assumida ~ é com "O PMDB,
que chegou ao poder e não soube ser poder,
não soube governar, e será penalizado em 15
de novembro de 1989. Por isso,_ Senador, faço
esta advertência, aqui, dentro do pronunciamento de V. EX Hoje, estou analisando profundamente o parlamentarismo, acho que poderemos, não golpear, não acredito em golpe,
porque nós parlamentares, que conquistamos
o direito de aqui sentarmos, não temos o direito de golpear o povo;-e- se eu votar amanhã
pelo parlamentarismo, pela implantação do
parlamentarismo, é porque quero uma solução urgente e definitiva para o meu País. Por
isso, faço esta advertência a V. Er não coloque
de forma radical o advento do parlamentarismo, como golpe, porque eu não participei,
como político, e tenho muita idade pela frente.
Se Deus quiser, ainda vou yjver muitos anos
para participar da vida política do meu País,
não participarei de golpe, participarei de uma
nova política para este País, que está precisando, acima de tudo, da nossa participação.
Desculpe se me alonguei, mas é o entusiasmo
em apartear um senador tão brilhante como
V. Ex" e um pOlíticO de-Uma identidade ideológica tão forte, que me orgulho de participar
dos deb'ates e ter, amanhã, nos Anais do Senado Federal, até para a posteridade, para os
meus netos, para os meus filhos dizerem: o
meu pai, o meu avô participou um dia de
um debate com um Senador do Rio de Janeiro, Jamil Haddad.

O SR. JAMIL HADDA - Nobre Senador
Carlos Alberto, antes de mais nada desejo sinceramente qué V. Ex- consiga chegar a uma
idade avançada para a satisfação dos seus
amigos.
· ·
O SR. PRESIDENTÉ (Antônio Lu~ Maya)
-Nobre Líder, a Mesa avisa que o seu tempo
já está esgotado.

De uma hora para a outra os partidos se
tornaram partidos fortes.
2) Nós nãq 1:ínham6s sido eleitos para assumirmos um regime parlamentarista.
Não havíamos recebido esta delegação do
povo porque este assunto hão havia sido discutidO cói'n a pOpulação.
3) Oue- o Parl~uTientarismo, neste momento, ele poderia fazer com que nós, sem repre·
sentação - membros do Congresso, pudés·
semos fazer parte de um gabinete sem a representação popular ter nos- delegado este poder.
O interessante é qi.Je aS pessoas mais lutavam naquele momento _contra o parlamentarismo, hoje, -São-parlamentaristas ferrenhos.
Ontem ouví até o nObfe Senador Mário Covas
defendendo o parlamentarismo após as eleições e ser contraditado por Bonifácio de Andrade, que dizia que o parlamentarismo devia
ser implantado agora.
_
Vejam V. E# eu chamo isso de golpe bran-

co.
O Sr. Carlos Alberto (fora do microfone)
-Mas vivemos hoje num parlamentarismo.
o--sR. JAMIL HADDAD -Sou daqueles
que lutaram denodadamente pela implantação do Parlamentarismo. A Constituição preceitua que haverá, na realidade, um plebiscito
após 5 anos de vigência da Constituição. Acho
que até pode-se mudar essa data, pode-se
mudar essa data do plebiscito, mas, agora,
que as_ campanhas estão nas ruas, após o
a~ço dos partidos progressitas nas eleições
de 15 de novembro, querer mudar as regras
do jogo é golpe. t mais um acotdo das elites
que dirigiram politicamente este País nesses
-Cem anOs de República.
Eu não me arredo dessa minha visão. V.
Ex' tem uma ética diferente-posso até achar
que é um direito que tem V. Ex!' de fazer essa
anál!.se - mas o que quero declarar e reitero
é que parlamentarismo, para nós do Partido
Socialista Brasileiro, parlamentarista desde a
primeir~ hora, neste momento _é golpe contra
a população.
Será mais urna frustração, será mais um
CasiiiSrilO das "Diretas-Já", transformado em
_derrota no çOlégio Eleitoral, em Nova Repú·
blica e no abandono da população ao seu
próprio destino.

O Sr. Leite Chaves_- Senador, V. Ex!'
me_ permite um aparté?

O SR. JAMIL HADDAD - Se o presiO SR. JAMIL HADDAD -Eu não podedente conse~tir, com- o maior prazer.
ria deixar, Sr. Presidente, de responder ao
aparte do companheiro, a quem muito prezo,
0 SR. PREsiDENTE (Antonio Luiz Maya)
reiterando o meu posicionamento.
- A Mesa adverte que o tempo de V. EX
Fui daqueles que lutou denodadamente pe- já se esgotou há cinco minutos. Porém, conJo parlamentarismo nesta Casa. Aprovamos sente o aparte do nobre Senador l;elte Chaves.
o parlamentarismo dentro da ComisSãô de
Sistematização da qual era membro, mas reiO Sr. LeJte Chaves -Senador Jamil Hadtero o que disse anteriormente.
dad, V. Ex~', cujo discursO terminou sendo hosOs argumentos apresentados contra o par- pedeiro em acusação ffiuito violenta contra
lamentarismo naquele momento por pessoas o nosso partido, não poderia negar-nos a
que agora são parlamentaristas da primeira oportunidade também de usar esse discurso
hora·erarn:
para oferecer modesta defesa. O Senador Caf:
1) Para a implantação do parlamentarismo
_los Alberto é um grande ámigo, homem de
há necessidade de partidos fortes.
- minha região, e não sei que motivos o levaram
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a acusação tão contundente. O Senado sabe,
e sabe o País como.nascemos, o MDB e depois
o PMDB, que propósitos tínhamos e por que
chegamos aqui. trames um movimento inicial e tínhamo-s- C:::Oiilõ ·propósito- lutar contra
um regime de ferro e violência que suprimia
tOda forma de liberdade e de justiça. Em razão
de nossa luta, e nessa époc~ V. Ex'- pertencia
às nossas hostes, _é que conseguimos, então,
libertar o País da situação em que vivia. Com
esta Constituinte realizamos a organização da
justiça e da liberdade na Constituiçclo, Então,
esse partido foi responsável por isto em grande parte, por essa Constituição atual. E agora
continuamos aqui uma grande luta, que é a
democratização da economia nacional. Sabe
V. Ex' que govemamos com nossas tendências, nossa vocação, nossas circunstâncias; o
nosso presidente era outro, faleceu e o Presiutro partido, exatamente o oposto, Sua Excelência conservou um ministério incongruente,
não o ministério do PMDB; manteve, inclusive,
inimigos históricos nossos, na luta política, homens _que serviram denodadamente ao regime. O presidente procurou, inicialmente, governar conosco, mas--era impossível com a
manutenção-daqueJe ministério; depois habOmente, procurou nos dividir, e realmente temos sido objeto fdessas acusações, porque
nesse desespero, nessa angústia nacional, o
PC\!O, às vezes, tem que encontrar alguém como bode expiatório, não o povo, p6rqoe o
povo está conos:co, somos um partido majoritário no Pais porque nascemos-da base. Muita
gente nos confunde com a Arena, mas aí é
que se engana, a Arena nasceu de cima, da
indicação,_ dª conveniência, ~ós surg"imos de
baixo e eu mesmo sou prova disto; era urtJ
advogado e as circunstâncias me trouxeram
aqúi,' ninguém foi o meu chefe, ninguém me
orientou, o povo quis e, num determínado instante, o no~ partido_encamou aquele sentimento, e nós estamos no SenadO: Durante
aquele PeríOdO não fomos senador, eramos
aqui _a~ogados de acusação, o nosso propósito não era construir um partido, era destruir
uma ditadura, então não bastava um fato para
a" acusação, bastava um indício e nós o desfe<:hávamos aqui dentro e <:a.recíamos do diálogo que houve com a Arena, para que tivéssemos esta abertura. Mas agradeço nobre Senador a V. Ex' a atenção do aparte, eu não fnterferi no mérito do seu discurso, porque- agora
o tempo não permite, mas eu voltarei a falar
sobre o tema que V.~. com tanta segurança
e brilhantismo, percurte neste entardecer.
O SR. JAMIL HADDAD - Nobre Sena~
dor Leite Chaves, V. Ex!' sabe, eu iniciei minha
vida politica no Partfdo Socialista Brasilefro,
no Estado de Guanabara, o Partido foi cassado
antes de mim, porque isso ocorreu em 1965,
pelo A.l2, com todos os partiQos, e ft1i ftind<idor
do MDB, Partido no qual fui cassado._
Mas quero dizer a V. EX' que, na realidade,
o PMDB - o MDB, a fase inicial do PMDB.
foi um grande instrumento de lut<! c_ontra o
processo ditatorial - numa certa altura, se
transformou num partido-ônibus. Quem desejasse entrar, entrava.

a
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Ali se iniciou o que eu chamo de. acordo_
das elites. E mais uma Vez a população, que
se viu frustrada, porque queria diretas já vimos o espetáculo vibrante da população -

aceitou o Colégio Eleitoral para sepultá-lo e

O SR. PRESIDENTE (Antonio

Lu~

Maya)

-A Presidência agradece e concede a palavra
ao nobre Senador Ney Maranhão.
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através de lei unanimemente aprovada, mudou o nome do Palácio Capiberlbe, sede do
Oov~mo Municipal, que nosso homenageado
começou a constr_uir quando Prefeito, para PaIâcio Prefeito Antônio Farias. É o reconhEidmento da comunidade municipal.
·
O Governo do Estado também não fiCou
indiferente à passagem do homem público
no Governo da_ Capital. Deu nome; através
de lei, ao Terminal Rodoviário de Recife, de
Terminal Senador Antônio Farias.
As preocupações de Antônio Farias não foram só sociais. CoffiO bom administrador, teVe
outras grandes preocupações. Instalou o Conselho Municipal de Cultura. Para compo-ló ·escolheu gente representativa da melhor intelectualidade local. E apoiou todas as iniciativas
cuJturais da terra pemambucana.
No campo administrativo suas realizações
foram muitas. Construiu avenidas. abriu ruas,
pavimentou-as, terminou viadutos, e metade
dos trabalhos dos anéis_ rodoviários lhe cabe.
Estes são apontamentos tirados do artigo
que Clovis Melo sobre "os Prefeitos de Recife",
artigo de número quarenta e sete. O qual peço
que seja transcrito nos Aiiáis desta Casa.
A'inspiraçã:_o política de Antônio Farias não
foi em vãO._ A todia de Seu ideal e seu ideário
passou pressurosa às mãos de sua família,
de modo especial, na pessoa de sua dinâmica
viúva, de" lárgO tirocínio na vida politica.
Hoje é eiã a presidente do PMDB no estado.
Graças a sua _atuação nas últimas eleições
(1988), o PMB ganhou centenas de prefeituras
e fez centenas de vereadores, sendo ela mesma eleita vereadora por Recife com uma con·
~"gradára votéi:Çâo, ocupando o q"uarto lugar
na Frente Popular do Recife.
Graças ãO ideal de António Farias_, sob a
inteligente batuta de Dona Geralda Farias, o
PMB é a terce ii a força política do estado, tendo
assento nas grandes deliberações de interesse
do EStado de Perri.ãmbucO.
Como a sensibilidade social grita por anseio
de justiça social, engajou-se na "Frente Popular de Pernambuco, liderada pelo Governador
Mfguel Arraes, movimento político voltado para o povo e suas ânsias sociais".
Quando se celebra um ano de sua morte,
quando sua ação nos faz tanta falta, quandoestamos_ sufocados por tantas problemas, como que antevisão de urna civilização _que está
em agonia e outra mais justa que começa
a despertar; é preciso que se afirme, mais uma
vez, que Antônio Farias foi tiril -,,industrial vitorioso, acreditava que o capital tem alma e que
devia_ estar voltado tam_bêm para os que ajudam os capitalistas a obter grandes lucros.
Por isso tanto ajudou os que em suas indústrias ~ empresas o fiZera!fl vencedor".

O SR. NEY MARANHÃO (PMB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz um ano hOje que
Mas aí aconteceu-o que todos nós sabemos.
partiu desta para a outra vida o Senador AntôFaleceu Tancredo, assumiu Samey e a verdanio Farias, meu amigo e irmão Toinho.
de é que _o acordo manteve as_ rn_e_srnªs estruA vida é Mca em pregar peças aos homens.
turas sódo-econômicas em detrimento dos
Às vezes a peça que nos prega é de difícil
interesses da população brasileira.
compreens60. Não é fácil deglutir a morte de
E agora que se aproxima o prOcesso eleitoTóinho no vigor de sua vida e dos anos.
ral, náo há mais possibilidade, temos o exemQüando Pernambuco e o Brasil passam por
plo da Venezuela. Elegeram um político que
profundas modificações na área social, econôia, na realidade, um político com conceltuação
mica e política, nos falta um homem que tanto
popular, Cáries Andrés Per~z, com um passanos poderia ajudar a encontrar um caminho
do de lutas dentro da Venezuela.
para a solução ideal dos problemas.
Mas ao assumir, contrariando o discurso,
Infestam-s_e as greves -no país e em meu
na prática, vimos que, infeliZmente, estourou
estado. Em Pernambuco, pelo menos, para
a boiada, e mais de 300 mortoS existiram denfazer frente a elas, com uma palavra judiciosa
tro daquele movimento.
__
e..cheia de sabedoriã, está nos faltando a preE o que preceituo, o que eu quero é que
sença de Antônio Farias. Pois no seu modo
não tenhamos o estouro da b_oiada em nosso
de ser intrOvertido, tinha a marca de profunda
País. A população não aguenta mais ser ilasensibilidade social. I:. esta sensibilidade que
queada, ser enganada, acreditar em algo e
.está nos fazendo falta neste momento, pois
ver~se traída. E af concordo com o Senhor
_Q. problema de g~eVe tem sentido amargo e
Carlos Alberto quando diz que há necessidade
sofrido._
de nitidez nas propostas.
Empresário vitorioso que erÇ~., iria buscar a
Sou daqueles que admira os que se opõem
causa do problema de que os te<::nocratas são
ao meu pensamento politico, mas que se
incapazes: qual o motivo da greve? Se p:ei'gunopõem com clareza dizendo: eu sou contra
taria. E para ele a resposta seria tão simples:
os seus prindplos por isso, isso e tss_o; __ai;Jora
ã. falta de sintonia entre salário e custo de
aqueles que batem palmas para mim e, na
vida. O custo de vida está lã nas nuvens e
prática. são antítese, esses eu tenhO que dio salário para fazer-lhe frente esta cada vez
vergir.
mais _aviltado. É só isso. Os lucros estão na
Por Isso o meu Partido, o Partido Socialista
estratosfera. Exorbitantes. como sabem muito
Brasileiro, que me dá a honra de ter, neste
bem todos os burocratas. Já o trabalho que
momento, a minha pessoa na Presidência,
causa o lucro, sem valia nenhuma. O povo
Partido que está reorganizado há 4 anos, Parestá tendo consciência cada vez maior de seus
tido que conseguiu nessa eleição 40 prefeidireitos. Direitos que não podem ser posterturas pelo Brasil afora~ quase 500 Vereadores,
gados.
três prefeituras de capitais, eSse Partido consePara dar jeito em nos_sa economia destroguiu isso porque está mantendo um.;:~ __ coisa
çada? Surgem a· cada hora pacotes econóchamada nitidez ideológica. Nós não recu,amicos. Só que tais pacotes enxergam tão-somos em nossos princípios ideológico::;. Sabemeote_os salários, congelando-os. Jamais dão
mos que este não é o momento para um proem cima dos lucros que são cada vez maiores
grama socialista para a Presidência Qa Repú·e ca'da Vez mais _exigentes._ É poi- isso que
blica, e não a· fizemos; será publicado para
todos os pacotes fracassam.
que todos os companheiros tenham a visão
Enquanto os problemas sociaiS estiveram
do nosso projeto. Apresentamos um projeto
entregues a te<::no-burocratas,jªmais teremos
de avanço social dentro do regime capitalista
para. eleS !Jmã solUÇãO de justiça. Eles fazem
do estágio da polttica brasileira.
surgir as inquietações, levando as vivande!ras
se agitarem com saudades dos golp.es -e ditaO SR. PRESIDENTE (Antonio Luiz Maya)
dUras.
-Nobre Senador, pediríamos a V. ~ qu'e
Antônio Farias, tenho certeza, teria uma paencerrasse porque há outros oradores inscri·
'!ivra justa, urna soJução na medida, para protos.
blema mo grave que afeta diretamente à ni.aior
O SR. JAMIL HADDAD -Agradeço aos
parte da população. Os grande-s problemas
companheiros que me apartearam e eJ V. Ex' -sociais foram sua preocupação quando Prepela gentileza de permitir que o tempo se alonfeito,J:le~Redfe, se voltando_ "para os mais pogasse, e dizer que farei posteriormente outros
O Sr. Carlos Alberto - Permite V. Ex'
bres _e mais carentes? Habitantes das perifepronunciamentos a respeito do ass]Jnto.
um aparte?
rias? Dos morros, das favelas e das ribanceiras
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
da cidade grande".
-O SR. NEY MARANHÃO- Com muito
beml)
Mas não só. Outros trabalhos foram realizaprazer, nobre Senador Carlos Alberto.
do~. -~ecife não ficou equidistante do reconheDurante o discurso do Sr. _Senador JaO Sr. Carlos Alberto~ Senador J"'_ey MamU Haddad o Sr.. Senãdor Nelson Car- _ cimentO desse grande administrador, que se
ranhão, quero que V. Ex" me inclua nas homeneiro -deixa a cadeira da Presidência que mostrou ser na cidade dos rios e das pontes.
é ocupada pelo Sr. Senador Antonio Wiz para que seu nome e sua memória fiquefi, . ·nagens que presta, na tarde de hoje, ao saudoimortalizados, a Câmara Municipal de Recife, -sõ.Senador Antônio Farias, eleito pelo PMB,
Maya.

partir, então, para uma eleição- direta para a
Presidência da República.
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empresário e político bem-sucedido no Estado de Pernambuco que, na campanha política,
assumiu compromissos com a classe traba-

lhadora, assumiu compromissos p~líticos
com o Governador Miguel Arraes- e com a
proposta com daqueles que formavam a frente para a conquista do Goveino de Pernambuco. Em momento algum, sendo ele um empresário, chegou à Assembléia Nacional Constituinte a votar um só capítulo, wn··só artigo,
um só parágrafo que não fosse do interesse

da classe trabalhadora. Certo dia eu conversava com Antônio Farias no Plenário da Assembléia NaciOnal Constituinte e mesmo ele me dizendo- sendo altamente prejudicial
às suas empresas aquilo que ele iria votar,
ele me dizia que havia assumido compromissos com o povo pernambucano e tinha compromissos com o Governador Miguel ~aes
e iria votar. E assim votou enquanto esteve
presente na Assembléia Nacional Constituinte,
tudo o que foi de interesse do povo brasileiro.
Quero congratular-me com V. Ex" e prestar
também a minha humilde homenagem, sentindo a falta do companheiro que hoje tem
seu lugar, V. Ex", que com tanto brilhantismo
tem mostrado a esta Cãsã- OValor do povo
pernambucano e trazido para todos nós a palavra de wn nordestino bravo, forte e, principalmente, com o vigor de um político que
tem, acima de tudo, a sua identidade vinculada
com o povo pernambucano. Parabenizo V. Ex"
e peço que me inclua nas homenagens ao
saudoso Senador Antô!JiO Farias.

OSR.NEYMARANHÃO-SenadorCarlos Alberto, esse aparte que V. Ex" está" dando
neste momento, testemunhando o caráter, a
palavra de um empresário progressista, de um
homem público que, acima de tudo, como
bem disse V. Ex•, m,1m dos trechos de um
projeto da Constituição, riO -_qual as empresas
do Senador Antônio Farias seriam tremendamente prejudicadas. Esse trecho, Senador
Carlos Alberto, equivalia ao pcigãmento obrigatório do !CM das canas próprias, na qual
as empresas do Senador têm 80% da produção.
Senador Carlos Alberto, atitudes como esta
do Senador Antônio Fartas são raras, hoje,
neste País.
Quero agradecer o teSteri1Uilho de V. Ex"
que, com tanto brilhantismo, defende o bravo
povo do Rio Grande do Norte, onde, por coincidência, o Senador Antônio Farias tem uma
destilaria que, hoje, é bem administrada pela
sua família e colaboia com a riqueza também
do pequenino, mas bravo Estado do Rio Grande do Norte, que V. Ex" também representa.
Muito obrigado por esse testemunho, neste
momento de homenagem de mais um ano
que o Senador António Farias fOllevado por
Deus. Muito obrigado, Senador Carlos Alberto.
Continuando, Sr. Presidente .. ,_
Um ano faz que T oinho partiu para a eternidade. Foi ainda moço. V'IVeu a vida e não "iveu
em vão. Deixou-nos exemplos a .:.eguir e atitudes a meditar, que sua memóri<l seja sempre
lembrada e celebrada por tudo o que fez e

por tudo o que tentou fazer pela Nação em
seu Pernambuco e p-elos mais fracos.
Muito obrigado.- _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCGMENTO A OOE SE REFERE O
SR. IYEY MARANHÃO EM SEU DISCURSO;
OS PREFEITOS DO RECIFE

(XLVII)
Fadas completou -muitas obras
Iniciadas por Augusto Lucena

GóvisMelo
Coube a Antônio Farias instalar o COilselho
Municipal de Cultura. Sempre me insurgi e
sou contra a sua forma de escolha de compo_nentes. QUanto- prefeito nomear, está certo,
mas eles deveriam se-r iiidicados em listas triplices de entidades culturais, como a Academia Pernambucana de Letras, a União Brasileira de Escritores, o Instituto Arqueológico,
as organizações de artistas plásticos, de engenheiros, arquitetos etc. Como a lei foi feita
é pura consagração do compadrio.
O C.M.C.,noternpode Farias, era composto
por Raimundo Carreiro, Marcus Acloly, José
Luiz Delgado, Gilvan Samico e Antônio J_osé
Madureira. Farías soube escolher gente representativa da melhor intelectualidade local. Poderia não o ter feito, tê-lo enchido_ de nulidades. E nada se poderia fazer._Na presidência
colocou o professor Murilo Guimarães, da Faculdade de Direito, sem dúvida, um intelectual
de renome, o qual se vinculara demasiadamente à "Caça das bruxas" na Universidade
Federal, _quanao Reitor. f'oi uma pena que
Murilo Guimarães tivesse_ agido assim. No C.M.
C Se houve bem.
Entre as realizações culturais do governo
Farias podemos destacar o apoio que- deu a
Prefeitura ao Balé Armorial, à Orquestra Romançal Brasileira, ao Coro Guararapes e outras inidi:lfi\iàs- do- gênefo. A Orquestra Sinfónica do Recife teve, também, seus grandes
dias. Mário Peixoto assumiu a sua direção.
Houve muitas exposições de artes plásticas.
Enfim_,- Se fez arte, mas, evidenteniente, arte
para as elites, porque a cultura popular caíra
nO "index". - No plano administrativo, o Prefeito Antônio
Farias abriu a Avenida Recife e concluiu a pavimentação da Avenida Mascarenhas de Morais,
nome que se deu, erradamente, à antiga Estrada da Jmbíribeira Talvez não tenha havido no
Exército Brasileiro outro militar mais merecedor das glórias, que lhe tributaram os compatriotas do· que o cOmandante da FEB. Eu
servi com ele, quando soldado, e me senti
muito à vontade porque não era do tipo RJSG,
pu RDF, de impor ordens, de robotizar nin~
guém, buScava converrcer os subordinados.
Um "gentleman" de farda, Nem por Isso concerdaria que se lhe desse o nome honrado
e glorioso a uma estrada antiqüfssima, que
nossos av-os· já percorriam há dois ou três séculos passados. O nome não vingou.
Farias terminou os viadutos iniciados por
Lucena, de modo que, pelo menos, metade

ao
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do trabalho dos anéis rodoviários de cimento
lhe cabe. O Vereador Liberato Costa Júnior
já observou_ que "Lucena se creditou, por inteiro•. muitas obras que fez de parceria", Segundo
ele, Uberato, quando lhe cOube ocupar a Pre'feitura, põr oito meses, _começou a çiesmontar
. a velha ponte ferroviária de Limoeiro, deixando
prontos os alicerces da ponte futura. Lucena
completou-a e a inaugurou como obra exclusiva sua. Da mesma fOrma LUcena iedama
para si a construção dos viadutos do Cabanga,
de Joana Bezerra e dos Afogados. Não dá,
nem reconhece a parceria de FÇ~rias. Não há dúvida que o sistema Viário do Recife
melhorou muito nos anos 70, com as duas
administrações, a de Lucena e a de .Farias.
Evidentemente que o povo não come viadutos, nem cinlento armado substitui o pãO -de
cada dia. Mas o fato é que, com as fábricas
de ãutomóveis pfOduzindo em larga escala
e com as faciUdades do crédito, nas vendas
a longo prazo, as cidades brasileiras ficaram
atulhadas de novos milhares de viaturas, chegando à beira do colapso no tráfego. E ·:se
não tivessem os urbanistas cuidado de, à sombra do exemplo norte-amerícano, criarem verdadeiras ruas por cima de ruas, que são os
viadutos, já previstos pelo gênio de Leonardo
da Vinci, no século X\11, os engarrafamentos
de automóveis teriam se tornado colossais,
em nosso tempo.·
Sem dúvida os viadutos enfeiam as cidades,
Basta ver Los Angeles. A arquitetura não encontrou, ainda, um meio de embelezá-los,
com ajardinamentos laterais. É o cimento bruto, agressivo, sem nenhum disfarce. Não cogitaram, sequer; os artistas plásticos_ de fazer
murais coloridos, nas suas amuradas, para
quebrar a monotonia dessas obras de arte,
a que os paulistas, desolados, denominam
"minhocões". Não há, contudo, outra solução
urbanística possível e a tendência será aumentá-los. Onde qUer que ruas e avenid~!? se. encontrem surgirão, no futuro, viadutos.
Antônio FariaS viveu_ relativamente pouco.
Morreu de infarte, fulminante, __c!ando o lugar,
nO Senado, onde_ chegou, derrotando, espetaculannente._ Roberto Magalhães, ao suplente,
Nei Maranhão. Nei prestou-lhe uma merecida
bomenagem na Cârna_ra Alta, _que~ publicou
em plaqu~te, a qual me enviou.

O SR. PRESIDENTE (Airtonio Luiz Maya)
-Concedo a palavra ao nobre Senaâof Aureo
MeU o.
O SR. AUREO l>lELLO PROI'IUNCIA
DISCURSO OOE. EIYTREGlJE À REV/$40 DO ORADOR. SERA PUBLrCADO
POSTER/ORMEIYTE.

0 SR. PRESIDENTE (Antonio Lyiz Maya)'
nobre Semidof Li~ite

~ ConCedo ã pã!avra ao

ChaveS.

-

O SR. LEITE CHAVES PRONUIYCIA
DISCURSO OOE. EI'ITREGlJE À REVI540 DO ORADOR. SERÁ PUBUCADO
POSTERIORMEIYTE.
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Durante o discurso do Sr. Senador Leite Chaves o Sr. SetuJdqr Antonio Lulz
Maya deixa fJ cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sf?nador Nelson Cainelrõ.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Afonso Sancho.

DCXX!MENTO A Q(JE SE F1EFERE O
SR. AFONSO SANCHO E'1 SEU D!SC{Jf/$0,
Publicação: DO
Localidade: SP
SeçãolColuna: Opinião
Página: 6

Data: I Q.4-89
c- UGAÇÓES PERIGOSAS
.
Geraldo Luiz Santo MaUro (•)

O SR. AFONSO SANCHO (PDS- CE.

Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos dias ocupei
esta tribuna para protestar contra uma incursão infeliz e equivocada do Deputado Afif Do-

mingos no Nordeste, pelas suas despropositadas críticas à Sudene- nossa única agência de desenvolvimento, diga-se de passagem,
vem cumprindo satisfatoriamente. sua missão
mercê dos parcos recursos que recebe do Te-

souro Nacional, para aplicação nwna região
tão grande, tão sofrida e que representa um
terço da população brasüeira, a1ém de agasalhar as mais altas taxas de mortalidade infantil,
os índices alarmantes de desnutrição e os
maiores bolsões de miséria do mundo.
Volto novamente a comentar sobre aquele
ilustre candidato a candidato .à Presidência da
República pelo Partido überal~PL- solicitanM
do a transcdção nos Anais desta Casa, de um
fundamentado artigo publicado no Diário do
Comércio e Indústria de São Paulo - traM
dictonal jori1al - que traduz o pensamento
das lideranças empresariais daquele estado,
onde o Presidente do Sindicato da Indústria
de Reparação de Vefc::ulos-e AC:~S6rios doEs-tado de São Paulo, Sr. Geraldo Luiz Santos
Mauro, discorda da posição demag6gica adcr
tada pelo representante de São Pal,lio, traduM
zidas em amargas críticas contra a maior instl~
tuição dasslsta empresarial do País- a Federação da Indústria do Estado de São Paulo.
Ora, sr. Presidente, Srs. Senaâores, se aquele ilustre. homem público não poupa nem mesmo seus conterrâneos e .uma instituiç~o como
a citada, imaginem o que ele, desejoso--de
se apresentar corno cidadão à mais afta magistratura do País, não diria de instituições valiosas e de grande significação para nossa região- no caso, a Sudene - como o fez.
lamento profundamente, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, porque inicialmente Afif Domingos, como presidente da maior entidade
associativa de São Paulo - a Associação Comercial do Estado de São Paulo- não poderia deixar de ouvir seus pares no Nordest~
antes de sair-se com aquela malfadada crítica
à Sudene, que causou profundo constrangimento a toda a região.
Assim sendo, peço seja transcrito nos Anais
do Senado Federal, o artigo do seu eminente
colega de entidade de classe de São Paulo,
sob o tituto "Ugações Perigosas", onde disseM
ca as posições daquele parlamentar, classificando-o de "Adolph Hitler".
·
São estas, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores as palavras que desejo registrar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Citando Adolph Hitler com muita intimidade
e frequência o dublê de empresário e deputado Afif Domingos, em recente reunião de
carâter-p-olítico havida n·o Anhembi, atacou dirigentes d<is entidades empresariais formaimente constituídas, por não estarem apoiando
a sua candidatura à Presidência da República.
Visivelmente irritado, Afif condenou os enM
centros desses mesmos empresários ~m
Mário Covas, Leonel Brizola, Afonso Camargo,
Jãnio Quadros, Lula, Roberto Freire, argumentando que a opção liberal indica o seu
nome e que os empresários já deviam ter feito
essa escolha !lá mJ.Jito tempo, embora ele a
desprezasse por nãO q\Jerer apoio de dirigentes pelegos instaladOs na cúpula de entidades
de classe patronais.
Preliminar:inente, é de admirar que um democrata com_o se proclama Afif Domingos tenha "Mein Kampf' como livro de cabeceira.
Ele bem que poderia inspirar-se em autores_
mais condizentes com_ a doutrina liberal, como
Qui SOrinan, Jean François Revel, Alan Payrefitte, Yargas Uosa e o nosso Guilherme _Merquiàr:- Mas. examinando-se melhor a postura
candidato Nif, verifica-se que esse procedimento tem urna origem muito forte, que deve
estar no ·seu inconsciente.
Ao ~ridenar as lideranças_ da in_ciaiiva privada por estarem conversando democraticamente com outras lideranças políticas, ele nada mais faz do que pôr em prática, sem dúvida
incons-cientemente, o que existe de mais arraigado na doutrina nazista: o auto_ritarismo e
a negação ao diálogo. Ao dizer que não deseja
recursos dos empresários ditos conservadores, ele, certamente sem o querer,·copia Hitler,
que afagava os grandes capitães da indústria
alemã com a mão esquerda e os arrasava
com a direita.
Ao se reunir com um pequeno grupo de
uma <:entena de empresários desinformados,
que Se estondem sob uma sigla quase que
secreta, parece querer imitar, sem de fato o
desejar, os encontros da cervejaria em Munique, quando url's poucos agitadores chamados Goebels, Himrnler, Goering, Rudolph Hess
e _a próprio Hitler planejavam o golpe de uma
minoria, tomaram de assalto o governo alemão e_ escreveram seguramente a história
mais negra da traietória~do ser humano sobre
a face da Terra.
Abandonando-se, contudo, a linha ideológica do- pensamento do candidato Afif, e exa~
minando-Se a sua atuação trina com empresário, político e constituinte, vamos encontrar
uma série interminável de incoerências e
omissões.

-ao
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Afif sempre ataca as sinecuras, os enclaves
cartoriais e os empresários que mamam nas
tetas do governo. Todavia, como constituinte
ele defendeu a emenda que estabelecia a reserva de mercado para as corretoras de seguro, excluindo da concorrência o- sistema_ bancário. Ou seja, ele ê contra o cartório, desde
que fique garantido o seu.
No segundo turno, quando a livre iniciativa
jogou a sua grande cartada para ver se revertia
o quadro melancólico que havia resultado da
primeira fase, o constituinte Afif ausentou-se,
inexplicave1mente, na votação de matérias da
maior importância como, por exemplo, as que
tratavam do conceito de empresa nacional,
ação do Estado na economia, rese~a de mercado para compras, reforma agrá_ria, imprescritibilidade etc.
Ele conseguiu o milagre de ter uma nota
aproximada a zero na avaliação dos empre~
sários e ~trabalhadores por essa estratégica_
omissão. Na épocil, é bom lembrar, a impren~
sa noticiou fartamente esse seU aspecto. Como presidente de entidad.e de çlasse, Afif d~u
seus primeiros passos na política, sob a proteção de Paulo Maluf, a quem ele sucedeu na
Associação Comercia] de São Paulo. Secretário da Agricultura_ de Maluf, mais tarde negou
o seu criador e procurou levantar vôo próprio,
montando sua campanha nas bases da entidade de cl~se que didgia.
Eleito deputado com a votação predominante dos microempreSârios, não teve a coragem de comparecer à votação da Constituínte
quando se decidiu pela anistia de débitos desse segmento empresarial. Por fim, empunhou
a bandeir'a do liberalismo, mas inexp\icavel~
mente cita "Meio Kampf', com preocupante
freqüência.
Ainda bem que o último Ibope deu a resposta a Guilherme Afif. E;le não ,passoU_ de 1%
da preferência da opinião pública._ cu_riosamente o mesmo percentual de um outro líder
de uma .corrente minoritária .e igualmente antidemocrática, Roberto Freire, cançlidato d()s
c::omunistas. E ainda tem gente qUe duvida
da sabedoria popular.
- (*) Geraldo
Luiz Santo Mauro é empresário e presidente
do Sindicato da [ndústria de Reparação de
Veículos e AceS$éri..os do Estado de ~ão Pa~lo.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Loureinberg Nunes Rocha.
OSR. LOUREMBERCi NUNES ROCHA
(PTB- MT. Pronuncia o seguinte disçurso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente
José Samey anunciou recentemente. c_om ~
solenidade que a amplitude da medida requer,
a completa reformulação da política do Governo brasileiro para o me_io _ambiente,_ incluindo-se aí a implantação_ do programa "Nossa
Natureza".
Dentro dessa~_nova política ambiental, a
questão da Ama!ônia tern destaque e tratamento específicos, tal é a sua importância não
só no cenário_ nac:ional, como n_o contexto da
comunidade iÕternaclonal._ A Amazônia, de
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resto, já constituía, historicamente, grave preocupação para todos os brasileiros interessados
em resgatar a região à vida nacional, em integrá-la efetivamente às demais regiões do nos-

so tenitórlo, e em promover o seu desenvolvimento social e econômlco.
A reformulação da política ambiental se dá

em momento oportuníssimo, se não já um
pouco tardio, não comportando, portanto, demora prolongada em seu exame e em sua
execução. Temos testemunhado, diariamente,
as tentativas de ingerência de várias potências
na Amazônia, que podemos classíflcar hoje

como um filtro do mundo, por manter quase

intocada - ainda - a soberba concentração
de um terço das reseiVaS florestais latifoliadas
do planeta. O interesse das outras razões, co-mo baseamos, nao se resume ao potencial

amazônico enquanto flora e fauna. Expande..
se para os aspectos geográficos estratégicos,
e envolve nitidos aspectos econõmicos. A
Amazônia esconde em seu seio uma riqueza
incomensurável, indescritível, com recursos
hídricos volumosos e minérios cobiçados, en~
fim, com potencialidades tão vultosas que Je~
varemos ainda muitos anos - ou decênios
-para melhor mensurá-las.
Breve teremos, aqui, neste recinto, oportunidade de debater e deliberar sobre a política
ambiental que o governo pretende adotar. Nós
o faremos com justificado orgulho e gigantesca responsabilidade, para a qual devemos
desde já nos prepararmos.
O que hoje, porém, me leva a pedir a atenção do Sr. Presidente e dos Srs. Senadores,
não _é a questão amazõn!ca enquanto plano,
enquanto programa a ser debatido e deliberado, mas sim a Amazônia real, a Al1lazônia
presente, a Amazônia que não pode aguardar
deliberações maiores, porque não se pode
des_curar do presente para prover o futuro, como não se pode descurar das partes ou dos
detalhes para cumprir o todo.
O Governo federal, enquanto planeja com
muita razão a chamada terceira grande etapa
da acusação racional da Amazônia, mostra
uma contradição imperdoável no tratamento
que a ela vem dando no setor de incentivos
fiscais que possam prover o seu desenvol~
vimento.
Essa contradição não está longe, ou díficil,
de ser constatada, não é abstrata. Está aqui,
presente, pública, notória, e pode ser comprovada com a edfção da Portaria nQ 269 da Secretaria da Re.cefta Federal, que transfere para
o F111or - FWldo de Investimentos do Nordeste, - recursos do Finam - Fundo de Investimentos da Amazônia, revogando, para isso, a Portaria n~ 164, do mesmo órgão, datada
de 2 de fevereiro último.
Sem querer polemizar com a bancada nordestina desta Casa, e com todo o respeito
que sua região merece - por sua tradição
de lutas, por toda sorte de agruras que sua
população tem sofrfdo - o que- salta aos
olhos, meridianamente, é que a região amazõnica, como já ocorreu no ano passado, volta
a ser lesada.
Antes de relatar o efeito lesivo da Portaria
n~ 269, devo ~sclare.cer que medida idêntica

aconteceu em novembro do ano passado,
quando o Govemo Federal, a pretexto de um
reequilíbrio entre os recursos disponíveis e os
comprometimentos assumidos pelo Finar,
transferiu para esse fundo a quase totalidade
dos recursos excedentes do Finam: O Fundo
de Investimentos 'da Amazônia, que até aquele
mês registrara um excedente de 27 bilhões
e 494 milhões de cruzados, em moeda da
época (cruzados antigos), teve repassados para a região Nordeste nada menos que 22 bilhões 241 milhões.
Alegando que os resultados das aplicações
das pessoas jurídicas no F111am representam
um reversão da tendência histórica - _como
se essa condição fosse por si uma justificativa
- o Governo Federal desconheceu a opção
dOS: aplicadores e subestimou a necessidade
de investimentos na Amazônia.
A bem da verdade, devo salientar que um
mêS depois, sensível aos protestos da comunidade amazõnica, por melo de seus representafites- entre- os qua1s tive a hoilra de eStar
incluído - o Presidente José Samey, ouvido
o Conselho de DesenvoMmento Econõmico,
autorizou o repasse de 17 bilhões 430 milhões
de cruzados para o Finam1 de forma a hão
afetar gravemente seus programas. Esse repasse não corrigiu totalmente a perda que se
verificara, mas evitou conseqüências mais
drásticas.
Agora, mais uma vez o Finam é sacrificado.
A Portaria n~ 269 dã Secretaria da Receita Federal, revogando_ a de n~ 164, nxou.. ainda que
Ca-rátei pfOVlsório, novos percentuais para
os Fundos de Investimentos e Programas Especiais, transferindo 9,57% dos recursos do
Fmain para o--rinof. Parece estar havendo,
assim, manifesta má vontade do Governo Federal com relação. à Amazônia, ou completo
desconhecimento de sua realidade.
É impossível abordar os incentivos fiscais
sem- falar filOSoficamente do que respresentam. Os incentivos, como investimentos das
pessoas jurídicas, dedutíveis no pagamento
do Imposto sobre a Renda, devem ser aplicados em programas regiOnais e/ou Setoriais,
com umã·neceSsária contrapartida do Gover~
no. Trata-se de Um conhecido instrumento
-de vitaJização econômica, com larga utilização
em todo o mundo, que objetiva, na maioria
das vezes, corrigir os desequilíbrios sociais e
económicos, ou desenvolver determinados
setorés da economia.
Em si, é um excelente instrumento, embora
exija, para dar os melhores resultados, permanente revisão clitica, a fim de se adequarem
às necessidades da comunidade. Bem conduzido, o incentivo fiscal alia os benefícios decorrentes- de inversão monetária aos interesses
dos próprios investidores pelas áreas ou pelos
setores em que ·os recursos são aplicados.
Contribui, assim, para aumentar o sentimento
de solidariedade e promover a integração das
diversas regiões no território nacional.
No caso específico da Amazônia, a1ém dos
fatores de ordem económica e social, há um
outro fator que seria tão ou mais importante
que aqueles, se fosse poss1vel dissociá-los.
Trata-se da e(etiva integração da Amazônia

em
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ao nosso território, e nesse ponto quero lembrar a frase "integrar para não entregar", que
era sempre reiterada em sua época pelo Minis·
tro Albuquerque Lima, em seus inflamados
discursos de caráter patriótico e nacionalista.
Antes que a Sudam - Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia - fosse
criada, em 1966, em substitufção à ineficiente
SPVEA- Superintendência do Plano de Valorização Econõi'nica da Amazônia, um longo
caminho foi peÍ"corrido. AAmazônia, com seus
280 milhõ_es de hectares de mata e um quinto
de água doce existente em todo o planeta,
engloba os Estados do Amazonas, Pará, Acre,
Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Amapá e
ainda o norte de Goiás e o oeSte do Maranhão.
Essa é a área sob a jurisdição da Sudam, que
depois de acumular ampla tecnologia e conhecimentos sobre R. região, e desenvolver
projetos de média e longa maturação,-começa
a colher concretamente os resultados desse
esforço. Não podemos permitir que agora, em
vias de se alcançar os objetivos pretendidos,
possa o Governo Federal esmorecer, ·desestimular o crescimento da região e perder a confiança dos investidores que por ela optaram,
alegando "reversão_da tendência histórica".
Diante da oportunidade, não se vacila. Agarra-se. A Amazônia não pode perder essa oportunidade de atrair definitivamente o capital dos
investidores, e assim frrmar-se no cenário económico nacioilal e reduzir o d~sequilíbriQ,_~Q
abismo que a separa das regiões mais desenvolvidas.
A importância da Amazônia é sobejamente
conhecida. Foi o célebre e lúcido Marquês
de Pombal quem pela primeira vez fonnulou
uma estratégia política de_ ocupação e integração da Amazônia. Desde então a região tem
passado por diversas experiências, quase
sempre fracassadas. No século passado, com
o ciclo da borracha, atraiu e acolheu centenas
de milhares de nordestinos. A exp-eriência
mostrou a viabil1dade dos empreendimentos
na região, embora te-nhamos perdido terreno
mais tarde, por descuido ou incúria, para os
paísE;S -do Sudeste aSiático.
Desde então está a Armizõnia à e"spera de
nova oportunidade, que foi anunciada pelo
Presidente Castelo Branco em 1966: "A Sudam- será o instrumento de redenção da Amazônia, cuja riqueza deixará de ser uma fábula
para servir aos brasileiros, há séculos empenhados nessa terrível luta pela sobrevivência".
Sr: Presidente, Srs. Senadores, é nesSe con~
texto que venho aqui à tribuna protestar contra
a medida do Governo Federal que, autoritariamente, posto que fundamentado em base le~
gal, procede a urna mudança das regras do
jogo com efeitos danosos para a comunidade
amazónica e para o Brasil.
Sinto~me na obrigação de aJertar as autoridades e advertir o Presidente José Samey, que
urna vez já se mostrou sensível aos nossos
apelos, para que os projetas na área do Finam
não sofram descontinuidade em função da
mudança dos percentuais de investimentos._
Hoje, a região Ama:zônica está em vias de
tomar-se a maior produtora mundial de derf.
dê, que além de utilizado na culinária, cede
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sua gordura vegetal para a fabricação de produtos c.omo_ 9 sabão e a margarina. A CocitCola está em entendimentos
Para

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-_Concedo a palavra aO nobre Senador CarlOS Patroónio.

da Amazônia seu ma1or pólo de exportação
de produtos elaborados partlr _do guaraná:

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (POCTO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadore_s, participando, no último dia 7, da inauguração do primeiro trecho
da ferrovia Nor:te~Sul, ligando Imperatriz a
Aça.ilãndia, no Maranhão, e à ferrovia de Carajás, tive a oportunidade de comprovar ln loco
a graride potencialidade da região atingida por
esta obra.
O 5e9undo trecho da ferrovia vai ligar acidade de Imperatriz a Estreito; no rec~m-criado
Estado do Tocantins, __ sendo que a extensão
total da No"rt:e-Sul será de 1.510km, de Açailândia (MA) a Senador Canedo (GO), unindo
Goiãnia ao Porto de ltaqui, em São Luís do
Maranhão. Ocorre que a região de influência
da ferrovi~ é importantíssima na produção de
grãos, carne e leite. São milhões de hectares
de_ terras agricultáveis que serão incorporados
ao sistema produtivo nacional.
No que se refere especificamente à região
do Estado do Tocantins, a importância da ferrovia Norte~Sul se toma marcante, devido à
criação da ZPE com sede em Araguaína, para
iW)Ortação. Dessa forma, as primeiras expectativa~ __de qUe a ferrovia iria transportar no
início de 250 a 300 mil toneladas de grãos
já estão superadas, uma vez que a produção
escoada já chega a 600 mil toneladas.
Portanto, esta obra, inaugurada pelo Presidenú~- Sam'ey na presença de sete governadoreS de estadO, parlamentares e prefeitos da
·regiãOSÕ tem a merecer o apoio de _todos
os brasileiros, também pelo que representa
no conJunto da Nação, integrando _a vasta região do Norte do País, à,s regiões Su1 e Sudeste. ComprOvando de pert;o a enorme potencialidade da área de influência da ferrovia NorteSul, parece-me "íncor:npréensível qualquer posição contrária a tal empreendimento, que representa uma nova chama na- "eSperança da
- J)opuléição do Centro-Oeste, de se ver inte9ra-
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a produção brasileira d_e celulose concentr~~s~
na Amazônia, e nos coloca, nesse setor, entre
os_ primeiros do mundo_: a natureza da selva
amazônica constitui um_ potencial turístico de
valor ainda inexplorado: a indústriª siderúrgica
a cada dia vai migrando para o Norte. A Sudam
já aprovou 12 projetes para a fabricação de

ferro-gusa, com produção estimada de
milhão _e

m~[o_
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de

toneladas/~o.

um

na região

de Açailândía e Santa Inês. Tudo isso, sem
falar das empresas já instaladas que estão gerando emprego e renda, como a Albrás/Alunorte, em Barcarena, e Alumar, no Maranhão,
todas com incentivos do Fin'1im. Desde sua
criação a Sudam já aprovou cerça_ de I .1 00
projetes incentivados para a regi~o.
A questão ecológica, tantas vezes invocada,
vem tam_bém em defesa desses incentivos,
pois não há qualquer inc.ompatibilldade entre
investimentos e a política preservadonista. Hoje, na Amazônia, já se pratica a pecuária confinada, cOm bons resultados, não havendo, portanto, necessidade de d~vastação de imen545
áreas florestais. O turi~mo é a indústria ecológica por natureza, neCessitando apenas de
transporte_ racionalizado ejnfra-estr~tura_ hot~
!eira.
Se o que se pretende é promover o crescimento c_om a preservaç_ão do meio ambiente,
e~o _os investimentos via Ffnam fazem-se
mais adequados, de vez que_ o órgão gestoi
possui mecanismos de controle E: acompanhamento. A propósito, quero lembrar que o
Ministério do Interior e a FAO- Organização
para a Agricultura e Altmenta.ção, das Nações
Unidas, estão desenvolvendo um projeto de
zonearnento econômico-ecqlôcigo que em
cinco_ anos nos dará não só um mapeamento
detalhado, mas.t.amb~m os critérios mais eficientes e exatos_para a aplicação dos recursos
fiscais._
·
· ç

-

-

--

--

Diante de tudo isso, repito, não pode o Governo atropelar as condições previamente estabelecidas, e, por meio de uma portaria que
carece de legitimidade, ignorar as opçõe$ dos
investidores e contrariar os interesses de toda
uma comunidade.
A Amazônia não quer do Governo Federal
mais do que lhe ê legítimo obter. A alteração
dos percentuais de investimentos fatalmente
provocará um atraso irreversível na _execução
dos projetas destinaclg?_à regi~Ó. O§ 19 do
art. -49 do Decreto-Lei _n9 1.376, que dispõe
sobre a criação dos Fundos de lnvestimintos,
permite ao Poder _Executivo determinar a
subscrição de quotas de um fundo em oUtro.
Vê-se, portanto, que a medida- ~ leQaL Não
é, porém, legítima~ Essa modificação, procedida autoritária e unilatc;:ralmente, não é oportuna e não é inteligente. É nOciva, espúria e
lesiva às aspirações da comunidade ãrnazô.nica, motivo por t~pUe deve o ..Govemo Federal
providenciar a urgente reparação.
Muito obrigado. (Muito bem!)

da ao -restes-ao País:--

.

A fim de dar melhor idéia do potencial da
feri"Qvi_a_ Norte-Sul, quero· citar a matéria do
Jornal de Brl1s0ia de 11-4_-89, intituJada "Um
milhão de empregos a mais":
"Entre os aspectos scx::iais que a ferrovia Norte-Si.Jl introduzirá nas regiões que
cortará destacam~se- a ·criação de mais
milhão de empregos, ~m particular
: 'ljª agticultura; incorporação do maiorestoque de terras destinadas à reforma
agrária, distribuídas nas regiões Centro. ;-o oéSfee Norte; redução das disparidades
regionais, melhor divisão dos recursos
naCionais e elevação da renda interna.
_ Ela poderá proporcionar, ainda, adesconcentração ge-ogfãfica; econômica e
_12_~cional das áreas que têm- sérloS
prbbleriias de aglomeração, como as re- -- giões metropOlitanas. As estimativas indicam qúe, em 1 O arios, a cidade de São
Pau1o será o segundo maior contingente
populacional do planeta, com cerca de
25 mi1hões de habitantes, no f'mal do sé-

_:de ym

1177

culo. Em janeiro, calculava-se que a população de favelados em São Paulo era
de um milhão de pessoas. O Rio de .Janeiro terá a sexta maior massa urbatla do
mundo, com I4 milhões de habita11tes.
O principal objetivo da Norte-Sul -é introduzir o Brasil na era dos transportes
íntermodaís wodemos, eficientes e baratos, criando um grande corredOr de .transportes no sentido Norte-Su~ integrando
a estrada Belém-Brasflia/ferrovia/hidrovia, ligando, ainda, ÕBaixÓ Tocantins com
a hidrovia do rio Amazonas e seus afluentes, com mais de 6 mil quilómetros de
extensão, além das rodovias alimentadoras.
O aproveitamento do potencial econô~
míco da região está entre as metas traça~
das pelos çonstrutores da ferrovia. 'A área
conta com 46 milhões de toneladas de
amianto, 508 milhões de toneladas decalcário, 20 milhões de toneladas de estanho e 166 milhões de ton.e1adas de níquel
já identificados."
Sr. Prestden~. Srs. Seriadóie_s_,_atreâitamos
(iue os argumentos acima bastam para conw
vencer os opositor-es do Projeto a esquecerem
suas diferenças pessoais e partidárias e pensarem na que significa desenvo(vimento s6da-econômico para o País. E _a ferrovia ·Norte-SuJ,
seÍn dúvida, cOntêm este alto ~gnificado.,,_. _
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre SenadQr Divaldo Suruagy.

O SR. DWALDO SORGACIY (PFL- AL
Pronuncia o segUinte discurso.)_- Sr. Presidente, Srs. &riadores~ as incertezas_da sucessão presidencial, que hoje mobilizam q debate
político brasífeiro, não podem servir de pretexto para que releguemos a segundo plano
a necessidade imperiosa de se garantir a continu_id<!_4_~_ c!_o__Q_~~nvolvime_nto nacional. Enfrentar os desé!1ios de um novo século exige
muito mais.do que simplesmente nos colocarmos como expectadores passivos do mundo
competitivo em que hoje vivemos. A superação da crise econômlca com que se defronta
o País há quase uma décãda não será -frutO
apenas de nosso tri;ilialho, de nossa obstinação e do nosso· devotamento. Temos que garantir a continuidade dos "investimentos qUe
nos assegurem a geração de mais de um milhão e quinhentos mil empregos por ano, necessários à tranqüilidade social e à seguiança
de nosso futuro.
Vejo com inquietação a postura dos que
apenas lamentam a drcunstânda de que um
número crescente de brasileiros, desiludidos
de nossa própria capacidade de gerar mudanças no País, procuram na pàrta sempre difícil
da emigração a solução de suas próprias angústias e de seus desencantos. Isto ·é um sinal
da crise, mas não a própria crise.
_
Parece-me neCe$ário, portanto, apoiar o
esforço dos que,' acreditando na' potencialidade brasileira, cçmtinuam resistindo aos ape-
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los da especulação financeira, e insistindo em

abrir novas oportunidades para o aproveitaw
menta do potencial econômico do nosso País.
Registro como fa to ausPiciosa_ -desSa mêntalidade e dessa postura construtiva, as definições já tomadas pelo Poder Executivo em rela-

ção ao novo Pólo Petroquímica do ~io-de Janeiro. PrimeirO, criando as condições legais
para a sua implantação, e agora, com o_ .Presidente Samey definindo as bases fiSicas de sua
definitiva estruturaç!o.

Creio ser necessáriO asSinãlar a importância
de acreditarmos que este é o único e verdadeiro caminho para assegurarmos a continuidade da posição duramente conquistada de

oitava potência econômica do mundo ocidental. Persistir nesta direção é a única via campative! com a nossa responsabiltdade para com
as futuras gerações.
Os jriVestimentos riO novo Pólo Petroquímica do Rio de Janeiro somam dois bilhões
e quinhentos milhões de dólares, proporcionarão uma receita adicionai de duzentos e vinte e seis milhões para o Estado e permitirão
a geração de vinte e no_ye mil novos empregos
diretos e indíretos, além de ser um passo a
mais para a consolidação industrial do País.
Para que se tenha uma idéia da relevância
da indústria química no mundo atual, basta
assinalarmos que ela se transformou no indicador mais seguro da maturidade industrial
das nações desenvolvidas. Ela não é importante apenas por sua enorme capacidade reprodutiva, nem pelas oportunidades que cria
para o desenvolvimento da engenharia de sistemas e operações. Menos. ainda pelas oportunida.des de criação de empregos diretos ou
indiretos. De muito matar sigliificação é a circunstância de que de sua existência dependem hoje mais de dois mil produtos, consumidos por virtualmente todas as demais indústrias.
Os_segmentos mais modernos_ do procesSo
de industrialização, as chamadas indústrias de
ponta, que exigem processos tecnológicos cada vez mais sofisticados e, por conseqüênda.
cada vez mais indispensáveis na corrida pelo
progresso da Humanidade, dependem diretamente de seu desenvolvimento e de sua evolução. Estão neste caso a biotecnologia, a informática, o sistema de exploração espacial e
os enormes avanços-da comunicação.
Ela pode ser defmida, basicamente, em função das matérias-primas que utiliza, dividinR
do-se em quatro grandes segmentos:
a petroquímica, cuja matéria-prima básica
são o gás natural, a nafta e o petróleo;
a carboquímica, que emprega como fonte
de sua produção a carbonização da hulha;
a sucro-alcoolquímica, que utiliza fundamentalmente o álcool, a partir de inúmeras
fontes vegetais; e
a cloroquímica, que utiliza o cloreto de sódio
em suas várias formas de ocorrência da natu-

reza.
O Brasil hoje dispõe, graças a algumas conR
tribuições pioneiras, de quatro importantes
pólos químicos, e está em vias de passar a
contar com o-qainto, circunstância que, em

meu entender, demonstra, de forma irrefutável, não apenas a potencialidade brasileira nesR
te setor, mas sobretudo, a maturidade indus·
trial do País.
A definição da indústria química fazRse, em
todos os países, a partir da disponbilidade de
sua rrtatéria-prlma básica e é, portanto, menos
uma decisão política do que uma questão de
mercado. Carente de petróleo, a indústria química européia se iniciou a partir da carboquímica- qtie, a rigor, não parte de uma matériaprima autônotna, mas basicamente dos subprodutos -alcatrão e gás, gerados na carbonização da hulha, para a obtenção do coque
siderúrgico. Ricos em taiVão e donos de uma
poderosa indústria siderúrgica, é natural que
os países europeus, notadmaente Alemanha,
França e Grã-Bretanha, tenham feito da carboquíiníCa·a base de sua indústria química, longamente estabelecida deste o século passado.
As possibilidades da petroquímica, no entanto, são bem mais recentes. Segundo registra Raymond Gulielmo, em sua obra clássica
"A Petroquímica no Mundo", editada em 1962,
no Brasil, pela Editora Difusão Européia do
Uvro, muito embora a indústria petrolífera date
de 1859, só na década de vinte, neste século,
se fabricou isopropanol, a partir do gás de
refinaria. A ocorrência de enormes reservas
de petróleo e gás natural, nos Estados Unidos,
tomou a petroquímica, inicialmente, um processo quase que exclusivamente amertcano.
Entre 1920 e 1940, enquanto a Europa vivia
o- auge da carboqtiímica, os Estados Unidos
iniciavam-se na petroquímica, alcançando
uma produção próxima de seiscentas mil toneladas, no final desse periodo. A Segunda
Guerra Mundiãl, por sua vez, foi um fator decisivo, de um lado, na consolidação, na ampliação e na diversificaçâo da petroquímica norteamericana; de outro,' na inviabilização económica do velho modelo europeu baseado na
carboquímica que, em determinados momentos do conflito, se tornou vital para a materi?~
Jiia.Ção dos planos militares de Hitler, quando
garantiu o suprimento de gasolina para os
seus exêrdtos, em face do boicote aliado ao
suprimento de petróleo. O crescimentb da
produção americana foi de tal ordem que, entre 1940 e 1945, a quantidade de produtos
subiu de seiscentos mil para um milhão e setecentas mil toneladas, praticamente triplicando
em menos de seis' anos!
Essa situação _rlão se alterou até 1950, ano
em que 87,5% da produção petroquímica
mundi_al ainda se concentravam nos Estados
Unidos, contribuindo a Europa com apenas
9,2% o resto do mundo com 3,3%. A partir
daí, no entanto, primeirO os países eurotieus
dÕ Mercado Comum e, mais tarde, o Japão,
contribuíram para um inusitado crescimento
da indústria química e, em particular, da petroquímica, em todO o_ mundo. Até o primeiro
choque do petróleo, em 1973, foi a indústria
que mais cresceu1 tendo passado de doze milhões e seiscentas mil toneladas, em 1957,
para setenta e um milhões, em_1974.
O estudo da ONU 'Sobre deSenvolvimento
industrial em 1981 mostra que, nesse ano,
20% dos engenheiros _e demais especialistas
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vinculados ao setor industrial, nos países da
OECD, estavam émpregados na indústria químLca nesse continente. Fato que, por si só,
revela que esse era não apenas o setor mais
dinâmico da economia, mas, sobretudo, como assinalei no fn1cio, um afertdor adequado
do grau de desenvolvimento industriai dos paíR
ses mais adiantados.
Tal. como ocorrera nos Estados Unidos,
também na Europa a indústria quimica imR
plantada a partir da reconstrução do pós-guerra, por ser uma indóstria de alta tecnologia
e de capital intensivo, nasceu também altamente oligopolizada.
Uma tese de mestrado defendida perante
a Escola de Administração-- de Empresas da
Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, publicada em 1985 pela -Editora HUC:itec, "Petroquímica e Tecnoburocracia, Capítulos do Desenvolvimento Cãpitalista no Brasil"; de auto·
ria de Marcus Alban Suarez, mostra que o primeiro choque do petróleo, apesar do aumento
do custo dos produtos petroquimicos e do
boicote árabe, não afetou nem o rendimento
nem a produtividade da petroquimica, a nível
mundial. SegunOo esse autor, ..a médio prazo,
o aumento do preço -da matéria-prima trouxe
apenas conseqüências iildiretas decorrentes
da profunda alteração na estrutura de custos
da indústria", A petroquímica, que até então
se caracterizava Pela alta participação dos custos flxos, de 80%, contra 20% dos custo$ variáveis, teve apenas invertida essa relação.
Outra das conseqüências foi que_ o resultado da acumulação de capital nos pafses árabes terminou_direcionando para os produtores
a viabilidade da construção de grandes com~
plexos petroqu1micos, como _o da Arábia Sau.dita, inaugurado em 1985.
Dessa forma, o efeito imediato não foi recessivo, mas apenas o da diminuição do ritmo
de crescimento, que baixou de 1O% anuais,
entre 1967 e 1973, para taxas em tomo de
5%, a partir dessa data.
O mesmo·nao-se pode dizer, porém, -âO
segundo choque do petróleo na década de
oitenta, que veio acompanhado de uma enorme cris_e no centro do sistema produtivo e
financeiro do mundo desenvolvido. Ao conR
trário do _que ocorrera em 1973, a indústria
petroquímica iniciou a década de oitenta com
uma enorme capacidade ociosa A revista es~
pecializada "Química e Derivados", em sua
edição de abril de 1983, assinala que, naquele
ano, por exemplo, o consumo de eteno, petroquímica básico- dessa indústria, foi de_ trinta
e cinco milhões de toneladas, para uma capacidade_ instalada de_ cinqüenta milhOes de tonelada·s, o que equivale a uma ociosidade de
trinta por cento!
_
Essas ocorrências são fundamentais para
Podermos entender_ o esforço que representou, para o Brasil, a instalação de seu segundo
pólo petroquímica, o de Camaçari, na Bahia,
em pleno cheque do petróleo.
A indústria química brasüelra, ao contrário
do que ocorreu com sua similar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, nasceu sob
condições 1'nteiramente diferentes. Não dispondo de reservas abundantes nem de petró-
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dústria química no Brasil dependeu ao mesmo

tempo da maturidade industrial do País, de
um lado, e do estabelecimento do monop6lio

estatal do petróleo, de outro.
Segundo o estudo de José Jorge, "Seleção,
Absorção e GeraçAo de í~nologia na Petro-

química Brasileira- Um Estudo de Caso",
a primeira planta petroquímica em op~ração
no Brasil data de 1948 e foi inStalada no Paraná, para a produção de formal, por uma empresa multinacional. Atendendo à necessidade
de concentrar recursos de investimentos na

prospecção e na auto-suficiência do refino,
o Conselho Nacional do Petróleo baixou, em
1954, uma resoluçao estabelecendo que a exploração petroquímica deveria caber, tantO
quanto possível, à empresa privada nacional.
Em resposta, quatro grupos, sendo três multinacionais e um nacional, apresentaram propostas para a produção de eteno que, no entanto, por motivos polftlcos e em decorrência
de deficiências téchicas, não lograram a aprovação do governo brasileiro.
Entre 1957 e 1958,já no governo do Presidente Juscelino Kubitschek, portanto_, duas
outras iniciativas contnõuíram para a entrada
da Petrobrás no setorpetroqufmlco.A primeira
foi a resolução do CNP, facultando à estatal
do petróleo a produção e comercia1ização dos
petroquímicos bástcos, embora dando prioridade na distribuição desses produtos a empresas com maior participação de__ capital nacional. Em 1958, nova-medida atribuiu à Petrobrás a responsabilidade pela construção da
primeira fábrica de borracha sintética no Pais.
A tentativa de se promover um modelo privado para o desenvolvimento da petroquímica
foi consideravelmente reforçada nO governo-:_
do Presidente Castelo Branco, quando dois
decretos de julho de 1965 està5eleceram, respectivamente, prioridade para as empresas
privadas e preferência para as empresas na-cionais, em igualdade de condições. De acordo com inúmeros depoimentos, essa inid.ativa
se deveu ao nosso colega, o então Ministro
Roberto Campos, que em- outra oportunidade;
através do Aviso n~ 99/66, -ndte"rõU es-sa orientação do governo em relação ao BNDE.
Como conseqü_ência, duas iniciativas deram
início ao primeiro pólo petroQuímica brasileiro: uma da Union Carbide, para a produção
de cento e vinte mil toneladas/ano de eteno;
e a segunda, do grupo Capuava, das famflias
Soares SamPãio e Cie)rer, -proprléfário da refin~ria do mesmo nome, em São Paulo, que
viria a constituir a Petroquímica União.
Em face dOs processos tecnológicos envolvidos e do montante dos investimentos, a viabilização do projeto da PetroquímiCa- União
exigiu uma associaçllo coma multinaciónal
Phillips Petroleum e, posteriormeille;córri doíS
outros sócios nacionais: o grupo Moreira Sa~
les e o grupo Ultra. Através de joínt ventures
com empresários privados nacionais, entre os
quais o próprio grupo Ultra, Monteiro Aranha
e Ralph Rosemberg, e multinatcionais como
a National Distillers, Bayer, Halcon, Diamond
Shamrocke e Koopers, a Petroquímica União
articulou paralelamente, uma série de o_utros
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empreendimentos nas gerações intermediárias e finais dessa indústria.
Dificuldades de ordem técnica em relação
ao processo adotado pela Union Carbide, na
épOca ainda não testado em escala industrial
em out~:os PélÍSes, e problemas semelhantes
en11-eritados pela Phillips em outro empreendimento, a Ultrafértil, em que essa empresa
tinha se associado majoritariamente ao grupo
Ultra, levaram ao abandono do mOdelo inicial
de associação entre empresas privadas nacionais e multinacionais, adotado como diretriz
de governo pela administração do _Marechal
Castelo Biaitc6. - -Recorrer à_Petrobrá~ foi, politica e economicamente, a única saída, já que a soma do
capital investido representava uma parcela
muito grande de seus ativos e não podia ser
perdida. Politicamente, tratava~se de medida
indispensável à consolidação industrial do
Pais, já que a importação de produtos básicos,
entre 1964 1968, aumentóu de 9,2 para
22,6% do consumo. No casd dos produtos
petroquírrilCOS intermediários, esse aumento
foi de 22,8% para 34,7%, enquanto no de
prodUiOS.líriàíS pàSSOu de 22,3 para 37,3%.
A entrada da Petrobrás nesse mercado, no
entanto, não se fez sem dificuldades de ordem
legal. Já que a empresa, pela lei que a instituiu,
por seus próprios estatutos e por uma política
que vinha desde a sua criação, estava impossibilitada de associar-se a grupos privados em
qualquer empreendimento. Para viabilizar o
que veio. a Ser o_ primeiro· pólo petroquimico
brasileiro foi nece-SSário cOnceder à Petrobrás
a faculdade legal de constituir uma subsidiária
que, por sua vez, pudesse se associar a empreendimentos da iniciativa privada. Isto foi
f~i!:Q_ ~9_.fl!l<& de 1_g§_L já no gOverno do Mare~
chal Costa e Silva, criando-se no ano seguinte
a Petroquls_a que, assumindo os antigos projetas petroqufmicos da Petrobrás, associou-se
não s6 à Petroquímica União e à Oltrafértil,
mas igualmente a outros empreendimentos
do nascente Pólo Petroquímica de São Paulo,
alguns dos quais, inclusive, com empresas
mulfinaCioilais. Já
fmal da década de sesM
senia, O grupo Capuava, erri conjunto com
o grupo Moreira Sa1es, uniu-se à Hanna Mining, numa holding chamada Uni par, que passou a deter suas respectivas participações na
Petroquímica União e nos empreendimentos
de segunda geração desse mesmo grupo. A experiência do primeiro pólo .petroquímica do País tinha servido p.:ira demonstrar que
a indústria químfc-a nO Brasil- e mais particularmente ainda, a indústria petroqUímica difidlmente _teria sido viabilizada, não fosse a
concepção de um modelo que em São Paulo
estava apenas sendo esboçado. Este chamado modelo tripartite contemplava, ao mesmo
tempo, tanto a participação do Estado, através
da Petroquisa, quanto a da empresa privada
e da empresa multinacion~l.
Tomando-se em conta a experiência dos
demais países, particularmenfe a dos Estados
Unidos e os da Europa OcidentaJ, pode-se
dizer que se trata de uma forma rigorosamente
inédita nos demais países capitalistas, onde
o setor é, como· assínaleí no princípio, alta~
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mente oligopolizado, inclusive pela circunstância de que as próprias indústrias químicastradidonai.S;ou as indústrias petroli'feras a eJas_
associadas, são as detentoras dos processos_
técnicos e_dos sistemas de engenharia básica.
para a_ operação das plantas industriais.
NO caso de São Paulo, conforme se verifica
no anuário "Brasil Industrial'' de 1972, editado
pela Banas, a participação da PetroqUisa no
caso dos empreendimentos controlados pelã
Petroqulmica União, através da Unipar, era,
nesse ano, ainda minoritária. Ela participava
da Petroquímica União com 25% do capital,
e-daPoliolefinas,.com 28,1 %. Nas-demais empresas controladas pela holding, não havia
participação acionária da Petroquisa Essa -situação, no entanto, não durou muito, viSto
que, já no iri.ício do governo dó Presidente
ErnestO Geisel, o grupo Moreira Sales se- reti~
rou da Uni par, a holding controladora das empresas da Petroquímica União, ao mesmo
tempo em que 6 bnlç6- firiariceiro do grupo,
o Banco União Comercial, entrou em processo de liqüidação extrajudicial, muíto provavelmente pelas dificuldades encontradas pela
própria PetroqiJímica UniãO para fmanciar a
ampliação de seus empreendimentos. AJérp
de terem perdido a totalidade das ações
que dispunhaffi no Banco União Comerciál,
adquiridas pelo Banco ltaú, tanto Paulo Geyer
quanto Alberto Soares Sampaio não tiveram
outro recurso senão entregar parte de seus
bens à massa falida do Banco, abrindo mão
do controle acionário da Petroquímica União
que passou à Petroquisa, permanecendo am-·
bos como acionistas minoritários. Coln
fatO, consumou-se o modelo que veio a prevalecer mais tarde, tanto no Pólo P~troguÍ!Tii_co
de Camaçari quanto no Pólo do Rio Grande
do Sul, confirmando a pecultaridade do rilodefo brasileiro de aesenvOlvirriento petroquí~
mico.
Duas outras circunstâncias, no entanto, p~r
mitiram no Brasil a defmitiva consolidação-. da
indústria petroquímica. A primeira fOi;: na dé:C"ã~
da de setenta, o extraordinário surto de des:envolvimento económico do País, especialmente
durante o Governo Médici, quando crescemOs
a taxas médias cte mais de 10% ao ano.
crescimento da demanda de produtos da indústria química continuou, como no períOdo
imediatamente antêrior, a _que já rile ref~ri,_
aumentado significativamente. Entre 1968- e
1972, o crescimento da importação de básicos petroquímicos foi de 244%, muito embora
a produçãO nacional no período fosse de
306%. No caso dos produtos intermediários,
a importação aumentou 248%, ainda que a
produção nacional aumentasse 263%, o m-esmo ocorrendo com os produtos finais, item
em que, para um crescimento da produção
nacional de 772%, o aumento-da importaÇao
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foi de 123%.
- O outro fator foi a elogiável obstinação do
noSsO eminente colega, o então Governador
Luiz Vtana Filho, em assegurar para o seu esta~
do, vale dizer, para o Nordeste, a implafltã.Ção
dO segundo pólo petroquímica do País. C'óiTf
visão çie estadista e não poupando esforços
pãra a conquista dessa que era uma aspiraÇão
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de seu estado e de toda a região, SUa Excelência foi buscar, na colaboração de eminentes brasileiros seus conterrâneos, entre os
quais _é indispensável citar desde logo essa
figura notável que foi Rômulo de Âlmeida, o

suporte técnico e político que permitiu a materialização desse sonho.
A idéia da indústria petroquímica na Bahia

não era nova. Além de ser à época o principal
produtor de petrôleo do País, e praticamente
o único de gás natural, o estado possuía a
primeira grande refinaria nacional, a Refinaria

Landulpho Alves de fv"\ataripe, implantada pelo
CNP e em operação desde 1950. Já no governo de Juracy Magalhães, entre 1959 e 1963,
o Plano de Desenvolvimento da Bahia, elaborado pela Comissão_ de Desenvolvimento do
Estado, da qual Rómulo de Almeida fazia par-

te, destinava todo um capítulo sobre a petroquímica, nas áreas de metanol e amônia Projeto, diga-se por sinal, que mais tarde foi incorporado pela Petrobrás, que implantou a Companhia Petroquímica da Bahia- Copeb, mais
tarde Nitrofértil e depois Petrofértil, por sinal
em Camaçari, onde veio a se instalar, muitos
anos depois, o segundo pólo petroquímica
brasileiro.
Para que mais tarde não se alegue que, nesta abordagem, fui traído pela amizade e pela
reconhecida e proclamada admiração que nutro por Luiz V~ana, a quem jamais deixei de
render o tributo de um enorme apreço, valhome aqui do livro já por mim citado de Marcus
Alban Suarez. Diz ess~ autor, textualmente: "É
no governo de Luiz Viana (1 967-1971 ), porém,
que a idéia da indústria petroquímica será encampada como um objetivo mais concreto
e central. Nessa época, foi _constituída, sob
a organização do BID - Banco lnteramericano de Desenvolvimento, uma missão da
qual participava Rômulo de Almeida, para estudar os problemas do Recôncavo Baiano. A
missão, entre outras coisas, sugeriu um estUdo das possibilidades da indústria petroquímica na Bahia e criou a Companhia de Desenvolvimento do Recôncavo - Conder. Designada para coordenar o estudo, o Conde r abriu
uma concorrência para a sua realização, que
velo a ser ganha pela CU..N - Consultaria
e Planejamento".
O estudo da CLAN foi coriC!uído em 1969
e publicado sob o título "Desenvolvimento da
Indústria Petroquímica no Estado da Bahia",
mas suas conclusões, embora mais tarde tivessem sido plenamente_confirmadas por outro similiar feito por constútoria internacional
independente, não foram suficientes para concretizar o projeto. O paSso decisivo s6 foi dado
quando, atendendo a convite do Governador,
em maio de 1970, o Presidente Médld visitou
o Estado e, dando seu apoio à pretensão do
Governador Luiz Viana, considerou, em discurso que fez na o_casião, o Pólo da Bahia
como uma realidade irreversível. No ano seguinte, o Ministério da Indústria e do Comércio, numa iniciativa que embora elogiável foi
considerada por muitos protelatória, criou um
grupo de trabalho para o Pólo Petroquímica
baiano e contratou com o BEICIP - "Sureau
d'Études lndustrieDes et Cooperatfon de l'lns-
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titut Français du Pétrole'' um estudo seme- pievistos "déficitS potenCiais da produÇãO
lhante_ ao que já tinha sido feito pela CLAN. troquímica para o mercado interno, os quais
Esta medlda, que atraSou o iníéio da definição justificavam noVas unidades de produtos bâsi:..
do Pólo da Bahia, permitiu que a Petroquímica cos intermediários e fmais de grande capaciUnião_ éU_11pliasse significativamente a capaci- dade de produção". Com base nessa premis~
dade produtiva de sua central de matérias- sa, instalou-se um grupo interministerial enprimas.
carregado dos estudos tendentes a planejar
As inevitá·veis disputas entre a opção de sim- a expansão da indústria até 1980.
Para se atingir a auto-suficiêncí~ precOniplesmente ampliar o Pólo de São Paulo e implantar um novo centro de produção petroqui- zada pelo UPND, eram previstas duas alternamica em solo baiano s6 foram resolvidas com tivas. A expansão do Pólo de São Patúo e/ou
a Resolução n~ 213n1 d6 :GrUPo Executivo da Bahia, e ã -construção de um novo pólo,
na Bahia ou em o_utro Estado, pela Dow Cheda Indústria Química do COI, segundo a qual
mical. Desta vez, coube ao Governo do Estado
"em São Paulo, numa primeira fase
(1971-1975)" localizam-se "as unidades con- e às lideranças empresariais do Rio Grande
sumidOras de olefmas e, no Nordeste, as uni- do Sul a iniciativa que, anOs antes, tinha sido
dades consumidoras de aromáticos, inverten- tomada pelo Governo do hoje Senador Luiz
do-se, na fase subseqüente (1975-1 980), essa Viana Filho, em relação ao pólo baiano. Nesse
localização".
mesmo ano, um novo estudo foi encomenO passo decisivo, porém, constava da pró- dado à BEICIP e já em 1975, com base em
pria Resoluçãõ n~ 213n1, na parte em que suas conclusões, o grupo de trabãlho interrnise recOmendava a criação de uma subsidiária nisterial concluiu pela viabilídade da implanda Petroquisa para a concepção e detalha- tação do terceiro pólo petroquímica brasileiro
no Rio Grande do Sul.
mente do Pól9 da Bahia, determinando que
"os projetes de segunda geração fossem de
Ainda em 1975, o Conselho do Desenvolcontrole privado e que as empresas consumi- vimento Econômico aprovou a implantação
doras deveriam participar do capital da Central do novo pólo, cabendo à Petroqujsa a produde Matérias-Primas". Em janeiro de 1972, cOn- ção de petroquímicos básicos e à iniciativa
privada, desde que sob a liderança de empresa
duido o estudo do BEIOP, constituiu-se a subsidiária da Petroquisa, a Copene - Compa- ·de capital ila"cional, os produtos inteiTnedtários
e finais. Concedeu~se maior ênfase à transfenhia Petroquímica do Nordeste, no mesmo
rência de tecnologia, através da prioridade asano em que entrava em operação o pólo paulista.
segurada às emp~SC!S multinacionais que se
dispusessem a fazê-lo, em associação com
São do autor já citado, em que me louvei
para extrair os principais dados desta parte o Capital privado brasileiro. Era objetivo do
de minha exposição, as seguintes p?Jlavras, GOverno assegurar uma nacionalização dos
equipamentós planejada ein 80%, estimUlanexpressivas por si mesmas: "Com isso, (or.im
do dessa forma a indústria de bens de produsuperadas as expectativas básicas previstas no
estudo da CLAN, resultando na concepção
ção no País, objetivo igualmente previsto no
de um complexo petroquímica produtivo, serf:r. DPND.
precedentes, mesmo em termos internacioNo ano de 1976 fOi Criadã a COPESUL ~
nais".
tor:npanhia Petroquímica do Sul, nos [nesmos moldes da COPENE, com a diferença
O crescimei1to económico experimentado
pelo Brasil, nesse período, quando atingimos
apenas de que essa subsidiária detinha 51%
a posição hoje ocupada peJo País no cenário t!o capital votante da empresa, cabendo os
mundial, sena responsáve~ porém, pela dêffnirestantes 49% à recêm-crtada FIBASE - Financiadora da Indústria de Base, subsidiária
tiva consolidação industrial da indústria qúr.do BNDE. A inteitção de manter a exclusimlca brasileira. rmhamos, no início do governo do Presidente GeiseJ, dois pólos petroquf- vidade da presença de capitais privados na
micos_ e a expectativa seria de atendimento
manufatura de produtos intermediários e fioe-nosSas necessidades básicas nessa área.
nais, no entanto, foi frustrada pela sirriultitneidade entre a consolidação do Pólo de CaA estratégia ele governo definida pelo exmaçari e a implantação do pólo gaúcho, tal
Presidente, no entanto, apontava para direção
como ocorrera, anteriormente, quando da im~
inteiramente diversa. O D Plano Nacional de
Desenvolvimento, formulado sob a responsaplantação de Camaçari e da expansão do pólo
paulista.
_
bilidade do então Ministro João Paulo dos Reis
Com a implantação do Pólo de Triunfo, Q;O
Velloso, preconizava não apenas a auto-sufiRio Grande do- Sul; completou-se o vitorioso
ciência em matéria de_ insumos básicos para
111_odelo d~ ~ssoc;iação industrial que congrea indústria, mas também a manutenção de
-elevadas taxas de crescimento, através da in~
gou, no Brasil, empresas estatais e empresas
privadas nacionais e estrangeiras. Sob o ponto
versão de recursos em setores estratégicos,
_5:9m su1?_9rte do setor público, se necessário.
de vista político, temos que considerar que
é uma forma de associação conveniente· ao
Em 1974, estudo feito no lPEA por dois
técnicos do setor, Amilcar Pereira da Silva FiPaís, na medida em que mantém em mãos
do Estado o controle estratégico da matérialho e Antônio Carlos da Mota Ribeiro, sob o
título "Perspectivas da Indústria Petroqufmica -prima básica para essa indústria vital para o
desenvolvimento, ao mesmo tempo em que
no Brasil", concluiu, con1 base naS expectaaperta e transfere tecnologia com a particitivas de manutenção de elevadas taxas de
paÇão internacional, preseNando os interes· Crescimeilto, que "me.Srilo tóm a implantação
do Pólo Petroquímico de Camaçari", estavam
ses da empresa nacional, consolidando sua
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posição no mercado interno e permitindo

acesso aos mercados __ ext_ernos. Erri 1978,
quando se iniciou a _Implantação do Pólo de
Triunfo, a Petroquisa, através de suas subsidiárias- a Petroquímica União: em São Paulo, a Copene, na Bahia, e a Copesul, no Rio
Grande do Sul -, controlava, respectivamente, 67,7%, 52,4% e 51% de cada uma das

ano,- o BNDE e a Petr_oquisa ju_ntas contro-

faVarii 94% de s_eu capital, _contra apenas 6%
da Du Pont. Foi a criação da Norquisa que
permitiu, em 1981, que se operasse a privati-
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rias-pQmas básicas para a química fina. No
ano seguinte, a Cãpe"rbO fói privatizada, irlcotporando a Alcoolquímica, atravês da permuta
proporcional de aç:ões com acionistas externos. Esta transação permitiu que a Norquisa
e a Conepar passaSsem a deter 52% do capital
votante da empresa que, dessa forma, ficou
liberada para o eventual e futuro desenvolvimento da química fma.
Esse _c_oojunto regional de pólos cloro e alcoolquímicos, em Alagoas e Pernambuco, se
completa no viZinho Estado de Sergipe, com
o empreendimento_ pioneiro da Petroquisa no
Brasil para a exploração das jazidas de potássio descobertas, a partir das ocorrências petrolíferas das j~idas de ÇaJTpópolis, en1 1963

zação da empresa, atravês de uma operação
em que" o BNDE vendeu suas ações ordinárias
à Norquisa, subscrevendo com a importância
apurada em igual valor de ações preferenciais.
centraLs de matérias-primas.
Paralel!;!_roente, a Copene adquiriu a parcela
O Presidente José Samey, ao assinar o de- de capital em poder da Du Pont. apartando
creto que transfere ao Pólo Petroquímica de
novos recursos que permitiram o saneamento
ltaguaí, no Rio de Janeiro, o terreno onde se
fmanceiro da empresa. COm o capital votante
instalará o quarto p61o petroquímica do País,
dividi_dp entre a No rquisa _e_ a Copene; foi possídá início a um empreendimento que não só
vel iniciar o proCesso de sua consolidação e
abre novas perspectivas de desenvolvim~nto
crescimento que lhe permitiu adquirir, ainda
regional, mas também comprova, de forma
_n_es&e mesmo ano, o controle da Companhia
el964.
irreversível, a maturidade industrial do País.
Quimlca do Recôncavo, ·produtora de soda
São previstos investimentos da orderri de dois
Todos ~sses- passos, aqui apenas sumailãe cloro QÇJ. Bahia. Com esse P_rqcesso de virtual
bilhões e quinhentos milhões de .dólares nos
privatização, a Salgema se transformou na me"rité -ii1dicados, rlos dão Ldéia do que foi
próximos cinco anos, -com a gera_çáo de nove
maior produtora de soda/cloro da América La- a_Juta para a implantação, expansão e consolimil empregos dlretos e pelo menos vinte mil
tina, divldindo~se o seu capital votante em
dação desses dois setores básicos da indústria
indiretos.
35_.?3%_ çla Copene_, 34,33% da Norquisa e química !;>rasileira, materializa9_os, a rigor, num
período de menos de vinte e cinco anos.
Para que possamos ter uma idéla: do que
30,22% -da Petroquisa.
representa a indústria química no País e suas
A indústri~ química brasileira, portanto, se
Em 1982, a_ Consolidação da Salgema abriu
repercussões locais, basta citar o exemplo de
dfStribui hoje em quatro pólos petroquímicos,
perspectivas para a implantação- de um pólo
Camaçari, que é o maíor complexo petroquícloroquímico em Alago as, visando não só pro- um pólo regional alcoolquimico e cloroquímica em funcionamento no Hemisfério Sur fetos- çle quír:nica fina, mas Jambérn qualquer mico, abrangendo, alêm da Bahia, Sergipe,
Sua produção atingiu, no ano passado, cinco
émpre'"endimento voltado para a obtenção de Alagoas e Pernambuco; enquanto a-Carboqlúprodutos cloradas. isso nos levou à fundação,
mica__ brasit~ira se situa nas_áreas produtoras
milhões de tonelaà~ de produtos diversos,
produzidos ou transformados por quarenta e
nesse mesmo ano, da On!ll --:- Companhia de carvão mineral, notadamente no Rio ·Gran.:
sete empresas, sendo trinta ~ s_ete químicas
Industrial de Alagoas, responsável pela im- de dO Sul, alêm das áreas erlt que essa indúse petroquímicas, quatro transformadoras de
plantação da centrcl de utilidaçles do pólo, tria é virtualrheilte Subsidiária do parque sidetermoplásticos, duas de fibras sintéticas, duas
bem como pela definição de seu complexo
rúrgico nací6na1, lOcalizado em São Paulo, Rio
metalúrgicas e duas de bebidas. A média salal;tásjço, A CinaJ foi constituída de uma associa- de _Janei~o _e Minas Gerais, igualmente produw
--'
rial de seus vinte e quatro mil empregados
ção entr_e ..a _NÕrquiSa, a sãiQ:ema, O BNDES- "fór de fertilizantes naturais.
O patrim-ônio- repfesentado hoje pela indúsé de mil dólares, sendo a mais e:levac:fa_ entre
PAR - que. ~ a empresa de participações do
todos os segmentos económicos de_ qualquer BNDE que substituiu _a Fibase - e a Code.<31 tria química brasileira é de um valor in~sti
país da América Latina. Nada menOs d.e 52,9%
':""":': Companhia de Desenvolvimento de Al~ mável para a continuidade do desenvolvimende seus empregados percebem mais ele dez
- to-iriduSt.rial do Pafs. Parece-me indispensável
goas.
salários mínimos por mês, além de beneficias
O que em Alagoas pôde ser feito em apenas garantir-lhe condições de expalisáo e~ sobreviindiretos que somam, em média, 29,1% dos
vência, até_mesiTÍo para que o esforço de anos
duas gestões, tomando irreversível a definição
salários diretos. Muitos anos--antes da atua1
da vocação de nosso Estado para a cloroquí- de pesquisa, planejamento e liderança pública
Constituição ftxar a jomadà semanal de tr~ba
mica, foi igualmente ob~do em Pernambuco, nesta áre.a. a que se juntaram pioneiros do
lho em quarenta e quatro horas, ninguém nas
setOr privado, não se perca nem se deteriore,
durante a gestão do então. Qovernador e hoje
indústrias do pólo trabalhava mais de quarenta
gerando, no futuro, dependência externa.
nosso colega, o Senador Marco Maciel, e de
A biotecnologia, em que tem relevante papel
e duas horas. A remuneração por horas extras, seu sucesgpr, o Governador Roberto Magahoje fiXada pela Coii.stituiçãó em peta menos
lhães: a implantação de um pólo alcoolquí- a química fina, a- tecnologia· espacial e a de
cinqüenta por cento a m_ais da hora comum, . mi_co. As vantagens compafativas de Pernam- comunlcações, depende, para o seu dese_nvolhá muito já é paga em Camaçari com acrés-- buco -para eSse fim não dizem respeito apenas
vimento futuro, de contribuições da indústria
cimo de cem por cento.
_
à sua posição de de~que como grande cen- química em geraL A desejada expansão da
Todos e~ses dados servem apenas para
tro de produção akooleira,_Lá funciona, desde fronteira agricola, por sua vez, não se fará sem
comprovar que, mesmo nos momentos de
1965, um dos empreendimentos alcoolquí- que esteja garantido o suprimento de fertilicrise, não é possível deixar de pensar nas persmicos pioneiros no .País, a Coperbo - Com- zantes adequados aos solos que ainda estão
pectivas do desenvolvimento nacional, planepanhia Pernambucana de Borracha, o que lhe por~ ser conquistados ou incorporados como
jande os empreendini.eiltos que vão assegurar
.
deu, seguramente, ao lado da visão de esta~ áreas produtivas.
e viabilizar o futuro do Pafs.
Tudo isso justifica, em meu entender, a nedista revelada por seu Goven'lador, uma posiCreio, porém, que o meu depoimeniõ lião
ção privilegiada para comandar a 1-eativação Cessidade __de acompanharmos de perto e de
estaria completo se não me referisse, p~ua _enmaneira sistemática, no Congresso Nacional,
da alcoolqufmica no Brasil.
cerrar, à importância da sucrO-alcoolqulmlca
os esforços _que estão sendo feitos pelo setor
_ Constituída inicialmente como uma soci~
e da cloroquúnica.
público e pelo setor privado, para garantir a
Com relação a esta últíma atívidade, é indis~ dãde de eçonOln-ia mtSta, a Coperbo se trans-continuidade çie nosso desenvolvimento.
pensável fazer referência ao empreendimento
formou, em 1971, em uma sociedade POr
Nós ríão podemOs ficar j;>resOs às perplexida Salgema, em meu Estado, iniciado em
ações diretamente controlada pela Petroquisa.
dades da criSe económica, mesmo se admi1972, com um projetO de jõint v(mture entre
Em 1981, ·a cri.3.ção da Companhia Alcooltirmos que ela ê de natureza estrutural. Estr!Jo BNDE, a Ou Ponte o grupo Euvaldo Luz. química Nacional, um empreendimento sob
tural ou conjuntural, ela tem que ser vencida,
Em razão de seu pioneirismo e de um tumul- a liderança da Norquisa em associação CO!Jl e enquanto empregamos nisso o nosso esfortuado processo de implantação, a empresa
a COilepar, urna--"holding" do grupo Econó- ço e· as nossas energias, não podemos nos
apresentava, em 1980, uin alto endividamento
mico. e da própria Coperbo, permitiu a defin.i~
descuidar do futuro, dependente, como proe, por conseqüência, um nível de despesas
ção de um projeto para a produção de ácido
curei demonstrar, de ações que têm que ser
fmanceiras que a tomavam deficitária. Nesse
acético e do acetato de vinila, que são ma_~w desenvolvidas hoje, já e agora, para que mais
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tarde não venhamos a nos lamentar da nossa
imprevidência ou da falta de visão dos que

são hoje responsáveis pela continuidade do
progresso e do desenvolvimento nacionais.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-

Concedo a palavra ao nobre Senador Car-

los Alberto.

O SR. CARLOS AlB!õRTO (PTB- RN.
Pronuncia o seguinte discurso) -Sr. Pre_si-

dente, Srs. Seriadores -, que-ro- manifestãr
minha preocupação quanto à situação de dificuldade que estão enfrentando os pequenos

e médios produtores rurais do Estado dO Rio
Grande do Norte, uma comunidade que, ano
após ano, tem suas safras frustradas, ora pela
falta de inverno, ora por absoluta incapaddade
dos governantes.

- . - 1 ----

·-

· -

Não bastassem -Sr+Pres1dente, Srs. Senadores, as adversidades climáticas q'ue periodicamente se abatem sobre o meu estado, provocando desemprego, doença e fome, o homem do campo é, ainda, obrigado a conviver
com o despreparo e o desinteresse das autoridades, voltadas fnteirameli.te para projetas rTtírabolantes que visam exclusivamente a dividendos eleitorais.
Hoje, por exemplo, pequenos e médios produtores do meu estado vivem situação paradoxal: chove e chove bem em todo o Rio Grande do Norte, mas, até agora, ninguém está
plantando. E diQo mais, sem med6 de errar:
com um pouco de sensibilidade, espírito público e competência adminístrativa, faríamos explodir a maior safra agrícola da história potiguar.
_ _ _ __.
Em vez disso - Sr. Presidente, Srs. Senadores - , estamos diante de um espantoso
fenômeno: a seca verde, que consiste, principalmente, na abundância de chuvas e apesar
disso, a falta do que plantar. E ainda: a falta
de dinheiro, do crédito agricola e de medidas
capazes de manter o homem no seu próprio
melo, nos fazem enfrentar outro problema secular o êxodo rural.
Com isso, as cidades mcham, não se desenvolvem, não progridein e os campos se esvaziam, o que nos obriga a rec~n~eE_e_~: _es~es
homens, Sr. Presidente, Srs. Seriadores, não
estão abandonando as suas terras. Estão sendo expulsos. E expulsos pela doença, pela miséria, pela fome, pelo descaso do governo e
das elites desta Nação.
Aproveito a oportunidade para apelar às autoridades seja liberado, o mais breve possível,
o custelo agrícola. Ainda há tempo de salvar
o nosso sofrido homem do campo.
Sr. Presidente, outro assunto trago hoje à
tribuna.
O bom senso indica que é justamente nos
momentos de dificuldade e tormeota_que mais
necessária se_ toma a sobriedade. Valho-me,
aqui, da poesia popular- um samba de Paulinho da Viola para ilustrar 9 que digo. Aconselha o samba:
"Faça como o velho marinheiro
que durante o nevoeiro
Leva o barco deyagar"

Faço este preâmbulo, senhores, para, mais
uma vez, convidá-los a _refletir sobre o momento nacionaL Vivemos dias difíceis, em que
os desafios se muJtiplicam e agravam-se, sem
que sequer tenham sido ple'namente diagnosticados.
Pior: os ânimos das diVersas correntes_ envólvidaS na cfiSe estão bem longe daquele estado de sobriedade tão necessário nesta hora.
A propósito disso, trago, para que conste nos
Anais desta Casa, como uma peça intelectual
de extrema lucidez,editorial publicado domingo passado, dia nove de abril, no jornal O
Globo, sob o títu1o "Trégua antes da tormenta".
Trata-se_ de uma avaliação precisa do instante que vivemos, um texto despojado de paixões e parcialidades e valAdo no melhor vernácalo.
Para não ocupar mais o tempo de V. ~
passo a ler o texto_, que se justifica por si mesmo:
TRÉGUAS ANTES
DA TORMENTA

Os sonhos do Piãno Verão ameaçam
transforrriar-se em pesadelo, antes da
chegada do inverno. Os preços escapam
de controle. __ O dólar no paralelo valoriza-se, refle~ndo a desconfiança do capital. No âmbito do trabalho, frustra-se a
possibilidade de reposição negociada das
perdas salariais.
Tudo lstb antes de serem promovidos
_os acertos necessáriOs: descongelamento, ajuste da taxa de Câmbio, redução da
taxa de juros e correção dos salários, os
quais, afetando os cústos e a demanda,
poderão devolver ao País_ os riscos da hiperinflaç:ão.
Setores governamentais, assustados,
sugerem a: possibilidá.de de se mudar o
índice de cálculo da inflação, desatentos
a QUe--tal .:3Jie-raÇão resultará apenas em
maior perda de credibilidade.
Chegamos na verdade a um ponto em
que o Governo, ao invés de pretender dizer à sociedade qual a taxa de crescimento do c1.,1sto de vida, deveria, isto sim,
indàgar às donas-de-casa, numa pesquisa humilde e honesta, qual o crescimento
real que elas estão constatando, como
um~ dolotosa e diária surpresa, em cada
·ida aos supermercados, às farmácias e
ao con1é:rcio em geral, ou na hora -do
pagamen~o de qualquer serviço público.
As greves se tornam cada vez mais selvagens. As aç:ões repressivas, em conseqüência, a,cabam, também, escalando na
Violência. Dirigentes da CUT ameçam os
- empresários com uma seqüência acele·
rada de pqralisações. O candidato do PT,
ao iniciar no Rio a sua campanha, acusa
_ LI.Ji~ Antônio .Medeiros ·de ficar "lutando
por benefíciOs para· os metalúrgicos",
"despolitizando" os trabalhadores que, a
seu ver- num ostensivo desvirtuamento
da _atividade sindical - , devem objetivar
a "luta pelo poder".
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As relações entre o Executivo e o Congresso são cada vez mais_ tensas. Como
entre o Governo federal e os Governos
estaduais. As divisões internas do PMDB
perturbam a sua unidade. O PFL continua
sacudido por tremores internos.
Este cenário de conflitos exacerbados
_n:ãQ pode deixar de preocupar as forças
políticas e sociais que construíram a_ transição democrática.
Exige-se uma trégua que viabilize a retomada do diálogo entre empresários e
trabalhadores (com exclusão da cur que
prefere ·1a confrontação à -colaboração),
tendo a 'participação efetiva dos partidos
responsáveis pela transição democrática,
inSpirado, não na pequena política, mas
na consciência da gravidade da situação
e na urgente necêssldade de serem encaminhadas soluções defmitivas, ainda que
heróicas, para o encilhamento financeiro
do Estado, cujos efeitos desagregadores
sobre o drganismo nacional têm q me$mo impacto da droga sobre o organismo
do viçiado.
O ex-Ministro OctáVio Bulhões desven·
dou o fulcro dos problemas que enfrentamos, insiStindO em que cãda dia se toma
mais difícil ao Governo "reduzir substãn~
cialme!lte sua despesa com a rolagem
da dfVida". Seu Posicionamento, já agoia
com o endosso dos principais economistas _brasileiros, deixa claro que a crise é
essendalmente financeira, cuja raiz se lo·
caliza na extravagante experiência de indexar o dinheiro. ~e fenômeno ~a gestão monetária "à lJ,rasil_eira" precisa ser
corrigido como condição para que as autoridades recuperem capacidade efetiva
de realizar uma política monetária que
controle a liquidez do mercado. E para
cessar uma prática RUe agrava a concentração de renda e trlansfere para os tomadores de títulos públicos parte subStancia!
da re<:eita tributária arrecadada de todos
os brasileiros.
_
A tomada de consciência dessa situação deixa evidente que cabe à s_odedade,
através da ação de seus representantes
políticos. ou de classe, antes de pensar
em como vencer a eleição, preocupar-se
em asseflurar que se realize.
Há uma questão mais imediata a ser
resolvida. Sem isso, todos os nomes que
surgíreffi serão devorados. E a ida às urnas poderá ocorrer como um gesto desesperado de ressentimento ou de violênda.
·
Os brasileiros têm o direito de esperar
e exigir que a primeira eleição presiden·
cial depois do periodo de arbítrio seja o
inicio de uma nova era de democracia
efetiva, baseada na justiça social e orientada para o desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

OSR. PRESIDErfi'E(Nelson Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo
Aragão.
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O SR- RONALDO ARAGÃO (PMDB -

RO. PrOnuncia o seguinte discurso)- Sr. Pre-

sidente, Srs. Senadores; o desenvolvimento do
Brasil e o avanço do homem rumo ao interior

da Nação dá-se, necessariamente, sobre
pneus. No governo do Presidente Juscelino
Kubitschek surgiu a opOrtunidade de escolha
da modalidade de transporte a ser adotada

no futuro, em nosso País, e a opção tornOtk-Se
clara quando fábricas_ de automóveis foram

implantadas no Estado de SãO Paulo. Naquela
ocasião, o Brasil opto~ pelo futuro sobre rodas. E iniciou-se, em nosso Pais, a fase de
industrialização, que levaria ao descobrimento
do interior desse "gigante adOrmecido", até

então hibernando em ·um sOrl.O secular, mas
ensaiando, enfim, o seU _tentO aespertar.
Foi naquela época, senhores, que Brasília
surgiu ·nos planos, creSceu nas Idéias e tOmouse realidade. Foi também naquele momento
que tantas estradas rasgaram o nosso território, como a Belém-Brasília, ligando o Norte
à nova Capital, como a BR-364, qüe uniu Porto
Velho a Cuiabá. COnCretizava-se, aos poucos,
o sonho do grande Pre$id.ente JK, que prometera fa;er o Brasil crescer 50 anos em 5. O
então Governo Federal abriu estradas nas
mais inóspitas regiões brasileiras, asfaltou,
construiu _obras de arte, abriu_ os çaminhos
do progresso de norte p. sul, de leste_ a oeste.
Paralelamente, automotores dos mais variados tipos, como automóveis, caminhões, ónibus, tratares, jipes, até então importados, começaram a ser fabrica.do_s_ no__6rasil._ Criãt'a_mse centenas de milhares_ de empregos, diretos
ou indiretos. E os carros brasileiros passaram
a rodar pelas estradas recém-construídas, em
busca_do futuro, p-elos caminhos do progresso.
Sr. Presidente e Srs? Senadores, reafirmo,
baseado em fatos concretos, que a ocupação
do interior brasileirO -se-deu sobre pneus, que
rodaram por estradas asfaltadas, estradas de
terra, de cascalho, abertas no cerrado, nas matas~ no _sertão bruto. E o sistema rodoViário
permanecerá ainda, por muitos anoS, a exercer seu predomínio entre as várias modalidades de tral).sporte.
Diante de tal fato, senhores, é. ioadmissivel
aceitarmos o descaso com que vem sendo
tratado_Q problema da manutenção e conservaçáo das rodovias brasileiras. A ·calamitosa
situação em que se encontram as estradas
federais clama por soluções urgentes para
seus graves problemas. No ano passado, o
Ministério dos Trârisportes e o DNER excu:;aram-se da responsabilidade da tarefa coni a
desculpa da falta de verbas. Mais um~ vE~z.
o mal crónico das de_g;'ylpas empana a consciência nacfonal e impede que sejam tomadas
as providências necessárias para·o bem público. Porque é lastimável o estado em que se
encontram, atuªlmente, as rodovias brasilei-

ras.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, in(lmeràs
vidas teriam sido poupadas se Os resporisáveis
pelas estradas do País tivessem CJ,t_mprido com
s_eus de_yeres. E o que nos parete mais grave
é a impunidade que Cerca atos de tamanha
gravidade, como os do total abandono a que

são relagadas as vias por oryde trafegam vidas
humanas predosas. Perguntamos, senhores,
até cjuãrido_esSé estado" de coisas vai perdurar?
Até quando aceitaremos que nós, ou nossos
familíares, corramos grave"s riscos de vida,
apenas pOr viajarmos pelas estradas_ de um
país que é o nosso Pals?
Nas últimas sessões de fundonamento déste Senado Federal, no ano que passou, foi
aprovado um projeto autorizando a venda
obrigatória de selos para os carros que transitam em estradas federais. Estamos já no_segundo mês da cobrança dess_a taxa e até agora
nada pudemos constatar de obras, nu intenções de obras, que venham a melhorar o estado daS rodovias. Seria o ca-so de inda9ãrffioS,
senhores, sobre onde estarão sendo aplicados
os· recursos arrecadados. Ou perguntarmos
se_~eles não est_arã<? sendo desviados para outros fins. Ê preciso fisca1izar! É necessário que
nos tomemos os olhos do povo, os ouvidos
do povo, para melhor zelarmos pelos interesses do povo. Do- Miilistério dos Transportes
e do DNER indagamos por que estão parados
no tempo. Os recursoS por eles exigidos já
déven~m·e-starã Su~ dispOsiÇão e, se isso-não
acontece, é necessário que busquef!lOS as
causas--do atraso.~ culpada será, por acaso,
a burocracia? Se for, terminemos com ela!
Os que estão pagando selos para ter consertad.as a~ estradas que utilizam, esses jiáo podem mais esperar, nem pelos burocratas do
Ministério dos-TranspOrtes. nem pelos _dit'etores__ dq _PN~~~ que passam seus dias no Rio
de Janeiro.
São vidas que estão em JoQo, senhores, e
o- Brasil precisa, urgentemente, abandonar a
marcha lenta em que caminha,_ se não quiser
correr o risco de ser atrQpelado por outras
nações, talvez da própria América Latina.
DesejÕ deter-me, aqui, na rodovia BR-'364,
por tanto tempo reclamada pelos rondoniense;s e pelos acreanos, a espinha dorsal do desenvolvimento, não apenas de Rondônia, mas
também do Amazonas e de Roraima.
Aqui relembro um tempo em que, quando
ainda Deputado Estadual, (ecebemos um relatório de uma das firmas construtoras da
BR~364t no qual era informado que a estrada
levaria doi_s anos para ser construída e quatro
anos, provavelmente, para ser destruída. All
era explicado que, em pouco tempo, a rodovia,
na região amazónica, se tornaria intransitável,
devido às chuvas abundantes comuns naquela região. Explicava ainda o relatório que o
aSfalto, a ser utilizado no trecho citado, deverta
set do tipO triplo-quente, ao contrário daquele
que estava sendo usado, do tipo triplo-frio.
Na época, a Comissão de Transporte da
Câmara dos Deputados e o então Ministro dos
Transportes, Ooraldino Severo, percorreram
a estrada, desde Cuiabá até Porto Velho, concluindo, ao fiil.al da viagem, ser a obra de alto
padrão. Essa infonnação, porém, não era verdadeira; ·pois a previsão Sobre a estrada, f~ita
pela firrila construtora, de durabilidade máxima- de qUatro ahos, realizou-se plenamente,
como é possível constatar-se hoje. O asfalto
® rodovia encontra-se totalmente estragado
e a estra_da está quase intransitável. Trafegar
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à noite pela BR-364, no trecho que atravessa
o Estado de Rondônia, transformou-se em te~
meridade, só tentada por aquelés que não podem evitar a viagem. E esses, senhores, passam a ser, mUitas Vezes, as vítimas fatais, os
nCilneros-que aumentam as estatísticas, os nomes que pt'eénchem as notícias funerárias dos
jOrnais.
Hoje, transitar em carro pequeno por essa
estrada, é uma aventura. Existem pontos em
que é necessário usar marcha de força e, para
espanto de todos, em alguns trechos que cortam os Estados de Mato Grosso e de Rondônia, os carros encalham em uma pista onde
antigamente existiã o asfa.Jto. Até quando,_ se~
nhores, o Ministério dos Transportes e ODNER
ficarão aJheioS a uma situaÇão de tamanha
gravidade? .
Os EstadoS -da Amazônia Ocidental necessitam da BR-364 para o seu deS:envoMmento,
para o escoamento dos seus produtos, tais
como café, cacau, milho, arroz, algodão e outros, a fim de" poder baratear o custo da produção e tomar os seus preços competitivos frente aos de outros centros produtores.
-SenhOr Presidente- e Serihores ·senadores,
a paciência do povo tem limites e esses limites
já começam a ser ultrapassados. Náo mais
é possível acejtar as desculpas e. Rondônia
exige, das autoridades, urgentes providências.
O c:us_tO -de recuperaÇão da BR-364 é hoje
muito superior ao que teria sido despendido
caso _as obras tivessem sido re_a1izadas há rnais
tempo. A demora é onerosa. Senhores!
Não posso também, neste momento, deixar
de cobrar do DNER a instalção do Distrito
Rodoviário, já criado, no Estado de Rondônia.
O seu funclonamerito certamente agilizará a
concretização das obras da rodovia. O Distrito
Rodoviário responsável pela -BR-364 encontra-se instalado em Manaus, distante. dos problemas mais cruciais da rodovia.
Senhores, explanei, com o sentimento do_
cidadão e a consciência do_ Senador, a triste
situação em que se encontram as vias estaduais e interestaduais de trânsito, em nosso
País. Nada mais me resta fazer do que esperar,
do Ministério dos TranspOrtes e do DNER, as
providências para uma mudança na caótica
situação do presente. Pennanecerei firme na
decisão de exigir e de fiscalizar a execução
de tarefas que são da obrigação daqueles órgãos federais. A BR-364 e as demais estrÇJ.das
do Brasil aguardam as obras necessárias à
sua_ recuperação. E o Senado Federal aguan;3a
também, fiel ao lado do povo brasileiro, o cumprimento das_ obrigações daqueles que têm
o dever de proteger a vida de nossos concidadãos.
Obrigado, Sr. President~. (Muito bem!)_
O SR- PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Chiarelli.
O SR- CARLOS CIIÍARELU (PFL :__RS.

Pronuncia o segui!lte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o chãmado Plano Verão,_ ado~ado pelo Governo Federal a partir
-de 15 de janeiro do corr~nte ano, trouxe para
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as classes de baixa renda o agravamento de
sua já drástica e difícil situação, na medida
em que os preços foram realinhados, para

somente apóS. serem_ congelados, ao passo
que os salários não tiveram igual tratamento;_
isto é, foram mantidos como já estavam, e

continuam até a presente data inalterados.
Nem mesmo o salário minimo, cuja ftxação
está a cargo do Congresso Nacional, cujq projeto aprovado foi vetado pelo Presidente da
República, sendo, recentemente, de maneira
inexplicável e pouco coerente, mantido tal veto, deixando os trabalhadores de menor remu-

neração numa situação de absoluta insuporw

guinte. Cám percalços e os dissabores de cobr_a_nças e pagamentos de multas, para as
quais não deram motivo.
E.Spera"mos que problemas como o que está
acontecendo com o Sr. OlaVo Ferreira da Silva, de Osório, no Rio Grande do Sul, possam
seuesolvidos, como forma de minorar, ainda
que muito timidamente, a diffcil Situação pela
qual passam os trabalhadores assalariados.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Luiz Maya.

~~O SR. ANTONIO LWZ MAYA (PDCTO. ProilUnda -o seguinte diScurso)- Sr. Precruel, cumpre informar que temos recebido
sidente, Srs. Senadores:
um número muito grande de correspondênEmbora vivamos em um país notável pelos
cias sobre as injustiças cometidas pelo Plano
contrastes sócio-econômico-geográficos, as
Verão para com os assalariados. Especificapreocupações dos brasi1eiros convergem, há
algum tempo, para os mesmos problemas:
mente, reportamo-nos a uma carta que recebemos de um telegraftsta aposentado, Sr. Olaas di'!idªs interna e externa e a miséria cada
vo Ferreira da Silva, de Osório, no Rio Giaride - Vez rriais gritante.
do Sul, que díz receber, mensalmente, do Mi·
Sabemos que as disparidades regionais renistério das Comunicações, a importância
sultam não somente da situação geográfica
mensal de Ncz$ 249,00 (duzentos e quarenta
em que se encontram as Unidades da Federae nove cruzado_s novos). Informa que, além
ção, mas também da ocupação territorial irredas difiCuldades normais face.à_ d_iniinuta i_mgular dessas grandes áreas, a exemplo no Norportância que percebe de proventos. acresce,
te e do Centro-Oeste.
agora, o fato de que o_Qovemo transferiu o
__ Ern_ seu liVfu ''BraSil - Sociedade e Espadia do pagamento para o dia 1O de cada mês,
ço", o Professor William Vesentini estabelece
com isso acarretando enormes dificuldades,
marcos históricos importantes do povoamenespecialmente porque há compromissos a
to do centro-sul brasileiro:
saldar em dias certos e que já constavam da
,:_as áreas ao sul do trópico de Capricórnio,
rotina e do orçamento familiar. Oferece, então
povoadas a partir do sêculo XIX, com a chamada "colonização moderna" efetuada pelos imio seu exemplo, relatando que teve que pagar
grantes;
multa contratual, face ao atraso no pagamento
do aluguel, sem que tenha nenhuma culpa,
-as "frentes pioneiras" -desbravamento
pofs rtão tinha como pagar no dia anteriore povoamento de áreas novas - a chamada
mente aprazado, em razão do adiamento do
"marcha do café" que originou novas cidades
dia do pagamento de seus proventos.
em áreas até então pouco povoadas, atingindo
o norte do Paraná. (Ressalta o autor que a
Não é c.om medidas como- essas que se
expansão ferroviária do final do século XIX
combate o déficit, punindo individualmente o
e início do século XX foi importante para esse
assalariado público.
pioneirismo, 'Já que as principais cidades acaO governo alterando unilateralmente a data
do pagamento, já consuetudlnariamente insebaram sendo_ fundadas ao longo dos trilhos
rida nos direitos do servidor, obrigando..o a
d_a Paulista, Araraquarense, Noroeste ou Sorocaj)ana'':);
pagar, com atraso e multa, os seus compromissos pessoais, deveria ser compelido a arcar
- a partir de -1940 iniciou-Se a "marcha
com o ónus decorrente.
para o Qeste" - mOvimento de- ocupação
Situações como essa, Sr. Presidente e Srs.
favorecido, inicialmente, pela Estrada de Ferro
Senadores, certamente, não passaram pela
Noroeste do_ Brasi1, que chegou até Corumbá.
cabeça dos tecnocratas governamentais. En- Posteriormente, com a construção de Brasília
e de diversas estradas, o crescimento populatretanto, deveria ter sido objeto de estudo e
preocupação, pois, quem vive de salário e apocional tornou-se mais intenso nessa região.
sentadoria, já tem sua vida devidamente orga- Entretanto, ocupando uma área corresponnizada, de tal sorte que não é possível suportar dente a 22,08% do território nacional, o Centro-Oeste, conta com menos de 8 milhões
uma mudança do dia do pagamento, sem que
se adote, também e, como conseqüência, mede habitantes, perfazendo ·6;33% da populadidas paralelas, visando a resolVer problemas ção brasileira.
EstamQ~ c_ie_ntes, Srs. Sena~ofes, de que,
como o que ora relatamos que é concreto
e que deve merecer de parte do Governo exa- desde a década de 50, o desenvolvimento se
me demorado, a fim de que o trabalhador vem Irradiando do centro do sistema econónão venha a arcar com o ónus de multas_ccOn-__ mico nacional - assim consideradas as retratuais em decorrência de fatos para os quais giões Sudeste e SuJ - para as áreas perifénão deu motivo e nem culpa alguma lhe cabe. ricas, dependentes ..:_assim denominadas as
Uma solução seria a adoção de medida le- r~iões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
OuSo até, senhores,-afirmar que a existência
gal para prorrogar os contratos com venci·
mento entre, digamos, o último dia útil de dos_ "dois Brasis" é mantida e alimentada por
cada mês para depois do dia 1O do mês se- essa mal{ªdada política desenvolvimentista,

tabilidade.

Como exemplo desse quadro gravoso e

Abril de 1989

que não se peja em pfomovér as áreas já privilegiadas, em detrimento e às expensas das
mais atra_sadas.
Entretanto, ao concentrar beneficias socials
e econômicos no Sudeste e no Sul, o próprio
Governo se encarregou de provocar efeitos
negativos que hoje desafiam as soluções dos
tecnocratas e pesquisadores: a urbanização
patológica; a concentração de núcleos populacionais de baixa renda nas grandes cidades;
a sobrecarga dos equipamentos comunitários
(escolas,_ hospitais, etc...); as deficiências crênicas dos sistemas de transporte; o gigantesco
déficit habftacirinal; o aumento vertiginoso da
mendicância, da violência e da criminalidade;
a poluição crescente...
Enftm, Senhores, bus-cando elevãr-o nível
de qualidade de vida nessas áreas, logrou-se
atingir um resultado oposto ao pretendido O congestionamento e a saturação económica e social, especialmente da região Sudeste. J:: compreensível, portanto, que os cientistas sociais indiquem a desconcentração eco_..
nômica e demográfica e sua irradiação para
as áreas periféricas como as únicas s_oluções
plausíveis e que podem, além do mais, acar~
retar a amplíaç:ão do mercado interno.
Nesse contexto._ Sr. Presidente, deve-se considerar a ocupação planejada da região Cen~
tro-Oes{e, a exploração racional do seu potencial económico e a localização da mesma
-suas imensas fronteiras iterligando-a às deniais regiões brasileiras.
Acredito firmemente, Senhores, que o desenvolvimento do Centro-Oeste, além de contnbuir para o atendimento das necessidades
sócio-económicas do País, muito representará, também, para a economia dos demais Estados da Federação, através de um intercâmbio natura] e progressivo, hoje ainda incipíente.
O Centro-Oeste, durante longo tempo, praticamente não participou do processo de desenvolvimento do Brasil. Recentemente, J'O"
rérh, essa macrorregião vem passando por
gradual integração ao panorama econômico
nacional; crescendo em _termos populacionais; aumentando sua produção primária; torri"ando-se mais aCessível às demais ieQiões
brasileiras.
A tradicional posição de "área remota" começa a ser substituída, tanto pela condição
de periferia da região mais dinâmica do País
- o Sudeste- quanto pela situaÇão de base
para penetração da Amazônia.
É de todos conhecida a benéfica influência
da construção de Brasília no progresso do
Centro-Oeste, Paralelamente, a abertura de
grandes rodovias. como a Belém - Bras_ilia~
a Brasüia - Acre e a CuiaPá -_Santarém,
acrescentou nõVo -impulso à integração esPacial do Centro-Oeste e da Am..azônia.__
Des_sa forma, Senhores,. essa região de novas oportunidades, considerada como "fronteira de recursos", teve-o aumento _de sua produção ligado ao desenvolvimento urbano-induStrial do Sudeste. Lá se criaram necessidades de consumo de matérias-primas e de
gêneros alimentícios. O Centra:-Oest-e. estimulado pela nova demanda, elevou sua produ-
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ção. Estabeleceu-se, assim, um intercâmbio
benéfico em todos os s,e;otidos.
É digno de realce, Sr. Presidente, o fato de
que a população do Centro-Oeste creSceu cerca de 35 vezes de.sde o fmal do século passado. Isto significa um crescimento muito superior ao do País ern seu conjunto, que foi de

12,5 vezes. Observe-se, também, que, o ritmo
de crescimento populacional da região, considerado _relativamente lento, apresentoU importante aceleração _a partir de 1950.
Desses dados se conclui, Sr. Presidente, que

a ocupação desse imenso território e, conseqüentemente, a fixação das levas migratórias,
dependem, exclusivamente, das condições
sódo-econõmicas que ali se criem.
Considero, outrossim, p~rfeitamente possível a inversão do movimento de migração interna. É claro que as novas oportunidades de_
emprego em atividades primárias e secundáR
rias podem tornar o Centro-Oeste ufu pólo
de atração. São milhões os brasileiros carentes, semi_-analfabetos e de_ pouca ou nenhuma
qualificação profissional que vivem em condições subumanas na periferia das metrópoles.
Tenho certeza de que milhares desses patri~
dos acorreriam a essa região, caso se lhes
oferecessem oportunidades de trabalho na
agricultura, na pecuária ou na indústria.
São óbvios os beneficies sociais e econômicos que advirão de tal política, destacando-se entre eles: a redução -dos índices de
desemprego, miséria, subnutrição, fome, criminalidade, etc". nas grandes cidades_do Sudeste; e incremento da produção e melhoria
do nível de vida no Centro-Oeste, com participação efetiva na _economia e no pagamento
das dívidas nacionais.
A situação de penúria de milhões de brasileiros é prioridade absoJuta. Nada há de mai,s
negativo para um pais, de mais pejorativo para
uma nação, que a miséria do seu povo. E
sabemos que a fome ronda os lares de milhões de brasileiros e que milhares morrem
pela ação nefasta desse flagelo.
Dizem que o analfabetismo é a vergonha
nacional. Discordo! O analfabetismo__ ~ cruel,
mas não é mortal! t: apenas uma das conseqüências da miséria, não a pior delas! Muito
piores são a fome e a doenç_al
Sr. Presidente, Srs. Senadores, perdoem-me a veemência e as palavras cruas! Não sei,
porém, pintar com mati7.es _s_uaves a degradação de grande parcela da população brasileira{ Não posso, outrossim, me omitir quanto
ao assunto!
Obteve repercussão nacional - e tem sido
muito empregada, infelizmente - a frase do
carnavalesco Joâozinho Trinta: "Quem gosta
de miséria é intelectuaJ." Alguns a repetel]1
como desculpa para ignorar o problema. Não
nos cabe, porém, essa cómoda atitude. _Encarar os problemas do povo e buscar solucioná-los é a missão precípua do político. Temos,
portanto, que analisar a miséria nacional e tentar reduzi-la. Essa é a prforfdade, não_ só do
Legislativo, não só do Executivo; não apenas
de algumas categorias profissionais; mas do
Brasil como um todo!
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Nesse contexto, Srs. Senadores, revelandoro para o Sul. Em outras palavras, toda a prose como uma das formas mais rápidas e baradução agrícola brasileira se escoa pelos portos
_tas para impulsionar o Centro-Oeste, desende S_?lntos e de Tub~o. isto é, quatro mil
~adear os benefícios sócio-económicos citaqw1ômetros ao sul do porto de [taqui, no Marados e reduzir a miséria, está a construção da
nhão. Parece absurdo, Senhores, mas a çárQ-a"
ferrovia Norte-Sul.
desce até;Q sul do País, por rodovidas, para
Analisei diversos documentos relativos a ~sdepois súblr em navios até os Estados Unido&
sa obr~u:l_e:_vulto. li com muita atenção o Rela-ou .a Europa, o que, logicamente, aumenta
tório e as conclusões da CPI que investigou
em oito mil quilômetros a distância qUe nos
o assunto. Observei que, após os esclarecisep;ara dos países do no~.
ment.os. m_4itos Qos mais ferrenhos oponentes
É óbvio, Sr. Presidente, ql!-e a ferrovia N_ortere<:uaram._Restou, praticamente, uma só barriSul, além de asSegurar o bãíxo custo do transporte da produção do Centro-Oeste para os
cada a esses adversários, o último argumento,
o de que outras prioridades se impõem. Repicentros_ c._onsumidores brasileiros, facultará ~
to. Sr. Presidente_, não há prioridade maior que
implantação de uma verdadeira agricultura de
a mis_éria e a fome!
exportação neste País, uma vez que possibiDe há muito, a Construção de um eixo ferrOlitará o aumento da .COJ.!lpetitividade dos nos~
viário ligando o Norte ao Sul vem sendo prosos produtos no mercado intemaciona_l.
posta. Figuras de destaque, como Rebouças,
Essa competitividade se vincula à expor·
Frontin e Bulhões apontaram, inclusive, uma
tação dos produtos do Centro-Oeste pelo porloó~lização geográfica bastante próxima da
to de ltaqui, reduzindo-se em cinco mil quilômetros a distânçia entre o Brasi.l e a Europa
atua]mente _pretendida. Esses homens, Senhor Presidente, analisavam os problemas
ou a costa leste dos Estados Unidos.
brasileiros à luz de uma perspectiva global e
Sr. Presidente, peço vênta para analisar, aioabrangente.
da que de forma superficial, mais algumas
Entretanto, senhores, inúmeros fatores ecodas objeçõe_s comumente alinhadas à construção da ferrovia Norte-Sul.
nômicos e polític;ps favoreceram a implantação da rnaJ.ha (Qdo.Yiária. Era de se esperar,
Alega-se, freqüentemente, a existência de
porém, que, completado o sistema rodoviário,
alternativas mais baratas e adequadas ao de-as atenções se _voltassen;t para a expansão das
senyolvimento regionaL Os partidários da hi·
ferrovias. Estaria, assim, corrigido o dese_quidrovia - e me incluo entre eles - defendem
o transporte de passageiros e de cargas, além
líbdo do sistema de trasportes e implantado
um modaJ de baixo custo opera:cional.
do escoamento da produção de uma região,
Quero'registriir aqui üm-a afirmativa do Propor meio da utilização das vias fluviais navefessor João Paulo de Almeida M;;Igalhães, titugáveis.
lar da cátedra de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, que nos adverte,
re~~m;~~ee,e~~ee~~on~~~~~~~a: ~~~
nesse _sentido, de que "... a ~anha, em funvia", as dificuldades em se transformarem rios
ção_do sel,l ingresso na Coml1l'lidade Econôde diferentes estágios hidrológicos- como
mica Européia, lançou um projeto de US$ 4
o Ataguaia- em vias de transporte regulares.
bilhõeS, destinado à restruturação do seu par- Como ressalta 0 "Programa de Desenvolvique ferroViário. Objetiva com isso, evitar fato
menta do Brasil Central", geralmente, "para
sertiell;lante ao que ocorre no Brasil, ou seja,
que uma hidrovia seja confiável e para que
de produtos bara.tos na porta da fábrica chegaatraia investimentos privados, é necessária a
regularização completa da vazão do rio."
rem ao exterior a preços não competitivos."
Em suas considerações, Sr. Presjpente, o
Prof. Paulo Magalhães reafirma 0 impacto rePara tanto, Srs. Senadores, tomam-se indisgional da ferrovia Norte-Sul. Destaca, entre- pensáveis vultuosos investimentos, a exemplo
tanto, que o corolário mais importante do em- das hidrovias norte-arrterfcanas do Uper Mispreendimento é de n[vel nacional; "é a ligação
sissipi, Tenesse e Ohio River, entre outras. Por
final do sistema ferroviário brasileiro corn a
e1asseescoaumexpressíVovoJUtnedecargas, integração de todo o nosso espaço econô- regularmente, ao longo de todo o ano. Deve-se
miCo:" - ,
atentar, porém, para o grahde número de barSegundo 0 economista .Alberto Momma, a
ragens e eclusas, construídas com o objetivo
Norte-Sul deve ser analisada "no cOntexto de _ de assegurar essa regularidade.
um processo de desenvolvimento sócio-eco-_ __ A hidr_ovia do Aragu~a exigiria,- ~_enhor Pr~ _
nômico, como uma obra de investimento des- _ sidente, não apenas a construção da barragem
tinada a modificar substancialmente o cenário de Santa Isabel._ Serão indispensáVeis várías
econômico do País, em virtude dos efeitos _ outras barragens de_ uso múltiplo, além de inúmultiplicadores, da descentralização industrial meras outras obras de flxação_de canais.
e espacial e do aumento da competitividade
Devemos ter_ em mente, Senhores, alguns
dos produtos brasileiros no exterior".
aspectos de surna importância, costumeira~
Obse(Vemos, senhores, que a soja brasileira
mente esquecidos por aqueles que defendem
essa hidrovia em detrimento da ferrovia:
produzida no cerrado chega à Europa ao custo
de 50 dólares por tonelada. Desse vaJor, 40 _
1~) Uma barragem somente regulariza o
dólares são gastos com o frete rodoviário inter- trecho compreendido por seu lago, mantendo
no e 1O dólares representam o preço do frete
constante a vasão a jusante;
_
marítimo internacional.
2~) o lago de Santa lsabel exercer~ iofluên~
Há que se convir, também, que, ao exportar cia apenas em tomo de 10 a 20% do trecho
para o Hemisfério Norte, caminhamos primei· total;
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3 9 ) entre Conceição do Araguaia e Aruanã,

o leito do rio apresenta grande mobilidade,
registrando-se contínuas mudanças, tanto nas
profundidades quanto nas posições dos canais de navegação;
4 9 ) são frequentes as alterações das condi-

ções de escoamento; por conseguinte, as
constantes e impreviSiV€:15 modificações navelocidade das águas podem acarretar sérias
restrições ao tráfego;
5 9 ) a localização do rio Araguaia acrescenta

400 km à estimativa de ligação do Norte ao
Sul ou ao Sudeste;
6°) a velocidade __ dos transportes fluviais é
bem menor; logo, seriam necessários alguns
meses para transportar uma carga do Norte
ao Sul e vice-versa, considerando-se distâncias de 3 a 4 mil quilômetros por hidrovia;
79) não existe duplicidade de recursos ou
competitividade entre a ferrovia e a hidrovia,
uma vez que cada modal de transporte atende
às necessidades de determinados tipos de car~
ga.
Sr. Presidente, quero deixar aQui assinalado
o meu indiscutível apoio à implantação da hldrovia do Araguaia. Desejo enfatizar, no entanto, que a execução dessa grandiosa etapa da
integração naciona1 deve ser precedida dos
estudos e pesquisas que norteiem os grandes
investimentos a serem a1i rea1izados.
Creio ser do conhecimento da maioria, já
que esse foi um dado quantitativo aqui divulgado, que os Estados_ Unidos escoam 38%
da produção anual pdt hidrovias. Deve ser,
porém, lembrado que 50% da carga são transportados pelos trilhos das estradas de ferro. _
Países como a Alemanha, OJapão e o Canadá deslocam, também, mais de 50% dos seus
produtos pelos leitos__e vagões das ferrovias.
A União Soviética, porém, registra a maior utilização do modal ferroviário, deslocando 82%
.da carga total.
Outra alegação por demais repetida, Sr. Presidente, é a de que o traçado da Norte Su1 corta um suspeito vazio econômico, onde
apenas 5% da área são utilizados por uma
agricultura incipiente.Argumentos como rele_vo ruim, terras áridas e arenosas, áreas alagadas, terreno acidentado_ e pouco fértil, foram
utilizados de improviso e bastante repetidos
pelo noticiário sensacionaJjsta.
Nobres Senadores! É necessário que se reconheça a existência de estudos sérios, elaborados por técnicos de renome, que afirmam
e comprovam a viabnidade económica da área
a ser atravessada pela ferrovia. Nesse nível
se inscrevem as conclusões a que chegou o
economista Alberto Momma.
Segundo Momma, o·crescimento da produção agricola brasileira não poderá ser obtido
via incremento da produtividade, estratégia
lenta e onerosa, mas exclusivamente via ex~
pansão da área plantada.
Considerando-se somente a faixa.fronteiriçá
até 100 km de cada lado da ferrovia, nos Estados de Tocantins e Goiás, teremOs uma área
de 10,2 milhões de hectares disponíveis pari!
imediata incorporação ao processo agócola.
Desses, Senhores, dispomos de 1 milhão de

hectares irrigáveis. Essa área representa um
potencial superi_or a 30 milhões de toneladas
de grãos; uma estimatiVa ~Mssareira, comparada à safra de 88 que atingiu 64,9 milhões
- de toneladas.
Alberto Momma computou como áreas
agricultáveis os chamados "solos de aptidão
de 1 e2",osquais "oferecem opções e alternativas seguras para uso agrícola intensivo". A
referida área de 10,2 milhões de hectares que
margeiam a ferrovia é inteiramente constituída
por esses tipos de solo.
a réferído economista, ao estudar a área
imediatamente disponível para irrigação, considerou apenas as várzeas da bacia Araguaia
- Tocantins. N_essa região já foram implantados e encontram-se em execução vários
projetes que apresentam uma produtividade
média em torno de cinco toneladas por hectare,
Afrrma, outrossim, que "considerando-se a
imensa disponibilidade de recursos hidrelétricos da região, o potencial de irrigação pressurizada é imenso".
Referi-me, há pouco, aos "solos impróprios"- argumento com o qual alguns pessimistas tentam influenciar a opinião pública.
Expressam, porém, de forma ineflável, apenas
o desco_nh_ec_imento do imenso potencial do
"cerrado", a "maJor área agricultável do mundo", segundo os estu-dos do dentista João
Moojen de Oliveira.
Sabe-se que o cerrado, tendo o seu solo
devidamente corrigido, pode produzir até duas
safras por ano. Um bom exemplo, Senhores
Senadores, é o da Rio Doui'ad6 Empreendimentos Rurais, Essa empresa transformou
vastas terras áridas do vale do Jequitinhonha,
em Minas Gerais, em solo úmido de alta produtividade. Aproveitando o potencial hídrico
.da região, instalou-se um sistema de irrigação
por pivô central, obtendo-se uma área irrigada
de 1.100 hectare. Ali, a produtividade média
chega a 1.800 kg por hectares - duas vezes
e meia a média brasileira, em duas safras
anuais de feijão.
Dtgno de referência é também o empreendimento realizado, há cinco anos, por colonos
gaúchos, nas várzeas do rio Formoso, afluente
do Araguaia. Usando uma nova técnica de
Irrigação -por gravidade, conseguem produzir
até seis mil quilos.de arroz por hectare. Este
é um recorde de produtividade comparado
aos obtidos nas melhores terras do Rio Grande
do Sul.

Essa iniciatiVa :estimUlou vários _outros empreendimentos. O Bradesco, o maior banco
privado nacional, adquiriu, em 1986, uma área
de 135 mil hectares de várzeas para plantio
de arroz. Antest porém, criou uma escola de
formação de mão-de-obra, às margens do rio
Javaé, defronte à ilha do Bananal, onde os
alunos aprendem as mais modernas técnicas
agrícolas.
COnforme as previsões dos agrônomos que
estudam a área, é perfeitamente possível colher, somente na zona de influência do rio
Araguala, algo em torno de 40 milhões de
toneladas de grãos.
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O Plano de Metas 1986/89 contempla, entre
outras alterações no perfil da produção agrícola nacional, a substituição de 1 milhão_ de
hectares de soja do Centro-SUl pela cultura
do milho. O objetivo é estimular um produto
de baixa densidade económica próximo __dos
maiores centros de consumo.
Em contra partida, senhores, a soja seria
intensamente cultivada no Centro-Oeste, beneficiando-se de certas vantagens competitivas, como terras baratas, utilização intensiva
de máquinas, aproveitamento de propriedade
médias e grandes, etc..
A essa estratégia se opõe, no entanto, uma
dificuldade atualmente incontornável. Sabe-se_
que o Centro-Oeste apresenta o maior potencial brasileiro para a produção de alimentos.
Entretanto, é inegável que essa região sofre,
no momento, as restrições decorrentes da escassez de transportes.
Um exemplo gritante dessa situação está
no fato de que a maior parte da produção
agrícola anualmente adquirida pelo Governo
Federal tem ·origem naquela região. Enquanto
isso, nos estados onde o custo do frete é menor, praticamente toda a safra foi adquirida
pela iniciativa privada, representando grande
alivio ao T escuro Nacional.
Retomando às conclusões de Alberto Momma quanto à área de influência da Norte-Sul,
menciona ele qu~tro grandes grupos de atividades como passíveis de_ rápida e segura implementação na área: cereais (milho, sorgo,
trigo); leguminosas (feijão, soja, amendoim);
culturas perenes (caju, citrus, café e frutícolas);
e pecuária de corte.
Os recursos- florestais são, por sua vez,. se-gundo o Prodiat, bastante amplos. O zoneamento ecológico apresenta extensas áreas disponlveis para a silvicultura, destacando-se o
eucalipto e as coníferas. O extrativismo deverá
limitar-se principalmente ao babaçu e às madeiras de lei.
Faço questão de_ destacar, senhores, que
o babaçu é uma das maiores riquezas naturais
do Brasil, tanto pela grande extensão de flores~
tas dessa palmeira quanto pelos seus derivados. Conheço bem o· babaçuais! Cobrem boa
parte do meu Estado do Tocantins e extensas
faixas de Goiás; além de todo o vale do Par~
naíba ao longo do Piauí e Maranhão, parte
do éeará, Pará e Bahia.
Antigamente, as folhas dessa palmeira eram
utilizadas para cobrir as choças dos caboclos
e pouco se utilizava dos seus frutos. Com o
avanço das pesquisas, Sr. Presidente, atualmente extraem-se dezoito produtos desse fruto, entre os quais óleos finos de várias aplica~
ções industriais e até lubrificantes para naves
astronáuticas.
Da casc_a do coco babaçu pode ser obtido
um -carvão de elevado poder ca1órico, empregado na siderurgia. Sobre esse assunto hã
um parágrafo do jornalista José Helder de
Souza cuja leitura neste Plenário parece-me
importante:
"A base do aproveitamento desse carvão,
muitas siderúrgicas Poderão surgir na região
por onde passará a ferrovia Norte~Sul, além
de muitas outras fábricas para aproveitamento
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das muitas riquezas do babaçual de todo o

_...:..metais não-ferrosos, como: cobre,

gra~

percurso da estrada. Só_ isso justificaria, em

fita, talco; cObre, chumbo, zinco, prata, cád-

qualquer país menos desvairado, a construção
de tal estrada."
Quanto à atlvfdade madeireira, encontra-se

mio, cassiterita, wolframita, tantalita, ouro, titânio, zircão e platina;
-metais ferrosos, a exemplo do cromo;
e
-

hoje em dia a1tamente limitada pelo alto custo
dos fretes rodoviários. No entanto, vários estu-

dos realizados comprovam que, na área de
inflência da ferrovia podem-se atingir produ-

ções em tomo de três milhões de toneladas
anuais de celulose branqueada, a partir de um
programa adequado de reflorestamento; três
milhões de toneladas ano de cavacos de madeira destinados à geração de energia. O Pro-

grama de Desenvolvimento do

B~a_sO

_Ce_ntrcl

destaca, também, a existência de grandes
quantidades de níquel, cobre, amianto, manganês, urânio, estanho, vermicuHta, calcário,
dolomita, a1ém de outros minerais abundantes
na região, estimadas pelo PRODIAT em mais
de 6 milhões e 50Q mil toneladas, no ano
de 1984.

Embora a contribu[tão do setor mineração
para a formação da economia regional ainda
seJa bastante reduzida, seu potencial se apresenta expressivo. A proximidade do complexo
mineiro da Serra dos Carajás pode resultar
em excelentes oportunidades industriais, principalmente se considerannos o caráter inte__
_
grador do Prodiat.
t mais do que recomendável - é urgente
que se reaJizem estudos e pesquisas que permitam o efetivo conhecimento das resetvaS
minerais da área de influência da ferrovia Norte-Sul. Entretanto, há infonnações disponíveis
sobre as ocorrências de calcário e dolomita,
imprescindíveis à correção do solo do cerrado.
Alguns desses dados constam da obra de Célia Costa, "O Estado do Tocantins- uma
geopolítica de desenvolvimento".
Segundo esse autor, os levantamentos geológicos básicos constituem um instrumento
fundamental para a descoberta de depósitos
minerais. Dentro dos poucos levantamentos
até hoje efetuados, aponta a existência de calcário dolomítico nos seguintes municípios do
meu Estado do Tocantins:
19) Municípios que dispõem de moinhos
instalados para produção de pó de calcário
para corretivo do solo: Formoso do Araguaia,
Dianópolis e Cristalândia;
:29) Com moinhos em instalção: Guaraí;
3") Com ocorrência desse mineral: Almas,
Paranã, Natividade, Peixe, Dueré, Xambioá,
Colinas de Goiás, Ci::xitó Magã1fl.ães, Araguaína
e Filadélfia.
Ouso afirmar, por coriseguinte, Senhor Presidente, que, em razão dos jazimentos de fósforo nos municípios de Arraias e Paraíso, bem
como do calcário como corretivo do _solo. não
de\l'erá haver qualquer restrição à agricultura
e ao desenvolvimento regional.
O economista tocantinense Célia Co_sta ao
analisar, em março de 1985, o pcrt;encial da
área onde se conformaria o Estado do Tocantins, aponta, ainda, a ocorrência de:
-minerais não metálicos, como: flúor, urânio, diamante, gipsita (gesso), quartzo e turmalina;
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tir de produtos agrícolas, pecuários e minerais,
objetivando:
-aumentar o valor agregado c o nível de
emprego regional;
-reduzir os custos dos produtos alimentícios industrializados, media-nte a transformação local das matérias-primas;
-produzir regionalmente bens importados
de outras áreas;
-acelerar a produção local de insumos necessários à agropecuária, estimulando seu
crescimento;
-induzir para o interior da área do programa os efeitos dos projetas de médio e grande·
portes, favorecendo o aparecimento de indústrias complementares, tributárias e preceden··
tes.
A partir dessa assertiva, senhores, os estudos apresentam um extenso rol de indústrias
regionais em consonância com o potencial
da área em questã_o: desdobramento de maa
deira, móveis, caJVOejamento, celulose e pastas de madeira, calcário agrícola, cimento, fertilizantes fosfatados básicos, fertilizantes combinados (NPK), ferro gusa, ligas de ferro (silício
e manganês), materiai~ de Construção, equipamentos de irrigação, metais-mecânicos leves, fundições (gusa e ligas), rações balanceadas, agroindústria (beneficiamento e- industrif,liiz<J.ção fmal), curtumes, Jatidnios, c;arnes e embutidos.
Ainda de conformidade com o citado Programa de Desenvolvimento, com o progresso
da região inúmeros outros setores passam a
ter condições de localização na área, como.
confecções. papel, recapeamento de pneus,
etc ... Toma-se, ainda, economicamente rentável o uso de subprodutos, criando um grande
número de pequenas oportunidades para ln·

-ili.inerais radioativos, como a monazita.
Esclarece aquele tocantinense de coração
e de origem que é necessário se desenvolver
ativamen~E; os levantamentos geológicos básí~
cos como instrumento importantíssimo para
a descoberta de novos depósitos minerais,
bem como ao desenvolvimento da pesquisa
mineral por empresas do ramo. E afirma,
textualmente:
"A região aparentemente não tem despertado grande interesse às empresas mineraderas, em função de sua posição _geográfica
-longe dos centros industriais consUmidores
e sem uma rede de escoamento barata, capaz
de viabilizar mais agilmente os empreendi~
mentes."
Aiilda conforme esse especialista, as chances de se encontrar maior número de ocorrências minerais, notadamente calcário-dolomito
para-aplicação na agricultura são grandes, visto que os terrenos geológicos em que as atuais
jazidas se localizam se estendem por várias
áreas do Estado do Tocantins.
--- --A- adOÇãO--de --;:;~; Política de desenvolvimento industrial, apoiada na construção e no
funcionamento da ferrovia Norte-Sul, dará ensejo a vigoroso crescimento do setor de mineração, gerando inúmeros empregos e contribuindo de modo significativo para a formação
da renda. O Calcário para fins agrícolas e o
cimento ''portland" surgem, à primeira vista,
como as poiltas-de-lanç:a desse crescimento
regional.
~menta.
Não posso omitir, outrossim, nobres cole..:
Permi@m~me._ outrossim, senhores, abordar, em _pouc~ palavras, a questão da energia gas, a enorme potencialidade da Região Cerielétrica na área de influência da ferrovia. Em- tro-Oeste para o desenvolvimento da indústria
do turismo.
bora o suprimento dessa energia seja bastante
Segundo a Embratur~o Brasil Ceritraf ad(JUideficiente, principalmente no que concerne
riu, nos últimos dez anos, projeção nacional
aos Estados de Tocantins e Goiás, a re.duzida
pelos contrastes de suas atrações turísticas,
densidade populacional, a ausência de indústrias e a precariedade dos sistemas de gera- principalmente o Pantanal Matogrossense, a
ção, transmissão e distribuição explicam tal
Chapada dos Guimarães, as cidades de Pirefato.
_nópolis e Goiás Velho, o complexo turístico
de Caldas Novas e o Araguaia.
Essa realidade é inadmissível, frente ao
Afirma o docuMento·-"Centro-Oestê, o Ca~
imenso potencial da área - indicações preliminares o situam entre 20e 25.000 MW. Podeminha do Novo Brasil", editado especialmente
mos compreender a importância desse potenem Goiânia pelo ''Diário da Manhã" (agoscial, Senhor Presidente, se o compararmos
to/88), que o turismo ao longo das margens
à geração média de energia hidrelétrlca do -do RioAraguaia tem atraído, anualmente, mais
País, da ordenl de 45.000 MW.
de 200 mil pessoas, que se encantam, no período de julho a agosto, com as praias de
Devo ressaltar, senhores, que somente na
área de influência abrangida pelos Estados_ areias brancas e fmas que se formam quando
as águas ba~m, além das ilhas (Bananal, por
de Tocantins e Goiás é perfeitamente possível
a instalação de 23 usinas de geração hidrelé- exemplo) que permJtem a pesca de piraruc_us,
trlca, com potência total prevista de 12.808_ pintados, tucunarés e matrinchás. O turismo,
MW. O início de operação dessas unidades hoje, já é a segunda atividade ecoriômica das'
cidades do vale do Araguaia, com uma captase calcula entre_o ano de 1993 e 2010.
ção Çe pejo menos NCz$ 6 milhões, durante
A disponibllidade de energia elétrica e de
meios de transporte é condição indispensável a alta temporaâa.
à industriaUzação dessa extensa área.
Em estudos recentes, o BNDES assegura
O Programa de Desenvolvimento do Brasil que, se o consumo de óle_Q diesel não for
-- Central prevê o inicio da industrialização a par- contido, o Brasil não conseguirá sustentar o
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seu desenvolvimento. Observe-se que o consumo de gasolina se encontrª_ praticamente
estável e que importamos petróleo para fabricar diesel, cuja demanda cresce vertiginosamente.

Dentro de alguns anos, senhores, conforme
estimativas da Petrobrás, estaremos importando 200 mil barris diários de óle.o diesel. Esse

consumo três vezes maior que o da gasOlina
não se registra, nem_ de perto, em nenhum

país desenvolvido.
.
Um pafs de grandes extensões, como o nosso, necessita de transporte rápido, barato e
eficiente. Essa carência agrava o custo do
abastecimento interno, constituindo-se em
um importante_componente inflacionário.

Além disso, senbores, devem ser encontradas novas áreas para a produção de alimentos,
já que as atuais estão em _ri~o acelerado de
saturação. Estudos e projeções recentes nos

alertam que, em 1995, poderá ocorrer uma
crise semelhante à do primeiro choque do
petróleo, em 1972L Há indícios de que talvez
tenhamos que importar US$ 6,4 bilhões de
arroz, milho, feijão e trigo, sem que a expor~
tação de produtos agrícolas supere US$ 3 bi~
lhões. De_linea~se, portanto, Sr. Presidente, um
déficit cambial de (JS$ 3,4 bilhões.
Onde, senhores, encontraremos uma área
disponível e apropriada para a produção de
alimentos em quantidades_extraordinárias? O
Sul e o Sudeste enc::ontram~s_e quase exauridos! O problema das seç:as nordestinas ainda
não foi resolvido! As matas. da Região Norte
despertam a atenção mundial! .. ,
Sr. Presidente, Srs. Senadores! Cac:fa um de
nós ama sinceramente o seu estado e busca
defender os interesses dos seus conterrâneos.
No entanto, senhores, é preciso não' nos es~
quecermos de que, antes de tudo, somos brasileiros e devemos à nossa Pátria lealdade e
dedicação. Como brasileiros e cc-responsáveis pelo futuro desta grande Nação, devemos
reconhecer que é -chegado o momento de
se permitir ao Brasil Cehti'áJ: a emãncipação
pela qual anseia.
No Centro-üeste existem a,s condições topográficas ideiais para a agricultura; o período
de chuvas é regu1ar; o custo da irrigação ~
dos mais baixos; 'o índice de produtividade
chega a ser em alguns casos, superior ao norte-americano. São 309 milhões de hectares,
senhores! Área que corresponde à superficie
do Estado de São Paulo ou a mais da metade
da França!
Fala-se no porto de lta_qui para a exportação
dos grãos do Centro-O~te. E nec~ssário, frente às dúvidas, que se explique o porquê dessa
alternativa que, coincidentemente ou não, se
situa no Estado do Maranhãq, tt;rra do_Presi~
dente Samey.
O afretamento de um na\'):_o, Sr. Presidente,
é feito ou por tonelada ou por me:tro cúbico.
Por causa da alta densidade do minério extraido da Serra dos Carajás, o erasn está pagando
o frete marítimo da capacidade total dos navios, em peso, sem que nem a metade do
volume seja atingida. Logicamente, senhores,
se parte desse minério for substituída por
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grãos, atingiremos a capacidade volumétrica
de giro e reduz os custos variáveis das empre-.
do navio, pagando o mesmo valor de frete. · sas pOr urfi perlodo total de dez anos.
É preciso que se saiba, também, que a baía
Um aspecto a .ser conside_r-ªdo, Senbor Prede São fo\arç_º* em São Luís do JY\a;ranhão, sidente, é a estrutura fundiária da ~gíão, nela
compreendidas, inclusive, a demarcação, titu·
possuJ urna eriorme capacidade de ampliação
portuária. Estudos técnfcos comprovam- ser lação e colonização da área. A-credito, senho·
este o 'único ponto da costa norte brasileira. res, que a solução a ser apresentada à questão
voltado para o Atlântico norte, com capaci- fundtária influenciará, de forma decisiva, o dedade para receber embar<:ilÇ6es- de grande
ser'lvolvimento de todo o Centro-Oeste.
porte, ou seja, de até 350 mil toneladas.
É 6bvio, senhores, que
quadro -a9I-ário
_ De_vo deixar bem claro, Sr: Presidente, que conturbado desestimula os investimentos do
o fr:ete
umá- tonetada_ de· soja_ produzida s.etOr empresarial~_ com r~percussões riegativas na modemiza~ão_ d~s_téçnicas agropecuáno _centrO-Oeste ê duas vezes e meia mais
caro, atualmente, que a produzida em São
rias. Ressaltem~sé. outrossím~ as restiiÇões imPaulo, no Paraná, ou no Rio Gr~.l)de _do Sül. postas às teiTa.s litigiosas p'e!o créditO fmanEsta é a razão pela qual a ComisSão" de Finan- celro.
ciamento da Proc:fução (CF'P), é obrigada a
Sem créditos n?3o se tem assistência técnica
itdqutrir toda a produção da nossa região, pe- e a falta desses elementos entrava a refonna
los preços m1nimos frxados pelo Governo,
agrária. O Gavemo,;;atrãvés do ProCera (Prosubsidiando a produção e aumentando cada grama Especial de Crédito para a Reforma
vez mais o défii::it da ITriião.
Agrâria), assinado na.~s_pera_da morte_do_sau~
O ·que tnuito:> ignOram ...:... ou preferem não
doso Senador Marcos Fr.~ire, I!Per.oy,~ 4.5 !;li~
saber é que a construção da Norte-Sul náQ
lhões para fins de reforma agrária._ .
é um fató "isõlado. Já está inteiramente defini- --- Esse programa ficou responsável_pelo
do, Sr. Presidente, o plano das rodovias que
préstimo de 1200 OTN, com. três. an.o,s ·de
levarão as cargas para a Norte-Sul. São 6Q
carência e_ a parã que Se"-efe"tue_O pagamento,
rodoYia_s_ ao_todo, -com 5.994 quilómetros, lia cada família assentada,_ o que tende a acelegando os municípios Cio Tocantins- de Goiás -rar a reforma._ Tamóém a cargo do Pt'ócera
e de estados vizinhos aos sete terminais e sete ficou o financiamento de um tratar e um camisubterminais de _captação de cargas.
nhão para uso coletivo, a partir da organizaÇãõ
Aescolha dessas rodovias alimentadoras foi dos assentados em uma associaç__ão ...
feítajuntamente com os governos dos estados
Segundo o- Grupo Executivo da Reforma
que se ·situam na área de influência e que
Agrária do Estado de Goiás, ficou <l cttrgo do
pretendem uttlizar a Norte-Sul_para _o esc~
govemo a aquisiÇão de_ sementes de: al@ .qualimento dos seUs produtos. Não me refiro, nodade para os agricultores. O pagamento dev~
- bl-es senadores, somente ao Tocantins e a
rá ser (eito -~om a produção, e ~e,sta.~!Yirá
Goiá.s, mas também aos Estados de Mara- para o programa· de alim~ntação popular.
nhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso
Somente para a área d~ influência da ferroe Pará.
via, que ocupa parte dos Estados de Goiás
A integração da ferrovia com a malha rodoe Tocantins, foi proposta _à Comissão_Mirtisviária da região servfrá, na Opinião do enge- terial de Oe$E:nvolvit:ne!)tp Rura} ?,SO!lS~ção
nheiro Eli~er Batista, ex~Presidente da Com~
de 19 es.colflS, 21 postçs de saJlde e e_$lr_adas
panhia Vale do Rio Doce, não s6 ao escoa- yjcinais para todos os projetas: . - - __
mento da produção, no sentido cerrado-mar,
A área compreendida pelos Estcidos de
_mas também à interiOrizaçãO do desenvolviGoiás e do Tocantins _apreSenta um_ e_leVÇlQo
inentõ~--cori'i o transporte d~ fertilizantes e oufndice de concentr~çâo fuoQiária~ e, J,pr isso
tros produtos para os centros agr'icolas.
mesmo, -de riqueza. Dos 63..25.4,3_36 .h~çtares
Considero 6bvio, senhores, que o novo eixo
cadastrados, segundo__ dados_ do__l_ncra, 2,2%
económico, que tem na ferrovia Norte-Sul a
são ocupados por minifúndios que represen~·
sua espinha dorsal, abast~erá, em abu_ndância, o mercado interno, além de gerar_ exce- tam 27.2% dos imóveis, As empresas rurais
representam 22,3% dos imóveis e oc.upam
dentes para a exportação por via marítima.
28,2% da área. Os_ latifúndios por dimensão
Objetivando atrair empreendimentos par_a
e exploração perfazem 50,2% dos imóveis
essa área promissora, existem diversos _incentivos em nível federal, tais como: a redução ocupam 69.4% da áreé1, deíxando 9«_:iosas
18.165~092 hectares, correspondentes a
ou isenção do imposto de renda para em53,3% das terras agricultáveis.,
preendimentos industriais. agrícolas ou turistiSegundo o IBGE,--5.5% _das pequenas. procos; isenção ou redução do imposto de imporpriedades utiliz~o154% da mão-de-obra f~i
tação e do imposto sobre produtos industrialiar, 26% da mão de obra temporária e 14%
, lizados; e o Fundo de Investimento da Amada força de trabalho permanente. As grandes
zônia (Finam), que beneficia pessoas jurídicas
propriedades, principalmente as voltadas para
interessadas na implantação, ampliação, modernização efou reformulação de empreendi- a criação de gado absorvem pouc_a_mã9·deobra.
mentos _econômk:os na Amazônia Legal.
Também em nível estadual, os empresários
Ao nosso ver, a refOrma agrária é um pódez
que lá quiserem instalar suas indúStrias conraso ins.trumento para desconcentrar a renda,
tam cóin incentivos fiscais. Um jdos mais imaumentar a produção de alimentps e gerar
portantes programas é o "Fomentar'', criado
empregos. Estou _convicto, Senhor Presidente,
pelo governo de ·Goiás através da Secretaria
que os projetas de reforma agrária deyerãp
de Indústria e Comércio, que subsidia o capital
ser acoplados ao Programa de Desenvolvi-
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menta Integrado do Centro-Oeste, cuja ~.xecu
ção é decisiva para que os objetivos da NorteSul sejam alcançados.
A geração de empregos é um aspecto de
suma Importância para a região Centro-Oeste,
senhores. Para que possam compreender a
gravidade da questão, tomarei como exemplo
o meu estado. Segundo o IBGE, Senhores
Senadores, o Tocantins possui um rebanho
de 6,5 milhões de reses e produz 2,5 milhões
de grãos anualmente; além de contar com
extraordinárias reservas minerais. É, porém,
o estado mais pobre da Federação em recur-

sos financeiras. Isto porque o desemprego
atinge 57% dos maiores de dez anos de idade
e apenas 1,8% da força de trabalho ganha
acima de cinco salários mínimos.
E em que a construção da ferrovia poderá

alterar esse quadro? A Norte-Sul. Senhores,
facilitará o acesso da rnão-d~_-obra, dos implementes e demais produtos necessários ao
deenvolvimento da região. A partir do aproveitamento do potencial anteriormente referido,
está prevista a criação de maJs d_e_ .500.000
empregos produtivos diretos e i_ndiretos, ligados à agropecuária, na área de influência da
ferrovia, uma parte da qual compreende o Esw
tado do Tocantins. Prevêem-se, outrossim, 60
mil empregos na indústria, 11 O mil na mineração e 470 mil no setor de serviços, perfazendo
um total de 1.170.000- riOvõS empregos. Deste
quantitativo de ocupações remuneradas se estima uma arrecadação anual de .US$ 1.010
milhões (1 bilhão e 10 milhões 4e dólares
por ano).
Será uma incoerência se, com uma diversi~
dade e imensa gama de recursos, o Estado
do Tbéantins permanecer isolado, sem possibilidade de colocar suas riquezas ao alcance
do País. Considero um absurdo - __e, mais
que isto, um desserviço à Nação- se o_ Tocantins, ao invés de contribuir para a solução
de graves problemas sociais e econômicos
brasileiros, precisar recorrei' às verbas federais
para sua sobrevivência
Todos os que integram este augusto Plenário participaram da Assembléia Nacional
Constituinte. Se'i que alguns foram contrários
à criaçao do novo estado. Os demais, aqueles
que deram seu apoio a esse antigo pleito de
idealistas, o fizeram por saber das riquezas
que permitiriam a auto-sustentação do Tocantins. Essas riquezas eStãó lá; boa parte delas
ainda intocada. Não dispomos, no entanto,
em pleno século XX, de muitos homens cujo
espírito de aventura os impulsione ao desbravamento de áreas ainda virgens. Os bandeirantes contemporâneos carecem da ferrovia
para atingirem esse no~o "eldorado".
Não resta dúvida, senhores, de que, com
a fonte escoadora reduzindo_ os custos, o Ç~
tro-Oeste atingirá um excepcional nível de desenvolvimento. Nosso clima é propício à agri~
cultura. Não temos as intempéries que afligem
o Sul, as geadas, as grandes cheias. Com o
solo, a água e a energia disponíveis, em breve
o pólo agroindusbial será transferido para a
região. As própricf§ fábricas de tratares e implementas agricolas deverão se deslocar para

próximo dos novos centros consumidores
desses produtos.
Os benefícios para o Sul e o Sudeste são,
também, indiscutíveis! Serão desafogados_ os
portos de Paranaguá, Rio Grande e Tubarão
que, hoje, oneram violentamente tanto_as importações quanto as exportações. É_ sabido,
senho_r:es, que, quando um navio ultrapassa
seu piiri"O ·contratual de descarga, é cobrada
uma multa que pode chegar a 20 mil dólares.
Em alguns casos, navios já. permanecel;'am
atracados por períodos de até cem dias. Portanto, Senhor Presidente, _desafogando _aqueles portOs, as exportações e importaçõeS ficarão mais ágeis, com prevfsiveis conseqüências
positivas para a economia nacional.
· · É indiscutível que milhares de famílias- carentes acorrerão ao vale do Araguaia-Tocantins. Teremos, Sr. Presidente, a repetição da
epopéia de criação _do Estado de Rondônia.
Quero lembrar que a criação daquele Estado
se deveu ao fluxo migratório. Em 1970, Rondônia tinha apenas 111 mil habitantes. O fluxo
de migrantes só começou ap6s a construção
da BR-364. Lá a ocupação ecOnómica também foi gerada pela agricultura.
O aumento continuo da corrente migratória
desencadeou uma demanda de infra-estrutura
que o Estado não tem conseguido_ atender.
Para que se compreenda o problema, em
-1987 chegaram a Rondônia mais de 260 mil
novos migrantes. Há cidades criadas a dois
anos e já com mais de 30 mil habitantes. podem-se imaginar as inevitáveis carências de
abastecimento d'água, energia elétrica, escolas, etc...
Entretanto, Sr. Presidente, quanto à área de
influência da Norte-Sul, essas demandas podem ser previstas e devidamente equacionadas. Há várias formas de planejamento que
permitem o ateridlmento progressiVo dessas
necessidades, sem dispêndios exagerados.
Orna delas, que me parece bastante razoável,
é a idealizada pelo ex-secretário de Habitação
do Governo do Distrito Federal, Benedito Augusto Domingos, com o objetivo de reverter
o fluxo migratório ininterrupto para esta Capital. ~
Considerava Benedito Domingos, já no início da _atual década, que, por estarem funcionando "a rneia carga" as indústrias nacionais
ligadas à siderurgia e à fabricação de locomotivas e vagões, a construção de uma grande
ferrovia que partindo de Brasília, atinQisse o
vale do rio Maranhão e o vale dõ Paranã, seguindo pelo vale do Tocantins em direção a
Belém do Pará, se _constituiria, sem necessidade de _qualqUer tipo de material ou tecnologia importados, em mercado de trabalho para aproxit'nadamente40 mil trabalhadores braçais.
Dentre as inúmeras vantagens, como o barateamento do preço do transporte, a facilidade, raPideZ e baixo custo: do escoamento
da produção das áreas atravessadas e dos municípios vizinhos, Benedito Domingos destaca
a ocupação ordenada do solo, a geração de
riquezas, a fixação de migrantes, o povoamento de áreas de reduzida densidade e a elevação
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do nível de vida da população de baixa renda,
direta ou indiretamente envolvida nesse projeto.
_Confor~e esse_pi~rJeiro ~e Brasília, "a cria~
ção de uma estação ferroviária, a cada quinze
ou vinte quilômetros, permitiria o surgimento,
no entorno de cada "parada", de uma agrovila
com assentamento dirigido para umas quinhentas famílias, objetivando-se situar Otrabalhador na própria terra, voltado para a manutenção da subsistência.
A ação governamental se farta seritir espe_çialmen~_ na implantação da infra-estrutura
mínima (água e energia) e dos equipamentos
comunitários essenciais ao- ser humano, em
terrnos de saúde, trabalho e educação.
Tendo- em vista evitar-se o surgimento_ de
-latifúndioS, empreendimentos dessa natureza
devem ser resguardados por uma "cláusula
de uso do solO", a qual proíba, categoricamente, a aquisição de mais de_ um lote por
família.
A hipótese das agrovilas e de todo e qualquer estímulo às atividades rurais encontra reforço na tese de José Pastore, professor da
Universidade de São Paulo,_segun.;io a qual
"o Brasil da década de 80 pode e deve realizar
seu desenvolvimento baseado no papel estratégico da agricuhura".
Ainda segundo Pastore, educar é, sem dúvi~
da, uma exigênda; mas proporcionar trabalho
constitui a mais urgente tarefa, em sociedades
como a nossa. Prover habitações e curar doenças, é humanitário e impositivo; mais impositivo, entretanto, é prover mais e melhores
.empregos. Esse é o primeiro passo de uma
séria política de desenvolvimento social.
Voltando às alegações contrárias à_ ferrovia,
muito se questionou a respeito do custo e
das vultosas obras de arquitetura que deveriam ser executadas.
Quanto às despesas com a construção da
Norte-81•!, v plano diretor da Valec prevê que
àdã quilômetrci Custará US$-r;s-milhão. Para
efeito de comparação, senhores, informo que
Carajás custou US$ 1,7 milhão por quilômetro
e a Ferrovia dQ Aç_o (JS$ 5,5- milhões,
Esclareço, Sr. Presidente, que, conforme
afumam os especialistas, o custo é baixo porque o terreno é plano e não hâ grandes rios
na margem esquerda do Toéantins. Justamente sobre esse rio deverá ser construída
a única ob_ra de m~or porte, uma p-onte de
1.100ri1~ em Estreito, no Maranhão.
_ Uma das dúvidas que, eventualmente, também são apresentadas, Senhor Presidente, é
quanto às reais possibilidades de colocação
da produção agrícola brasileira no mercado
externo.
Desejo, inicialmente, esclarecer que a idéia
da ferrovia Norte-Sul teve s_ua origem ainda
no tempo do império, figurando no Plano Geral da Viação· Nacional, de. 1934. No entanto,
seu projeto atual se tOmou realidade, a partir
de uma constatação da Companhia Vale do
Rio Doce, a de que, até o final desta década,
o Japão será um dos maiores importadOres
de grãos d? planeta. Aquele país _encabeça_rá
um excep-ctonal mercado consum1dor na Asla
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capaz de adquirir, anua1mente, algo em tomo
de 80 milhões de. tQneladas por ano.
Os estudos çeaJ~aQ.Qs pela Vale do Rio Doce
indicam que a exportação de grãos para o
Japão ocorreria a preços bem menores que
os de outros países, tomando-se como ponto
de partida o porto de_Tubarão. O transporte
seria feito em navios com capacidade de 200
mil toneladas - ideais para o barateamento
dos fretes.
_
Sabe.-se, tambéffi, que diversos países da

EUropa estão analisa_iiQ.o a_ possibilidade de
importar grãos, ao invés de subsidiar fortemente a agricultura. Objetivando elevar ainda

mais o nível de qualidade de vida de suas
populaçQes, vários goVernos europeus vêm
desenvolvendo uma política de- incentivo ao
reflorestamento, à criação de_ parques, etc ...
Temos, portanto, dois continentes _como
mercado externo potencial- a Ásia e a Europa - a serem conquistados nos próximos
anos. Temos, outrossim, todas as condições
naturais para essa conquista. Falta-nos, talvez,
um pouco mais de:_ çpragem oü de fumeza
nas decisões. Precisamos ser menos imediatistas e aprender a enxergar mais longe.
Para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero tocar em um ponto da questão que
considero bastante delicado.
Várias foram as manifestações contrárias e
as favoráveis à cons_trução da ferrovia NorteSul. Aqui mesmo; no plenário desta Casa do
Congresso Nacional, a_s opiniões se dividiram.
Foram atribuídas à "CP[ do Senado F_edera1
sobre a FerrõVia Norte-Sul" conclusões negativas quanto à viabilidade e oportunidade
da obra e ao potencial econômico da região.
Acredito, Senhor Presidente, que as opiniões
discordantes podem ser atribuLdas ao açodamento" e -à desinformação.
Para dirimir possf'!'eis dúvidas, peço licença
para ler a1guns tretho.s do _R~Iatório Final da
ComissãO Parlamentar de Inquérito, o qual foi
aprovado por cinco :dos seus sete integrantes.
- o Item 1O contém a seguinte deç:l_arª_ção,
ao meio do parágrafo:
''Assin<!l~i que a ferrovia Norte-Sul se apresenta como economlç_aroente viável, quer no
sentido da sua construção, quer no sentido
d6 seu uso, da sua utiliz_ação para o desenvolvimento da econQmia do cerracb."
- o item 11:
"...acima de 500 km é a ferrovia que ressalta
como uma solução _operaclo_nalmente mais
barata, inclusive com economia de combustível da ordem de 70%.
- o item 12:
"O Senhor Minístro dos Transportes justificoua dizendo que é a primeira vez que se vai
permitir uma interiorização do d~senvolvimen
to. permitindo que o ferrq_ de ~rajás possa
vir a atender as indústrias do Sul do Brasil;
que possam ser feitas irlPústrias siderúrgicas
em Goiás, por exemplo. É a p~elra tentativa
de se colocar à disposição dos brasileiros os
bens de que agora dispomos no inter~~ do
Brasil."
- o item 14:
"Por outro lado, é triste consta@r que estamos regredindo em matéria de ferrovia. Em

1950, tínhamos 40.000 km de estradas de
ferro no Brasil e agora estamos com apenas
29.0Q(r km, numa época em qUe o sistema
ferroviário no ·mundo inteiro está em expansão."
-o item 18; __ _
''Está perfeitamente comprovado o acerto
da solução ferroviária, indispensável ao desenvolvimento de vasta regiã9 do interior do Brasil, nada havendo que comprometa os atas
realizados. - o item 19:
-~ConclUo, portanto, que:
a) não houve ilklto penal punível e nem prejuízos ao erário;
b) deve ser adotada a opÇão ferroviária, sem
prejuJZO dã hidrovia, dentro das disponibilidades financeiras e do que foi autorizado na Lei
dos Meios."
-sr:- Presidente, Srs. Senadores! Longe de
mim duvidar do sentimento de patriotismo de
quem quer que seja, especialmente de algum
dos meus nobres colegas!
Perdoem-me a r~alva, mas eis que chegamos ao põntO delicado da questão, ao qual
me referi anteriormente. Existe um grande interess.ãdo em que a Norte-Sul não seja construída: os EEUU! E por que, senho_r~s?
Porque um estudo da Associaç_ão dos Pro_dutores Norte-Americanos de soja, encomendado a_:três.dos maJores especialistas daquele
país, assim, finaliza!
"As Coi1clusões deste trabalho são que _os
EUA têm hoje uma absoluta vantagem e basicamente a reterão; mesmo que dobrem os
custos das tarifas hidroviárias e OceâniCas. Nós
poderemos no entanto perder algumas destas
vantagens comparativas caso ·o Brasil aper- feiçoe o seu próprio sistema de transportes."
Q_ Brasil, senhores, .é o· segundo produtor
mündial de soja; o que detém maior possibilidade de avanço na competição. Isso dependerá, entretanto, de significativas mudanças
no sistema intérno brç:~_sj!eiro de transporte de
grãos, acoplado ao si_stema· exportador. Se
conseguirmoS avanços substanciais ne~se
campo, teremos condições de enfrentar cçm
vantagem a soja norte-americana, no mercado internacional.
~ Senhor Presidente, Senhores Senadores!
Para mim e, tenho cerú~za. para a grande
maioria, a viabilidade e a oportunidade-da ferrovia Norte-Sul são· indi~cutíveis ..Posso- ver,
avançando nos trilhos dessa estrada, a integração das ài(erentes regiões deste País! Posso
yer, em cada dom1ente, um Passo à mais do
meu Estado do T Qcantin~ no caminhe:> do progressO! Posso ver, s.enhores,_ brasileiros de todos os, estados banhando com seu suor o
solo da nova fronteira agrf~la e extraindo dele
as riquezas abundantes! Não sou um visionário, senhores! Apenas
confio no futurO do Centro-Oeste e do Brasil,
assim como confio na hOnradez e na capacidade_4e trabalho de cada brasileiro!
.. 11YitD obrigado! (M!Jilo bem!)
.o

O SR. PRESIDENTE (Nelson <:arheiro)
-Não há mais oradores inscritos.
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Nada m~is }l_~xend9 a_ tratar, 110u _-encerrar
a presente sessão, designando para a sesSão
ordinâria de am&nhã_ a_s_f<!:$lÍn~e _

ORDEM DO DIA
I
Voto ParciaJ

PROJETO DE LEI DO Df
N' 5, DE 1988

~

Votação, em turno único, do veto parcial
aposto ao Projeto_de__Lei do_DFn" 5, de 1988,
que dispõe sobre os vencimentos dos conselheiros, auditores e membros do Min_istério Público do Tnbunal de Contas do DiStritO F_ederal.
Parte Ve~da: ait. 49.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Cctrrieiro)
- Está encerrada a ses.sã,o,
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 35

minutos.)
DISCURSO P801'1UNCIADO PELO SR.
ROBERTO CAMPOS NA SESSÃO DE
6-4-89 E Ql/E, ENTREGUE À REVISÂO
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS-

TERIORMENTE.

..

.~'

O SR. ROBERTO CAMPOS (PDS -MT.
Pfonunka o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, longe de mim tentar
ofuscar a mem6ria de Roberto Siirionsen. Habituei-me admirá-lo desd~ a juventude pela
sua combinação singular de empresário, economista e político.
Entretanto, baixada a poeira do tempo e
dissipada a névOa da História, é forços_o reçonhecer -que, no grande debate dos anos 1950,
quem afinal estava com a razão era 6 Professor
_Eugênio Gudin. Prova-o o fato de que o mundo- hoje reconhece as vantagens do neolibenilismo, da desregulamentação e da privatização.
_
_
Colocoú~se àquéla Oçasião o debate -de forma maniqueísta. Presumia-se que alguns, liderados por Roberto Simonsen, defendiam com
direito exclusivo a industrialização, enquanto
9 Profe_ssor Eugênio Gudin -se posicjonaria
contra a industrialização.~- é uma CólqcaçãO errônea e injusta do problema. Ninguém
era cohtra a industrialização, muito menos o
professor Eugênio Gudin. Tratava-se de deter-minar-quais os métodos mai!? eficazes e menos ~usto_so~ de_ industrializar;.~o. .
O Professor Eugênio Gúdin, com carradas
de razão, defet14ia _a te~e de que DO esforço
de industrialização não se dei/e-ignorar a existência ou não- de. llantagens comparativas. Ela
deveria proceder segundo· as linhas de ·vantagens comparativas já existentes, oü então, que
racionalmente viriam a existir, após um moderado período de apreridizado industrial. Em
outras_ pal~as, defendia o Professor Gudin
o ponto de vista de que a industriali;;_ação pode
e~ deve Ser p~9tegida apenas por tarifas: tarifas
ni.óderadas e tarifas decrescentes.
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O pOnto de vista de Roberto Simonsen era
diferente, porque baseado numa raiz ideoló-

gica e teórica distinta. Para Roberto Simonsen

valia a pena a industria1izaç:ão a qualquer custo, mesmo por detrás de altíssimas barreiras
aduaneiras, prejudiciais ao consumidor. Mesmo através de reservas de mercado, quotas
e isenção de importação. Não se preocupava
ele em acentuar o fato de que a proteção deve
ser temporária, moderada e declinante, sob
pena de se conduzir o Pais à ineficiência.
Na matriz do pensamento de Roberto Simonsen havia detenninados postulados teóricos-que o tempo invalidou. O PrOfessor Gudin
não concordava com esses postulados. Um

des_ses, que se tomou depois doutrina corrente
da Cepal, era de que haveria uma tendência
fatal de deteriorização das relações de troca
em desfavor de produtos primários e em favor
de produtos industrializados. Nunca houve demonstração estatística _desse postulado. Na
realidade, tem-se alternado períodos de melhoria nas relações de troca dos produtos industrializados e petíodos de melhoria dess_a
relação em favor dos produtos primários. Aliás
a mais espetacular melhoria das relações de
troca, em favor dos produtos primários ocorreu com os dois choques de petróleo. O primeiro choque, em 1973, foi uma severa punição imposta a todos os países deficitários em
petróleo, industrializados ou não, em favor de
um produto primário - o petróleo.
Tem havido períodos em que produtos primários_- como o café e tri_go - experimentaram expressivas altas de preço. Estatisticamente, aliás ê impossível comprovar a tese
do fatalismo da deterioração de relações de
troca simplesmente porque os produtos não
são comparáveis. O mihério de ferro e o trigo
de 1800 são exatarnerite os niesri'lós que Os
de hoje. Um automóvel de 1910 nãO pode,
todavia, ser comparado a um automóvel modemo.- Os produtos industriais continuam
com a mesma descrição, mas variam enormemente_ de. qualidade; não pode ser, portanto,
comparados, em sua trajetória de preços, com
produtos primários. cuJa característica é, exatamente, a sua estabilidade estrutural.
A segunda raiz defeituosa do pensamento
de Roberto Simonsen, colhida de Manoilesco
e, depois, repetida pela Cepa!, sob Raul Prebisch, era o pessimismo quanto à elasticidade
da oferta agrfcola, e das exportações. O_que
a experiência tem reveladO, entretanto, é que
a oferta agrícola é elástica. O camponês nem
é tolo, nem é infenso ao capitalismo. Ele reage
racionalmente ao mecanismo de preços. E,
fornecidos os apropriados incentivos, a oferta
agrícola se toma elástica. O mesmo _se pode
dizer das exportações agrícolas que não sct;frem da fatal inelasticidade que lhes atribuía
Roberto Simonsen como ·taêionalização para
a industrialização a todo custo.
Curiosamente, hoje, alguns dos países mais
industrializados do mUndo são grandes expbrtadores de produtos primários. É o caso dos
Estados_ Uriidos,. do Canadá e da União Soviética Assim, por ironia do destino; são as grandes potências industriais também as grandes
exportadoras de produtos primários.
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revias e eletricidade, é um investimento expiaNos Estados Unidos, com uma bizarria. São
hoje industrialmente ineficientes, exceto em tório. Estamos expfando os erros do passado.
Todos esses setores foram inicialmente cria.
determinados ramos, e mantiveram sua vantados pela iniciativa privada. Foi a Ught & Power
gen comparativa na agricultura.
que criou o sistema de eletricidade Rio- São
Aqueles tempos, quando se inaugurou essa
Paulo. Forcim os ingleses que construíram a
controvérsia, eu tinha uma posição eclética
maior parte das ferrovias brasileiras: Foram
e intermediária.
a Companhia Telefônica Brasileira e a ITf <jüe
Era um do_s grandes defensores âo planejacriaram o sistema telefônico do Brasil.
mento estataL Acredito ter c_ontribuído para
Todos foram expulsos desSe setor? E por
o envenenamento de boa parte_da tecnocracia
quê? Porque as tarifas eram m8.ntidas conge·
brasileira, c_om a idéia de' planejam.ento. Gudin
!adas em face de uma inflação crescente. O
era frontalmente contrário ao próprio conceito
Governo acabou exP-ulSando desses setores
__de planificação porque acreditava que era uma
a iniciativa privada, que em muitos países conousada e indébJta inte.rf._etê:ncia com as forças
tii-lUã sendo o motOr da infra-estrutura.
naturais do mercado. Assentava eu então, o
O investimento estatal, neSsa área pode enmeu raciocínio em três pontos:
tão ser chamado de investimento expiatório.
1o A intervenção governamental ê justifii;ável porque o governo tem uma capacidade Mas muito melhor do que expiai seria coirigir.
telescópica de ver o futuro muito além do hori- A correção viria da adoção de políticas tarifárias racionais que permitissem a ressUrreição
zonte de risco que a iniciativa privada poderia
da iniciativa privada.
ver.
2? O efeito_"bacia" de recur_sos, O governo
Hoje estamos reconhecendo a necessidade
disso. Fala-se em convidar o setor privado papode concentrar re<:ursos maciçamente, por
via_ d.e. tri_bu_taç_ã.o, e, portanto, só a ele estariam
ra voltar ao ramo de eletricidade, porque ele
acessíveis alguns tipos de investimentos que
está capitalizado e o Governo descapitalizado.
exigem doses maciç1;1s de capital.
Surgem projetas de construção ferroviária
a-partir da iniciativa privada. E o cãSO, por
Meu terceiro argumento é que 6 governo
exemplo, da Ferrovia Leste-Oeste.
teni uma -capaCidade de espera mciior que
o setor privado. Por isso, alguns investimentos,
Está ressuscitando a tese de que, mesmo
de longo período· de_ maturação, seria'm natuna infra-estrutura, é adequada e oportuna a
intervenção do setor privado, devendo o setor
ralmente investimentos governamentais.
Hoje, reconheço que o Professor Ciudin tipúblico, sempre que possível, bater em retirada. A expressão é essa: "bater em retirada",
nha razão e a economia brasileira_ sofre enorcaptando recursos para aplicar em suaS áreas
mes deform~ões pela ousada intervenção do
.básic:;as,_ na,s quais o Estado ê insubstituivel,
dirigismo dos planejadores.
Penitencio-me dos erros_ do passado. Na
como educação, saúde e segurança.
O quarto tipo de investimento é o Investirealidade, alinhava a favor da intervenção, o
argumento de que cabem 4 tipos de investimento de segurança nacional. Pareceria isto
natural do Estado.
mentos govemainentais na área económica,
Entretanto, hoje estpu convencido de que
afora, naturalmente, a área de educação, saúa segurança nacicnal é servida pela eficácia
de e segurança, serviços que não são adequado investirnentoce não pela natureza do agente
damente supridos pelo -merCado: ·
produtor. Estamos assistindo a um enorme
Na área económica, eu classificava os invesexagero do conceito de segurança
timentos governamentais como podendo ser
Criamos, por _eXemplo, uma política de ininvestímimtos pioneiros, investimentos supletivos, "erh caso de insuficiência da iniciativa
formática absurdamente intervencionista sob
o pretexto de segurança. Mas mesmo numa
privada"; -íiwestimentos expiatórios, naqueles
grande potência militar, como_ os Estados Unicampos em que o Governo havia expulso a
dos, com indtscutível liderança na eletrônica,
iniciativa privada, por tarifação rígida, em face
o consumo inili~r de pens de informática não
da inflação de custos; e, finalmente, investié senão 12% da produção total. No Brasil,
me~tos da área de s_e"gurança.
nossa legislação engloba na definição de infor. Hoje eu -re<:onheço que o Professor Gudin
mática a eletromedicina, a automação de esvia mais longe e melhor que eu. E~ses tipos
de inve-Sfimento, muitas vezes, são meras des- - , cntótfós, a rõbotiz.ação e o controle de procesculpas para o desejo de poder do tecnocrata.
sos industriais nada disso tem a ver, direta~
O :investimento pioneiro do Estado, por exemmente, com a segurança nacional. Aliás, pro·
dUção de feijão tem mais a ver com a seguplo, nunca permanece pioneiro. O Estado,
rança nadonal do que o uso da informática
uma vez assumida uma tarefa, tende a nela
para automação de escritórios ou para robotiSe- perPetuar muito aléfn de cumprida a fase
zação industrial. EStaremos insegüros se houpioneira.
ver-uma crtse de feijão. Não haverá nenhuma
O investimento supletivo é justifiCável na
insegurança se a informáticà brasileira se
medida ·em que seja quantum satis, em que
o Investimento governamental só sejél feito ·compuser de um misto de empresas nacioquando absolutamente necessário para viabi- -nais, empresas multinacionais ou dejoint venture_s.
lizar um empreendimento privado. Na maioria
O Professor Gudin intuía todas essas coisas,
dos casos, entretanto, o Governo investe muito
além do que seria süpletiva"i'nerite necessário. -,-que eu, agora, só Vim a perceber na minha
O terceiro tipo de inveStimento poderia chavelhice.
_ A diferença fundamental entre Gudin e Simar-se de expiatório. O investimento que o
monsen é que Roberto Simonsen. acreditava
Brasil faz hoje em telecomunicações, em fer-
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na engenharia social: -
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o tecnocrata bem-itJ-

tendonado, com uma visão superior das e,oj-

rári9 ~~e erri seu poder. Esta lei entrará em vigor na data de sua pubUcaç~9·"

sas, pode construir a sociedade, reformá-la,

O sentido principal dessa nossa proposição
é atender a um dos princípios_ mais comuns
A experiência máxima de engenharia social --e mais usados em Economia. Nós sa,bemos
está. agora, em col~so: é o comunismo. A -que as crises econômicas têm diversas procesuprema forma de engenharia social. Os codências, e são de diversas formas, como tammunistas propunham-se a criar o homo sovi'ebém existem diversas formas de combatê-las,
ticus, um tipo humano diferente, que reagisse como as crises de produção, _as crises de ·exnão a estímulos.de _merc:_ado,_a incentivos ma- cesso de produção, as crlses d.e falta çie produteriais, mas_ a inc-entivos ideológlcqs. Sabemos ção; cada .uma delas tem O.se1.,1 -~etor e_ a- sua
do enorme fracasso da eoge!ffi~ffil social Te- maneira de.cornbatê-las, , . ,
.
mos, infelizmente inúmeros_ engenheiros soTemos a Crise finance_ira,.que ,se !"Presenta
ciais em nossa tecnocrae,i~. Eles pensam qUe de várias maneiras e d~ v4Jias'_fqrm.as. Para
podem corr_igir as imperfeições do mercado,
combate-la, um _dO$ ~l~rp~J"ltç>S.,. no m_undo insem se dar_ conta d.e. que eles estão apenas teiro, para se. estabelecer e.s&e_ f;;rto é justaacrescentando às imperfeições de mercado
mente a limitação do meio circulante, porque
as imperfeições do burocrata. Não há nenhu~
toda ·vez que se aumenta o meio circu1ante,
ma razão para acreditar que aS imperfeiçÕes
automaticamente o dinheiro se desvaloriza;
do burocrata-intetvenc::iQnistq._ sejam menores · automaticamente o consumo aumenta e, conque as do m~rcado. Provavelmente, são maiOseqüent~enÍe;, h~ ~ .P~aloriz_ação da moeres, porque não são autocoiTigíveis, enquanto
da, que E:ntra em_d_eçlínio_ cadé! vez mais áceleas imperfei):ões do mercado o são.
rado.
·
- .·
-O que o Professor Gudin postulava, como
Sab~QS: que· úmá das preocupações do
desejável- e que aceito hoje como desejável
atual Governo é _aquela no sentido de estabe- é que, ao invés de procurannos pratiCar
lecer equ_ilfblic;> entre a sua receita e a sUa
a engenharia social, pratiquemos a jardinadespesa. E esse fato tem sido muito debatido
gem social. Sejamos todos ~umildes jardineino Congresso Nacional e, especialmente, no
ros. O jardineiro nãO fabrica a planta; sua mis- Senado.J:eP.eral_, 9n4e,o.s fmancistas e os ecosão, mais modesta, é criar -o ambiente para
nomistas têm demonstrdo que uma das cauque as plantas cresçam. Po"r isSó ê que aqueles
sas principais do desequilíbrio na área orçapaíses e aqueles sistemas que·têm praticado
mental do Governo ê justamente porque a
a liberdade econômic.8 eStão, hoje, avançando SUa dcispesa está sempre ultrapassando a sua
celeremente, enquanto os sistemas que pratireceita. E--cõtnõ a despesa ultrapassa a sua
cam a engenharia social estã_o em franco de-receita, o único instrumento que o .Governo
clínio.
- tem-é 'o de emitir a moeda para fazer fat=e
Ambos foram grandes homens, Simonsen
a essas despesas que, muitas ve;zes, nós, Cqne Gudiri. SínionSeri, -poSSUídO da ol;:lsessão in- gressistas, .criamos contra .as disposições godustriallzante, que àqUele tempo era útil para
vernamentais.
. .
elidir o refrão ingênuo do destino fatalmente
Assfrn, se n6s não tom"!n:nO$ uma m~dida
agrário. Gudin também foi um gr~nde ho!'flem
ou providência, esse cir~~o vic:;ioso v~l çbntina sua controvérsia, não ~ó_ pe)o_ alto nível em
nuar e nunca terá firrt .. E _é_nlatéria Que está
que manteve na _c:ljsc~o ÇQJ'D. Robe~ $i- - - estabelecida na nova, Cop?t{tuiç~o. ,
monsen, apesar de grand,emente insultado,
Fazemos. issp. para cumprir um dispositivo
como pórque intuiu o futuro. Foi homem que
constitucional. Porque se ~ ver~de que comde antemão proclamou_o fracasso do planejapete à União tratar da emissão de moeda, não
mento socialista e a ilJ.Jsão· do· dogma dirigista.
ê menos verdàde, também; -que compete a
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
esta m~sma, privativamente à União, legislar
obrigado. (MJ.Jito_ bem! Palmas)
sobre o sistema inonetârio de medidas de
títulos de gcirantias de Seus fneios. Por Outro
D/SCi:JRSO PRONi:JNCIADO PELO Sk.
lado, v~rificapiqs:que ~ ê:OnSti~çãO p~c~ou
JOÃO MENEZEStYA SESSÃO DE -dar ao C_ongresso_.Nacional_a sua ação,justa10-4-89 E QGE, ENTREGUEA REVJS!iO
mente com o s.enl;!.Qp c:l_e particij:láÇãO, Pol-Que
DO ORADOR, sERIA PC!BUCADO POSse riãO participarmos, a emisSãO· de moéda
TERIORMENTE
'
poc;terá ficar sem cqntrole. _
_
É por isso que a Córistituição 'federal, no
OSR- JOAO MENEZES (PFL-PAPara
seu art- 48, diz
o seguinte:
discutir. Sem revisão do -orador.) -Sr. Presi·
.
.
. . .
.

às vezes tentando crlar um homem novo.

e

dente, Srs. Senadores,· acabamos de ouvir a
leitura do parecer, feita pelo eminente Senador
Nabor Junior, referente ~o projeto de lei de
nossa autoria, de n~ 19, _que proíbe, pelo peóo·
do de 60 dias, todas as emissões de papelmoeda e estabelece, ainda, que o papel-moe·
da, finalizado, acabado e estocado na ~~a
da Moeda, permanecerá em seus depósitos.
ficando indisponível por igual perfodo, confOrme diz o art. 3~>:
"A Casa da Moeda Oca obrigada a rel.acionar, no prazo de 10 dias, todo o nume-

Abril de 1989

expressamente_ determinada na Constituição
Federal.
O que procuramos faZer _com -~st~ flrojeto
de_ Lei_ foi dar cumprimento à Constituição,
e também porque achamos ser uma das formas de combater a desvalorização do dinheiro, pois verificamos que o dólar,_ hoje, está
NCz$ 2,12 no paralelo; no câmbio oficial o
dólar está cotado a N:Cz_$ $ 1,00. _O que quer
dizer que nossa moeda está em excesso. e
continuamos a ter dinheirO circulando para
comprar dólar - e haja c:onsumismci!
Nessas condições, embora respeitando o
Pare<:er do eminente Seriador_ Nabor Júnior,
no qual procurou dizer que o assunto _cabe
à União... Nenhuma novidade dizer que cabe
à União, mas S. Exl' _esqueceu de dizer_ que
o Congresso hoje tem essa ação fiscalizadqra.
O Congresso hoje é o responsável e não poderá amanhã reclamar que está emitindo mais
dinheirO no País.
AsSistimos reclamação constante nos _
meiOs de comuli.icâção e -todos dizenQo que
a Casa da Moeda emitiu essa ou aquela quantidade de moeda, aumentando o meio circulante. Essa será uma forma, parece-me específica de darmos ao Governo condições necessâri_as par~ poder, reall'!lente, amarrar suas
despesas e a sua rec_eita. E nós não podere·
mos· estar a cri~r prOjetas de__ lei, a derrut>ar
leis que o Governo manda para cá sob_ i alega. ção de que ele tem quem manter tais despeSas
mesmo sem dotação. orçamentária. Por ~em
pio, outro dia, como Geipot, rnterpa, Embrater
e outros, no Senado se apresentou um decreto-lei em que-o Governo ficou obrigado a manter esses órgãos, e se esqueceu que o Orçamento não há recurso para isso. O que acon·
tece? O Governo só vai poder pagar, se emitir.
Se a Casa da Moeda não puder emitir, ele
não vai ter moeda, e temos que nos contentar
em ficar dentro da lei.
Nestas condições, somos cont:r::a o pãrecer
emitido pelo Senador Nabor Júnior, porque
achamos que essa fr!edida é uma médida saneadora, uma medida iridispensável, primária
até, para que se possa partir para ci équilíbrio
entre a receita e a_ despesa.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DISCURSOPRONUNOADOPELOSR.
JO,ÁO MENEZES NA SESSÃO DE~
1 I -4-89 E QUE, Éim?EGuEA REVISÃO
DO ORADOR, SERIA PUBliCADO POS-

TERIORMENTE.

O Slt JOAO MENEZES (PFL- PA Pàra
encaininhar a VotaçãO.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, este nosso prOjeto de lei marca
nal, com a sanção do President~ da Repúuma posição do Senado, em fac~ do que disblica, não exigida esta para o especificado
põe a nova Constituição. O que pedimos e
nos arts. 49,51 e 52, dispor sobre_toQas
propus_emos fi_c_oy est_rjt~ünente dentro d_as
as matérias de competência da União esnormas estabelecidas na nossa Carta Magna.
pecialmente sobre: ______ ,____ ,__..__ _
O eminente relator deu parecer contrário;
- o eininente Uder Ron:an Tito já se manifestou
XIV- moeda, Seus li_mites de emissão, contrariamente e cometeu até a heresia de
e montante da dívida mob~iária fe;derfl].
dizer que a matéria não ei:a constitucional. Em
seguida, passou para outros assuntos, que naEssa é uma abibuição especifica do Cônda têm a ver com este, referente _à emissão
de moe_d_a. O nosso intuito foi_, principalmente,
gresso Nadonal; wna atribuição Cll:l~ lhe está

Art. 48. Cabe_ ao Congresso . Nacio-
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o de estabelecer e demonstrar que as reclamações feitas cotidianamente contra o Presidente
da República, contra o Poder Executivo, aJe-

gando que não pode e não deve gastar mais
do que recebe, - e ele_ só gasta majs do
que recebe, quando emite papel-moeda são justas. Mas, quando procuramos atender
a esses anseios, o que vemos é a recusa.._ por
parte da maioria. com relação a essa proposição. Fico descrente ao verificar esse posicionamento, porque todos os dias há reclamações a esse respeito e quando o Poder EJ.::~cu

tivo envia para esta Casa os projetes, como
mandou os referentes ao G~pot, Embrater,
e outros, imediatamente aparece um decreto
legislativo do Senado que liquida_ essa preten-

são governamental, de forma a que tudo volte
novamente para a despesa do Governo.
Ninguém se lembra que o Executivo não
tem nem verba hoje no orçamento. Então,
quero ver como vamos satisfazer e_ssas exigências políticas dos integrantes do CongreSso
Nacional, que têm Pleiteado a volta dessas
empresas.
Nessas condições, espero que o Plenáryo
vote favoravelmente ao nosso projeto de lei
que tem o único sentido de usar uma medida
das mais comezinhas em matéria de finanças,
que é aquela que diz que uma das causas
principais da inflação é _a existência cada vez
maior .da moeda em drculação; toda vez_ que
a rn.oeda aumenta em circulaçáo teremos um
consumismo e, conseqüentemente, vem a lnfiação _e_a "reclamação diâria Que sé vê.
Portanto, fica marcada a minha poSiÇãO e,
amanhã, quando_ esses. mesmos senadores
que estão_ votando .contra essa medida, ftzerem indagações contra o Poder Executivo, vou
lembrá-los de que negaram a oportunidade
que a Constituição oferecia ao Senado Federal
para que a receita ficasse exclusivamente enquadrada na despesa da União.
Sr. Presldente, é ~ _o_encflUlin.b_amento
de votação que eu faço, esperando que seja
aprovadO o nosso prpje~, feito com a me.lhor
intenção, no sentidq ~e r~sguard.ar. q erár;io
público e o" posicionamento do Presidente J.oséSariley.

DJSCGRSOPRONGNCJADOPELOSR.
EDISON LOBÂO NA SESSÂO DE
1 J-4-89E Q(JE, ENTRE(]ÇJEÀREV/SÂO
DO ORADOR, SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE..
O SR. EDISON LOBAO (PFL- MA. Como Líder. Pronuncia o seguinte_ discurso.):Sr. Presidente, Sr$. Seiiadores, não posso deixar de me manifestar,· nesta hora em _que o
Senhor Presidente da República é desta maneira acusado da prática de atas consideradOs
lesivos ao interesse nacional, quando, na verdade, o que Sua ExCelência tein procurado
fazer é- precisamente "cumprir" ó seu dever de
Chefe do GóvemO"Brasileiro, pl-aticahdo atos
que a seu juízo e de seus Ministros. correspondem ao mais legítimo interesse nadonal.
Tanto_ o Sr. Senador .Mansueto de Lavor coM
mo o Sr. Senador Mauricio COrrêa tomaram
por pretexto, creio eu, a reportagem da revista
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Veja para os seus pronunciamentos de hoje.
eu jamais faria qualquer tipo de acusação sem
Detiveram-se lige[ramente ne~ reportagem,
ter çerteza. Estou citando o que_ consta aqui
resvalando, então, para a pessoa do Senhor
na revista Veya.
Presidente da República.
O SR. EDJSON LOBÃO- Mas eu não
Ora, Sr. Presidente, no tocante ao problema
disse coisa diferente.
do Uo:Yd Brasileiro, o que se deu é que o
O Sr. Maurido Correa -Sim, mas quero
Governo editou um decreto de privatização
dizer a V. Elç' que acredito até que o Presidente
que era aquele que a juízo de seus assessores,
da República possa não ter dito isto e V. ~
da sua assessoria jurídica, correspondia ao interesse ·nacional. O Congresso Nacional, com
afirmou que não tem certeza de que Sua Excelência tenha feito essa afirmação, se o fez,
os poderes que a Constituição lhe confere,
el800rou e votou uma resolução em seritido - é .Q"r'ave, compete a Sua EXCél"éncia, então esdarecer se disse ou nãoL porque o que está
diferente, mutilarido a iniciativa do Senhor Preescrito é exatamente isso: ''Desde os tempos
sidente da República. E Sua ExCelência, diante
em que fui Senador, nunca vi um Congresso
daquela mutilação, tomou uma decisão: entre
cjue se mostrasse tão irresponsável". É preciso
a soluç~o l_egal mutilada e nenhuma. solução,
que o Presideii.te ·da República esclareça esse
Sua ExcelênCia preferiu nenhuma; revogou,
fato, porque, do contrário, ai sim, Sua Exceportanto; a sua iniciativa inicia1, porque, de
lência ele estará, ·em teSe, com'etendo crime
outro modo, Sua Excelência ficaria responde resporisabilidade, porque não está respeiw
sáYe:I Por parte do ·que fez e por grande parte
ta'ndo o funcioriainento de oUtro· Podei, que
do que não fez; porque fora feito pelo Con·
ná forma da CónSt1túiç8o fuilciOna hatTnoiligresso Naciorial. !'ião é que OPresidente não
tamente com oS oUtros. Espei-o que 6 Piesiw
queira aquilo que o CohQresso realiza, elabora;
dente da República, realmente,-esclareça isso,
muito pelo contrârio, Sua Excelência preza,
áté prefiro aâinitir;Sehador Edison Lobão, que
respeita e até preconiza a participação do ConM
isso aqui ieil~~ Sido" uril -equívOco da "Veja.gresso Nacional, mas, não· quando· se choca
frontalmente com o -seu pensamento e com
O SR. EDISON LOBAO- O problema
a Sua lníciativa. Penso- qlie qualquer de nós,
·da privatização das. demais empresas, que tem
políticos-, sentado na c_adeira de Presidente da
sido o calvário elo. GQVemo.,.. Não sei até, SenaRepública, procederia de igual modo; não fos- -dor Maurkiq Cqrre.a, se o Presidente .da Repú·
se assim, estaria sendo tutelado pelo Congresbllca já não e$taria, a esta altura, arrependido
so Nacional. SeLque a Constituição que vota·
de ter tido esta jnidativa, tantas foram as difimos é uma Constituição nimiãmente parla- _culdades criadas por nós, no Congresso Namentarista. Isto se-diz todos os·dias, e é uma
cional.
realidade. Mas nós temos um sistema presiMas o fato é__que nós temos que ter a consdencialista de governo, daí os· choques freciência de que o mundo inteiro clama por
qüentesi aquilo que o Governo faz, em muitos - privatização, não no Brasil, mas cada país em
-Cas9~. o CongresSo Nacional, desfaz, gerando
seu meio. E nós aqui, a todo instante, temos
então' as crises que vão se acúmulando, ao ·dito isto. A privatização é o caminho do .SUa;!SJong6 do-Caminho.
,so económico de uma_ nação 111.oderna.
Não sei, Sen"ador Mauricio Corre~; se esta
·O Sr. Mauricio Correa-- Se V. Ex!' me
~ ob~~~ç~ç ~ · ci,u~ V. ~ s_e refere, colocada
·permite, apenaS gOstaria, como se diz nã linJogo abaixq da fo~~J?fi~ do Presiçiente da Re.guagem foren~~· ?~r embargos.
pública, constitui a expressão·da realidade, se
foram -estas,_· realmente as palavras do PresiO SR. EDISON LOBAo-: Oponha-os.
:d~te ~ ~ep~!Jca_. - _-_o Sr. Maurício Correa- Porque V. Ex~.
0.-8r. Maurido Correa- Estão a_qui.
,.-ainda há pouco, fez referência
priVatiZação
O 'sR. EDISON LoBÃO ~Sim. Eu sei na União Soviética. Conheço rriai.S oú inenos
a União Soviética. A Perestróika, a GlaSnost
(Jue estao aí. Não 'sei dizei a V.'Ex" se o Presin~o tratam de privatização. O _que existe é uma
- deni:e disse lst~ ou riã9. Per;so que ,n~o. Agora,
qúerõ ler'nbrar a Ex'_ que, de fato, não somos -~ti:ansformação -Jmpulsionada_pelqs próprios
trjlbalhadores, tr.~form_ando empresas estaírreSPoi1SávéiS, 'O cOngresSo NacionaJ não é
.f~is em cooperal;iV~•.que é outra coisa. Agora,
ii-resp'oOSáVe~ m~s ríão há Um S6 dia em que
C<;>n9ressista ~o d~c)are que _o Presidente prjvatizar seria a invers8õ exatament::e do Sociada Repúbltca é Irresponsável e não acontece lismo, pregado e fundado por Marx, seguido
nada. 'Quer dizer, quando nós aqui acusamos. , e consecutado por Lenin e pelos outros que
fundaram o Estado Soviético. Lá não_ existe
criticamos o Presidente da República, muitos
privatização data venia, Senador Edis_on Loaté imaginam Que é ur'n- devêr, uma prerrobão.
gativa, um -direito nosso, mas quando, eventualmente, o Presidente possa fazer uma crítiO SR. EDISON LOBÃO- Perdão, Exc:eca, aí cometeu Um crime de lesa-pátria.
lênda, mãS me pefmife também opor embar. go ao seu embargo? Existe, sim, privatização
O Sr. Mauricio Correa- Permite V. Ex!'
na União Soviética, na China, na Hungna hoje,
um aparte? na Polônia, na Tchecoslováquia, em todos os
O SR. EDISON LOBAO - Concedo a : ~aíses da cortina:·p.e ferro e no mundo inteiro.
palavra ~fV.Ex!'
O Sr. Maurício Correa - Diga-me qual
empresa na União Soviética que foi privati_O Sr. Mauricio Correa - Nobre Senador
Zada.
Edison Lobão, V. Ex' me conhece, sabe que
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O SR. EDISON LOBÃO - Trarei a V.
Ex' não na União Soviética apenas: ..
O Sr. Mauricio Correa- Mas V. Ex' disse
na União Soviética.

O SR. EDISON LOBÃO - Ouça, não
apenas... Estou indo além, na Oníão :Soviética
e nos outros países.
O Sr. Mauricio ColTea.- Multo bem, eu

aguardo.
O SR. EDISON LOBÃO - Pois muito
· bern.
Então, este é o cam!nhQ que_se está seguindo no mundo inteiro. Mas, aqui, V. Ex' não
contesta. O País iõ.telró dama por privatização,

e nós embaraçamos a cada momento, a cada
esquina o caminho do Governo, nesse sentido.
Nega V. &isto?
---"
O Sr. Mauricio CoJTea.- Ninguém é:çon-

tra a privatização.

também por aquilo, e assim ·por dtante,_ e não
se_ chega a nenhuma privatização porque o
Congresso não pe111i.ite. Esta é a pura realidade. A cada instante surge um argumento especial, que nem sempre é procedente. Ouvi aqui
do Senador Man~ueto de Lavor que já há grupos pi'ontos pãréf adquirir o acervo da Franave.
Vamos então if;haginar o caso presente: se
no dia tal, fiXado pelo Decreto, não for feita
a privàtizaç:ã.o, vai a Jeífão. lndo a leilão, quem
·vai leiloar? Penso eu que 140 milhões de brasileiros terão condições legais de leiloar o acervo. Por que tem que ser apenas um? Cento
e quarenta milhões de brasileiros estariam em
coii.dlçOeS, desde que tivesse os meios finan·
ceiróS~-"Eu"nãO vejõ õtfde é que está a ilegalidade. _Eu.. queria que me expl!cassem, para
eu poder entender e ficar solidário. No instante
errtqueme convencerem· disto estou solidário.

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

V~ Ex:

O SR. EDISON LOBÃO - Ninguém é
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex'
contra, mas ninguém permite.
O Sr. Cid Sab61a de Canralho - Na
O Sr. Mauricio CoJTea- Oúero lhe expliverdade a privatização, de quando em quando,
car uma coisa: no caso do Uoyd Brasileiro,
é uma emergência nacional, é uma ur_gêhcia
o Presidente da República manda vender as
até. Mas há selares em que nós não podemos
ações em noventa dia_s. Agora, no dia 15, vai
adinitir, Senador Edison Lobão, a ausência
vencer o prazo que o Presidente da República
do Estado. O Estado tem _uma contrapresdeu para vender as ações do Uoyd. Evidentetação nesse serviço que ele fundou, que ele
mente que nenhum armador - e já dizia o
iniCiou, que ele exerce. Talvez possa a privatiSenador Affonso CamarQo,._ que os armadores
taçãc vir m_ais gradativamente do que de um
são sucessores dos piratas -, não apareceu
modo drástico pela extinção do Uoyd; quer
um armador sequer que apresentasse proposdizer, a privatização do Úoyd poderia ser uma
ta para comprar alguma ação do Uoyd. O -·Violência malsucedida para _o Estado. Fosse
, que eles estão querendo é que, vencido o prabem sucedida a privatização, em tese, não foszo dos noventa dias, eles fossem comprar, a
se_ esse problema das linhas, não fosse o prosucata das ações do Uoyd, através de leilão
blema da sucata em que será transformada
público. E [ez muito bem o Presidente da Re- .. a fro.ta. se essa privatização tivesse um bom
pública ao ter chegado a essa concluSão, porresultado econômko-fmanceiro para o l'afs,
_que entregar, Senador Lobão - eu conheço - com.__r_eflexos sociais lmediatos - que devemais ou menos o problema do transporte mariam ser imediatos ~ não haveria ma1 algum
ritimp - e entregar o fi/e.t mignon pafa os
na privatização. Doutrinariamente V. Ex" tem
armadores, por que o que eles queriam era
razão. Não podemos na hora em que o mundo
exatam~nte pegar essa parte, que é substandesperta para a necessidade de incentivar o
cial, qu.e rende mais, das nossas rotas internasetor privado, nos concentrarmos numa polídanais, acabar com o Uoyd Brasileii'Q, inclutica merm-nente estatal. Sabe V. EX' que a Fransive, esquecendo totalmente o seu passado,
ça já experimentou um comportamento difeo acervo cultural que ele significa, os naviós
rente, a pi'ópria União Soviética, hoje, se presta
que foram torpedeados pelos alemães e italiaa uma nova conduta bem distante da frlosofia
nos. Não existe nenhum rnu_s_s:l,l_ do Uoyd Brade Karl Marx; a China também se distancia
sileiro, agora é que se pensa nisso. Eu acho
de Lenin, de Engel, de Max e de tantos autores
que Isso é história, é instituição. Agora, não
que prolataram as bases científicas do comusou contra, quando há razões de sobra. que
nismo; essa· que é a verdade, nós não podese privatize. Agora, entregar aos armadores
mos fugir dessa verdade. Mas a privatização
o Uyod Brasileiro é outra coisã e o Presidente
tem um aspecto doutrinário e tem um aspecto
da República, felizmente, voltou atrás, e, agora,
pragmático. Eu acho que quando o Congrescom esse decreto, não permitiu que o UoYd
sonega determinadas privatizações o faz atenfosse vendido, suc:ateado dessa forma. Mesmo . to aos apelos de camadas sociais, apelos de
porque, aqui no Senado, já tínhamos, através
funcionários, apelo de técnicos, apelo de eco·
da votação daquete decreto legislativo, anula·
nomistas, apelos de políticos, de pessoas que
do, em princípio - faltava a Câmara - o
se posicionam contra a privatização, não em
de<::reto presidenciaL
tese, não por uma razão de ordem filosófica,
mas por uma razão pragmática, situada numa
realidade instantaneamente verificada no País,
O SR. EDISON LOBÃO- Este é o argumento usado por V. Ex' e por outros eminentes _cujos resultados seriam dramáticos. Por
exemplo, aqui nós temos Senadores_que coparlamentares. Para cada caso há ym _argunhecem, por serem representantes da Amazô..
mento diferente, desde que conduza à não
rua, os Estados da Amaz.ônia, a situação da
privatização. O Uoy_d é por isto, a FranãVe é_
selva amazônica, dos rios amazôrifc:Os, -amazôpor aquilo, o Incra é por aquilo outro, o Geipot
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nidas que eles são. Esses achavam, por exemplo que a extinção daquela empresa que faz
a navegação no Rio Amazonas, a ENASA, era
aprofundar Um grande problema e acrescentar o número de riscos de acidentes do rio
amazonas, porque esta empresa está bem
estabelecida. Ela atua sob recomendações
técnicas dgorosas, enquanto o setor privado
blJSca burlar, sempre que pode, as recomendações do órgão competente que visa a segu·
rança das navegações, seja em águas do mar
ou em águas ftuviais. Não discordo do pronunciamento de V. Ex'. Quero até aderir na parte
em que fala do Presidente. Penso· que o Presidente possa ter dito algo parecido com isso
mas não exatamente isso. Pode ter sido até
um desabafo do Presdiente mas não com
aquete sentido que tivesse n Presidente de di·
zer que o Congresso Nacional é irresponsável.
Porque, inclusive, n"'o Congresso Nacional há
os que votaram contra e os que votaram a
favor. Esta generalização seria de despreparo,
não de um homem experiente, tarimbado e
fino como é o Presidente José Samey. Acredito que até no momento de desabafo ele
tenha sido escutado numa frase como esta,
sem que: ·auto~asse a sua publicação. Quân·
tas Coisas dizemos em casa, diante da esposa,
dos filhos ou dos amigos, sem que iss-o· se
destine exatamente a uma publicação. Pen:so
·que V. -EX' tertf-raiãO ita defesa que faz do
Presidente José Sarney. Mas o que há mesmo
h este PaiS é tifuã iJiadaptação de muitas forças
que, agora, se manifestam contra as aptidões
recobradas do Senado e da Câmara Fede(~.
O SR. EDISON LOBAO- Nobre Senador Od Sabóia de. Carvalho, sempre vamos
encontrar razões para não privatizar e vamos
encontrar razõeS para privatizar. Penso que as
razões para privatizar sempre ascendem aos
50% e as para não privatizar não passam jamais de_l O ou 20%. Todavia, prevalecem nestas hipóteses as razões menores. Mas se é
assim_ e já que o Poder Legislativo hoje pode
tudo, então vamos elaborar um decreto legisJat[vo, dizendo que_o Governo Federal .fio;t a.utorizado a pdvatizar ou não as empresas tais
e tais, facilitando o trabalho do Governo e o
nosso também.
que não é possível é,
cada caso envi.;Jdo ao Congresso Nacional,
estarmos aqui a rejeitar sistematicamente a
iniciativa do Poder Executivo. É o que tem
acontecido.
Quanto à Ferrovia Norte~Sul, permito-me
voltàr um pouco, apenas para ler alguns trechos de matéria publicada no dia 7 de abril,
a prop6sito:

o

a

EMPRESÁRIO QUER USAR
A NORTE-SUL

Imperatriz (MA) - A Iniciativa privada
quer participar da administração da Ferrovia Norte-Sul e, ontem, o Presidente José Samey esteve reunido com um 9rupo.
de empresários que fez a1gumas propo·stas para iniciar a cooperação. Um documento, elaborado por um grupo de trabalho que reunia Governo· e empresas privá-
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das, foi apresentado ao P(esidente, que

na sua construção. Querer paralisar uma obra
disse, ainda há pouco, num aparte ao Senador
como a de Xingó, que supriria de energia eléMansueto de Lavor, que a Ferrovia custou _o
a ub1ização da ferrovia.
trica todo o Norte e o Norde:ste, integrando
equivalente a uma estação _de metró do Rio
Os empresários quer_em, principala rede de energização daquela região, é tam~e_ Janeir() ou de São Paulo. Uma estaç:-ªo
mente, a privatização da comercialização.
béni provocar uma calamidade neste País.
de metrô! FOi o quanto custou. E qUanto cusNa prática, o Governo cederia o leito da
Acho que a Ferrovia Norte-Sul deve ser constará a Ferrovia inteira?- Custará a metade-Cio
ferrovia e a iniciativa; privada operaria os
truída, mas a sua prioridade não é ·superior
prejuízo que o Banc_o do Rio Grande do :Sul
trens e administraria__o _ti:ansporte, talvez
a da que deveria ter a construção de Xingó.
deu ao País. A nletade do prejuízo e para -o
pagando um pedágio pela utilização dos
Não sei se fiz meu pensamento claro, Senador
qual se pede uma CPl agora, adverte-nos .Qu
trilhos. "Como ·se fosSe urna rodovia fed~ __ Edison Lobão. Queria, neste momento, apelembra-nos o Senador Jarbas Passarinho.
ral", disse um deles. O Governo quer que
nas, que a construção de Xingó tivesse amesEntão, é uma-iiJ.siriê:êridade quando se wm
os empresários ajudem na construção do
ma prioridade que a Norte-Sul, nunca uma
aqui dizer que a Ferrovia Norte-sul é _cara ou
restante da estrada de ferro, mas eles aleprioridade inferior, a ponto de se quase paradesnecessária. T elii.OS que c:onstruir esta fergam que o custo é muito alto e inviabilisar a construção, se dilatar os prazos da consrovia de maneira rápida para que ela possa,
lizaria qualquer investimento privado.
trução-desta importantissima hidrelébica. Que
de fato, participar -dO-Crescimento económico
Outra proposta apresentada pelos emse faça_a Norte-Sul, mas que se faça, também,
e gerar os empregos dos quàis nós tanto nepresários é a fonnação de um corredor
com o mesmo grau de prioridade ou talvez
cessitamos.
agricola na área cortada pela ferrovia. Secom uma prioridade superior, a construção
O Sr. João Lobo - Permite V. EX" um
gundo os estudos apresentados, seriam
da Htdrelétrlca de Xingó. O Norte e Nordeste
aparte?
feltas grandes plantações na área marprecisam de grandes obras de infra-estrutura
ginal à Norte-5u1, e O Governo concederia
Nunca eu negaria a validade da construção
O SR. EDISON LOBAO- Ouço V. EX'
incentivos para o transporte da produção.
da Norte-Sul, toda obra de infra-estrutura que
outra vez com muito prazer.
atinja o Norte e Nordeste são urgentes e neO Sr. João Lobo- A expectativa, o prazo,
Esta Ferrovia, estou convencido, será a salcessárias e eu, como nordestino, nunca podeo cronograma inicial de Xingó seria 1992, se
vação do País. Vamos agregar, nada menos
combater essa prioridade. O que eu queria
que 100 milhões de hectares de terras do Pla- _era estendê-la à construção de Xingó que tanta
não fossem retirados recursos da obra ~s,
com essa retirada que foi feita, com esse C'Cffte
nalto Central ao setor produtivo nacional.
falta fará se o seu cronograrna de construção
que foi feito na construção de Xingó, o p7ãlo
AproJ:ãmadamente, 100 milhões de toneladas
ficar retardado,
de 1992 já será impossível de ser atirrgf4o.
de grãos serão produzidos a mais dentro de
Esse é que é o drama, esse é que é o re-<:elo
poucos anos a partir do fundonamento da
O SR. EDISON LOBAO- Meu querido
Ferrovia Norte-Sul. HoJe, no Brasil, produzique temos. Uma hidrelébica, no mínimo, teamigo e companheiro João Lobo, V. Ex!' e
quer 4 a 5 anos para sua consecução. ParaliSar
mos 70 milhões de grãos. Vamos, agora, proeu somOs admiradores sinceros do Ministro
duzir 170 milhões de grãos. Para concluir, Sr.
.Aureliano Chaves. Estamos soiidários com a ,_-uma obra destas, ou diminuir o ribno de sua
Presidente, não entendo como se possa ainda
construção, causa males irreparáveis, porQue
sua candidatura e com ele iremos até a vitória,
nos pode ser retomados imediatamente; ninhoje ser contra a construção final da Ferrovia
ele vai ser o Presidente da República e será
Norte-Sul.
guém pode construir wna hidrelétrica, suPrir
wn grande Presidente.
Mas, recorde-se V. Ex'!' que ele declarou en- b -abastecimento de energia elétrica, em 1 ou
O Sr. João Lobo - Permite-me V. Ex'
3 meses,'- São tOdas coisas de prazo médio
fatiC:ãmente que _considerava a ferrovia Norteum aparte?
e longo. Interferir naquele cronograma de deSul importante, uma obra importante, conO SR. EDISON LOBAO -Ouço V. Ele
sembolso de obras tão vitais como estas, parequanto considere igualmente importante a
com prazer.
ce-me muito preocupantes, talvez causadora
Osina de Xingó.
de males irreparáveis para o futuro. Entêii:âo
O Sr. João Lobo - Senador Eâison LoEu posso dizer que, quanto a mim, estive
qUe discutir a validade da constru_ção da Mórbão, é evidente que V. Ex' tem razão. de sobra
no gabinete do próprio Ministro Aureliano
te-Sul, o seu preço, é- wn absurdo. Aj)eii'i!s
quando diz que não é possíVel que ninguém,
ChaYes com um grupo de parlarrentares, há
mentes deformadas, com a idéia precÕ'nceuns dOiS anos, Se nãõ me--engano, um ano
de sã consciência, seja contra a construção
bida contra o Norte e o Nordeste podem levane melo talvez, quando houve a crise de energia.
da Ferrovia Norte-sul. Nenhum brasileiro potar-esses custos e a validade desta obra, mas,
de ser contra a construção desta Ferrovia que
Nós éramosparlamentaresdo Nordeste, cerca
devemos estar vigilantes contra aqueles que
vem sendo lançada com tanta oportunidade
de 100 parlamentares nesse dia, tratando pre~
querem a alocação de recursos nela e B~o
cisamente da construção de Xingó. Eu ·e-stou
e que, realmente, vai integrar à área produtora
em obras como Xingó.
associado a esta luta, não me dissocio dela.
deste País mais de 100 milhões de hectares,
conforme Y. Ex' disse. Neste momento, quero- ---Agora, se não me engano o prcizo de consO SR- EDISO~LOBAO- V. Ele se 'és·
fazer um ligeiro reparo ao discurso de V. &
trução de Xingó, a prioridade dela, está marquece de que, da ferrovia, foram retiradas ffi'ã'is
Não tenha V. EX" nenhuma dúvida de que sou
cado para 1992, portanto daqui a 3 anos.
de 80% dos recursos inicialmente alocãdos.
favorável à construção da Ferrovia Norte-5ul.
O que se fez foi um pequeno trecho atê aQ--OTa.
Então, veja V. Ex!' que não se trata de retarQuero apenas levantar o aspecto que o grande
dar Xíngó, Xingó está andando, segundo o
Os recursos foram cortados violentamente, e
candidato à Presidência da República, do Parpasso-que_ deve andar. Agora, até gostaria que
de Xingó também, embora muito menos. fi~
tido da Frente Liberal, levantou no seu discurtivesse Sido concli.iída, porque se não há enerso como V. Exl': não deveria ter sido corta-do
so na convenção de domingo pr6ximÓ passanada .de Xingó. Em nome de uni com'ba1:e
gia, não há crescimento económico.
do: "Ninguém pode ser contra a construção
_ P.os~o dizer mais a V, Ex'!; a Ferrovia Nqrte~
severo a.o déficit público, todas as obrãS ~o
da Norte-Sul, o que_ a gente pode levantar,
Sul vai promover a geração de nada menos
Governa ou foram paralisadaS ou foram àtinno momento, é a oportunidade da construção
que 1 milhão de empregOs com a absorção
gidas duramente com cortes nos seus recUrdessa ferrovia, quando temos prioridades mui·
das terras em volta dela, ou s'eja, de 100 mi-. sos.
to mais urgentes, porque talvez seja um motivo
lhões de hectares. Mais d~ 1 milhão de empreO SR- PRESIDENTE (Áureo Mello)- V_
de urna verdadeira catástrOfe para um·a região
gos diretos, sem falar naqullo que acabei de
EX' dispõe_ de dois minutos.
ponderável do Brasil". Por exemplo, vimos
mencionar que é a agregação ainda de 100
com tristeza que a construção de Xingó foi
O SR. EDISON LOBAO -Só dé 1í7
milhões de toneladas de grãos e um sem núposta em compasso de espera, em escala lenquilómetros foi feita a inauguração. ~
meros de indústrias de cimento, disso e data, reduzida, ec.onômica, enquanto que a Nor-a V. E,XIo a tolerância, Sr. Presidente, e agr~
quilo.
também aos eminentes Senadores pela~~
te-sul não sofreu,.penhum processo de cOnti·
_E quanto custou a Feirovia até o presente?
nuidade, nenhuma solução de continuidade
V. Ex~ não estéw;:t_ aqui e por isso repito. Eu -- CiPação, que-significa uma homenagem ete

deve estudar as propostas e decidir sobre

-na
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modesto Senador do Maranhão, no dis~urso
que pronunciei .aqui, basicamente em defesa
do Presidente da República.

Não é possível que- Se continue a culpar
o Presidente da República por todos os males
que ainda existem neste País, sobretudo se
nós não apresentamos as soluções. Somos
mestres nisso, em critiCar sem apresentar soluções. Muito obrigado a V. ~

Era só, Sr. Presidente. (Muito bem/ Palmas.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N•4,DE 1989

Altera o Ato n9 54, de 1988, da Comissão Diretora, que "Fixa nonnas

para' a concessão, apUcação e presta·

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 5, DE 1989

A Comissão Diretora do Senado Fedéfai.
09 uso de sua competência regimental e de
suas atribuições regulamentares, Resolve:
Art. 19 O ·número total de cargos de As~
sessor Legislativo, da Parte Especial do Quadro de Pessoal do Senado Federal, constante
do Anexo do Ato n~ 26, de 1987, alteradq pelo
Ato nQ 25, de 1988, desta Cdmissão, passa
a vigorar acrescido de 01 (um) cargo, ficando

QUADRO DE PESSOAL DO
SENADO FEDERAL

Parte Especial
Cargos -Assessor LegjSlativo
CÓDIGO -

SF-AS-1 0;1.3

Art. 2~ A Subsecretaria de Administração
de Pessoal republicará o Quadro de Pessoal
do Senado Federal com as alterações decorrentes deste Ato.

NÚMERO TOTAL DE CARGOS. 141 (cento

Arl 39 As.despesasdecorrentesdaaplicação deste Ato c'Ofrerão à conta dos recursos
orçamentários próprios do Senado Federal.

····-uj··=L~~;;d~-o;;;;;s de c;-::v~ih~-Leit~
Neto

Relação Nominal

e quarenta e um)

REMANEJAMENTO DE CARGAS

Senado Federal".

"e) não tenham registro no Conselho
Nacional de Serviço Social, excetuadas
as entidades previstas no item IV do artigo
anterior."
Justificação
A presente proposta vlsa a corrigir lacuna
criada pela reda_ção atual do Ato_ da Comissão
. Diretora n" 54, de 1988, que_deixoU à n1argem
dos seus benefícios instituiçõi$ existentes no
Congresso Naciorjal, tais como o Parlamento
Latino~Americ.;~nó, a Assodação Interparlamei1tar de TUrismo- Grupo Bras1leiro, o Gru·
po Brasileiro, da União lnterparlamentar, a
Fundação Pearbso Horta, a Fundação Milton
.,.Campos, o Instftuto Tancredo Neves, etc.
Sala da Comissão· Direfora, 11 de abril de
1989. -Nelson Cameiro.--}(,'{ram SaraivaNexandre Costa - Mendes- Oinale -Poro~
peu de Sousa - Louremberg' Nunes Rocha
.:_-Antônio Luiz Maya.

Arl 4<> Este Atê entra em vigor na data
de sua publicação.
AIYEXOioOATON•5, DE 1989

a correspon4ente lotação ideal fiXada em 141
(cento e quarenta e um) claros, na forma do
Anexo a este Ato.
Parágrafo único. O cargo de que trata o
Art. 1ç deste Ato será provido por transposição
de 01 (um) cargo de Técnico Legislativo do
Quadro de Pessoa do Senado Federal, na for~
ma do Anexo a este Ato.

ção de contas de subvenções sociais
e auxílios financeJros no âmbito do

A Comissão Diretora do Senado Federal, no
uso da competência que lhe confere o Regimento Interno e tendo em vista o disposto
nos artigos 12 (§§ 2• e o'), 16, 17 e 21, da
Lei n<:> 4.320,_-de 17 de março de 1964 e na
'Lei n" 1.493, de 13 de dezembro de 1951
resolve:
Art. 19 Acrescente~se ao artigo 4 9~ do Ato
da Comissão Diretorél ho 54, de '1988, o seguinte item:
· ··
"IV- promover intercâmbio parla~
mentar, legislativo e político e participa~
ção em organismos nac~onais e interna~
cionais."
Art 2:1 A letra e, do item ~ do artigo .5", do
Ato da Comissão Diretora n? 54, de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

1~8$

SITUAÇÃO RESUL TANTt DA.

SlTUAÇÃO ATUAL

APLICAÇ~ .,DE~!E_ !'!~.

CargoS

Total

Técnico Legislativo
A::;séssor Legislativo

380

un·-

Têcn!co Legislati·1o
Assessor Legislativo

Sala da Comissão Diretora, 11 de abril de
1989,_..,..._JYelson Cameiro -iram SaraivaAJexandreCOsta-·PoinpeudeSousa-Mendes Canale - Divaldo Suroagy - Lourem~
berg Nunes Rocha.

AtO DO-PRESIDENTE
N• 84, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuiÇões que lhe conferem os artigos
- 52, item 38, 97, inciSIJ IV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação
de competência que lhê foi outorgada ~lo
Ato da Cãrrilssão Diretora no 2, de 1973, re~
solve:
Exonerar Leomardo Gomes de Carvalho
Leite Neto, Técnico Legislativo, aasse "Espe_.dai", Referência NS~25, do Quadro Permanente do Senado Federal, do cargo em comis·
SF
são de Assessor Legislativo, Cód(go
DAS~ 1023 do Quadro Permanente do Senad F d 1'
_ _
0
s~a~~-·Federal, 11 ·de abril de 198_?1. __
S enad or NelSon Cai-néiro' Presidente.
ATO DO PRESIDENTE

e

N• 85, DE 1989

·-

Total
379
1<11

o salário mensal equivalente ao vencimento
do cargo DAS-3, a partir de 22 de março de
1989, com lotação e exercido nesta Presidência.
Senãdo Federal; fl·-de-abri! de_I989.Senador Nelson Carneiro, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 86, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuis:ões que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que foi outorgada pelo Aro
n~ 2, de 1973, revig_Ç~rada pelo Ato nQ 12, de
I 983, da Comissão Diretora, de acordo com
o que dispõe a Resoluçáo n9 130, de 1980,
e tendo em vista o que consta do Processo
n" 004.554/89-2, resolVe:
Dispensar, a partir de }9 de abril de 1989,
~aSenhoraMariadoSocorroFariasdeAndrade
.
; .
Ltrna do emprego de Asses_SQ( Te..co1co do
Gabi_n~te do Líder do Partido _Municipalista
Brasilelfo, ~en~or ~ey Maranhao,_contratada
sob o reg1me JUrÍdJco da Consohdação das
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço.
Senado Federal, 12 de abril de 1989.Senador Nelsoii Cameito,- Presidente.

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribUições que lh'ª· conferem os artigos
PORTARIA N' 11, DE 1989
52, iteril.38; e·97, iriéíso rv; do Regimento
O Primeiro SeCretário do Seriado Federal,
Interno, em conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
no uso das suas atnbuições regimentais, resolve:
. Ato n9 2, de 1973, revigorada pelo AJ:.o da CoDesignar José Jabre Baroud, Assessot- Lemissão Diretora n" 12, de 1983, de acordo
gislativo, Aureliano Pinto de Menezes, Técnico
cóm o disposto na Resolução n9 130, de 1980,
Legislativo, e Antonio Carlos de Nogueira, Tê c~
- e ·tendo em vlsta o qu~ corista çlo processo
n• 003.990/89-3, ·reso!V.:
nico Legislativo para, sob a presidência do
Autorizar a contratação, sob o regime juríprimeiro, integrarem a Comissão de Inquérito,
dico da Consolidação das, Leis do Trabalho
incumbida de. apurar_ os fatos constantes dos
e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, · Processos n9s 012444/88-Q e 01 1987/88-Q.
.da senhora Ana Maria de Castro e Silva Olival
Senado Federal, 12 de abnl de 1989. para o emprego de Assessor Técnico, com -Mendes Cana/e, Primeiro Secretário.
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PORTARIA N• 12 DE 1989

O primeiro Secre_tário do Senado Federal,
no uso das suas atnbuições regimentais, resolve:
Redesignar Afrânio CavaJ.canti Melo Júnior,

Assessor Legislativo, AureJiano Pinto de Menezes, Técnico Legislativo e Hélio de Passos Técnico Legislativo, para, sob a presidência do
primeiro, integrarem a Comissão de Inquérito
incumbida de apurar os fatos constantes do
Processo n9 007639/88-0,
Senado Federal, 12 de abril de 1989. Mendes Canale, Primeiro Secretário.

PORTARIA N• 13, DE 1989
O Primeiro Se._cretário do Senado Federal,

no uso das suas atribuições regimentais, resolve:
Designar Alaylson Ribeiro Pereira, Assessor

Legislativo, João Mugayar, Assessor Legislativo, e Antonio Carlos Simões, Assessor Legislativo para, sob a presidência do primeiro, inte·

grarem a Comissão de Inquérito incumbida
de apurar os fatos constantes .do Processo
n• 005091/89-6.
·
Senado Federal, 12 de abril de 1989.Mendes Cana/e, Primeiro Secretário.
INSTITUTO DE PREVID~CJA
DOS CONGRESSISTAS

1• Reunião Extraordinária do
Conselho J>eliberatlvo, realizada
no dia 4 de abril de 1989

(Posse dos dirigentes eleitos
para o blênlo 1989/1991)
Às dezessete horas do dia quatro de abril

do ano de hum mil novec:entos e oitenta e
reuniu~se extraordinariamente -o_ Conse--lho Deliberativo do lnstituto de Previdência dos
Cbhgiessistas-IPC, sob a presidência do Senhor Presidente, Deputado Gustavo de Faria,
presentes os Senhores Conselheiros Senador
Alexandre Costa, Deputado Antonio de Jesus,
Deputada Anna Maria Rattes, D."Léa Fonseca
Silva, Dr. Antonio Geraldo Guedes, e mais os
Senhores Senador Ruy Bacelar e Deputado
Lúcio Alcântara, respectivamente, Presidente
e Vice-Presidente eleitos pelo Senado Federi:ll,
na sessão do dia vinte e oito de março corren~
te, para o biênio de 1989/1991, de confor~
midade com o artigo quarto da Lei número
sete mil e oitenta e sete de hum mil novecentos
e oitenta e dois. Abertos os trabalhos foi lida
e aprovada a Ata da 12• Reuniâo Ordinária,
realizada no dia vinte e oito de fevereiro de
hum mil novecentos e oitenta e nove. Em se~
guida o Presidente Gustavo de Faria teceu
considerações sobre sua administração, di~
zendo das dificuldades iniciais enCmitra·das,
no tocante a precariedade das instalações do
lnstituto, numa fase_ de reforma do Anexo I
da Câmara dos Deputados, onde imperavam
o barulho, a poeira e o presidente seqUer tinha
um gabinete de trabalho. Disse o Deputado
Gustavo de Faria que em sua gestão foram
implantados o sistema de processamento de
dados nas diversas áreas administrativas do
IPC, berii coiiio a perpetuação da memória
nove,

da Instituição pelo processo de microfilmagem de documentos, iniciativas que propiciaram um avanço significativo em termos de
racionalização e modernização de sua estrutura Operãc:ioil.al. Em segUida o Presidente
Gustavo de Faria agradeceu o apoio r"ecebido
das Mesas do Senado Federal e da Câmara
dos Deputados; que colocaram à disposição
do IPC eQUipamentos e recursos humanos
que permitiram a execução__da profunda reforma administrátiva implantada em sua gestão.
ver· fim agradeceu a colaboração dos servidores do lnstituto, principalmente na pessoa
do Dr. Arnaldo Gomes, Diretor~Executivo, pelo
esforço e dedicação demonstrados no exercício de suas funções. A seguir usou da palavra
o Presidente Senador Ruy Bacelar, que rememorou os fundamentos históricos da previ~
dênc:iá social, partindo da idéia primordial, da
necessidade da cotização, pela poupança grupal, para enfrentar as despesas decorrentes
das adversidades da existência, mormente em
casoS de Idade avançada, doençãs morte
do arrimo de família, lembrando ~ primeiras
leis previdenc:iárias ilo Brasil, na fase de transi- ção do período imperial ao periodo republicano, chegai-idO ao advento da lei previdenciária parlamentar, através da Lei n9 4.284 de
20 de novembro de 1963, de inspiração e
autoria do saudoso Deputado Monsenhor Ar~
ruda Câmara. Disse o novo presidente do IPC
que "as instituições de previdência social podem ser consideradas uma significativa con~
quista social". Disse, ainda, que o Instituto de
Previdência é "um sistema coadjuvante da
previdência pública", e que "exerce importante função social, suprindo os ganhos dos apo~
asa rapidez pela defasagem entre salários e
inflação". "Daí, sinto~me envaidecido, ao assumir, juntamente coiJ;l o Deputado Lúcio Alcântara, a Presidência .e a Vice-Presidênda dO
_lPC':..Em seguida o Senador Ruy Bacelar agradeceu a seus pares pela eleição, dizendo que
_a tarefa deverá ser partilhada com o COnSelho
Deliberativo, fiscalizada e subsidiada por todos
os segurados a fim de torÍlar a administração
participativa, transparente sobretudo eficaz.
Manifestou a esperan.ça de continuar contanç:I_Q com a colnpreensâo e a ajuda dos Exc.elenlfssirilOS Senhores Presidentes do Senado Fe~
dera! e da Câmara dos Deputados, e, ao final
saudou os presidentes que o precederam, em
especial ao Presidente Gustavo de Faria; em
cuja administração, dentre outras significati~
vas realiZações, teve como ponto alto a equipa~
ração das pensões de ex-pàilãffiimtares e seus
beneficiários, concretizada através do Decreto
Legislativo n 9 72 de J9 de dezembro de 1988.
FinalizoU \o Presidente Senador R\J.Y Bacelar
dizendo que trabalhará com incanSável entusiasmo, esperando contar com a imprescin·
dível_ colaboraÇão dos funcionários que servem o IPC. Retoniando a palavra, o Presidente
Deputado GUstavo -de F8ria transmitiu o 'cargO
aos Presidente e Vice-PreSidente eleitos, respectivamente, Senador JoaqUirri Ruy Paulilo
_Bacelar e Deputado Lúcio Gonçalo Alcântara,
fazendo votOs por uma profícua e feliz gestão.
0-Senhi::lr Senador Ruy Bacelar assumiu apre·
sidência dos trabalhos e declara empossados
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os seguintes Conselheiros eleitos pela 27• Assembléia-Geral Ordinária do IPC, realizada no
dia 29 de março do corrente ano, que passam
doravante a integrar o Conselho Deliberativo:
cómo Titulares: Senador Alfonso Camargo,
Senador Afonso Sancho, Senador Chagas Rodrigues, Deputado Álvaro Valle, Deputado

Amalll)' Milller, Deputado Cid Carvalho, Deputado Domingos Juvenil, Deputado Fernando
Santana, Deputado Simão Sessim; e, como
_ Suplentes, Senador Jamil Haddad, Senador
Moisés Abrão, Deputada Abigail Feitosa, Deputado Carlos Benevides, Deputado Geraldo
Bulhões, Deputado Raul Ferraz, Dr. Henrique
Uma Santos, Dr. Edgard Uncoln de Proença
Rosa, Dr. Jorge Odilon dos Anjos. Nada mais
havendo a tratar; às 18 h 30 min foi encerrada
a reunião. E, para constar, eu, Arnaldo Gomes,
Sêcretário, lavrei a presente ata que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente.
SECRETARIA GERAL DA MESA

(Resel)ha das mattÍrtas apreciada$

de 1" a 31 de março de 1989 - art.
293, 11, do Regimento Interno)

Projetos Aprovados e Enviados à Sanção
do Presidente da RepúbUca
-Projeto de Lei da Câmara n" 98, de 1985
(n9 1.579/83, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo 30 da Lei n'1 6.830,
de 22 de setembro de 1980, que dispõe sobre
a .cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda
Pública.
Sessão: 1'~-3~89
-Projeto de'L.ei da Câmara n9 148, de 1985
(n" 3.295/84, na Cãsa de origem), que dispõe
sobre a isenção de limite mínimo de idade
para admissão de professores às escolas oficiais em decorrência de concurso público.
Sessão: 19~3~89
-Projeto de Lei da Câmara n9. 1, de 1989
-(n9 1.070/88, na Casa de origem), que dispõe
Sobre a composição .e instalação _do Superior
Tribunal de Justiça, cria o respectivo Quadro
de Pessoal, disciplina o funcionamento do
Conselho da Justiça Federal e dá outras provi~
dências.
Sessão 2-3-89
-Projeto'de Lei da Câmara n9160, de 1985
(n9 1.322/83, na Casa "de origem), -que eleva
a cidade de Oeiras, no Estado do Piauf, à con~
dlç:ão de monumento nacional.
Sessão: 8-3-89
-Projeto de L~i_ d~ Câroªra n9J72, de 1985
9
(n 2266(83, na Casa de origem), que autoriza
a desapropriação e o tombamento, por neces-sidade pública, do imóvel em que nasceu Gra~
ciliano Ramos,_ em Queb_rangulo, no Estado
deAiagoas.
Sessão: 8-3~89
-Projeto de Lei da Câmara n9l45, de 1985
(n~ 4.362/84, na Casa de origem), que dei'm~
mina "Senador Nilo Coelho" a Rodovia BR
- 428, que liga Çabrobó a Petroliria, no Estado de Pernambuco.
Sessão: 15-3-89
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-Projeto de Lei da Câmara n9 13, de 1985
(n" 3.413/80, na Casa de origem), que institui
a obrigatoriedade de seguro, nos flnanciarnen·
tos de investimentos rtirals, cobrindo o risco
de morte ou invalidez permanente.
Sessão: 28-3-89
-Projetodel,.eidaCãmiaraÕ9 105,-de 1985
(n"' 2.56906, na Casa de _origem), que fixa
a Capita1 da República como sede do Cons_elho Nacional de Desportos.
Sessão: 28-3-89
-Projeto de Lei da- cfunãra n9 46- de 1984
(n~' 61509, na casa de origem), que eStabelece medidas para a proteção das florestas
existentes nas nascentes dos rios e dá outras
providências.
Sessão: 28-3-89
-Projeto de Lei do Senado n9 37 de 1987,
de_autoria_ d_o SehcidOr Nelson Cam~ir(l, que
determina, a instaJação de equipamentos antipoluição em veículos automotores de U® urbano.

Sessão: 30-3-89
Projetos Aprovados e Enviados à Promulgação
--Projeto de Resolução n~ 4, de 1989, que
altera os artigos 179 e 180 do Regimento Interno do Senado Federal.
Sessão: 2-3--89
~-Projeto de Resolução n"' 5, de 1989, que
autoriza a Prefeitura clã cidade do Rio de Janei·
ro, Estado do Rio de Janeiro, em caráter excepcional, a emitir Letra!> Financeiras do Tesouro Municipal (LFfM-Rio), emissão essa
destinada a p-ossibilitar a substituição de
19.000.000 Obrigações do TeSouro do Município do Rio de Janeiro (OTM-RJ), que serão
extintas.
Sessão: 8-3-89
-Projeto de Resolução n? 6, de 1989, que
autoriza o Governo do Estado do Rto de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Rio deJaneiro (LFf·R.J), destinadas
a substituir 131.344.704 Obrigações do Tesouro daquele EStado, que serão extintas na
forma da Lei n9 7.730, de 31 de janeiro de
1989.
Sessão: 13-3-89
-Projeto de Resolução n" 7, de 1989, que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEstado de __ Minas GeraiS (LFT-MG), destinadas
a substituir 171.946.935 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na
forma da Lei n? 7.730, de 31 de janefro· de
1989.
~
Sessão: 13-3-89
-Projeto de Resolução n9 8, de 1989, que
autoriza o Governo -do Estado do Espírito San·
to a emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado do Espírito· Santo (LFT-ES), destinadas a substituir 3.033.526 Obrigações do Tesouro daquele Estado, que serão extintas na
forma da Lei n 9 7.730, de 31 de janeiro de
1989.
~
~
Sessão: 13-3-89 --~
-Projeto de ResqluÇâo n? 9, de 1989, que
autoriza o Governo- do Estado da: Paraíba a
emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Parruba (LFT-PB), destinadas a subs-

-:-Projeto de Lei_ do Senado n9 150, .de
1984, de autoria do Senador Nelson Carneiro,
que acrescertta dispoSitivos à Lci no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com vistas ao estas~sã_o:_l4~~-89belecimenro--cte mais reStrições desmatanien- Projeto de Resoh.tç:ão n~ 1O, de 1989, que to.
-- . autorl.~a a Prefeitura da Cidade do Rio de JaneiSessão:
30-3-89
ro- a elevar em caráter excepcional, o limite
Projetos aprovados e Enviados a -Comisde_ endivida mente daquele município, a fim
de que possa emLtir 2_.600.000,00 Ob1iQações -são de Redaçãa
-ProjetO de Lei da Câmara n?15, de 1985
do Tescuro do Municiplo do Rio de Jane_iro
(n9 4248/89, na_ Casa _de origem), que institui
(OTM-RJ), equivalentes a Ncz$ 6219.356,00
(sels milhões. duzentos e dezenove mil, trezen- a cademetã de cOntrole do FundO de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS e dá outras
tos e_cinqüenta e seis cruzados novos).
providên-cias.
-Sessão: 14-3-89
_
Sessão: 1~-3-89
-Projeto de Resolução n9 89, de 1988, que
-l?rojeto de Lei do Senado n"' 226, de
- dispõe sobre horário e freqüêncla no Senado
1981, de autOria do Senador Itamar FfancO,
Federal, e dá outras providências
Sessão: 28-3-89_ _
. que dispõe sobre a obrigatoriedade da eXistên~
departãmentci de- educa~o fís_ic;a
-Projeto de Resolução n9l1, de 1989, que cia de
autor!z_a_ EURNAS :- Centrais Elétricas SA. nOs iiósOcômios psiquiátricos.
Sessão: 2-3-89
a contratar operação de crédito externo no
-Projeto de Lei -do Senado n~' 241, de
valor deUS$ 13,000,000.00 (treze milhões de
1981, de autoria do Senador Roberto Satur~
. dólares norte-americanos).
nino~· qUe modifica dispositivo do vigente CódiSessão: 30-3-89
go Florestal (Lei n~ 4.771, de 15 de setembro
ProJetaS AprovadOS Enviados à Câmara de 1965), para o fim de dar destinação espedos Deputados
cifica a parte da receita obtida com a cobrança
- -ProjetO- de Lei do senado n9 79, de 1Q6_8,
de ingressos aos visitantes de parciueS--naciode autoria do Senhor Senador Ronan Tito,
nais.
que "dispõe sobre o financiamento das atiVlda_
_
Sessão: 2-3-89
des agrícolas, e dá outras_ providências.
-Projeto de Lei da Câmai'a n~'.17, de 1986
Sessão; 19-3-89
- -(n~' 6.692/85, na Casa de origem),- que dispõe
-Projeto de Lei do Senado nç13, de 1989,
sobre as unidades orgânicas das indústrias
de autoria do Senhor _Senadõr Severo Gomes,
gráficas na administiaçãõ federal e dá outras
que atnbui à Secretaria da Receita Federal
providências.
competência para autuar as empresas enqua~
Sessão: 13'3-89
eiradas no art. 29 do Decreto-Lei n_~' __ 2.2_95_, d~
---Projetode Lei do Senado n"' 57, de 1988,
21 de novembro de 1986; pelo não recolhide autoria do Senador Francisco Rollemb~rg,
- menta da cota de contribuição prevista naqueque altera a_redação do art _J~. caput, da Lei
le artigo, e dá outras providências.
n<> 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
·
Sessão: 1'-3-89
cria o Fundo de Gilrantia do Tempos de Servi~Projeto de Lei do_ Senado n~ 105, de
ço, com a finalidade de estabelecer correção
1985, de autoria do Senai:IOr Jutay Magalhães,
monetária mensal para os seus depósitos.
que autoriza a criação de Serviçq Na~lo_ncl
Sessão: 30-3---89
.
de Alistamento Eleitoral e dá outras providênProjetas aprovados em prtm:elro "iümO
tituir 3.850.000 Obrigações do Tesouro_ daquele Estado, que serão extirÍtas na forma da
Lei n? 7.730, de 3.tdejaneiro de 1989.

wn

e

cals.

Sessão: 2-3-89
-=Projeto de Decreto LegislativO n9 1, de
1989, de- autoria do Seriador Mauricio Corrêa..
que susta os. efeitos do art. 1~' e seus incisos,
-do Decreto n9 97.455, de 15 de janeiro de
-1989, Cuos dispositivos dissolvem a Empresa
Brasileira de Assttência Técnica e Extensão
Rural - Embsa_ter, a Ertfptesa Brasielira de
TranspOrtes Urbanos - EBTU, e a Empresa
Brasileira de Planejamento de Transporte Geipot
--'---sesSao:-15-3-89
_~
_
-Projeto de Lei do Senado n~ 14, dé 1989,
de autoria do s·ena_d_or _Severo Górries, Qtie
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.
Sessão: 15-3-89
__
__
__
-Projeto de Lei do Senado n? 48. ele 1989,
de autoria do Senador João Menezes, que
prorroga o prazo fixado no art. 25-do Ato das
Disposições Transitórias.
Sessão: 30-3-89

- 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
n"' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
cria o"Ful1dõ de Gatanti_a do Tempo de ServiçO, com a ftnalidade de estabelecer correção
monetária mens~ para os seus depósi~o~.
Sessão: 8-3-89
_
Projetas Prejudicados e Encaminhado_s
ao Arquiva
-Projeto de Lei da Câmara, ri~' 151, de
1985 (n~' 3.90,8/84, na Casa de origeffi), que
9eclara. de utilid'!de Pública o Instituto Administrativo Jesus Bom Pa.stor-IAJES, cOm sede
em Andradina, Estado de São Paulo.
Sessão: 8-3-89.
_
.
-Projeto de Lei do Senado n9 80, de 1984,
de autoria dó_ s~nador NE~Ison Carneiro, _que
:altera dispositivo da Consolidação das Leis do
-trabalhO, cOin Vistas- a liffiitar
40--horas
semanals ajornada de trabalho._
. - Sessão: 9-3-89
·
-Projeto de Lei do Senªào, n9 352, de
1985, de autoria do Senador Nivaldo Macha~

_em
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do, que altera dispositivo da Lei n~ 6.592, de

rm

ridas nos últimos dez anos, por força das diver~

17 de novembro de 1978, para o
de per- sas metodologias e políticas de reajustes salamitir a transferência de pensão especial, devi- riais adotadas.
·
da a ex-combatente, a dependentess espedSessão: 13-3-89
,...;;;, Requerimento n~ 23, de 1989, de autoria
ficas, e a acumulação desta com a pensão
previdencíária.
do Senador Jutahy Magalhães, solicitã.ndo,
Sessão: 9-3-89
nOS teirilos do artigo 76 do Regimento Interno,
-Projeto de Lei do Senad_o, n9 4, de 1979, a criação de comissão especial, composta de
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que sete mérnbros, para no prazo de trinta dias,
estende aos depósitos judiciais em dinheiro,
apresentar proposição legislativa regulando _a
ordenados por outras autoridades judiciárias, competência privativa do Senado disposta no
a correção monetária prevista para o _ordena· artigo 52, incisos V, Vil, VIU e lX da Constituição
dos por juízes federais.
Federal.
Sessão: 14-3-89
-~ Sessão: 13-3-89
_
_
-Projeto de Lei da Câmara n~ 2Q, __àe _19_6_6 __V~tos a,_~jetos de Leldo DF
-Complementar (no 17/88- Complemen-Projeto de Lei'do DF Nç 1, de 1988, que
dispõe sobre a concessão de abono_ aos servitar, na Casa de origem), que acrescenta parádores civis e militareS do Distrito Federal, de
grafo ao_ artigo 21' da Lei Complementar n"'
I, de 9 de novembro_de_ 196_7_._
__suas autarquias e fundações públicas e do
Sessão: 30-3-89
.Tribunal de Contas do Distrito Fed_eral. (Rejeitado)

Sessão: 8-3-89
MENSAGENS APROVADAS RELATI-Projeto de Lei do Senado nç 48, de
VAS À ESCOLHA DE AUTORIDADES
1987-DF, que introduz alterações no CódiQo
-Mensagem n~ 23, de 1989 (no 40/89, ii.a
origem), de 19 de janeiro de 1989, pela qUal Tributário do Distrito Federal, instituído pelo
Decreto-lei n" 82, de 26 de dezembro de 19_66,
o Senhor Presidente da República submete
à deliberação do Senado o nome do Doutor e dá outras providências. (Mantido-Ao arquiAlulzio Alves para exercer o cargo de Ministro vo).
Sessão: 28-3-89
do Superior Tribunal Militar.
-Projeto de Lei do DF -n~ 3, de 1988, que
Sessão: 8-3-89
---Mensagem n" 28, de 1989 (n~- 53/89, na - instltui, __ no Distrito Federal, ci Imposto sobre
origem), de 3 de fevereiro do corrente ano, Vendas a Varejo de Combustíveis Uquidos e
Gasosos, e dá oUtras providências. (Mantidopela qual o Senhor Presidente da República
Ao Arquivo).
submete_ à deliberação do Senado a escolha
Sessão: 28-3-89
do Doutor Paulo Brossard de Souza Pinto, para
exercer o cargo de Ministro do Supremo Tnbu~
nal Federal na vaga decorrente da aposenCOMISSÃO DE COI'ISMOIÇÃO
tadoria do Ministro Djaci Alves Falcão.
E JUSTIÇA
Sessão: 8-3~89
& Reunião Ordinária, realizada
Requerimentos Aprovados
em 5 de abrO de 1989
- Requerimento n? 3, de 1989, de autoria
Às onze horas do dia cinco de abril de mil
do Senador Marcondes Gadelha, solicitando,
novecentos e oitenta e nove, na sala da Comisnos termos do artigo 50 da Constituição e
são, na Ala senador 'Alexandre Costa, sob a
do Inciso I do art 418 do Regimento Interno,
Presidência do Sr. Semi.dÇ>r Alfredo Campos,
a convocação do Senhor Ministro de Estado
Presidente, reúne~se a Comissão de Constida Fazenda, Doutor Maílson da Nóbrega, para,
tuição e Justiça com a pres_ença dos Srs. Sena~
perante o Plenário, prestar informações sobre
dores Leopoldo Peres, Qd Sabóia de Carvalho,
o "Plano Verão", especialmente sobre as taxas
Odacir Soares, Lourival Baptista, J_oão Menede juros ora praticadas.
zes, Fernando Henrique Cardoso, Maurício
Sessão: 1'?-3-89
Corrêa, Ney Maranhão, Marco Maciel, Mauro
-RequeriiÍ1ento n9 7, de 1989, de autoria
Benevides, Roberto Campos, Wilson Martins
do Senador Jutahy Magalhães, solicitando,
nos termos regimentais e de acordo com o - e-Jutahy Magalhães. Deixam de comparecer,
pai' mõtrVõ}ustificado, os Srs. Senadores Roartigo 50 da Constituição Federal, a convo~
naldo Aragão, Aluizio Bezerra e José Paulo
cação de Senhor Ministro de Estado das Minas
Bisol. Na forma do § Z-' do artigo 62 do Regie Enérgia, para prestar, ao Plenário do Senado
mento lntemo, o Senador Alfredo Campos deFederal, informações referentes à sua pasta.
clara abertOS os trabalhos e anuncia que proSessão: 2-3-89
cederá à eleição do Presidente, Primeiro ViceM
-Requerimento n'? 29, de 1989, de autoria
Presidente e Segundo Vice-Presidente da Codo Senador Luiz Viana e outros Senhoies Semissão, para o biênio 1989 a 1990. Distrinadores_ de pesar, pelo falecimento do ex-Sebuídas as cédulas de votação, o Sr. Presidente
nador Amaral Peixoto.
convida para funcionar como escrutinador o
-Sessão: 13-3-89
Sr. João Menezes. Procedida q eleição verifi-Requerimento n9 20, de 1989, de autoria
ca-se o seguinte resultado: para Presidente:
do Senador Carlos Alberto, so!Idtando, nos
Senador Od Sabóia de Carvalho, 12 (doze)
termos do artigo 75, a, e 76 do Regimento
votos. Para Primeiro Vice-Presidente: Senador
Interno, a criação de comissão especial, comOdacir Soares, 11 (onze) votos, em branco
posta de onze membros, para no prazo de
1 (um) voto. Para Segundo Vice~Presidente:
30 dias, estudar a questão das perdas salariais
Senador F ei-nando Henrique Cardoso, 1 O
dos trabalhadores e servidores públicos, ocor~
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(dez) votos, em branco 1 (um) voto e, 1 (um)
voto dado ao Senador Lourival Baptista para
Segundo Vice-Presidente. Prosseguindo, o Sr.
Presidente, Senador AlfredO Campos, declara
eleitos e__empos!;ados os Srs. Senadores C!d
Sabóia de Carvalho, Odacir SoaréS e Ferrian~
do Henrique Cardoso, respectivamente para
Presidente, Primeiro Vie.e e Segundo Vice-Prew
sidente, e passa a direção dos trabalhos ao
Sr. Senador Cid Sãbóia de Carvalho Assumindo a Presidência o Sr. Cid Sabóia de Carvalho
agradece a escolha de seu nome para exercer
o honroso cargo. Usam da palavra para congratulações ao novo presidente, o:; seguintes
senhores Senadores: Jutahy Magalhães, Mauricio Córrêcl, Mauro Benevides e Alfredo Campos. A seguir, o Sr. Presidente Cid Sabóia de
Carvalho _tece ç_o~id~rações sobre os novos
trabalhos a serem desenvolvidos no âmbito
da Comissão. Nada mais havendo a tratar,
a presidência encerra a reunião agradecendo
a presença dos senhores Seti.ãdores, lavrando,
eu, Vera Lúcia Lacerda Nunes, Assistente da
Comissão, a presente ata que, lida e_aprovada
será assinada pelo Sr. Presidente e demais
membros presentes.·- Lour!val Baptista, _Presidente - Od -&ihóia de CarVãiho - WilsOn
Martins - Leopoldo_ Peres - Marco .Madel

- Odaclr SOareS - Ney Maranhio- Maw-o
Benevides --MauddO Corrêa- João -Menezes- Robeiro CampoS -Jutahy MãgaJhiJes
-Fernando Henrique Cardoso._
. - SUBSECRETARIA DE COMISSÓES
COMISSÃO DO DISlRITO FEDERAL
2• Reunião Extraordtruirla,
Realizada em 6 de abrll da 1989.
Ás dez.oito horas e trinta _minutos do dia
seis de abril de mil_ novecentos e oitenta e
nove, na sala de reuniões da Comissão, Ala
Senador Alexandre .CoSta, presentes os Sew
nhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, lrapuan Costa JUnior, Raimundo Lyra,
Meira Filho, Wilson Martins, HuQo Napoleão,
FranCisco RoUemberg, João Lobo, Aluízio Bezerra, Odacir Soares, Saldanha Derzi, Aureo
Mello e Maurício Corrêa, reúne~se a_Cotnissão
do Distrito Federal. Deixam de comparecer
por motivo justificado os Senhores Senadores
Márcio Lacerda, Leopoldo Peres, Ronaldo Ara~
gão, Edison Lobão, Lourival Baptista, José
Paulo Bisai, Chagas Rodrigues, Mauro Borges,
Carlos d'Carli, Nei Maranhão e Jamil Haddad.
Havendo número regimental o Senhor Presidente dedara aberta a sessão, dispensando
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada. Prosseguindo, informa que
distribuiu os processos pendentes aos respectivos relatores e que a presente reunião se
destina a apreciação do Projeto de Lei do Distrito Federal n~" 3/89, passando em seguida
a palavra ao Senador Meira Filho, Relator do
projeto. Este, Com o. auxílio do Senhor José
Carlos, Diretor da Subsecretaria de Orçamen~
to, esclarece que a Lei Orçamentária do Distrito Federal adota valores insuficientes para
o Orçamento de 1989, necessitando aumentÓ
de 60% (sessenta por cento).Ao fmal do relato,
dá _seu parecer pela aprovação. Em seguida
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o Senhor Senador Mauro Benevides coloca
o parecer em discussão e votação, sendo_ o
mesmo aprovado por unanimidade. Antes de
encerrar a sessão, o Senhor Presidente solicita
que se envide esforços para discutir e votar

os projetas pendentes para que esta Comissão, ·como Assembléia Legislativa, cumpra
seus _objetivos. Nada rnais havendo a tratar,
eu, Carlos Guilherme Fonseca, lavro a segúinte Ata que lida e aprovada será assinada pelo
Senhor Presidente.
SOBSECRETARIA DE COMJSSóES
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

1' reunião, Realizada
em 6 de abril de 1989

As dez horas do dia seis de abril de mil
novecentos e oite_nta_ e nove, na sa1a de reuniões da Comissão, Ala Sená.dor Alexandre

Costa, presentes os Sen}J.ores Senadores Meira Filho, Maurício Corrêa, Jamil Haddad, Saldanha Derzi, Irapuan Costa Júnior, EdiSon Lo-bão, Mauro Benevtdes, Ney Maranhão, Áur~
Mello, Wilson Martins, Mauro Borges, Francisco Rollemberg, Lourival Baptista, Teotônio
V'tlela Filho, José Paulo Bisol, Odacir Soares,
Hugo Napoleão, João Lobo, Mansueto de lavor, Aluizio Bezerra, Olavo Pires, Alfredo Campos, Márcio Lacerda, Raimundo Lyra, Ronaldo
Aragão, Itamar Franco e oS Líderes Ronan Trto
do PMDB e ~reandes Gade}ba do PFL Deixam de comparecer por motivo justificado,
os Senhores S'eriadoLes.J...gopoldo Peres, Car-

los de'Ç_arli e Chagas Rodrigues. Confumado
o- quorum, assume a Presidência na forma
regimental, o SenadOr Lourival Baptista que
abre a reunião convidando à Mesa os Senhores Senadores José Paulo Biso!, Melra Filho.
Ronan Tito e Marcondes Gadelha. Em seguida, faz a leitura do Oficio n 9 026/89 da liderança do PTB,1indicando o Senador Olavo Pires para substituir o Senador Carlos Alberto.
Continuando, o _Senador Ronan Tito levanta
lJflla questão de ordem pedindo que sejam
respeitadas as regras do Senado Federal lembrando que a Comissão do Distrito Federal
representa a Assembléi~ Legislativa, devendo
ser mantido portanto, o silêncio e o respeito.
Prosseguindo. o Senador Mauricio Corrêa
usando a palavra faz considerações sobre sua
candidatura, lembrando que foi o Senador
mais votado nO DiStrlto Federal e ressalta que
sua luta será sempre para defender os interesses da Capital, para isso coloca a sua candidatura_ à disposição dos Senhores Senadores.
Daildo continuidade o presidente concede a
palavra ao Senadqr Mauro Benevides que dirigil)_do-se aoS Sen~dores _e presentes, fala de
suas experiências como Vereador e Presidente
da Assembléia. Legislativa do Ceará. Lembra
que em 1974, já _obteve votos por Brasília para
seu in~dato d~ ~~~ador pelo MDB.e retribuiu
lutando pela ai,JtOnomia política das capitais.
Cita qUe há vános anos faz parte da Comissão
do Distrito Federal, onde jâ atuou como VicePresidente e foi, também relator do projeto de
oiçamento do Distrito Federal. Finalizando de-
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monstrou seu respeito e cons_iderªção ao Senador Maurício Corrêa e submete seu riome
à consfderação dos companheiros da Comissão do Distrito Federal. Prosseguindo os Senadores João Menezes, Olavo Pires e José Paulo
Biso! antes de fniclar a votação" que discutem
sobre o problema de algumas cédulas de votação estavam datilografandas e outras não, tendo então o Senador Marcondes Gádel_ha sugerido que todas as cédulas fossem datilografadas. O PreSidente suspende por alguns minutos a sessão até que as cédulas sejam dab1ografadas. Reaberta a sessão é iniciada a votação que ao fmal apresenta o seguinte resultado:

Para Presidente:
Mauro Benevides..........................,....... 11 votos
Maurício Corrêa....................................... 8 votos
Para Vice-PreSfdente:
Odacír Soares .. ~............ - ................11 votos
Wilson Martins.......................................... 8 votos
Votos em Branco..............;..,..............-.,..... - 1 ~to
Votos Nulos............................ - ..---·-· 1 voto
Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerra a reunião, lavrando eu, Carlos
Guilherme Fonseca, a presente Ata que- tída
e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente, _detérmihar'ldo que as notas traquigráficas sejam publicadas na íntegra em anexo
a esta Ata.

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
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 N• 16, DE 1989

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesduro ·
do Estado de São Paulo (LF7P), em substituição de 272.428.000 Obrigações do TesoUro
do Estado de São Paulo (OTP).
ArL 1' É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a emitir, mec!iânte registror10 Banco
Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo (LFTP), com base nas disposições
do art. 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão esta destinada
a possibilitar a substituição de 272.428.000 Obrigações do Tesouro do Estado de São Paulo (OTP), 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, 13 de abril de 1989.- Senador Nelsan Carneiro, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 52, inciso IX, da Constituição Federal,
e eu, Neison Carneiro, Presidente, promulgo a seguinte -RESOLUÇÃO N• 17, DE 1989

Autoriza o Governo do Estado do Rio Gr"ande do Sul a emitir Letras Ffuanceiras do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTE-RS), em substituição de Obrigações
do Tesouro do Estado do f6o Grande do Sul (OTE-RS).
·
Art. 1• É o Governo do Estado do- Rio tirande do Sul autorizado a e~itír; mediante registro no
Banco Central do Brasil, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul (LFTE-RS), com
base nas disposições do art. 4• da Resolução n• 62, de 28 de outubro de 1975, do Senado Federal, emissão
essa destinada a possibilitar a substituição de 114.957.107 Obrigações do_ Tesouro do Estado do Rio Grande
do Sul (OTE-RS), que serão extintas-em isenomia com o tratamento a ser dadó aos títulos federais da
espécie, na forma do que prescreve a Lei n• 7.730, de 31 de janeiro de 1989.
ArL 2• Esta resolução entia ein vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 13 de abril de 1989.- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
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SUMÁRIO
l-ATA DA 38" SESSÃO, EM 14
DE ABRIL DE 1989
LI-ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1-Parecer

- N9 3/89, da Com1sSão Diretora, sobre
o Pr9jeto de Resolução no 3/89, que adapta
o Regimento Interno do Senado Federal
às disposições da ConstituíÇão -da República Federativa do Brasil, e dã outras pro-_
vidências. (Redação Final.)

1.2.2- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n" 76/89,
de autoria do Senador Itamar Franco, que

dispõe sobre o ensino obrigatório, em todos os cursos juridicos do País, da disciplina Direitos Humanos Fundamentais.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR MAURO BENEVIDES-"- Enchentes no Estado do Ceará.
SENADOR LEOPOWO PERES- comO~ Líder - Regúlamenfução de concêssão de benefkios aos seringueiros e seus
dependentes.
. SENJ\DOR LAVOISIER M4t4 -InstalaçãO de refinaria ãe petróleO no Rio Grahde
do Norte. _
_
_
_
SEI'!ADOR R{Jf BACElAR ~ Privatização da navegação no rio S§o Francisco.
SENADOR LOURJVAL BAPTISTA Inauguração do 1~trecho da Ferrovia Norte-Sul.
SENADOR ODAGR SOARES- Apreciação do Relatório de AtividAdes do_ Governo de Rondônia em 1988.

1.2.5_ -.~tura c;te ProJetas
-Projeto de Lei do Senado n" .78/89,
-Projeto de Lei do Senado_ n" 77/89,
de autoria do Senador Leopoldo Peres, que
de autoria do Senador Jtan'lar Francq, que
disPõe sobre a concess_ão de benefícios
disciplina ã exp-edição de crederlciafs, pleaos seringueiros e_ seus dependentes, nos
nos poderes ou qualquer instrumento que
termOs__do_art. 54 do Ato das Disposições
habilite agente diplomático a firmar ato inTransitórias da COnstitUição Federa1 e dá
ternacional em nome do País.
outras providências.
•
-Projeto de L~i do Sen-ado _no 79/89,
1.2.3 - Requenmento
de autoria do Sen-ador Ney Maranhão. que
- N° 198/89, de autoria do Senador R o--~ __ dispõe sobre autorização para porte de ar·
berto Campo"s, ·solicitando ao Poder Exe- --ma, de Uso. -perriüfidõ, Pela tripulação de
aeronaves_ Oadoliais.
cutivo inforrriações que menciona.

13- ORDEM DO DIA
Veto parcial aposto ao Projeto de Lei
do DF fY? 5, de 1988, qUe- dispõe sobre
os vencirriÊintos dos Cons~lheiros, Auditores e Membros do Ministério Público do
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Apreciaçtio sobn!stada em virtude do término da sessão.

1.3.1 -Comunicação da Presidên·
da
COnvocaÇão de sessão extraordinária a
realizar·se terça-feirzi próXima, dia 18 do
corrente, às 1O horas, com Ordem do Dia
que designa.
1.4 -ENCERRAMENTO
2 - DISCGRSOS PRONGNCIA·
DOS EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. Senadcir Juta-hy Magalhães,
proferido na sessão de 13-4-89.
-Do Sr. Senador Lelie Chaves, proferido na sessão de 134-89.
3-ATOS DO PRESIDENTE DO
SENADO FEDERAL
--N""' 87 a 114/89.
4 - MESA DIRETORA
---~

5 -LÍDERES E VICE·LÍDERES DE
PARTIDOS

6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 38<?- Sessão, em 14 de abril de 1989
3~

Sessão Legislativa Ordinária, da

48~

Legislatura

Presidência dos Srs. Nelson Carneiro, Mendes Cana/e e Pompeu de Sousa
ÀS 9 HORAS. ACJiAMCSEPR"CsE!YTES 0$
SRS. SENADORES: .
. - .. --

-Mauro Benevides- Lavoisier Maia- Lou·
' -nvar-&ptista -Jutahy MagaJhães- Ruy Ba·
celar- Nelson Carneiro- Pompeu de Sousa
-Nabor Júnior- Leopodo Peres_- Carlos
Patrocínio -João Castelo -Afonso Sancho - Mendes Canale - Leite Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) A lista de presença acusa o comparecimento
de 14 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
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Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.

O Sr. 1 o Secretário procederá à leib,lro do

Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER

PARECER N• 3, DE 1989

Redação final do Projeto de Resolução n~ 3. de 1989.
A Comissão Diretora apresenta a redÇJção
fmal do Projeto de Resolução no 3, de 1989,
que adapta o Regimento Interno do Senado

Federal às disposições da Constituiç_ão çia Re.pública Federativa do Brasil, e dá outras providências.

Sala das Sessões, 14 de abril de 1989.Senador Nelson Ci1meiro, Presidente- Senador Antonio Luiz Maya, Relator.

ANEXO AO PARECER N• 3, DE 1989
Adapta o Regimento fntemodoSenado

Federal às disposições da Constituição
da República FederatJ"va do Brasil. e dá
outras providências.

Art. 1"' O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2"' O Senado Federal reunjr-se-á:
a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de
junho, e de te de agosto a 15 de _dezembro,
durante as sessões legislativas ordinárias, observado o disposto no§ 1o do art. 57 da Constituição;
b) quando convocado ext;raordinartaroente o Congt:esso Nacional.
__ _
Parágrafo único._ Nos sessenta dias ante·
riores às eleições gerais, o Senado Federal
fundomuã de acordo com o disposto no Regimento Comum.
Art. 3• ························-----:--a) iniciar-se-ão com o quorum mínimo de
um sexto da composição do Senado, em horário ftxado pela Presidência, observando-se, nas
deliberações, o disposto no art. 322;
b) ............................................. - - -

c) .......................................................... _ __
d) ..........................._ ..,..
e) no início de legislatura, os Senadores
eleitos prestarão o compromisso regimental
na primeira reunião preparatória; em rel.Jhiãó
seguinte, será realizada a eleição do Presidente
e, na terceira, a dos de ma~ membros da Mesa;

sustentar a união, a integridade e a indepen·
dência do Brasil.

-....----·-----.

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

§ 4e Durante o recesso, a posse realizarse-á perante õ Presidente, em solenidade públic.a em Seu Gabinete, observadas a apresen·
tação do ·diploma e a prestação do compromisso, devendo o f~lo ocorrido $er noticiado
no Diário do Congresso Nacional.
§ 59 O Senador deverá tomflr posse dentro _de_ noy_e_nta dias contados da instalação
da sessão legislativa ou, se eleito durante esta,
contados da diplomação, podendo o prazo
ser prorrogado, por motivo justificado, a requerimento do interessado, por mais trinta
dic:ts.
§ 69 ___ Findo o prazo de nOventa dias, se
o Senã.dor não tomar posse, e nem requerer
prorróQélção, C:onSiaera-se haVer renunciado
ao hiàlida~, ~~~~o __convocado o lo Suplente.

-- -Art, 5? O 1~ ~SupÍente, -Convocado para a
substituição do Senador li~encjado, terá o prazo de trinta dias improrrogáveis para prestar
o compromiSso, e, nos casos de vaga ou de
afastamento ncis termos da alínea b do art.
43, de-sessentã dias, que poderá ser prorroQ'ado, por motivo justificado, a requerimento
do interessad.o. por mais trinta dias.
§ 1o Se dentro dos prazos estabelecidos
neste artigo, o J9 Suplente não tomar Posse
e nem requerer prorrogação, considera-se haver renunciado ao mandato, sendo convoç.,do
o 2"' Suplente, que terá, em qualqUer hipótese,
trinta dias para prestar o compromisso.
§_~29 O Suplente, por ocasião da primeira
convoc<JÇ.â9_._ ___d~verá prestar o _comprOmisSo
na forma do artigo_ anterior e, nas seguintes,
a· Presidente comunicará à Casa __a sua volta
ao exercício_ do mandato.

Art. 69

Nos_ ·~sps· do §.59 "do. aii 49 e do

§ ]9 dÓ art. 5°, havendo requerimento e findo

o praZo sem ter sido votado, considerar-se-á
concedida a prorrogação.
- Art 7o Por ocasião da posse, o Senador
ou Suplente convocado corrn,1nicará à Mesa,
por escrito, o nome parlamentar com que de~e.râ figurar nas publicações e registras da Casa e a sua filiação partidária.
§1• .................................·--:-----..........
§ 29 -A alteração do nome parlamentar ou
de flliação partidária, deverá ser comunicada,
por escrito; à Mesa, vigorando a partir da publicação no Diário do Congresso Nado~"-

Art. 10. O Senador ou Suplente, por oca·- sião da posse, inscreverá, em livró _específico,
de próprio punho, seu nome, o nome parlamentar-.-a_respectiva rubrica, filiação partidária,
Art. 4• ..................................·-=·=·
§ 1o .......................................
idade,. estado civil_ ~ outras c;l~;::clarações que
§ 29 Presente o diplomado, o Presidente
julgar conveniente fazer.
designará três Senadores para recebê-lo e inParágrafo único. Suprimido.
troduzi-lo no plenário onde, estando todos de
CAPITULO IV
pê, prestará o seguinte compromisso; "ProDa Remuneração
meto guardar a Constituição Federal e as leis
do País, desempenhar fiel e lealmente o manM 12. A remuneração do Senador é dedato de Senador que o póvo me conferiu e
vida:
f) ............................. _________
g) ......................................................................_

;===
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1- a partir do início da legislatura, ao diplomado antes da instalação da primeira sessão
IeQlslativa;
·
11 ......................................._ ....___ ,; _____ _
lll ......................................................._ ...................
Parágrafo único._ Na hipótese do art 43,
b, o Senador poderá optar pela remuneração
dQO"IÇJ.OdÇJ.to.(Const. art. 5Ç § 3°).
Art. 13. Considem-se ausente o Senador
cujo nome não conste das listas de comparecimento, ou que, estan-do presente na CaSa,
não compareça às votações, salvo obstruçã-o
declarada pelo Uder partidário,
Parágrafo único. Não computará como
faJta a ausência do Senadorª serviço da Casa,
em licença autoriz_"ada, em :àesempenho de
representação ou comissão externa, integrando delegação a Conferência lnterparlamentar,
ou por razões de saúde, comprovadas meâiante atestado médico.
Art. 14. o" Senador que· estiver -aUSente
por mais de _cinco dias úteis, no período de
um mês, terá descontados de sua remuneração, à razão de um trinta avos por dia, todos
os dias de aUsência.
Parágrafo únic~?· S~primido.
Arl 15. Suprimido.
Art. 16. O Senador poderá fazer uso da
palavra:
I - nos sessenta minutos que antecederem
a Ordem do Dia; por vinte minutos;
II-se Líder:
··-a) ·por dnCo rhinutos, em qualquer fase
da sessão, excepcionalmente, para comunicaÇão urgente de interesse partidário;
b) por vinte minutos, após a Ordem do
Dia, com preferência sobre os oradores inscn'tos;
lU- na discussão de qualquer proposição
(art. 304). uma _só vei; pelo prazo de dez minutos;
N- na diScuss~o de redação final, uma só
vez, pelo prazo de cinco minutos, o relator
_e um Senador de cada partido.
V- no encaminhamento de votação (arts.
343 e 345 ), uma só vez, por cinco minutos;
VI- em explicação pessoal, em quaJquer
fase da sessão, _se nominalmente citado na
ocasião, para esclarecimento de ato ou fato
que lhe tenha sido atnbufdo em discurso ou
aparte, não sendo _a palavra dada, com essa
-- finalidade, a ma1s de dois oradores na mesma
sessão, por cinco minutos;
VIl- para comunicação inadiável, manifestação de aplauso ou semelhante, homenagem
de pesar, justificar proposição-, uma só vez,
por cinco minutos;
-VIII- em qual(juer lase da sessãO, pOr cinco minutos:
a) pela ordem, para indagação sobre andamento dos trabalhos, reclamação quanto à
obse!Vância do Regimento, indicação de falha
ou equívoco em _rela_ção à matéria da Ordeiro
do Dia, vedado abordar assunto já resolvido
pela Presidência;
b) para suscitar questão _de ordem, nos termos do art. 444;
c)_ para contraditar questão de ordem~ li_mltada a palavra a_um só Sen~dor;
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p_esSÇ)al, a Mesa dele conhecerá e abrirá inquéDC- após a Ordem do Dia, pelo prazo de
rito, submetendo-se o caso ao Plenário, que
cinqüenta minutOs, para·as considerações que
deliberará, em sessão secreta, no prazo Imentender (art. 199);
X- para apartear. pelo prazo de dois minu- prorrogável de dez dias.
tos, obedecidas as seguintes normas:
Art. 31.. Suprimido.
a) o aparte dependerá de permissão do
Art 35. A vacância, em qualquer hipótese,
orador, subordinando-se, em tudo que lhe for
será comunicada pelo Presidente ao Plenário.
aplicável, às disposições referentes aos debaParágrafo únic_o. Nos cas~ Ç.q artigo antetes;
rior, nas-vinte e quatro horas que se seguirem
b) não serão permitidos apartes:
à publicação da comunicação de vacância,
-ao Presidente;
quãlquer Senador dela poderá interpor recur-a parecer oral;
so para o Plenário, que deliberará, ouvida a
- a encaminhamento de votação, salvo nos
Comissão de Constttuição. Justiça e Ctdadacasos de requerimento de homenagem de pe- ni.a.
sar, de voto de censura, de aplausos ou semeArt. 36. Perde o mandato (Const., art. 55)
lhante;
o Senador:
- a explicação pessoal;
I - que infringir qualquer das proibições
- a questão de ordem;
constantes do art. 54 da Constituição;
- a contradita a questão de ordem;
11 - cujo procedimento for declarado inc) a recusa de permissão para apartear se- compatível com o _decoro parlamentar;
rá sempre compreendida em caráter geral,
m- que deixar de comparecer à terça parte
ainda que proferida em relação a um só Sena·
das sessões ordinárias do Senado, em cada.
dor·
sesSão legislativa anual, salvo licença ou miscÍ) o aparte proferido sem permissão do são autorizada;
orador não será publicado;
IV ..................................-..--····---·-·--e) ao apartear, o Senador conservar-se-á
y - quando o decretar a Justiça Eleitoral;
sentado e falará ao microfone;
VI - que sofrer condenação crimin.:d em
XI- para interpelar Ministro de Estado, por
sentença definitiva e irrecorrível.
cinco minutos; e para a réplica, por dois minu§ 1~. É inçompatível çom o decoro pariatos (art. 419 j}.
inentar o abuso das prerrogativas asseguradas
§ 1" E vedado ao orado tratar de assunto
ao Senador e a percepção de ventagens indeestranho à finalidade do dispositivo em que sivas (Const, art. 55, § i').
se basear a concessão da palavra.
§ 2-9 Nos casos dos incisos I, 11 e, Vli, a
§ 29 Ao Representante do Partido que não
perda do mandato será decidida pelo Senado
atenda às exigências estabelecidas no art. 64,
Federal, por voto secreto e maioria absoluta,
aplica-se o disposto na alínea a do inciso 11
mediante provocação da Mesa ou de partido
deste artigo.
·
· politico representado no Congresso Nacional.
§. 3_9 Nos casos dos incisos J( a V, a perda
Arl 19. Haverá sobre a mesa livro espeserá declarada pela Mesa, de ofíciO. ou mediante provocaçào_-de qualquer Senador, ou
cial no qual se inscreverão os Senadores que
quiserem usar da palavra nas diversas fases
de partido político representado no COngresso
da sessão, devendo ser rigorosamente obserNacional, assegurada ampla defesa.
-§ 49 A representação será encainfnhada
vada a ordem de inscrição.
§ J? OSenadorsópoderáusardapalavra
à Comissão de ConSiib.iTçãó, JustiÇa e Cidamais de duas vezes por semana, se não houver
dania que proferíi"á-ser..i ·parecer em quinze
outro orador inscrito que pretenda ocupar a
dias, con-cluindo:
Tribuna.
a) nos casos dos incisos(, 11 e VI, pela aceita9
§ 2
......................... ----~-··---~
• ção da representação para exame ou pelo seu

Art. 20. ...................... .,. ............ ---~-~~qrquivamento;
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§ 29 Paia efeito do dispostO no art. 55, III,
da ConStituição, n!o será considerada a. _ausência do Senador nos sessenta dias anteriores às eleições gerais.

Art. 43 .........................-···-·-··---·---·-

a) .........................................__________
b assumir cargo de ministro de Estado~
de Governador de Território; de Secretario de
Estado; do DiStrito--Federàl, de Território, de
Prefeitura de Capital ou de chefe de missão
diplomática temporária (Const, art. 56, J).
Parágràfo único..............................
Art. 44. Mediante deliberação do Plenário
o Senador poderá desempenhar missão no
País ou no exterior (Const., ãrt. 55, III)_.
---~···--.
H ....... - - · · · · - - ·

s r•.:...:.:........................-........._:..

a) .. :..............................................__ .......--···-·-·····

b) ..........................................- - - - - · - -

1) ..................:..................--·······-·-··-··--·····-2) pela Comissão de Relações Exteriores

e Defesa Nacional, no caso de missão a reali- _
zar-se no estrangeirO;· · -· · 3) pela comissão que tiver maior pertinência, no caso de missão a realizar-se no País;
4) pelo Líder no Bloco Parlamentar ou do
Partido a que pertença o Interessado.
§ 2•

.§ 3•
§ 4?

··················································--··-No caso dc:1 alínea a e item4 da alínea

b do§ J9, será ouvida a Comissão de Relações
E>1eriores e Defesa NãCional ou a que tiver
maior pertinência, sendo o parecer oferecido,
por escrito ou oralmente, de acordo com o
disposto no art. 381. I.
Art 46. O Senador afastado do exei-dclo
do mandato não poderá ser incumbidO de
representação da Casa, de comissão, otrde
Grupo Parlamentar.
- Art. 47. Para os efeitos do disposto no inM
ciso IJI do art. 55 da Constituição, o Senador
pOderá:
1- ························----··---····--n-:- solicitar licença para tratar de interesses
palticulares, desde que o afastamento não ultrapasse cento e vinte· dias por sessão legis·
lativa (Const, art. 56, ll}.
·
§ 1? O quorum para votaçao do requeri~
menta previsto no inciso I é de um décimo
do tOtal âe SeiiadOres.
.
- --

b )............................................-~..-·--···-·--·§ 2• .,......... -····-····---,.-----.-.§ s~ O parecer da Comissão· de Consti§ 3o ~ lícito ao Senador desistir a qualhilÇãO, Justiça e Odadania, lido e peublicado
teá-lo;
quer tempo de licença que lhe tenha sido conb )...................................... ·--.,.----~~-no Diário do Congresso Nacional e em avuicedida, salvo se, em decorrência dela, haja
Parágrafo único". O terri"pO"- de interruPção
sos, será:
sido convocado Suplente, quando a desistêna) nos casos dos incisos ~ II e VI, incluído
previsto neste artigo será descontado em favor
cia somente poderá ocorrer uma vez decorrido
do orador salvo quanto ao disposto na alínea
na Ordem do Dia após o interstício regimental;
o prazo superior ·a cento e vinte dias.
"a" do inclso 11.
b) .........................................., ... ______ _ _··--· Art. 48. Considera-se como licença conCedida, para os· efeitos do art. 55, inciso lll,
Art 21. Ao Senador é vedaâó:
da ConstituiÇão, o· não coinparecimetilo às
Art. 40. As imunidades dos Senadores suba) usar de expressões descorteses ou insulsistirão durante o estado de sítio, só podendo
sessões, do Senador temporariamente privatuosas;
do da liberdade, em virtude de processo crimi·
ser suspensas medjante voto de dois terços
b} falar contra resultado de deliberação denal em curso.
dos membros da Casa, nos casos de atas prafinitiva do Plenário, salvo em explicação pesticados fora do recinto do Congresso, que sesoal.
Art. 49. Dar-se-á a convocação de Su"
§ 1• .........................•••. .,.,.,, _ _ _ __
jam incompatíveis com a execução da me.dida
plente nos casos de vaga, de afastamento do
. (Const, art. 53, § 7•).
exercício do.mandato para investidura nos car§
Art. 22. Suprirriida,.
gos referidos no art. 43, b, ou de licença por
Art. 42 .........................................................._ .._, __
e·-§ 1» A ausência do Senador em licença, prazo superior a cento e vinte dias.
Art. 28. Se algum Senador praticai- dentro
Art. 51. A as_sunção de cargo de Ministro
em missão autorizada ou a serviço do Senado
do edifício do Senado, ato incompatível com
de Es~d6, de Governador de Território e de
o decoro parlamentar ou com a compostura
não será considerada como falta.
D- por outro Senador:

a) com o seu consentimento; para apar-

2'························----··---

~

····~~··~ ..~---------------~
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Secretário de Estado, do Distrito Federal, de
Território, de Prefeitura c;le-Capital ou de chefe
de missão diplomática temporária, implicará

gimento, à apredasão conclusiva das F_C?mis·
sões. o Presidente do Senado, quando a proposição tiver seu mérito vinculado a mals de

renúncia ao cargo que o Senador ex_erça _na

uma comissão, poderá:
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TirULO IV

Dos Líderes
Art 64. A Maioria, a Minoria e as Repre-

sentações Partir;l~jas_com número de mero-

Mesa.
a) defmir qual a comissão _de maior pertibros superior a um vinte avos da composição
Arl 52. Ao Presidente compete:
nência que deve decidir sobre a matéria;
do Senado Federal terão Líderes e vice-Lí1) exercer as atribuições previstas nos arts.
b) distríbuir as proposições às comi~sões
deres.
__ _
57, § 69, I e II, 66, § 7~. e 8Q_da_ Constltuiçêio;
de mérito e -determinar cjue o estudo do pro§ 1~ A Maioria é integrada por Bloco Par2 ) ..........................- ...--~-_-.-jetÇl _seja feito em reunião conjunta, observado,
lamentar ou Representação Partidâri<J que_ re3)
no_ que couber, o art. 131 deste Regimento.
presente a maioria absoluta da Casa. 4)
Art. 55. Ao 1o Vice-Presidente compete:
§ 2~ Fririnada a Maioria, a Minoria será
5 ) ....................____ ..,..,...._,. _ _ _ _ ~-êll ........................-----·--........-......... aquela integrada pelo maior Bloco Parlamentar ou Representação Partidária que se lhe
6 ) ..................... - - - - · - - -.......,.....,..-v--~ -.. b) exercer_ as atribuiçóelio estabelecidas no
7) .................. --...... - - - - - - - - - - - - - -~ § 7"' do art. 66 da- Constituição, quando não
opuser.
8) ......................._ .....- .......,.--·- ..~....:...-.r as tenha exercido o Presidente;
§ 3? A constituição da Maioria e da -~no9) ...._................._·- -......-..,..-.....~---------:-_- .:- C} supfimido.
ria será comunicada à Mesa pelos Udeies dos
10) determinar o dest,ino do expediente liArt. 56. ................,_.-....------........
Blocos Parlamentares ou das Representações
do, e distnbuir as matérias às comtssõ~; _ ---·a) ...................................._ ..........---·----··..·-- _ Partidária-? que as çompõem.
11) impugnarasproposiçõesquelhepareb) suprimido.
§ 4~ O Uder da Maioria e o_da Minpria
çam contrárias à Constituição, ~s leis, ou a
Art. 57. ....., ....,..,.,... .. _. ____.,............_ ..........._ nserao os Líderes dos Blocos Parlame!ltares
este_Regimento, ressalvado ao autor recurso
-·-·.:..-... .........-....~- ...,..,... ___ .. ~que as compõem e as funções de vicewUdew
para o Plenário, que decidirá após audiência
. j) suprimido
rança serão exercidas pelos demais Líderes
da Comissão de Constituição, Ju_stiça e_ Odak) suprimido
das Representações Partidárias que integram
I) ...........................m.""-""'=------····..- - -..~
os respectivos Bloc_os Parlam_en_tares. __
dania;
12) ...................-----~···.._____,...--Art. 58. .:........._. ___ ,..,,._.._........ ~...............
_§ ___5~ _ N&_ hipótese de nênhum Bloço Parla13) ......................_.. __________.__ ... ~-----""·a) ........................ ""'"'"" ___ _::________ ,_..........
méntar--aicartÇ.ar maiori?t absoluta, assume
14) ........................--.__...........--...... _~b) suprimido.
as funções constitucionais e regimentats da
15) ...................._ _ _
. - -..--~.............-....-~---itArt. _59. ---............._._. . ._.._-...,. __ ,...........................
Mçl.ioria o Lfder do BlocO" P~rlamentar ouRe-16) .............._......- - . -...----~-"
· -- ------ __-presentação Partidária que-tiver o maior_nú17) comumcar ao Tri):>unal Supenor Ele1~
"'''dt~~-;ri~id~:
mero de representantes, e da Minoria, o Líder
Art. 62 . Os membros da Mesa serão elei- - do Bloco Parlamentar ou Representação Partitorai a ocorrência de vaga de Senador, quando
não haja Suplente a convocar e faltarem mais .. tos para mandato de dots anos, vedada a reedária que- se lhe seguir em número de ihtede quinze ~e~s para o término do mandato;
leição para 0 período imediatamente subse- _grantes.
_
_ _-qüente.
§ 6~ A indicação dos Líderes Partidários
18) Supnm1do
19) propor ao Plenário a indicação de Se§ 1 ~ .............................-·---..-·.. --·--·---.- · Será feita nO início da 1• e da 3a se~-Sões.legislanador para desempenhar missão temporário
§ -2 ? ...............- - - - - · - - - - · - - - · · · - · - · - - . .
Uvas_ de cada Jegislat~ra e Comuhicada á Mesa
no Pais ou no exterior; __
Art. 6 3 . A eleição dos membroS d8 Mesa _ em docuffieil.fõ subScrito pela maiorlã dos
20) propor ao Plenário a constituição de
será feita em eScrutínio secreto -e maioria de
meffibros da ·respectiva bancada, podendo,
comiss.ão para a representação externa do Sevotos~ presente a- maio_ria da composição do
pela mesma ~ioiia, ser s,~,.tbstituíd9_ em qual·
nado;
Senado, assegurada, tanto quanto possível, a
quer oportum?ade~
_
21) ...... :...................... :..~----· =-reptêSêfitã ão proportiohal dos Partidos ou
§ 7~ Os Vlce~Uderes das Representaçoes
dos Bloco; Parlamentares com atuação no
Partidárias serão indicados pelos respectivos
22) '!_e5lgnar substitutos de mem_br~ das
Comissoes ~ nomear rel~tor ~_m ~lenáno;
Senado.
Lideres; na proporção dé um vice-Líder para
§§ 1, a 4 " ................................ ~..............................
cada grupo de cinco integrantes do Bloco Par23) cot1VI.dar, se ~e~essáno, o Relator ou
o Presidente da ComlS:;i~9 a explicar as condu--lamentar ou Representação Partidária, assegusões de seu parecer;
rado pelo menos um vice-Lfder e não oompu24) ...........................- - - - - 1ÍillLO J(]wA
tada a fração inferior a cinco.
25) .........................~,···---_..,....,.....,..,..,....... ..,_,.
Dos Blocos Parlamentares
Arts. 66 e 67. Suprimidos.
26) ............................- - . . . .
""~-- -Art. 63-A As Representaçõe_s_partidárias
27) ....... ::............_______.~-----póderão constituir Bloco Parlamentar.
TíTULO V
Parágrafo único Somente será admitida
28) supnmido
Art. 68. Qu;:)ridp solicitado a se fazer rea formação de_ Bloco Parlamentar que repre29) assinar os aUtógrafos dos projetes e
presentar em ato ou solenidade de cunho inemendas a serem remetidos à CâmE!ra dos
sente, no mínimo, um décimp da compOsição
ternacional, nacional ou regional, o Senado
Deputados e dos projetas destinado_s_à_sando Senado federal.
çã.o;
-, ·- - •. .. - . Federal poderá atender ao convite, mediante
30) .................... .:.......,..--,--~ ...- - ,----....-Art. 63w8, OBiocoParlamentarterálider, -~proposta da Presidência, apl-ovada, por qualquer número, pelo Plenário.
31) ................ :·-·....--...........--.--.-~ -·a ser indicado dentre os lideres das RepresenArt. 69. A fepresentação externa do Sena32) .............................. - . . . . - - - - _....._______,_ tações Partidárias que o compõem.
do far~se-á por comissão ou por Senador.
33)
- ··----·~·---Parágrafo único. Os demais Líderes partiArt. 70. É licito ao PreSidente avocar a re34) avocar a representação do SenadQ
dários assumirão, preferencialmente, as funw
presentação do Senado quando se trate de
quando se trate de atos públicos de especial
ções de viçe-_Líderes_ do Bloco P_~rlamentar,
ato de excepcional relevo.
relevância, e não seja possível designar com isna ordem indicada pelo Titular da liderança.
Art 71. Na impossibilidade de bave_~:_deli
são ou Senador para esse fun;
Art. 63-C. O "Bloco Parlamentar constituíberação do Plenário, o Presidente poderá auto35) ......................................---,..--···---·-~'-7_ -d6~r Representações Parti-dárias que nã_o
rizar representação externa para:
~~~ ~~;~~;·~-~~;:;;p;têticiá fiXada n~ R;g-~~ atendam _às exigén~ias d? art. 64, caput, esco1) chegada ou-partida de personalidade de
lamento Administrativo do Senado Federal;
!herá o Uder e os vtce~Uderes dentre os seus
destaque na vlda pública nacional ou interna38 a 41 - suprimidos.
- mtegra~tes.
cional;
Art. 52~A. Na distribuição das matérias . . _Art. 63wD. ApHcawse ao Líder_- do __!3loco
2) ·······························-··--·-----.--··
subordinadas, na forma do art 95-B deste ReParlamen~ o dtsposto no_ art. 65.
3) ········-············-···::._.___
.. ----·-··-·

a
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Parágrafo úriiCo-. --O -Presidente dará co- -- 3) -COmissão de ConstitUição, Justiça e Ci·
dadania, 23;
_ _
nhecimento da providência adotada ao Sena4) Comissão de Educação, 27:
do, na primeira sessão que se realizar.
5) Comissão de Relações Exteriõres e DeArt. 72. O Senado terá Comissões Perfesa Nacional, 19;
manentes e Temporárias (Const., art. 58). -· 6) COffiissão de SerViços de Jnfra-eStri.ii:Ura,
Art 73. Salvõa-CoiTliSsãoDiretora,asto23.
missões Pennanentes são as seguintes:
·c.ÇJ• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1) Comissão de Assuntos Econômicos
_§ 2~> Cãda Senador somente poderá inte(CAE);
.
grar dUaS comiSSões como titular e duas como
2) Comissão de Assuntos Sociais (CAS);
suplente.
3} CorilissãO de Educação (CE);
Arts. 79 e 80. Suprimidos.
4) Comissão de CoristltUição, Justiça e 0Art:. 81. Os membros das Comissões sedadania (CCJ);
rão design-ados pelo Presidente, por indicação
5) Comissão de Relações Exteriores e De-escrita dos respectivos lideres, assegurada,
fesa Nacional (CRE); e
tanto quanto possível, a participação propor6) Comissão de SerViç-os de Tnfra~estrutura
dona! das Representaç()es Partidárias ou Blo(O).
.
cos Parlamentares cOffi atuação no Senado
Art. 74. Cabe às COmissões PerinanenFederal (Const, art. 58, § 1?).
tes, no âmbito de suas respectivas compeÀrts. 82
83. Suprimidos.
tências, criar subcomissões permanentes ou
Art. 84. No início de cada Jegis1atura, os
temporárias, até o máximo de quatro, medianLideres, uma vez indicados, reimir-se-ão para
te proposta de qualquer de seus integrantes.
fixar a representação de cada Partido ou dos
§ 1 e No funcionamento das subcomissões aplicar-se-ão, no ·que couber, as dispo- Blocos Parlamentares nas Comissões Perrnanentes.
sições deste regimento relativas ao funcionamenta das Comissões Permanentes.
·
Art. 85. Estabelecida a representação nu§ 29 Os relatórios proferidos no âmbito
mérica dos Partidos ·ou_Blocos Parlamentares
das subcomissões, e por elas aprovados, serão- nas comissões, os Uderes entregarão à Mesa,
nas Quarenta e oito horas _subseqüentes, as
submetidos à apreciação do Plenário da comissão, sendo a decisão final, para todos os
indíca~ões d9s. titulare_s e suplentes.
efeitos, proferida- erri riõffi(: desta.
-- -Paragrafo umco......................................,..............
Art. 75. As ComissõeS Temporárias se·Art. 86. Olugarnacomissãopertence_ao
rão:
Partido ou Bloco Parlamentar, competindo ao
a) Internas _as previstas no Regimento
réspectivo Líder pedir, em documento escrito,
para finalidade específica;
- a substituição, em qualquer clrcunstânda ou
b) Externas _ destinadas a representar 0
oportunidade, de titular ou suplente pm ele
indicado.
Senado em congressos, solenidades e outros
~ 19 A substituJção de membro da comissão que se desligar do Partido ao qualpertence
atos públicos;
c) Parlamentares de Inquérito - criádas
0
0
nos termos do § 3• do art. 58- da CõOSfituição. _~~~~~~ ~~ je~~~a~~;,a~áp~~~r~~oC:~:
Art. 76. As Comissões Externas serão !idade estabelecida, no seu início.
§ -:29 A- J";ubstituição nos termos deste a.rticriadas por deliberação do Plenário, a requeri·
mento de qualquer Senador ou comissão, ou go, de Senador que exerça a Presidência ou
por proposta do Presidente.
a Vice-Presidência de Comissão, salvo em virParágrafo únic-o. O requerimento ou a tude de seu desligamento do Partido que ali
proposta deverá indicar o objetivo da com is- representar, _deverá_ ser_ precedida de autorisão e o número de seus membros.
zação da maioria da respectiva bancada.
Art. 77. As Comissões Temporárias se exArt. 87. A designação dos membros das
linguem:
-ComisSões Temporáiias será feita:
l - ................. ;. ..................
·-I- para as internas, nas oportuntdades esII - .................................~....-..__ ......_
tabelecidas neste Regimento;

e

5

y

. .. - . . . . . -

III- ······································~·-·~'"
11- ···········'·'·~"'·············-······•···-····-···•··"·"-""
§ 1~ É lícito ~ comissão que não tetiha
III- suprimido.
concluído a sua tarefa requerer a prorrogação
Art. 88. As Comissões Permanenetes. exdo respectivo prazo:
ceto a Diretora, terão suplentes em número
a) ................................. -..............
igual ao de titulares.
b) ······················ ........................................-~-~--Ar!. 89. ································--·---§ 2• ··············-·······~···········
.a) - - - · - · - · --·-··-··--"-·-·-···-··
§ 3~ OprazodasCoinissõesTeniporárias
b) ..............................·-···-----~---·······-··•····-··---·é contado a partir da publicação dos a tos que
§ 1~ A convocação s_erá feita pelo Presi-as criarem, suspendendo-se nos períodos de dente da comissão, obedecida a ordem nem érecesso do Congresso Nacional.
rica._e a representatividade.
_
§ 49 Em qualquer hipótese o prazo da Co-_
§ 2? "... :..:..............................------------·-..-missão Parlamentar de Inquérito não poderá
1 ) ................................................... - .....................
ultrapassar o período da legislatura em que
2 ) .........................._...... _.... _______________ _
foi criada.
3 ) ......................................... ~~---·
Art. 7 8. ................
§"- ""39 Nas hipóteses dos itens 2 e 3 do paráI) COmfssãodeAssuntosEconômicos,27; -grafo anterior, se a representaçãO do Bloco
Parlamentar ou do Partido a que pertencer
2) COmissão de Assuntos Sociais, 29;
N
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..................... - - - - - ·

-

o SÚÍ;llente eStiver completa na reUnião, o -seu
voto s6 será cOmputado_ em relação à matéria
qiilirE~Iata~; deixando de parti~tpar da deliberas:ão o Suplente convocado por último ou.
n?~ inexistência deste, o_ último_ dps titulqtes
do Bloco ·Parlamentar Ou do Partido, conforme
a lista oficial da comissão publica no Diário
do Congresso Nacional.
§ 4' ···························-------·
Art 90. Em caso de ünpedimento tempOrário de membro da comissão e não havendo
suplente a convocar, o Presidente desta solicitará, à Presidência da Mesa, a designação de
substituto, devendo a escolha recair em Senador do mesmo Partido ou Bloco Parlamentar
do substituído, salvo se os demais representantes desse Partido ou Bloco não poderem
õu não ijlii5€rem aceitar a designação:
§§ 1• · e 2• ................... :..........•.·---·---Art. 93. No início da legislatura, nos dnco
dias que se seguirem à designação de seus
membros, e na terceira sessão Iegislativa, nos
cinCo aias que se seguirem à indiCação- dos
Uderes, cada co_miss_ão reunir-se-á para instalar seus trabalhos e eleger, em escrutínio secreto, o_ seu Presidente e o vice-Presidente.
§ 1~ Em caso do _J:tâ~cumprimento do
disposto neste artigo, ficarão investidos nos
_çargos os dois _titl!lares t:nais idosos, até que
se realize a eleiçãO.
§ 2•
§ 39

·--

""""""""···--

§ 60

·························-······-·-····-·-·---··-----

Na ausência do Presidente e do viç_e-:
Presidente, presidirá a comissão o mais idoso
dos blulares.
§ 49 Em caso de vaga dos cargos de !_'residente ou de vice-Pr~sidente, far-se-á o preenchimento por meio de eleição__ realizada nos
cinco dias que se seguirem à vacância, salvo
se faltarem menos de sessenta dias para o
ténnino dos respectivos mandatos.
§ 5 9 Aceitar função prevista no art 43, b,
importa renúncia ao cargo de Presidente ou
de vice-Prestdente de comissão.

Ao Presidente da comissão compete:
a) ..........................................................:.................
Art. 94.

b) ............................................................_____ _

c) designar, na comis-são, relatores para as
matéOas;
·
d) designar, dentre os componentes _da comissão, os membros das subcomissões e fJXar
a__s_L!.a çomposição;
e) resolver as questões de ordem;
f) ser o 6rgáo de comunicação da comissão com a Mesa. com as outras comissões
e com ·os üderes, e com as respectivas subcomissões;
g) convocar as suas reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de qualquer
de seus membros, aprovado ·pela comissão;
h) promover a publicação das atas das reuniões no Diário do Congresso Nacional;
i) solicitar, em: virtude de deliberação da
comissão. o_s serviços de funcionádos técnicos para estudo de determinado trabalho, sem
prejufzo das sUas atividades nas repartições
a que pertençam;
j) convidar, para o meSmo frn·e na fonna
da alínea anterlõr, técnicos ou especialistas
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particulares e representantes_ de entidades ou
associações científicas;
k) desempatar as votações _quando ostensivas;
I) distribuir matérias_ às .s.ub_c:omi.s_sões;
m) assinar o expediente da comissão.
§ 19 Quando o Presidente funcionar co-

mo Relator, passará a PresidênCia ao substituto eventual enquanto discutir ou votar o
assunto que relatar.
§ 2ç Ao encerrar-se a legislatUra, o Prest~
dente provindendará a fim de que os seus
processos que lhes tenham sido distrib.uídos.
Art 95. Suprimido._
TITULO VI

Da competência

SEÇÃOI
.
Das disposições gerais
Art 95-A- Às comissões_ c:Ompete:
1- discutir e votar projeto de lei nos termos
do art. 95-B;
II- realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III- convocar Ministros de Estado para

prestar informações sobre assuntos inerentes

às suas atribuições e_ouvi-Jos quando no exercício da faculdade prevista no § }9 do art. 50

I~ lci complementar;
U_- projetes de iniciativa de çomissãó;
m- projetas_ de Código;
IV-:- proposições oriundos da Câmara dos
Deputados, salvo_ de inidativa parlamentar,
que tiverem sido aprovadas, em decisão termi~
natív.;~., por co_r:nrssão daquela Casa~
v- proposições regime de urgência.
_§ Je O Presidente do Senado, ouvidas as
lideranças, poderá conferir às comissõeS a
competência para apreciar, conc:lusivamente,
dentre outras, as seguintes matérias:
_1_- tratad.Q:S ou acordos internacionais;
fi ""='autorização para a exploração e o aproveitamento de recursos hidricos e a pesquisa
e lavra de requezas minerais em terras indígenas;
III- alienação ou concessão de terras públicas com á.~:ea superior a dois mil e quinhentos hectares;
IV- indjcaç:ões e proposições diversas, exceto!a) projetas de resolução que alterem o Regiménto Interno;
b) projetas de resolução a que se referem

em

os artigos 52, V, VI, VIl, VIII, IX e X, e !55,
§§ i~. lV, e 29, N e V, da Constituição;
c) piOpostã de emenda à Coristituição.

§ 2~· É vedado _à comisSãO a:precíar; e"rh
caráter de urgêhcia; as·matélias a que se refere
da Constituição;
IV- receber petições, reclamações, repre- este artigo, corripetêfl.cfa eSsa defi:irida exclusivamente ao-plenário do Senado.
sentações ou queixas de qualquer de_ qualquer
§ 39 Encerrada a apreciáÇ:ãa··conciusiva
pessoa contra a tos ou omis.sQe.s _das autoridcis PrOjetOS a que se refere -esrearugo, a decidades ou ~ntidades públicas;
V- solicitar depoimento de qualquer auto- são da_ comissão__s_erá c;:ornunic.:Jda ao Presidente do Sen<:~.do para ciência do Plenário e
ridade ou cidadão;
publicação nO Diário do Ço(igres5a Nadonal
Vl- apreciar programas de obras, planos
§ 49 No prazo de setenta e (luas horas,
nacionais, regionais e set,ori_als__de desenvolcontado a partir da publicação referida no paVimento e sobre _eles emitir_ parecer (Const.,
rá_grafó8ri1erioi", poderá ser interposto recurart. 58,§ 2•);
SOS pará discussão_ e votação da rnatéria pelo
VII- propor a sustação dos a tos normaSenado.
tivos do Poder Executivo que _exor_bitem -do
§ _5 9 _O recurso, assinado pro um décimo
poder regulamentar;
Vlii- acompanhar junto a9 Ciovemo a ela-_ dos membros do S_enadp, ~erá_clirigido ao Pre_
boração da proposta orçamentária, bem co- -sidente da Casa.
§ 69 Esgotado o prazo p-revisto no § 39
mo sua execução;
IX- acompanhar, fisc_aliiar e controlar as sem tnterposição de recurso,- o projeto será,
conforme o cas_o~ arquivado, prorriulgado ou
pOlíticas governamentais pertinentes às áreas
remetido à Câmara.
de sua competência;
X- exercer a fisc:alização e con~ole dos
Art. 95-C. Aplicam-se à tramttaç_ª.o _dos
atos do Poder Executivo, incluídos os da admi- projetos e demais proposições submetidas à
nistração indireta, quanto às questões relativas
deliberação .conclusiva das comissões as dts~
à competência privatiVa do Senado (Const,
posições relativas a turnos, prazos, emendas
arL 49, inciso X e art. 52, incisos V a IX);
e demais _formalidades e ritos_ exi_gidos para
XI- estudar qualquer assutno c.ompreen- as matérias s..ubmetidas à apreciação do Pledido_nas atribuiçôes_do Senado, propondo as
nário_ do Senad,o.
medidas legislativas cabíveis;
_
Art. 95-D. A audiênci.:l pública será realiXII- opinar sobre o mérito das proposizada pela comissão para:
ções submetidas ao seu _exame_, emitindo pa1- instituir matéria sob sua apreciação;
recer conc:lusivo;
- U- tratar de assunto de interesse público
XIII- realizar diligência.
relevante.
Parágrafo único. Ao depoimento de teste§ 19 A aUdiência pública poderá ser realimunhas e autoridades aplicam-se, no que zada por solicitação de entidade da sociedade
couber, as disposições do Código de Processo
civil
Civil.
.
§ 2 9 A audiência prevista para o disposto
Art. 95-B. Às comissões, no âmbito de
no inciso I poderá ser dispensada por delibesuas atribuições, cabe,.-dispensada a comperação da comfssáo.
tência do Plenário, nos ~ermos do art. 58, §
Art. 95-E. Os depoimentos serão presta29, l, da Constituição, discutir e vo,tar projetes
dos por es~rito e d~ !orrna conclusiva.
. de lei, exceto quanto a:
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§ 19 Na hipótese de haver defensores e
opositores, relativamente à matéria objeto de
exame, a comissão procederá de forma que
possibjli~e a.aw;liênc_ia de todas as partes Inte~
ressadas.
§ 29 Os membros da comissão poderão,
terminada a leitura, int€:rpelar o orador excluSivamente sobre a expostção lida, por prãzo
nunca superior a três minutos.
§ 39 O orl!dor terá o mesmO pi-azo para
responder a cada Senãdor, sendo~lhe:s vedado
interpretar os membros da comjssão.
-- Art 95-f.'. Da reurliãp_ c;l~ audlência públiCa lavrar-se-á Uma· a:ta,_arquivahdo~se. âmbito
da comlssão-, os pronunciamentos escritos e
documentos que os acompanharem.
Parágrafo único. Será admítido, a qualquer tempo, a requerimento de .Senador, o
traslado de peças.

Art. 95-G. A comissão receberá petições,
reclamações, representações ou· queixas de
qualqUer pessoa contra ato ou-omissão de
autoridade ou entidade pública sobre assunto
de sua competência.
§ 19 Os pedidos referidos no caput deste
artigo serão encaminhados por escrito, com
a identificação do autor.
-§ 29 Os pedidos serão distribuidos a um
Relator que os apreciará e apresentará relatório com sugestões quanto às providências a
serem tomadas pela comissão, pela Mesa ou
pelo Ministério Público.
§ 39 O relatório será discutido e votado
na comissão, tomando a forma de projeto de
resolução se contiver providência a ser tomada por outra ins~ncia que não a da própria
comissão.
- - 97.

I- exercer a administração interna da Casa, nOS termos-dãs a:trib1.1ições ftxadas nq. Regulamento Administrativo do Senado Federal;
11 - ............................. ,,,,........_ ....,-...... _,••,._.. ..
IIJ- própOi' ão Seriãao projeto de resolução
dispondo sobre sua organização, funcionamento, política,- criaçãO, tral'lsforni.aÇão ou extinção de cargos, empregos e função de seus
serviços, e ftxaÇão da respectiva remuneração,
observados os parâmetros estabeleddos na
lei de diretrizes orçamentárias (Const., art. 52;
Xln);
IV- emitir, obrigatoriamente, parecer sobre as prop-osições que digam respeito ao serviço e ao pessoal da Secretaria e as que alterem este Regimento, salvo o disposto no art.
442, 2•, item 2;
V- elaborar a redação final das proposições de iniciativa do Senado e das emendas
a_projetos da Câmara dos Deputados aprovadas pelo Plenário, escoimando-as dos vícios
de_ linguagem, das impropriedades de expressão, defeitos de técnica legislativa, cláusulas
de justificação e palavras desnecessárias.

*

Art 98. -A Comissão de Assuntos Econômicos.,compete opinar sobre proposições pertinentes aos seguintes ass_untos:
I - aspecto econômico e finance-iro de
qualquer matéria que lhe seja submetida por
despa~ho do Presidente,_ por deliberação do
Plenário, ou por consulta de comissão e, ainda,
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·quando, em virtude desses aspectos, houver
recurso de decisão terminativa de comissão
para o Plenário;
II- direito agrário, planejamento e execu-

ção da polftica agrícola, agricultura, pecuária,
organização do ensino agrário, investimentos

e fmanciamentos agropecuários, alienação 6u

concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, aquisição
ou arrendamento de propriedade rural por
pessoa fisica ou juridica_ estraogeira, deflniç_?io

da pequena e da média propriedade rural;
UI- problemas econômlcos do Pals, política de crédito, câmbio, seguro e transferência
de valores, comércio exteriOr" interestaduãl;

e

sistema monetário, -bancáriO e de medidas,
títulos e garantia dos metais, sistema de poupança, consórcio e sorteio e propaganda comercial;
IV- tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, finanças públicas, normas gerais sobre
direito tributário, fiJlanceif() e económico, orçamento, juntas comerciais, conflitos de competência em matéria tributád.a entre a União,
os Estados, o Distrito Feder~] e os Municípios,
dívida pública, fiscalização da_s instituições__financeiras;
V- escolha dos ministros do Tnbunal de
Contas, presidente e díretores do Banco Ce_ntral;
VI- matérias a que se referem os ar:_!:$. 403
e417;
Vil- outros assuntos correlatas.
Art 99. À Comissão de_Assuntos Soç:iaLs
compete opinar sobre proposições que digam
respeito a:
1- relações de trabalho; organização do
sistema nacional de ernprego e condição para
o exercido de profissões, seguridade social,
previdência social, população indígena, assistência social, normas gerais de proteção e integração social das pessoas protadoras de deficiências e proteçãQ à iflfânda e à juventude;
II- proteção e defesa da _sa_úde, condições
e requisitos para remoção_d_e__órgãos, tecidos
e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa, tratamento e coleta de sa.ngu_e
humano e seus derivados, produção, controle
e fiscalização de medicamentos, saneamento,
inspeção e frscalizaç_ão de alimentos, competência do s[stema único de saúde;
III- normas gerais sobre proteção do meio
ambiente e contrq[e da poluição, conservação
da natureza, defesa_ do solo e dos recurso,s
naturais, floresta, caça, pesca, fauna, _fl9~~- e
cursos d'água;
IV- outros assuntos cprrelatos.
Art. 100. Á Comissão--de Con_stituição~
Justiça e Cidadanía cOmpete:! - opinar sobre a c_onstituctonalida_de, jUJi·
diddade e regimenlalidade das matérias que
lhe forem submeti.àçls por deliberação do Plenário, por despacho da P(esidência, por cmisulta de qualquer comissão, ou quando, em
virutde desses aspectos-, houver recurso .de
decisão terminath;a âé Comissão para o Plenário;
II- ressalvados <)._S .;rtri_buições das demais
comissões, emitir parecer, quanto ao mérito,

sobre as matérias de competência da União,
especialmente as seguintes:
1) criação de EstadoS e Territórios.. incor~
poração ou desmembramento de áreas a eles
pertencentes;
__ _
2) estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, requisições civis, anistia;
3) desperança pública, corpos de bombeiros militares, polícia, inclUsive marítima, aérea,
de frOnteiras, rOdOviária e ferrOviária;
4) direitO civil; comercial; penal, processuál,
eleitoral, aeronáutico, espacial, marítimo _e penitendário;
5)- USo dos símb-OlOs riacioilais, nacionalidade, cidadania e naturalização; extradição e
expulsão de estrangeiros, emigração e imigração;
_6) órgãos do serviço público civil da Gtiião
e servidores da administração direta e indireta.
do Poder Judiciário, do Ministério Público e
dO·s TêiTit6rioS;
7) normas gerais de licitação e contratação
etn todctS as modalidades, para a administraÇão pública, direta e_ indireta, induídas as
fundações in-stituídas e i"nantidas pelo Poder
Público, naS diversas esferas de governo, e
empresas sob o seu controle (Const. art. 22,
XXVII;
.
- ... . .
~

8) perda de mandato de Senador, pedido

de licença de incorporação de Senador às Forças Armadas;
- -91 esc(?lha de Ministro do Supr~mo Tribu~
nal Federal, dos Tribunais Superiores e de_ Governador de Territórlo, esCOlha: e d~tituição
de Procurador-Geral da República;
10) transferência temporária de Sede do
Governo Federal;
11) reQistros públicoS, organização- adminstrativa e judiciário dO Ministério Públicq
e Defensada Pública _da União e dos Territórios, organização judiciária do Ministér:o Públi~
co.e:dã Defensaria Pública do Distrito Feçl.eJal;
12) limites dos estados e do territóriO nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do
domínio da União;
13) desapropriação e inqUilinato;
14) criação, funcionamento e processo de
juizado de pequenas causas, assistência jurídica e defensaria pública, custas dos serviços
forenses;~ 15) matéria a que se refere o art. 96, __ (],
de Constituição Federal.
lll- propor, por projeto de resolução, a suspeitsão, no todo ou em parte, de leis declaradas inconstitucionais pelo Suprerric5Tribunal Federal;IV -opinar, em cumprimento a despacho
da Presidência, sobre as emendas apresentadas como de red.ação, nas condições previstas no parágrafo único do art. 258;
V- opinar sobre assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido,
em consulta, pelo Presidente, de oficio, ou por
deliberação do Plenário, ou por outra comissão;
VI- opinar sobre recursos interpostos às
deciSõeS da Presidência;
Vfl- opinar sobre OS requerimentos de VO·
to de censura, de aplauso ou semelhante, sal·
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vo quando o assunto possa interessar às rela-

ções exteriores do País.
§ 1o Quã.ndo a COmissão eni_itir pareCer
pela inconstitucionalidade e injuridkidade de
qual_quer proposição, s_erá esta considerada
.rejeitada e arquivada defiriitivameiite,por despacho do Presidente do "senaao.~ salvo, não
sendo unânime o parecer, recurso interposto
nos termos do art. 276.§ 2? Tr~tandp-se de inc:onsiitucli:>nalfdade parcial, a Coniissão poderá oferecer emenda corrigindo o vicio.
Art. 101 À Comissão de Educação compete opinar sobre proposições que versem sobre:
l) normas gerais sobre educação, cultura,
ensino e desportos. instituições_ educativas e
culturais, diretrizes e bens de educação nado·
nal, salário educação;
ll) diversãO-e espétãcUlos públicos, cria·
ç~s artistica.s, datas comemorati\:'aS e homenagens dvicas; -- -- - - - - -.
DI) formação e aperfeiçoamento de recur- _
sos humanos;
IV) comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, _outorga e renovação de concessão,
permissão e autorização para serViços de radiodifusão sonora e de_ sons e imagens;
VJ crfclÇõeS défitífitas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natu~
reza;-tran.sporte e utilização de materiais radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação- de tecnologia;
Vl) outros assuntos correlatas.
Art. 102. A C:omissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional compete emitir parecer sobre:
I) proposições referentes aos ates e relações internacionais e ao Ministério das Relações ExterioreS.
·
H) comércio exterior;
lU) índiçação-de nomes para chefes de missões diplomáticas de caráter permãnente junto~a governos estrangeiros e·das organizações
internacionais de que o Brasil faça parte;
IV) requerimentos de votos de cens1.:1ra, de
aplauso ou semelhante quando se refiram a
aContecimentOs ou ataS públicos intemaclo~
nais;
V) Forças Armadas de terra, mar, e ar, requisições militares, passagem de forças es·
trangeiras e sua permanência no território nacional, questõ_es de _fronteira e limites de_território nacional, espaçd aéreo e marítimo,_ declaração-de guerra e celebração de paz;
VI) assuntos referentes à OrganizaÇão da
Nações Unidas e entidã.des internacionáis de
qualquer natureza;
VIl) autorização para o Presidente ou VicePre&idente da República se ausentarem do terw
ritório nacional;
VIII) outrOs assuitt6s correlates.
Parágrafo único. A Comissão integrará,
por um de seus membros, as comissões enviadas pelo Senado, ao exterior, em _assuntos
pertinentes à política externa do País.
Art 103 A Comissão de Serviçõs de InfraEstrutura cOmpete opinar sobre matérias per~
tinentes a:
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§ 2~ Se a ComisSão não puder proferir o
I) transportes de terra, mar, obras públicas
em geral, minas, recursosgeológicos e hfd_riw
parecer no prazo, tê-lo-á prorrogado, por igual
cos e serviços de telecomunicação;
período, desde que o seu Presidente envie à
ll) outros assuntos correlatas.
_ Mesa, antes de seu término, comunicação esArts. 104 a 116 Suprimidos·:---CrltiÇque sefáJida nO Expediente e publicada
Art. 117. As Comissões temporárfãs
rrO ''Diário do Congresso Nacional". Poste·
compete_ o desempenho das atribuições que
rio(j?t'õiTogação sõpOderá ser concedida por
lhes forem expressamente deferidas.
prazo defermínado e mediante deliberação do
Arts. 118 a 122 SuprlmídOs.
Art 123. As ·comissões reunir-se-ão _nas

dependências do edifício do Senado Federal.

Senado._
§ 3'? --b prazo da corriissãO fica suspenSo

Relator, obedecido o disposto no §
artigo.
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deste_

§ 2• ................................................._ .... _ _ _
a) ...................................................................--...
b) .....................................- ........- ... - ...- ......_
3? Quando se tratar de proposição com
prazo determinado, a vista, desde que não atin·
gidos os últimos dez dias de sua tramitação,
poderá ser concedida por vinte e quatro horas.
§ 4•
§ 5•
§ 69

peló encerramento dd sessão legis1ativa, conti-

nuando a correr na sessão imediata, e rena·
Art. 124. ····························~·······""'''···.- .. ·~·-"--va-se pelo início de nova legislatura ou por
a) se ordinárias, nos dias e__ horários estabe- designação de novo relator.
leddos no início da sessão legislativa ordinária,
-§ 4 ~ -Será suspen~ 0 prazo da c~missão,
salvo deliberação em contrário;._
durante 0 período necessário ao cumprimento
b) se extraordinárias, mediante conyqcª-çãq
das disposições previstas nos itens li, lll, V e
especial para dia, horário e fim indicados, ob·
IX do art. 95-A
servandcrse, no que for aplicável, o disposto
§ 59 O PrazO da comissão, em qualquer
neste Regimento sobre a convocação de seshipótese, não· se suspende nos projetas sujei·
sões extraordinárias do _Sen_ado.
to-s a prazos de tramitação, Se faltar apenas
Parágrafo único. Em qualquer hipótese,
dez diaS para o tén'nino da tramitação da maw
--· - -·
a reunião de Comissão Permanente ou Tem- téria.
porária não poderá coincidir com o tempo
Art. 138. QUando a matéria for despachareservado à Ordem do Dia das sessões ordináda a mais de uma çomls~o e a primefra esgorias do Senado.
tar O prazo sem sobre ela se manifestar, poderá
Art. 125. As comiss_ões reunir-se:.ão com
ser diSpensado o seu pareCer, pOr deliberação
a presença, no mínimo, da maioria de seus
do Plenário, a requerimento de qualquer Senamembros.
dor.
Parágrafo único.- A pauta dos trabalhos da
Parágrafo único. Suprlmldo.
comissão será footda com antecedência míniArl 141. ..........................................---·--ma de 3 dias úteis, devendo ser distribuída
! - .............................................._,, _ _ __
aos titulares e suplentes mediante protocolo,
D - ....................................- ........_ __
salvo em caso de urgência.
a) ...................................._ _ __
Art. 126. As deJiberciÇões nas comissões
b) aos projetes de iniciativa do Presidente
serão tomadas pelo processo nominal e maioda República com tramitação_ urgente (Const.,
ria de votos, presente a maioria de seus mem·
art 64, § 1•).
bras.
c) aosprojetoSreferidos_noart. § te Nos
Art. 127. Suprindo.
casos do inciso 11, o prazo para a apresentação
Art. 128. As reuniõ_eS_serã_Q_ públicas, salde emendas contar-se-á a partir da publicação
vo os casos expressos neste Regimento ou
da matéria no Diário do Congresso Nado·
quando o deliberar a comissão.
nai. sendo de vinte_ dias para os projetas de
Art 132. AsComisSõesPermanenteseas
Código e de cinco dias para os demais pro~
Temporárias serão secretarTa"déis por funciojetos.
nários da Secretaria do_Senado e terão asses-§ 2•_ ......................................................................
soramento próprio, constitufdo de até três asArt. 143. .. ......................................................... ..
sessores, designados pelo respectivO Presi1)
dente, ouvida a assessoria~
2)
Parágrafo único.-- Ao Secféfá:Ifo da corriTs·
3) nos casos da alínea b do inciso 11, s_erá
são compete, além da redação das atas, a
fmal o pronunciamento, salvo recurso interorganização da pauta do dia e do protocolo
posfõ-por urri décimo dos -membros do Senados trabalhos com o seu andame_nto.
do no sentido de ser a em-enda submetida
Arl 134. .. .......................................- .................
aO Plerlário, sem discussã.O.
·
a) declaração de guerra ou celebração .de
4) ilos·C:aso da alínea c do inci~;o II, será
paz;
final o pronunciamento da Comiss,ão, salvo
b) trânsito ou permanência temporária de
recurso ínterj>ostO parã discussão e votação
forças estrangeiras no território nacional.
da proposição principaL
§ I• ....................................................... _ _
Art 145 e 146. Suprimidos.
§ 2• ...............................
-. 'M· -152..-_- Q _relatório deverá ser ofereêfdo
§ 3• ...............................- ...... ·
Art 136. Suprimido.
por escrito.
Art. 137. .. ............................................. ._._._"._......_.""
Art. 153. !-ido o relatório, desde que a
--maTOna -se manifeste de acordo com o RelatOr,
a) vinte dias para a Comissão de Con.Stl~
ele passará a constituir parecer.
§ }9 O pedido de vista do proCesS.o so~
tuição, Justiça e Cidadania;
b) ......................... ._... ~~ .... ·~""'""'~~=..........,..._ _ _ m~nte_poderá ser aceito por uma única vez
§ }9 Sobre as emendas. o prazo é de quin·
e pelo prazo máximo e improrrogável de cinco
dias, devendo ser formulado na oportunldade
ze dias, correndo em conjunto se tiver ·que
ser ouvida mais de uma comissão. em- que for conhecído o voto proferido pelo

--=====
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..................................................................._
...............- .......- - - - -..........._
··---..···--·····--··------·---···--

•> ...................................._..__,__....................
b) assiná-lo, uma vez. constituído parecer,
corri restrições ou pelas conclusões cu declarando-se vencidos.
§ 7• ................................................................- ...

ec ···-···-··---··-------..
----····--......................................_ .... ,_..,______.

§
§ g•

Art. 154. ..............- -......_ ........_ ......- ...........
a) .........................................................: ......... __
b) ............................,...._ ..____,_,__ .,,..._
c) ............................................. _ ..._ ......- - · d) ............................................,_.............- _..

-"> ............................................._............................
I) .....................................................................__
2) .........................................................- ........_ .....

3 J .........................---·--........................--4) ............................................................_ ............
§ 1.
§ 2•

§ -3~ ····--·--·-------..- - - - · - - § 4•

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

§ 5•

.............................- - - - - - - - - ·
A-Coi:riissão.'ao-se·mahifestar sobre
emendas, deverá reunir a matéria da proposição principal e das emendas com parecer
favorável num único texto, com os acré.scimçs
e alterações que visem ao seu aperfeiçoamen·§ 6~

to.
§ 7o A.s emendas com parecer o:mtrário
das comissões serão submetidas ao Plenário,
desde que a decisão do órgão técnico não
aiCaflCe unanimidade de votos. devendo esta
circunstànciã: -constar expressamente do parecer.
§ 8? Toda vez que a comissão concluir
o seu parecer com sugestão ou proposta que
envolva matéria de requerimento ou emenda,
fOrmalizará a proposição corresponde:tte.
Art. 155. - Suprimido.
- Art. 158.

Uma vez assinados pelO Presidente, pelo ·Relator e pelos demais membros
da comissão que participaram da deliberação,
os pareceres s_erão enviados Me_sa, juntamente com as emendas relatadas, declarações de votos e votos em separado.
Art. 159. Ospareceresserãolidosemple·
nário, publicados no Diário do Congre.Çso Nadona! e distribufdos em avulsos, após manifestação das comissões a que tenha sido despachada a matéria.

ª

Parágrafo único. ·······-·-·-----·~--Art. 160. .. ........... _ ..........______ , ......- ......
1- serâ despachado pelo presidente da comissão quando solicitar audiência de outra
comiss.ão, reunião conjunta com outra comis·
são ou diligência intema de qualquer natureza;
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[{ ..................--·--,---·

terá poderes de investigação próprios das au-

§ 19 No caso de convocação de Ministro
de Estado. será feita _komunícação ao PresídentedoSenado,quedeladaráconhec:ímento
ao Plenário.

toridade_s_judiciais, facultada a realizélçào d~
diligências que julgar necessárias, podendo
~:onvocar_Ministro de Estado~ tomar o depoimenta de qualquer autoridade, inquirir teste-

§ 2e Se a providência pedida não depender de deliberação do Plenário, será tom~da

munhas_, sob comprOmisso, ouvir os indicia.dos, requlsitar de órgão público inform~tções

independetemente da publicação do parecer.

ou documentos de qualquer natureza, bem

Art. 162. Osparecerespoderãoserprofe-

como requerer ao Tribunal de--Contas da
ridos oralmente, em plenário, por Relator de- União a realízação de inspeções e auditorias
signado pelo Presidente da Mesa:
que entender necessárias. _
__
a:) .........................................~"·--..--~~-- - _ § 1? No dia previamente designado, se
b) ............ .,...................................- - - - - não houver número para deliberar, a_Comisc} ....................~·····~...
_......_.~
são Parlamentar_ de _Inquérito poderá tomar
§ 19 Se, ao ser chamada a emitir parecer depoimento das testemunhas ou autoridades
nos casos do indso I e alíneas a, b, c :e :d:, convocadas, desde que estejam preserr:es o
do inciso II do art. 195, o Relator requerer Presidente e o Relator:
diligência, sendo esta deferida, o seu pronun§ 29 os- indiciados e testemunhas serão
ciamento dar-se-á em plenário após o cumpri- intimados de acordo com as preScríçôes estamenta do requerido.
be1ecidaS na legislação processual penal, apli§ 2~ Para emitir parecer oral em plenário
cando-se, no que couber, a mesma legislação,
o Relator terá o prazo máximo de trinta mi- na inquiriÇão de testemunhas e autoridades.
nutos:
_ Art. 175_. Ao término de seus trabalhos,
Art 164. Suprimido
a Conlissão Parlamentar de Inquérito enviará
Arl 167. .........................
~
à_ Mesa, para conhecimento do Pleniuio, seu
a} ....................................~ ...~.........----~.•-- relatório_e_condusões. _
b) .............................................. ._. . _
§ 19 AComissãopoderáconcluirseurelac::) .......................................... ~~
tório por projeto de resolução se o Senado
d) ...............·---········-.....· · - - · - · - - for competente para deliberar a respeito.
e) .............................,....,.
_,_ ___ § 29 Sendo diversos os fatos objeto de in·
Parágrafo único. A inobservância do cará- quérito, a Comissão dirá, em separado, sobre
ter secreto, confiden~i_al_QU reservado, cte do- cada um, podendo fazê-lo antes mesmo de
cumentos de interesse de qualquer comissão, finda a investigação dos demais.
sujeitará o infrator à pena de responsabilidade,
Art. 176. Suprimido.
apurada na forma da lei.
_ __
Art. 177. A Comissão Parlamentar de lnArt. 168. A criação de Comís_são_Parlaquérito erlcaminhar.fS:Uas conclusões, se for
mentar de Inquérito será feita mediante reque- o -caso, ao-Ministério Público, para que promorimento de um terço dos mern_b_rQs. dQ Senado va a resPohsabilidade cfvll ou criminal dos inFederal.
fratores.
§ I'~" O requerimento de criação da CoArt. 118. O prazo da Comissão Parlamenmlssão Parlamentar de Inquérito determinará tar de Inquérito poderá ser prorrogado, autoo fato a ser apurado, o número de mernbros, matiCamente, a reque-rimento de um terço dos
o prazo de duração da Comissão e o limite membfos do Semiâo, enviado à Mesa, lido
em plenário e publicado no "Diário do Condas despesas a serem realizadas.
§ 2 9 Recebido o requerimento, o presigresso Nacional", observado o disposto no
dente ordenará que seja numerado e_ publi- § 49 do art. 77.
_, -· .
...
- Art. 178-A Nos atas processuais, aplicarcada.
§ 3 9 O Senador só poderá integral· duas se-ão, subsidiariamente, as disposições do
Cõmissões Parlamentares de Inquérito, uma Código de Processo Penal.
como titular, outra como suplente.
Art. 179. .............. ~.. ~--~..·-·~~ .....__ ,...........
§ 4~ A Comissão terá- sUpleiltes~em-ná-:.
I-ordinárias, as realizadas de segunda a
mero igual à metade do número dos titulares
quinta-feira, às quátorze horas e trinta minutos
mais um, escolhidos no ato da designaçáo
e às sextas-feiras, às nove horas;
destes, obs~rvadas as normas constantes do
fi_ extraordinárias, as realizadas e 111 dia ou
arl 81.
horário diversos dos prefixados para as ordiArt. 169. Não se admitirá Comissão Parnárias;
fil-especiais, as realizadas para comemolamentar de Inquérito_sobre matéria pertinente:
ração -6\ihomenagens.
n •• ..._..._"'.............

a) ............... -·····---·-·-·-·-····..···-·"-

b) às atribuições do Poder Judiciário;
c)
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.........................................................................

Art 170. Na hipótese de auSência do Re!atar a qualquer ato do inquêrtto, poderá o
Presidente da ComiSSão designar-lhe subStituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Partidária ou Bloco Parlament.ar.
Arts. 171 e 172. Suprimidos.
Art 173. No exercício das suas atribuições, a Comissão Parlamentar de Inquérito

~ Parógralo único. _..............................,.._ ...........
a) .................... ::...........
b)
c} ............................

~"-

u . .: . . : . . .

. . . . . . . . . . . . ._

. . . . . . . ..

~--· ....··~··

d ) ...............................
~
Art. 180. A sessão ·ordinária terá_ início de
seQurrda a quinta-feira, às quatorze horas
trinta minutos e às sextas, às nove horas, pelo
relógio do plenário, presentes no recinto pelo
menos um vigésimo da composição do Senado, e terá a duração m4x:ima de quatro horas ·
n ..............................

......... .

·e

e trinta minutos, salvo prorrogação ou no taso
do disposto nos arts. 201 e 202.
§ 1"' Ao dedarar aberta a sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: "Sob a
prot~ção de Deus iniciamos nossos tral;talhos .
§ 2• .......... - ..................____________
§ 3•
§ 49

_ ......- . .

------

Em qualquer fase da sessão, estando
em plenário menos de um vi9ésimo da compusição da Casa, o Presiden:te suspenderá a
sessão, fazendo "acionar as campainhas durante dez minutos, e, se: ao fim desse pra2o
permanecer a inexistência de número, a :iessão será encerrada.
_ _ ____ _
§ s~ Do período do tempo da sessão des·
contar~se--ão as suspensões ocorridas.
Art. 181. A primeira parte da sessão que
terá a duração_ de urna hora, será detinada
à leitura do expediente e aos oradores inscritos
na forma do disposto no art. 1"
§ I~ ..................................................--..-·-~-~
a) ...................................................... _ _ _ _ _
b) .....................................................- ...._ .. __
c) .......................................................... _ __
d) .........................................._.
§ 2• .......- - - - - - · · · · - , - , .
Art. 183. O tempo que seguir à leitura do
expediente será destinado aos oradores da Hora do Expediente, podendo cada um dos inscritos usar da palavra pelo prazo de vinte minutos.
§ Jo .............................. _ _ _ _ _ .._,_
§ 2~ Se algum Senador, antes do término
da Hora do Expediente, solicitar da Mesa ins~
crição para manifestação de pesar, comemoração ou comunicação inadiável, explicação
pessoal ou justificação de proposição a apresentar, o Presidente lhe assegurará a palavra
na prorrogação,

--==

§§ 3'.a6' ~--:-·-·--~--·---

Art. 187. A Ordem do Dia terá início, impreteriveimente, ao término do tempo destinado à hora do Expediente, salvo prorrogação.
Art. 188. As matérias serão inclu_ídas _em
Orden1-.do Oia,_ a juizo do presidente, segundosua antigüidade e importância, observada a
seguinte seqúência:
I- matéria urgente de_ iniciativa çlq presi~
de;nte da_República, com prazo de tramitação
esgotado (Const., art. 64, § 29);
II- matéria em regime de urgência do art._
371, a;
UI- matéria preferenc:ia! constante do art.
195, incis_o_ll, segundo os prazos ali previstos;
IV- matéria em regime de urgência do art.
37l,b;
.
..
V- matéria ~m regime de urgência do art
371, c;
.
VI- matéria em tramitação normaL
§ 1' .....................................................................
a) ............................................................................
b) ................................................................_ ....... ..
c) ........................................................._ .................
§ 2~ ...........:.... ,n.......,.•. _,_,.•~--.......__ , ___ _
§ 39 NOS grupos dos incisos III e vr. obedecido o disposto no § 1~ deste artigo, obserM
var-se--â a seguinte seqüência:
a) ....................................................................- .....

1 ) ............................................................................
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2) ............................................,.•. .,......,...,___,___

ou çia sessão legislativa, quando o fato deva

b) ....................................~... ~........~.....---·--~ocorrer em -período de recesso do Congresso,
1 ) ..........................................~-···.ou_nos dez dias que se seguirem à ínstalação
2 ) ............................................._.....~..••.......,___ .- dã-Se~_g_le_gislatiVã st.~õSei:jüenté;
3) suprimido
c) de projeto d_e decreto legislativo refe-
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os _incidentes, debates, declarações da presidência, listas_ d~_ presença e chamada, texto
das matérias lidas ou votadas e os discursos,
a qual constará, salvo se secreta, do Diário
do CongressO Nacional, que será publicado
diariamente, durante as sessões legislativas ordinàrias e extraordinárias, e_ eventualmente,
nos p~Jiçdos de receS§O, sernEr~ que h<?uv~r
matéria para publicação.

4) suprimido
rente a tratado, convênio ou acordo internac) .......................................................
__dona!, se faltarem dez. dias, ou menos, para
1 ) ................................................. ~-·~---....·- o término dq praz.o no qual o BrasH d_e\o'a_mani:2) ........................... ~ ..................~-..
. [eâtar-_se s_ohre o ato em apreço;_
§ j• ........................................................... _ _
3) suprimido
d) de projetas com prazo se faltarem dez
4) suprimido
dias para o término da tramitação.
§ 2~ Quando o discursq_,_ r«<;_q!JjSjtado para
§ 4 9 ..................................... ~._........, ..~._...- ........=Ear..ágrafo UniCo. Nas hipóteses das alíneas
revisão, não for restituído_ à Taquigrafia até
a) .........................................._...._....._._.... .,.,.......".._
c) e d) do inciso H, o projeto emendadovolta- às dezoito horas_ do dia seguinte, deixará de
b) .................................____ . .,
~
rá à Ordem do Dia da segunda sessão ordí- ser induído na ata da s_essão respectiva, onde
1) ................................................................."""""'""''~---náda subseqüente, salvo se .o encerramento figurará nota explicativa a respeito, no lugar
a ele correspondente.
2) .............................................,.......~..,..,••••.,....,..._~_ ~da_.dlscussão se der no penúltimo dia do prazo
3 ) ............................................ ;~"'"'"".;.;"-._....._......~ ou_.da.ses_sãoJ~gislativa, caso em que a matéria
§ 3• ·--·--------···-·--·-·--·
4) ..........................................~......
. .. terá a mesma tramitação prevista para o caso
Art. 226. J:: permitido ao senador e_nví8r
5) ...................................................................._... do.M..37U>~.
~ [1e~_a, eara publicação no Diário do CongreSso Nacional e inclusão nos Anais, o -dis-§ 5 9 ....................... "~·-·~..........
__
$:)_ Da Oispensa da hÕra d~ ExP~diente ou
9
§ 6 ... " ..................................................... _ _ _ _ @ orae·rn. __ d.o Dia,_
curso que deseje proferir na sessão, dispensada a sua leitura.
Art 192. ···························-···"·--ArC-197. Em casos excepcionais, assim
Parágrafo único. Nenhuma_ matéria podeAit. 234. ............------------···----·considerados pela Mesa, e nos sessenta dias
!-Propostas de emenda à Constituição;
rá ser incluída em Ordem do Dia sem que que precedem as eleições gerais, poderão ser
II- Projetas;
tenha sido efetivamente publicada no Diário dispensados, ouvidas as líderanças, os períoIII- Requerimentos;
do Congresso Nacional e em avulsos com, dos correspondenteS à hora do Expediente
- -- N -Indicações;
no mínimo, dez dias de antece_dência.
ou à Ordem do Dia.
V- Pareceres;
Art 192-A Salvo em ca_sos especiais, asArt. 199. Esgotada a Ordem do Dia, o
VI-Emendas.
sim considerados pela presidência, das Ortempo
que
restar
para
o
término
da
sessão
dens do Dia das sessões.ordiná!ia.s_das segunArL 235.. ·······-········-----da
será
destinado
preferencialmente
ao
uso
a) projetas de lei, referentes a matéria da
das e sextas-feiras não constarão matérias em
palavra pelas lideranças e1 havendo tempo, COmpetência do CongressO Nacional, com
fase de votação.
sanção do presidente da República;
Parágrafo único. O princiPio estabelecido pelos oradores inscritos, na forma do disposto
b) projetes de decreto legislativo, referenneste artigo aplica-se, ainda, às matêrias que noart19.
Ar!. 20L
tes a matéria da competência exclusiva do
tiverem suas d.iscussõe_s_ encerrada nas sesParágrafo único.- sui:)-rirriido.
Congresso Nacional;
_
_
sões ordinárias das_segundas e sextas~feiras.
c). :.~ ......................................................................
Art. 21 O. A sessão extrao{di_nária, convoArt. 192--B _ Somente poderão ser submetidas à deliberação _do plenário, em cada ses- cada de ofício pelo presidente ou por delibeArt 238. ·--·------···-··-······--··--·---~
I-_ dependente de decisão da Mesa,_ requesão legislativa, as proposições protocoladas ração do Senado, terá. o mesmo rito e duração
rimento de· informação a ministro de Estado
junto à Secretaria-Geral da Mesa até a data da ordinária.
(Const, àrt, 50, § 2°);
de trinta de novembro.
Parágtafo único. .. ................~ ...."'.....------..---·
n-. :. .__ dePendentes de de5picli0do presiCfen- Parágrafo único. Ficam reSsalvadas do
disposto neste artigo, as matérias da compeArt. 211. Em sessão extraordináriª, só h a·
te:
a) de pUblicação de ·informações ofic:iàls
tência privativa do Senado Federal relaciona-_ verá oradores antes da Ordem do Dia, caso
no Diário do Congresso Naclon~l;
das no art 52 da Consfltu!Ção e, em casos não haja núrilero para as de!iberações.b) de esclareCimento sobre ataS- da admiexcepcionais, até três matérias, por deciSão
Art. 212. O presidente prefiXará dia, horáda presidência e consenso_da.s liderÇJn_ças.
rio e_ Ordem do Dia para a sessão extraor- nistração interna do Senado;
Art. 193. .......................".......___
dinária, dando~os a conhecer, previainenfe, ao
·c) de retirada de indicaÇão ou ~querimeh
to;
§ }9 ...................................... , ....... , ......... ~.. ·~--·---~" __ Senado, em sessão ou através de qualquer
d) de reconstituição de proposição.
§ 2~ Nos avulsos da Ordem do Dia dev~
melo de comunicação.
m-depeildentes de vOtaçãõ--cõln -ã-pi'erão constar:
Par;igrafo único. ... :..... ,......................... ~.......... .
a) os projetas em fase de recebimento de
Art. 215. .. ......~~-------.-----·--· -?ença, no niínimo, de üin décimo da compoemendas perante a Mesa ou comissão;
Parágrafo único. O presidente poderá adsição do Sen.ado:
a) de licença para tratamento de saúde;
b) os projetas em fase de apresentação do mitir na sessão, a seu juízo, a presença dos
b) de prorrogação do tempo da sessão;
servidores que julgue necessários.
recurso a que se refere o § 3° do art. 95-B;
c) as proposições que deverão figurar em
Art. 220. .............................. ~--····----··....- ...... _ c) de homenagem de pesar, inclusív~ levantamento_da sessão.
Ordem do Dia nas três se.s.s_õ_g$ QIT!inárias seI - ..........~-......~............. ~.. ...-.......,-.---~--Parágrafo único. suprimid<:).
guintes.
a) .......,... ~ ............................................- - - - § 39 Nos dados referidos no parágrafo anb) ..................................,..__,........,_,_______ ,._.......... ..
Art. 2_3_9. Os requerimentos--ae -informações estão s.ujeitos às· seguintes_normas:
terior, haverá indicação expressa dos prazos,
c) perdademandatoou§!LSPensãodeimu~
1- serão admissíveis para esclarecimento
número de dias transcorridos e, no caSo da nidad~s de s_enador dura_nte o estado de sítio;
O:e-qualquer assunto submetido à apreciação
d) escolha de chefe de missão diplomática
alínea a, da comissão que deverá receber _as
do Senado ou .atinente a sua competência fis-emendas.
de ~aráter permanente;
calizadora;_
-Art. 195. ......................... ~......._....~..~~-...---·----e)- requerimento_ para realização de sessão
II- não poderão conter pedido de proviI - ....................................................................._--.·~- ~.creta (art. 214).
dência, consv]ta, sugestão, conselho ou inter11- .................................,..~·~-.
11- -----··----·····-----·-·····--··--·-·····:...
roga_ção~Sobre PrOpóS_itó.S da autOridade a
a) ..........................................................._ .._ ..~ . _§ I' ................................................................_ ...
quem se dirija;
b) de projeto de lei ânua ou que tenha por
§ 2 9 ........... ., ...,._ •.,..~------------·-·--·
m-lidos no Expediente, serão despachafirn prorrogar prazo de lei, se faltarem dez d_i~s..
Art. 224. Será elaborada ata circunstan~
dOs à -MeSa Çlara deCisão;
-·
- ·
ou menos, para o término de sua vigência dada de cada sess~o. contendo, entre outros,
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IV- se deferidos~ serão solicitadas, ao ministro de Estado competente, as informações
requeridas. ficandO_iõtefroniplda a tramitação
da matéria que se-pretenda esclarecer. Se indeferido, irá ao an:j:UiVO, feita comunicação ao

b) a projeto de decreto legislativo referente
a presta-ção de contas do presidente da República;
c)"aõsr-prõjetos mendonadàs'no art. 95-B,
quando houver interposição de recurso;
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membros, totalizando, pelo menos, a maioria
da sua composição.
.
Art. 270. '"""""'"""""""'""""'""'--""'"""""
I) ...........................- - - - - - - - - - - -

a} as propostas de emenda à Cons~tuiç_ª-o;
b} os projetas de lei da Câmara;
c} os projetas de_lei do SenadO~_
_ _
V-as informaÇõe!S recebidas, quando se_ parecer favorável, quanto ao mérito, das ccd} os projetas de decreto legislativo, caÕ'l:
destinarem à elucidação de matéria pertinente missões;
especificação da Casa d~ .origem;
a proposição em c_u_r:_s_p no Senado, serão ine) ao projeto, em turno único, ··que obtiver
e) os projetas de resolução;
corporadas ao respectivo processo.
parecer contrário, quanto ao mérito, das co§ 19 Ao fim de Ji"ihta dias, quando não
missõeS, desde_ que admitído recurso para sua
O os requerimentos;
g) as indicações;
hajam sido prestadas as informações, o Sena- tramitação.
h) os parecei~s. -: _ _ =
lll- ............................................."~········-~·······~·-~do reunir-se-á_, dentro_d!'l setenta_e duas horas,
11) as emendas-serão numeradas:
cã:4a,para declarar a ocorrência do fato e a dotar
a) ..................._..,.,........,... _ ....--·········--......;".,....
as providências decorr~ntes do disposto no
1) .......................-.,.....------·----·-····---···---- turno, pela ordein dos ~rtigos da proposição
§ 2? do art. 50 da Cons"tituição.
2 _l_ .............. ,........ ,............
emendada, guardada a seqüência de.t_erminada pefa sua natureza, a saber: supressivas,
§ 29 Aplicam,;se, no qU:e COI.Jber, as dispo3) ............................... _...............-~.;..._~~-.......~.,
substitutivas, modificativas e aditivas;
sições_ do parágrafo anterior ao caso de forne4) ................" ......
liO ............................................................._._
dmento de informaçõeS falsas.
b)_ ......................--····-·----...... ,. .........~---.....--.
Art. 252.__ __ Se houver mais de um parecer,
I) requerimento que diga respeito à mdeIV) as emei1das da Câmara Serão anexadas
ao processo do projeto primitivo e tramitarão
de conclusões discordantes, s.obre a mesma
nação das matérias da Ordem do Di.a ou a
matéria, a ser submetido ao plenário, proce-_ proposição dela constante;
com o número deste.
2) emenda a projeto em turno suplemender-se-á de acordo com a norma esta._belecida
§ I' .............................
§ ~ Nas _publio::ações referentes aos pro-.
no parágrafo único do art. 250.
tar, ao afiUhciar-se a sua discussão~
Art. 253. - - - - - - - - - c) ........................~--.--···.................... jetos em revisão, mencionar-se-<], entr~ parên~
a) ..........................................:--:---,-:
1) '"" .....................- ............... ____ ..___ .. teses, o rliím'éi-õ ila Casa de origem, erri segui~
b) em sentido c:.ontrário à proposição
2) ........... :...::. .........." .. -·------------- da ao que lhe cOUber· Ílq Senado.,
§ 3<> Ao nÕmeio corres-pondente a cadaquando se trate de proposta de emenda à
~ d) _ .................................~....-......--.-.- -..... ~----erriertaa
COnliSSão acrescentar-se-ão as iniConstituição, projeto de lei ou d_e resolução;
1) adiamento de discussão ou vota_ção;
ciaiS desta~
c) ................. --~--·
_.,.._..,.,..____
2) _encerramento d~ discussão;
·
§ .tJ.o A ·emenda -qUe substit~fr fDtegrald) que importe aumento Qa_despesa pre3) dispensa de discussão; -vista (Const, art. 63):---4) 1o1otaçã.o por determinado processo;
mente o projeto terá, em seguida ao _número,
entre parênteses, a indicação ·~substitutivo".
I) nos projetas de inidatiYa do presidente
5) votação em globo ou parcelada;
§ 59- SuprimidO.
da República, ressalvado o disposto no art.
6) destaque de dispositivo ou emenda para
-Art. 212: A votaÇãO de apoiamento não
166, §§ 3? e 4? da Constitl!iç_â:o;
aprovação, rejeição, votação em separado ou
será- encaminhada, salvo se algum senador
2) nos projetes sobre organização dos serconstituição de proposição autónoma;
pedir a palavra para combatê:lo, caso em que
viços adminiStratiVos do Senado Federal, dos
7) _r~tirada de proposição çonstante da Oro encaminhamento ficará adStrito a um senaT ribunais Federais e di:> Ministério_ Público
dem do Dia.
do{ de cad~ partidO ou bloco parlamentar.
(Con•l, art. 63, lQ.
~
e) ...................................
_.~--·
Parágrafo Ú!licÕ.' o· qu'?tum-pãi-a· aProvaArt. 254. Às Comissões é admitido afere1 ) ............_.. ~.......... ""'.."''~-------··--··--·--------·-""'"cer subemendas as quais não poderão c:onter
2) ...................................................."..........________ __
çãO-do apoiamento é d~_ um décffnó-da c:.om~
posição do Senado.
matéria estranha à das respectivas emendas.
3) ,:;;J,lprimido.
Parágrafo único, suprimido.
f) ................................,........" ..---·-·--~----.......-.,...
Arl 276. """""•"'"""'"'-~-----·-·1) de decisão da Mesa, no caso do art. 238,
Art. 255. A emenda não_ a,dotada pela coArt. 262. -·AS proposições, salvo os requeI·
missão (art. 143, !), poderá ser renovada em . rirnentos, devem ser acompanhadas dejustifi2) de decisão do presidente, nos casos dos
o::ação oral ou escrita, observado o disposto
plenário, selvo se un.ãoirne 9 parecer pela rejeino parágrafo único do art. 256.
artS: 237 e 238, II;
.. .
.. ~· ~
ção.
3) de deliberação de Comfssão;na forma
Art. 256. NeiJ.lJJdrn.Çi eme_nda será aceita
.a} suprimido. _
do art. 95-B;
·
sem que o autor a_t_enhajustificado por eScrltq
b) suprimido.
·4) de deliberação do plenário, nos demais
ou oralmente.
Parágrafo único. ................., ...,........................ .
casos._
Parágrafo único._ 6, justíficação oral de
ArL 264. _As- ffiatérias cÔnstantes de pioemenda em plenária deverá ser feita no prazo jeto de lei rejéitado somente poderão ser objeArt. 277. ....................·'""·'·'·"""--·-·---·Parágrafo único. Quando se tratar de _rede que seu autor dispuser para falar no Expe- to de novo projeto, na mesma s~o legislaquerimento, só serão submetidos à apreciati\!.a_, mediante proposta da maioria absoluta
diente da sessão,:_: .. _
çãocdÇlS comi~ões.os s~guintes:
Art. 257. Suprimido.
dos membros do Senaâo (Const., arl 67).
1) de voto da censura, de aplauso ou seme-----Art.--25-B:-- -~~-~;.;;.-.;.-.;..;.:""~~~~-~ - __ Art_, _266._ --~Q prQj#O __QI,J r_eql!~IJ!"l!~!'l-~--~~
lhafite-(iut.-24.5); ·
·- --autOria individual de senador, salvo requeri~
Parágrafo únk(). _Qüandó houver dúvidas
meri:to de licença e de autorkação para o de2) de sobrestamento do estudo de proposobre se a emenda" apiesentada_como de resição (art. 370, parágrafo _único).
dação atinge a substânda d_a proposição, ou- sempenho de missão, só será lido quando
Art. 278. Quando os projetas receberem
vir-se-á a Comis$ã§Qe COnstituição, Justiça presente seu autor.
e Cidadania.
___
.
· ·Art. 267. Consider.a-se autor da proposipareceres contrários, quanto ao mérito, serão
tidos corno rejeitados e arquivados definitiva~
Art. 259. _ ·-----..,..,-------~~·,___;- çãóoSeu"):)rimeiro.signatárioquandoaConstimente, salvo recurso de um décimo dos mem1- perante a comissão, quando se tratar tUtçacfOu este regimento não eXIja, para a sua:
bros ,do Senado no sentido de sua tramitaç:ã_o.
de emenda apresentada de ac:ordo com o dis- . apresentação, número determinado de subscritores, não se- considerando, neste último
Parágrafo único. A comuniçação do arquiposto no art. 141;
vamento será feita pelo presidente, em plenáU- perante a M~. no prazo de cinc:o ses- caso, assinaturas de apoiamento.
sões ordinárias, quando se tratar d~ emenda:
Art. 269c .c:.. - ..---·----·----·-·-·-. rio, pOdendo _o recurso ser apresentado no
a) a projeto de_ alteração ou refonna _do
Pa,rágrafo único. A proposição de comis- . pràzo de quarenta e o_ito horas contado da
comunicação.
Regimento Interno;
são de:ve ser assiqada pelo _seu presidente e
plenário.

d) a_o p_rojeto, em turno único, qUe obtiver

em
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Art. 279. A deliberação do Senado será:

--==--

I) .............______
a)
----·----·-·--~~

Art. 307. ---·---·---~·-···--:~---·
Parágrafo único. A díspensa da discussáb

deverá ser requerida ao ser anunciada a ma.léria.
c) ........- - - - - - - - - -~
SE(;:ÃO IV
11) ··············--·---·-··

b) ················-···--·-

a) projeto;
b) ...........------·--·

Da Proposição Emendada

- --Art. .308. Lidos os pareceres das comis-

c) .........................____ --..........,.._..._........._...,_~-- sões sobre as proposições, em turno único,

1 ) ............_.____
...___e distribuídos em awJsos, abrir-se-á o prazo
2) publicação de documento no DiáriO do de cinco sessões ordinárias para apresentação
Congresso Nacional para transcrição nos de emend~sL findo _o qual a matéria, se emen<\nais;
dada, voltará às comissões para exame.
3) inclusão em Ordem dO Dia de matéria Parágrafo único. Não sendo emendada, a
que não tenha recebido parecer no prazo regf- proposição estará em condições de figurar em
mental (art. 195, I);
Ordem do Dia, obedecido o interstício regimental.
4) audiência de cornlss.êlo que não tenha
Art. 309. -----···~----·--·-··---···
oferecido parecer no prazo regimental (art.
Parágrafo úo[c_Q. Suprimido.
138, parágrafo único);
Art. 310. A discussão, salvo nos projetas
5} diSpensa de parecer da cOmissão que em regime de urgência, poderá ser adiada,
haja ~sgotado o pra.ro a ela destinado (art. mediante _deliberação do plenário, a requeri138, caput);
mento qe qualquer senador ou comissão, para
6) constituição de Comissão Temp-orária;
os seguintes fins:
7) voto de censura, de aplauso ou seme~
lhante (art. 245);
8) tramitação em conjunto, de projetas, rec)···············-·····--gulando a mesma matéria (art. 2_82):
d) ··········~······-····--·--·--·----·
..,) ....•.... :.::: ,.,
·9) compai'ecimento de ministro de Estado
--§ 19 O adlameilto p-revisio na él)íflea c--não
ao plenário;
1O) retirada de proposição não constante poderá ser superior a trinta dias, só poderá
ser renovado uma vez, por prazo não superior
da Ordem do Dia (art. 280, § 2?, "b'', 2};
11) reabertura da discussão de matéria não ao primeiro, não pOdendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o período da sessão legisconstante da Ordem do Dia;
lativa.
12) Sobrestamento do estudo de proposi~§_2_~ Não se admitirá requerimento de auçãtr,
diência de comiSsãó ou de outro órgáo que
13) suprimido.
rtão tenha competência regifne~tar ou legaJ
III) .......·-··-······-·pará Se manifeStar sobre a ri18têr1ci.
Parágrafo único. Ao ser anunciado o re§- 30 o req-uerimehto PreviStO na alínea b
querimento constante do item 3 da alínea c semente poderá ser recebido quando:
do inciso li, será dada a palavra ad presidente
a) a superveniêhcia_de fatO noyO possa jusda comissão eni que se ãche 0 projeto para tificar a alteraçâo do parecer proferido;
se manifestar sobre a providência requerida.
b) houver omissão ou en'gãrid manifesto
Art. 282. Havendo, em curso- no Senado, no parecer;
c) a própria tomissâo; pela mai6da'de seus
dois ou_ mais projetos regulando a mesma niatéria, é licito promover sua tramitação em con~ membros, julgue necessário 0 reexame.
junto, mediante deliberação do plenário, a re§ 4~ o requerimento previsto nas alíneas
querimento de qualquer comissão ou sena:. a, b e c será apresentado e Vota'do ao se anun~
dor.
ciar a matéria e o das alínMs d e e. em qual~
Art. 294. As propostçôes em curso- n-o Se- quer fase da discussão.
nado são subordinadas, _em sua apreciação;
§ 5o Quando, para- a rn·esma pi'opbsição,
a um único turno de discussão e votação, salvo forem apresentados dois o:u-mais requerimenproposta de emenda à Constituição.
to$ previstos na alínea c, será votado, em pri~
Parágrafo único; Havendo substitutivo in- meiro lugar, 0 de praZo mais longo.
tegra1, aprovado pelo plenário no turno único,
§- 6" Não havendo número para votação
o projeto será submetido a turno suplementar. do requerimento, ficará este prejudicado.
Art. 295. Cada turno é constituído de disArt. 311. Suprimido.
cussão e votação.
Arts. 296-a 302. 'Suprimid()s.
Art. 312. É.de quarenta e oito horas o inArt. 304. Anunciada ã -matéria, será dada terstício entre a dísfrlbuição de avulsos dos
a palavra aos oradores para a discassão.
pareceres da§ _comissões e o início da discus~
Art. 306. .........·-~··-----·····..-.-·-··~·---=:_são_ ou votação correspon~dente.
a) ....................................
---1) s_uprtmido.
b) por deliberação do plenário, a requeri~
2) suptimid'?.
menta de qualquer senador, quando já houveArts...314 e 3~5. Suprimidos.
rem falado, pelo rrienos, três senadofes a favor
Art. 31_6. _ SemprE que for aproVado subse três contra.
titutivo integral a projeto de lei, de decreto
1) suprimido.
legislativo ou de resolução em turno único,
2) suprimido.
será- ele subrnetido.a turno suplementar.

:~

············===
..

.:.:_··--=--...::::
--..--···-
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-§ 19 Nos projetos sujeitoS a prazo de tra~
mitação, o turno suplementar realizar~se~á
quarenta e Oito horas_--ãpós "a aprovação do
substitutivo, se faltarem oito dias, ou menos,
para o término do referidO prazo.
§ 2? Poderão ser oferecidas emendas no
turno suplementar, por ocasião da discussão
da matéria, vedada a apresentação de novo
substitutivo integral.
Art. 322. As deliberaçóes do Senado serão tomadas para maioria de votos, presente
a maioria absoluta dos seus membros (Const,
art. 4 7), salvo nos seguintes casos, em qUe
serão:
1- por voto favorável de- dois terços da
composição da Casa:
_
--a) sentença condenatófí.?j nos casos previstO$ nos incisos I e 11 do art. 52 da Constituição;
_
b) frxaçâo de alíquotâs máximas nas operaçõe:s lhternaS, para--resolver conflito específico que envolva interesse de estados e do
DiStrito Fedefcil (Consl, art. 155, § 2°, V, b).
c) susperisão de imunidade de senadores,
durante o estado de sítio (Const., art. 53, §
7•).
•.
·..
-· l i - por voto favqrável de três quicytos da
composição dà Casa, proposta de emenda
.~ConstltuiçáO-(Const., art. 60•. § 2~) . . _ --~
lll- por voto favorável da maioria absoluta
da composição da Casa:
a) projeto de lei complementar (Const., art
69);
b) exoneração, de ofício, do procuradorgeral da República, antes do término de se_u
mandato (Const., art. 52, XI);
t::) perda de mandato de senador, nos casos previstos no art 55, § 20, da Constituição;
d) aprovação de nome ind.ica~o para. mi~
nistro do Supremo Tribunal Federal (Const,
art. 101, parágrafo Unlco) ê para procuradôrgeral da Repúb!tca (Cc:inst, ait. 128, § 19 ); e) aprovação de ato do Presidente daRepública que decretar o estado de_ defesa
(Const., art. 136, § 49);
O autorização- ao presidente da República
para decretar o estado de sítio (Const, art.
137, parágrafo único);
'
g) estabelecimento de alíquotas aplicáveis
às opetações e prestações Interestaduais e de
exportações (C6nst., art. ·155, § 2~. N);
h) estabelecimento de alíquotas mínimas
nas operaçõeS internas (Cohst art. 155, § 2~.
V, a);
i) autorização de operaçóes de crédito que
excedam o moõtante das despesas de capital,
mediante créditos suplementares ou especiais
específicos (Const., arl 167, Ui);
N- por votO favorável de dois quintos da
composição da Casa, aprovação da nã9"renovação da concess_ão ou pe®issão para o serviço de radiofusão sonora e de sons e imagens
(Const., art. 223, §"2'•);
· ·· ·
V~ por maiOria-de votos, presentes Um décimo dos senadore_s~ nos requerimentos compreendidos nO iricisO Hdo art. 238.
Parágrafo único._ .................---·--·--

Art. 325 ............................-·--··-----·a) ··················----··----···-~·····
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Art. 343. Ammdada a· votação de qualquer ma:téría, élídto aó sen-ador usar da palaVra por cinco minutos para encaminhá-la.

1) exoneração, de ofício, do ProcuradorGeral da República, (Const.: ar( 52, XI);
2) perda de mandat_o de s_enador, nos ca~
ses previstos no art. 55, § 29 , da ConstitutçáO;
3) prisão de senador e autorização da for-

e- fOrmalidades regimentais salvo pareceres,

cópias da proposição principaL

--""" 345.

inafiançável (Const., art. 53,~§ 3~);
·
4) suspensão _das imunidades de senador
durante o estado de sítio (Const, art. 53, §
7•);

5) escolha de auto_ridades;

Art. 372. A urgência dispensa, durahfe toda a tramitação da matéria, interstícios, prazos
quorum para deliberação e distribuição de

mação da culpa, no caso de flagrante de crime

b) ........................- - - - - - -

Abril de 1989

.:_de senador, solicitando de órgão estranhõ ao Senado a remessa de documentos;
~
· • ou senador, soI'.
.
·--- · .:. ::..,d
. .-- e Co
_ m1ssao
JCJtando m-

e) ............................................................._ _ _~_ forrfiàçoeS-Oficíaís; --

Parágrafo únko. Suprimido:
Art. 327. ....................~····~··m•I - ................... ~.. ~........~~~··'""'''""""'""'c~~n-o voto dos líderes (epresentará o de
seus liderados presentes, permitida a declaração de voto em documento escrito a _ser
encaminhado à Mesa para publicação;_
m~se for requerida verificaçãO da votação,
será ela repetida pelo processo nOmin_al;
IV- o requerimentO de verificação de votação só será admissível se apoiado por três
senadores;

V- procedida a verificação de votação e
constatada a _existência de_ número não _será
permitida nova verificação ant~s da decurso
de uma hoTa;_
VI- não será admitido requerimento deverificação se a Presjdénda_já bquyer anunciado
, a matéria seg.uin~e;
VII- antes de. anunciado_ o resultado, será
lícito tomar .o voto do Senador que penetrar
no recinto após a votação;
Vlll-verificada a farta-de quOriiiri, o presidente suspenderá a sessão, fazendo acionar_
as _campainhas durante dez minutos, após oque esta será r,~berta, procedendo-se nova
votação;
IX- confirmada a falta de número, ficará
adiada ~votação, que será reiniciada ao voltar
a matéria à deliberação do Plenário;
X-se, ao processar-se a verificação, orequerente não estiver presente ou deixar de
votar, considerar-se-á coma· tendo dela ~
sistido;
XI- considerar-se-á como requerida verificação qualquer dúvida levantada, durante a
votação, sobre a __ existência de quorum.

.............................; ........................ ..... ;......................... _
~

........................... ..<............................................................. -

Art 332.

Os votos em branco e as abstenverificadas nas votaçóes serão computados para efeito de quorum.
Parágrafo único. Suprimido.
Art 333r --SuPTimida.
Arl 334. Terminada a apuração, o presidente proclamará o resultado da votação, especificando os votos favoráveis, contrários, em
brancos, nulos e as abstenções.
•
Art.. 335. A vOtação iealizar-se-á imediatamente após a discussão, se este Regimento
não dispuser noutro sentida.
~s_

1) Suprimido.
2) SUPrírõido.
""""""'""""""""""""""'"""'"""""""""'"""""""'""--

-

·

- :..::de Comissão ou senador, solicitando a
ç)i.JbliCaÇão;-no- ''Diário do Congresso Nadona!", de informações oficiais;
;:;::-:_9-e destaqu~ d~_Qisposição ou emenda
Parágrafo único. O encaminhamento de
votação de requerimento é limitado ao signatário e a um representante de cada partído
óUblOCo parlamentar, salvo nas hOmenagens
"de pesar.
Ari. 350. "'''''''"""''"''""""'""''""""'"-"""""'
§ 1o O -reqmirimerito deverá ser apresentado e votado como preliminar ao ser anundáda -a niatéria.
§ 29 · Náo 1-\avendo número para a votação, _ó requerimento ficará sobres~q.
_Art. 351.' -PrOclamado -o-r_ésultado·da votação, é líCito aô senador ·encaminhar à- Mesa,
para publicação, declaração de voto.
Parágrafo único. Não haverá· declaração
de voto se a deliberação for secreta,_nãp se
completar por falta de númer_p .OJJ se não for
SUSCetível de encaminhamento. ·
Ari. 352. •...................................... ,.................
Parágrafo Unico. _'A redação dos_ proJetas
de lei da Cãmara .._destinaçlos_ à .sanç.3o-.será
dispensada, salvo .se .houv.er yicio. de_ linguagem, defeito ou_ erro manifest9 a corrigir. _ .
Art. 353. É privativo da .comissão para "o
estudo da matéria, redigir o vencido noS casos
.de:
I - ...........................................................................
](-proposta da emenda à Coristituíçãõ;

111- ...................................................................... ..
Art. 354. Nos projetes da Câmara emendados pelo Seriado, a redação·finallímitar-se-â
às emendas, destacadamente, não as incorporando ao texto da proposição.
.................... _ •• , ...... : ..................... ; .............. ;o. .................

Art. 367. Ao final da legislatura serão arquivadas todas as proposições em tramitação
no Senado, exceto as originárias da Câmara
ou por ela revisadase_as com parecer favorável
das comissões.
Arl 368. SerãO, ainda, automaticamente
arquivadas as proposições que se-encontrem
em tramitação há duas legislaturas.
Parágrafo_ único. A proposição arquivada,
nos termos deste e do artigo anterior, não
poderá ser desarquivada.

-·-··--··---......,.........................

-~-

Art. 378. No encaminhamento da votação de requerimento de urgência, poderão
usar da palavra, pelo prazo de cinco minutos,
um dos signatários e um representante de cada partido ou de bloco parlamentar; quando
se tratar de requerimento de autoria de comissão, poderão usar da palavra o seu presidente
o relator.da matéria para a qual foí a urgência
requerida.
. Ari. 381.
· I - imediatamente, nas hipóteses do art.
-371, ae b, podendo o relator solicitar j:>razo
não excedente a duas hon;,s.
11- .........................................................................
§ ]• """""""""""""""""""""""""""""""""""
§ 2° O parecer será oral nos ocasos do art.

371, a e b, e, por motivo jUStificadO, na hipOtese
do art: 371, c.
§ 3o Supriiiildo.

. . .Ari.. . . 383. . ...........
. :. . . . .-.........................
. . . . . ----·-·-....
;-;,;;-,;,;;:.~:;

c------~-

1- nos casos do art. 371, a e b, os pareceres serão proferidos imediatamente, por relator designado pelo presidente; O qual poderá
pedir o prazo previsto no art. 381, I;
11- '""""""'"'":............,:.: .... :...................

--=-.

Art. 385. O turno suplementar· de "rilâté{ia.
·em· regime de urgência será realizado imediatamente após a aprovação, em tUrno úhico,
âo substitUtiVo~-pàdendõ ser coriée""dido"O prazo -de_ vinte e quatro horas para a redação
do vencido, quando houver.

Art 388. São consideradas em regime de
urgência, independentemente de requerirriénto:
1 - ....................................................:....~-~
à) ãútoritar o presidente da República a
declarar guerra, a celePrar a paz, a permitir
que forç_as estra_ftgeira~ transitem pelo território nãcional ou- nele permaneçam temporariamente {Const., arL 49, II);
-b) aprovar o estado de defesa e a intervenção federal; autorizar o estado de sitio ou suspender qualquer dessas medidas (Const., arL

49, IV);

n- com tramitação prevista para õ caso
do art. 371, b, a inatéria que objetive autor}zaçãO- pafa- o presiderite e- ó vice-presidente
da República se ausentarem do País (Cm'lst.,
art 49, III).
Parágrafo úni~o. Terão, ainda, a tramitação preVista para o caso do art 371, b, independentemente de requerimento, as proposições _sujeitas a prazo, quando faltarem dez
dias para o térriiiriO desse prazo.
---
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TíTULO XI
Das proposlçóes sujeitas a

disposições espectais
Da Emenda à Constituição

à comissão, que emitirá parecer no prazo improrrogável de trinta dias.
Art. 3_88-G. [ido o parecer no Expediente,
publicado no "Diário do Congresso Nacional"

e distribuído em _avulsos com a proposta e

Art 388--A
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ITI- as comissões deverão apresentaf os
pareceres at~ dez_ d,ias antes do término do
prazo de tramitação do projeto;
IV- publicado o parecer e distribuído em
avuJsos, decorrido o interstício regimental, o
projeto será incluído em Ordem do Dia;
V- não sendo emitidos os pareceres no
prazo flxado no indso IV, aplica-se o disposto
no art. 195, n, d..
VI- o adiamento de discussãO ou de votação náo poderá ser aceito por prazo superior
a vinte e quatro hofas;
VII- a redação final das emendas deverá
ser apresentada em plenário no prazo máximede quarenta e oito horas após a votação da
matéria;
VIII- esgotado o prazo para tramitação do
projeto sem que se tenha concluído a votação,
ele deverá ser incluído em Ordem do Dia para
que se ultime a votação, sobrestando-se a deliberação_ sobre os demais assuntos constantes
da pauta (Const. art. 64, § 29).
Arts. 391 a 393~- --suprimidos.
Arl 394. O projeto de___ d~ci"eto legislativo
referente a atas _internaciOnais terá a seguinte
tramitação:

Poderão ter inidãda _a trami· as emendas, a matéria poderá ser incluídas
tação no Senado propostas de errienda à
em Ordem do Dia.
Art. 388-H. EsgotadO o prazo da comisConsb1uição- de iniciativa:
1- de um terço, no mínimo, dos membros
são, sem parecer, a matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia, para votação, em prido Senado Federal (Const., art. 60, l);
11- de mais da metade das Assembléias meiro turno, pelo processo nominal
Legislativas das Unidades_ da Federação, ma- ·
Art. 388~1,__ O interstíCio entre o primeiro
e _o segundo turno s_erá de, np mínimo, cínco
nifestando-s_e, cada uma d_elas, pela maioria
sessões ordinárias. relativa de seus membros (Const., art. 60, III);
Art. -_388.J._ Incluída~ proposta em Ord~m
§ 1o A Constituição não poderá ser emendo Dia,
o segundo -~uma, será aberto o
dada na vigência de intervenção federal. de
estado de defesa o_u de_ estado de sítio (Const.,
prazo de três sessões ordinárias para discussão, quando poderão ser oferecidas emendas
art. 60, § !•).
§ 2_? A proposta será discutida e votada
que não envolvam o mérito.
Art. 388-K. Encerrada a discussão, em
em dois turnos, considerando-se aprovada, se
obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos
segundo turno, com apresentação dê emensenadores (Const., art,_60, § 2°)
das, a matéria voltará à comis.são, para parecer
§ 3o Não será objeto de deliberação a proem cinco dias improrrogáveis, após o que será
posta de emenda tendente a abolir (Const.,
incluída em Ordem do Dia, em fase de vot~
art. 60, § 4',111, me IV):
ção.
1- a forma federativa de Estado;
Art. 388-L. Aprovada, sem emendas, a
a) ..............................-·--·------..- 11- 0 voto direto, secreto, universal e perióprop-osta será remetida à Câmara dos Oeput:tb) Udo no Expediente, será o projeto publi·
dico;
dos. Emerfdada, será encaminhada à comissão, que terá o prazo de três dias para oferecer
cada e distribufdo em _avulsos, acompanhado
.lll-a separação dos Poderes;
cfredação fmal.
_ _dos textos refe_ric;los na aJínea anterior e despa.IV- os direítos e garantias individuais.
Art 388-M. A redação final, apresentada
chado à Comissão de Relações Exteriáres e
Art 388-B. A proposta será lida no .Expeà Mesa. será votada com qu.:~:lquer número, Defesa Nacional;
cliente, publicada no "Diário do Cong.resso Naindepederiterriente -de publicação.
c) pefante a Comissão, n6s cinco dias Subclonai"· e em- aVulsos, para distribuição t1os
Art. 388-l'i. Considera-se proposta nova o
seqüentes à distnbuiç:ão de avulsos, podenio
ser oferecidos emendas. A Comis.são terá, paSenadores._
substitutivo da Câmara à proposta de iniciativa
. ra opinar sobre o projeto, o prazo de quinze
Art 388-C. Nas quarenta é oito horas sedo Senado.
guintes à Jeitur~. será destgnada pelo PresiArt. 388-0. Na revisão do_Senado, à pro- dias, prorrogável por igual período;
dente comissão de dezesseis membros para
posta da Câmara dos Deputados, aplicar-sed) publicado o paFecer e distribuído em
emitir parecer sobre a matéria no -prazo de
ão as normas estabelecidas neste Titulo.
avulsos, decorrido o interstício regimental, a
matéria será incluída em Ordem do Dia;
trinta dias, improrrogáveis, observando o disArt. 388-P. Quando-ultimada ã aprovação
pOsto_ no art 81.
da proposta no Senado, será o fato coroue) não sendo emitido o-parecer~ confom1e
nica:do_à Câmara dos Deputados e convocada
estabelece a alinea, c deste artigo, aplica-se
Parágrafo_ úriíco_. Tiltegração ·a comissão
o. disposto no art. 195,11, c;
SeSsáQ_~para promulfiaçâo da eiUenda.
pelo men'os sete ffiembros titulares da Ccimissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Art.- .3-àS-Q É-vedada a tramitação conco-Art. 395. Compeite privativamente ao SeArt. 388~0. Cinco dias-após a publicação mitante de mais de Cinco propostas de emen- nado Federal (Const, art._52, I e II):
doparecerno"OiáriodoCongressoNacional"
da à Constit!liç:ão.-- '
-·
l - processar e julgar o Presidente e o VicePresidente da República, nos crimes de rese distribuição em avuJsos,_ a matéria podt!rá
Art. _388~R. É,. vedada a _apresentação de
ponsabilidade, e os Ministros de Estado, nos
ser incluída em Ordem do Dia.
proposta que objetive alterar dispositivos sem
crimes da mesma natureza conex.os _com
Art 388-E. Decorrido o prazO de que trata . correlação direta entre si.
aqueles;
o art 388-C sem que a comissão haja profeArt. JBS-S. Aplica.ln~se à- tramitação d.:~.
U- processar e julgar os Ministros do Surido seu parecer, ou pédido a prorrogação,
a proposta de emenda à Constituição será coprôpdsta, no que couber, as normas estabe~
premo Tribunal Federal, o Procurador·Çieral
locada_ em Ordem do Dia, fim de- que 0
~e.cidas neste Regimento, para as demais proda República e o Advogado-Geral da União,
posições.
Plenário delibere se deve ter prosseguimento.
nos crimes de responsabilidade.
§ 1~ Se o pronuncieyrriEmto do Plenário for
Art. 388--T. A matéria constante de proParágrafo único. Nos casos previstos nescontrário _ao prosseguimento, a proposta será
posta de emenda à Constituição rejeitada ou - te artigo, o Senado funciOnará sob a pfesiconsiderada definitivamente rejeitada e recohavida por prejudfçada nã_o pode ser objeto
dência do Presidente do Supremo Tribunal
lhida ao Arquivo.
- d~ nova proposta na mesma sessão legislativa.
Federal (Const, art. 52, parágrafo único).
o§ 29 __ Aprovado o prosseguimento,~ matéArt -390. Nos projetes de lei de iniciativa
Art. 396. - Em qualquer hipótese, a sentenria será considerada incluída em Ordem do
do Presidente da República, com prazo deterça condenat6rta só poderá ser proferida pelo
minado (Const., art.__64~-§--L9), proceder-se-à
Dia, em fase de discussão, _em primeiro tu mo,
voto de dois terços dos membros do Senado,
durante cinco sessões ordinárias consecutida seguinte maneira:
e a condenação Iimitar-se-á à perda do cargo
com inabilitação, por oito anos, para o exerI - o projeto será lido no Expediente e disvas, quando poderão Ser ofereddas emendas,
ócio de função pública, sem prejuízo das deassinadas por um terço, no mínimo, dos memtribuído às_ corpissões competentes,_ somente_
mais sanções judiciais cabíveis (Const., art.
bras do Senado.
-- pcidendo receber emendas na primeira com is52, parágrafo único).
§ 39 Não será recebida -emenda que n.~o
são constante do despacho e pelo prazo de
Art 400. Para julgamento dos crimes de
tenha relação difeta e imediata com a matéria
cinco dias;
responsabilidade das autoridades indicadas
tratada na proposta.
lf- o projeto será apreciado, simultaneano art. 395 _obedecer-se-áo as seguintes nofArt_ .388-F. Encerrada a discussão com a -mente, pelas comissões, sendo feitas tantas
apresentação de emendas, a matéria voltará
autuações quantas forem necessárias;
mas:

p-ara-

a
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1) recebida pela Mesa do Senado a auto rido a vo~ção procedida por escrutínio secreto,
a completar a instrução ou esclarecimento da
zação da Câmara·para instauração do precesvedadas dedaração ou justificação de voto,
inatéria.
· so, nos casos previstos no item I do a~t: 395,
exceto C.Om referência ao aspecto Jega1;
Ali. 404: Natraffiitclç:aodamatériade_que
ou a denúnda do crime, nos demais casos,
g) ..SU:Primiao;
~ata o artigo anterior, obedec:er-se-ão as seh) o parecer será apreciado pelo Plenário guintes normas:
_ - _
será o documento lido na h9ra do expediente
da sessão seguinte;
em sesSão pública, sendo a votação procedida
a) lída no Expediente, a matéria será enca2) na mesma sessão em que se flzer a
por escrutíniO secreto;
minhada à Comissão de Assuntos Econômileitura, será eleita uma· comissão, constituída
i) a _rilãõ.ifesta:ç-ãO-do Senado será comuc:os, a fim de ser formulado o respectivo propor um quarto da composição· do Senado, . nicada ao Presidente da República, consignanjeto de resolução, concedendo ou negando
obedecida a proporcionalidade das represendo-s~ o i-esultado da votação.
a medida pleiteada;
tações partidárias ou_ dos blocos parlamen_ pªágiafo únicÕ. - Am'}lnifestaçãO do Sena- ' _ ·b) a resolução, uma vez promulgada, será
tares, que fic::ará re.sponsáVel pelo processo;
dó e âas comissões_sobre escolha de chefe
enviada,emtodooseuteor,àentidadeinteres-3} ·acor'nis"sãÇ)_encerraráseutrabalhocorn
d~misSãodiplomátic:adec::aráterpermanente
sada e ao órgão a que se refere o art 4Ó3,
o fomecimeritõ do lib~\Q _acusatórto, que será
será proced(da em SeSsãq e reunião secretas.
c , devendo constar do instrumen~ da opeanexado ao processo e entregue ao Presidente-- Art. _40 2 -A. À eleição dos membros d.o · ração. -do Senado Federal, para remessa, em-original,
Consclho da República será feit;;t mediante !isc) suprimido.
ao Presidente do Supremo Tribunal Fed.eral,
ta sêxtupla elabor;;t_da pela Mesa, ouvidas as
Art 406. O disposto nos artigos anterlocom a comunicação do dia designado para
lideranças com atuação no Senado. _
res aplicar-se-á, ainda, aos casos de aval da
o julgamento;
União, de Estado, do Distrito Federal ou de
1
4) o PrimeirO Secretário- ~r}~fá: ao ·ac::usa§ ~ Proç;eper-se-á à eleição por meío de
Município, para a contratação de empréstimo

~~o~~~~.~~~~~~:~~ ~~e\~~~ti~a~%~~ ~~ ~~~~~~~~i~~r;i~:~te~o~s~~~~~o~~e v~~: - :~~~~ ~~~~~~~=:~~s~~~~~:;~~a

dia e hora em que deverá· Comjiafecer· ao Se- ---presente a maioria absoluta dos mem_bros do
nado para o julgamento;
Senado.~ · ·
·
5) estando o acusad_o ã.Usente do Distrito
§ 2~> Eieh6 o_primeiro representante do
Federal, a sua -intjmação será solicitada pelo
Senado, proceder-se-á à eleição do segundo,
Presidente do Senado ao Presidente do Tnbudentre os cinco indicados restantes, obedenal de Justiça do Estado em que _"se encontre; -cidÕ o mesmo critério previsto no parágrafo
6) Setvirá de escrivão um "fUncionário da
atiterTor~
§ 3 9 Se, ha primeira apuração, nenhum
Secretaria do Senado designado pelo Presidente.
_
-_
dOS -ifiâkados alcançar maioria de votos, proArt. 401. Instaurado o processo, ·o Pfesi~- ceder-.se---:-~ à.09".8Y9taçãa;, ~· s~ mesr00 nesta,
dente da República ficará suspenso de suas
?lquele quorum n_ã9 _fçr a1canç~áo, ~ êleição
funções (Consl, art;. _86,_.§.1ç, II):_
ficará acttac!a pa_r~ Ç)utra sessão•. a ser convo. Pll.rágrafç 9nko. Se, d~rrldo o prazo d~
cadã. pela PreSidência e ~a-ss".iin ·suce-sSiva·mencento e oitenta dia_s, o julgamento não e$tiver
te. : _ : ·
concluído,· cessará_ o af~staffiento do Prisi- --~ f~Nq_ pro_c~mentO cta eJcição, aplidente da República, sem prejuízo do reguJaf - car-se':'ão, no que coubet, âS; nqrmas regírhen~~o;seg~:~imento do processo (Const., art. 86~- _tais que-:ctrSPuSerem sobre e~co)ha de autori§ 2 ).
'
.
·.
dades.
'Ar( 40l,;.A ·.No processo e_ju\gamento--a·
. qUe Se: referem ·os .élrtigo_s anteriores aplicar- .Art._ .402-B. A mensagem do Presidente
se-á, no que couber, 0 disposto na Lei nç 1.079,
da República solicitando autorjzação_para des-de 10 de éi:bril de l950. · :. ~' '_
tituir o Procurador-Geral da República.• uma
' · · -Art_ "402, Na apreciaç-ãO dd Seriado sObre vez lida em plenário, será distribuída; para
' escOlha de autoiidades. 9 bs·ervar-se-ão- ãs se~
apresenta_ç_ão de parecer, à Comissão de
· QuinteS nórin'aâ;,
- Constituição, Justi~a e Qdadania.
a) a mensa_9em, que deverá. ser acampa· _
Parágrafo UhiCO.·' APliCar-Se-ao na ti"amitanhada de amplos esclarecimentos sobre 0
ção da mensagem, no que couber, as no(mas
candidato e de seu currii:ulym vit~e. será lido
sobre esc;ol)1a de aptorid~de, sendo q_ue a de$em plenário e encaminhada à comissão comtituição so~ente se efetivará Se,a_proVada por
mataria absoluta dos votos dos membros da
petente;
b} a.comissãoConvocar<\ocandidatopara,;
Casa-(ÇôifSt a:rt: 128, § 2ç}.
em prazo estipulado não inferior a três dias,
Arl 403. · O Senado ·~Preciará pedido de
ouvi-lo em argüiçãõ pública, Sobre assuntos autorlzâçãb para operações externas de _natupertinentes a.o d~sempenho, çlo cargo a ser feZâ'finan<::EHi'a;·de interesse tfa_fln_íão, dosEsocupado (Const., art. 52, III);.
_.
~
tadõs, do Distrito Federal, dos Territórios e
c} a argüição dos canQ.Ida,tos a Chefe de dos Municípios (C:onst. art 52, V), encamimissão diplomática de carát.er permanente se- nhado pelo Poder Executivo interessado, e ins-rá feita eril ·retinião secreta (Const, art. 52, truído com:
IV);
a) docuMentOs que habilitem a conhecer
d) além da argüição- ·do candidato e do
perfeitamente, a ·operação, os recursos para
disposto no art. 95, c, a comissão poderá reali- satisfazer os compromissos_ respectivOs e a
zar investigação e requisitar, da autoridade
sua finalidade:
competente, informações col)lplementares; __
b) publicaçãO OfiCial com o texto da autorie) ............. ·-~··---··
____ ,___ za,ção do Poder Legislativo competente;
1 ) .......................,___ .... .,.,...,.....----~ _-:,_, _c) parecer do órgão competente do Poder
2) .............- -..--.~·-··-·----·-·.... -_EX!;!cutivo.
'
será pública a reunião em que se procesParáSrarô ·-úilico. É lícito a qualquer
sarem o debate e a decisão da comissão, _sen· - dor encaminhar à Mesa docurne"ritO destinado

n

sena-

Arts. 407 a 409.

Suprimidos.

-

CAPíTULO V
Da suspensão da exec:ução da lei
Art. 41 O, O Senado conheCerá i:l~ declaração, proferida em de_císão definitivà Pelo Su~
premo Tribunal Federal, de. inconstitUcionalidade tota( qu parcial de lei mediante:·
1) ......... - - . - - . - - - - · · - · - · · : - " - ·
2) ................________ ·~...' - - -

3)_ projeto de resolução .d~- inidc!tiva d.a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Art. 41 L A Comuníc8ção, a réPresentação e o projeto a Que se referem ó artigo anteríor deverão ser instruídos com o texto
da lei cuja execução se deva suspender, do
acórdão -do Supremo Tribunal Federal, do pa~ recer do Procurador-Geral. da República e da
versão do registro taquigráfic:o do julgamento.
Art 412. Ud~ em Plenário, a comunica·
ção ou a representação será encam_inhada à
ComissãO çle _CO["!stituição,_ Justiça e .Cidada~
nia, que formulará o projeto de resoluÇão sus-pendendo a execução d_a 1~,_ no todo ou em
parto (Const art. 52, X).
Arts. 413 e 414. Suprimidos.
CAPITULO VII

Das atribuições previstas nos artigos
52, VI, VII, Vlll, IX e 155, §§ 1•, IV e 2-, IV o
V da Constituição.
Art 415. Ao Senado Federal, no que se
refere à competência tnbutária dos Estãdos
e do Distrito Federal, compete:
1-fixar alíquotas rnáJqmas do imposto ser
bre tramissão causa mortfs e doação de quaisquer bens ou direitos (Const., art. 155, § H,
IV).

.

l l - estabelecer as a}j:_quo~ aplicáveis às
operações e prestações intel-estaduais e de
exportação (Const., art 155, § 2-,IV);
lU- estabelecer alíquotas iníriimas nas
opérã.Ções internas (Consl, arL 155, §_ 2~', V,
"a");

IV- fixar alíquotas máximas nas operações
internas para resolver' conflito específico que
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envolva interesse de EstadOS e do Distrito Federal (Const, art. 155, § ~2•, V, "b").
Art. 416. Compete, ainda, ao Senado:
1- fiXar limites globais para o montante da
dívida consolidada da União, dos Estados, do
Distdfo FedeiaT e aos MUilicípiOs (COrlSt.~ arL
52, VI);

II- dispor sobre Hmites globais e condi-

- çõ~s para as operações de crédito ~~mo e
interno da União, dos Estados, do D1stnto Fe~
dera!· e dos Municípios, de suas autarquias e

demais entidades controladas pelo poder públiCo federal (Const, art. 52, VII);

m-dispor sobre limites e Condições para
a concessão_ de garantia da União em operações_ de__crédito_externo e interno (Const:, -ãit.
52, VIII);

~

~

. [V:- estabelecer limites globais e condições

Sábado J5

1217

_ § 1 O Ministro de Estado comparecerá,
ainda, perante comissão, quando por ela convocado, ou espontaneamente, para expor as·
surito-de relevânda de seu ministério (Const.,
art. 50, caput e § J9).

§ 59 A redação final do projeto de reforma
do Regimento Interno compete à Comissão
que houver elaborado e.o. de autoria individual
de senador, à Comissão Diretora.
Art. 44-B._ Nenhum ~enador poderá falar,
§ 29 s~ri;pre que o MinlsÍr~ de Estado
na mesma sessão, sobre questão de ordem
preparar exposição por escrito, deverá encajá reSÔlvida pela Presidência
minhar o seu texto ao Presidente _do Senado,
Art. 449. Havendo recurso para o Plenácom antecedência mínima de três dias úteis,
rio, sobre decisão da mesa em questão de
para préviO conhecimento dos senadores.
ordem, é lícito ao Pre_sidente soltcitar a audiênArt. 419. Quando houver compareci· . da da Comissão de Constituição, JUstiça e
menta de Ministro de Estado perante o SenaCidadania, _quando se tratar de interpretação
do, adotar-se-ão l!S seguintes normas:
de disposição constituciorial.
a) .....
~-·---~---.---- §_ 19 SoJicitada a audiência, ficará sobresb) nos casos do inciso I~ a Presidência co- tada a decisão.
municará ao Plenário o dia e a-hora que mar. § 29 O pareCer da "comissão deverá ser
car para o comparecimento;
proferido no prazo de quarenta e oito horas,
c) .................. _______________ ,.__ __ _ após o que, com ou sem parecer, será O recur=so iilcluído em Ordem do Dia, para delibed) ··············~~~----··-~raÇãO do Pleriãrlo.
e)_ a_ sessão em que comparecer ó Ministro
de Estado será destinada exclusivamente ao
§ 3<:> Quãndo" $e_tratrn--_!:l.e quest-ã~ de or·
cumprimento dessa finalidade;
dem sobre matéria em regime de urgência,
f) se, entretanto,_ 0 Ministro desejar faJar ao
nos termos do art. 371, a e b, ou com prazo
Senado no mesmo· dia em que 0 solicJtar,
de tramitação, o parecer deverá ser proferido
Imediatamente, podendo o presidente _da co_-ser-Jhe-á assegurada a oportunidade após as
deliberações da Ordem do Dia;
missão ou o relator solicitar prazO não excedente a duas horas.
<:>

n ..............................

. . .;.:.-.;. . . . . .

-

para b montante_da dívida mobiliária dos Estados..- do_ Distrito f:ederal _e dos Municípios
(Const., art. 52, IX);
Art. 417. As decisões_ do Senado Federal,
quanto ao_ disposto nos arts. 415 e_ 416, terãoforma de resolução tomada por iniCiatiVa:
I - da Comissão de Assuntos Económicos,
nos casos do~U1ci5<)1 do art. 415 e dos incisos
u;nrervdoart.416; ·
II- -do Présídente da RePúbliCa ou-de terço
g) ,...._
...... ,_ _ _ _- ......_ ....___-_,.,...._,...... ~
doS meinbros do Senado, no caso do inciso
h ) ......................_,,, ____,.... ;;.....,_...... ·
êAPfruLÔN
II do art. 415, e aprovação por maioria absoluta
i) ........... _ _ ,_ _ ........,..___
.. -·------..-;....
~: :---~·- SUpririudo de votos;
_-_j) te~i~ada '! exposição 9o Ministro de
· m~de um terço do's membros do Senado Estado, que terá a duração de meia hora, abrirFedêral no caso do inciSo m do' art 415, e_ se-á a fase de interpelação, peJos senadores
Art. 453: Suprimido:
9 Até que seja adaptado ·a RegulaArt.- 2Ad
inscdtos, dentro do assunto tratado, dispondo
·ru
·
d
.,...,tovação por' maioiía absoluta de votos;
......,
- ó -interpelante de cinco minutos, assegurado
mento
m1 strativo do Sena o Federal às
.rV .:_da malorí~-absoluta dos membros do igUal prazo para a resposta do interpelado, disposições desta Resolução, permanecerão
S~~do Fe_deral, no caso- do incisO- IV do art
após o que poderá este ser contraditado pelo em vigor as atribuições de_ caráter adminis.415,.e aprovação por dois terços. da campoprazo· ináXiino- de· dois minutos, concedendo- trativo conferidas à Comissão Diretora, ao Presiç~o-da Casa;
se _ao Ministro de Estado o mesmo tempo sident.e e demais membros da Mesa, no Regi. V- da ComiSsão c:fe Ass_untos Econômipara a tréplica.
menta Interno ora alterado e as .dispOsições
cos, po{ proposta do presidente da República,
k) a palavra aos senadores será concedida
constantes de seus artigos 423 ã 441.'
no taso do inciso I do_ art. 416;
na ordem de inscrição, intercalando-se oradoArt. 3~- na· atuallegi.SlatUr~. a ~Ção da
Vf__.. da Comissão de Assuntos Econômires de cada partido.
proporcionalidade das representações parti·
cos,' nos demais casos.
1) a..o Ministro de Estado é lícito fazer-se
dárias ou de blocos parlamentares nas comisw
acompanhar
aos quais a Presi- sões, a designação de seus membros e sua
·..:. 19 Asmatériasaquese_refeieesteartigo
dên · d · de •assessores,
"lf
aa esJgnara 1ugares pr6 ximos ao que ele instalação, serão efetivadas imediatamente
terão a trarrUtação regimental PreviSta para os
deva ocupar, não lhes sendo permitido interapós a promulgação desta Resolução.
ferir nos debates.
Art 49_ Na atual legislatura, as comissões
demais projetas de resolução_.
§ 29 O Senado Federal remeterá 0 texto
Arts. 422 a 441. Suprimidos. abaixo relacionadas atuarão com o s_eguinte
da resolução a que se refere este artigo ao _
Arl 442r O Regimento Interno poderá ser número de membros:
Presidente da República, aos_ Governadores,
modificado ou reformado por projetO de reso1 ) Comissão ·ae Assuntos Econô~icos,
às Assembléias, à Cârriara' Leglslativ"a do Dis- . lução de iniciativa de qualquer senador, da
25
trito Federal e aos Prefeitos e Câmaras-deVe- . Comissão Diretora pu de comissão tempo- ·
;
.
2 J Comissao de ASsUntos Sociais, 25;
readores dos MunicípioS interessados, COm a
rária para esse fim criada, em virtude de deliberação do Senado, e da qual deverá fazer parte
3) Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Ciindicação da sua publicação no Diário do
Congresso Nadonal e no Diário 06clal da
um membro da Comissão Diretora.
, dadania, 21;
União.
§ 19 ......................-................--..._·~_.-·"---·-"" ~
~) Coníi~p àe_EduSa-çâo, 25; _
Art. 418. O Ministro de Estado_compare§ 29 -............... ~...~.....
-~ ComissãO de RelaÇões Exteriores, 21";
cerá perante o Senado:
- 1) à Comissão de Constituição, Justiça e
6) Comissão de Serviços d~ Infra-e~ur~,
f - quando convocado, por deliberação do
Ctdadania, ein- qualquer caso;
Parágrafo único. O disposto no § :29 do
Plenário, mediante requerimento de qualquer
2) à comisSão que o houver elaborado pa- - art. 78 do Regimento Interno vigorará a partir
senador ou comissão, para prestar, pessoalm exame das emendas, se as ho~ver recebido:
da próxima legislatura.
·- "
mente, informações s-obre assuntos previa3) ........_-:"----~-----~~...;..........~.......- • .... Art. 59 A Comissão de Fiscalização e Con§ 3 9 ............ ~···--=-·--"---->··-·-·-:..,
trole, que funcionará até o término da presente
mente determinado;
lJ- quando o solicitar mediante entendi§ 4 9 Aplicam-se, à tramitação do projeto
legislatura, será intc;:grada por dezessete tibJiamento com a Mesa, para expor assunto de
de alteraçãC? ou reforma do Regimento, as norres e nove suplentes, cabendo-lhe, sem prerelevância de seu ministério (Const.. art. 50,
mas -estabelecidas para os demais projetos
juízo das atribuições das demais comissões,
9
§ 1 ).
de resolução.
-·a fiscalização-dos atos do Poder Ex~utivo da

!.::1
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União e da administração indireta, podendo
para esse fim:
l) avaliar a eficácia, eficiência e economicidade dos projetos e programas de governo;
li) opinar sobre a compatibilidade da execuçêo orç-amentária com·os planos e progra-

mas de governo e destes com os objetivos
aprovados em lei;
li[) convocar Ministro de Estado e dJrigentes
da administração direta e indireta;
M soltcitar, por escritO,-fnformãç:ões à administração direta e à indireta, sobre matéria
sujeita a fiscalização e controle; _
V) requisitar documentos públiCos necessários -à elucidação do fato objeto da fiscali-

zação e controle;
Vf) providenciar a efetivação de perícias e
diligências;
VII) promover a interação do Senado Fede-

ral com os órgãos do Poder Executivo _que,
pela natureza de suas atividades, possam dispor ou gerar dados que necessitem o exercício
de fis_calização e cOntrole;

VIII) propor ao Plenário do Senado F edera1
as providências cabíveis em relação aos resultados da avaliação.
Art. 6~ _A redação estabelec(da no § 1~do
art. 78 do Regimento Interno, salvo quanto

ao Presidente, não se aplica aos membros da
Mesa no que se refere às COmissões do Distrito Federal e de Fiscalização e Controle.
Art. 7~ O disposto no art.. 64, caput.. do
Regimento Interno, não prejudica o reconhe·
dmento, na atual legislatura, para todos os
efeitos. dos líderes dos partidos políticos com
representação ~no- Senado à data da promul·
gação desta reoolução.
Parágrafo único. _É reconh_(;!cida, ainda, até
15 de março de 1990, a liderança que, à data
da promulgação desta resolução, representa
o Governo.
Art.- 8" A Mesa, no prazo de até noventa
dias, fará a consolidação das modificações fei·_
tas no Regimento Interno, podendo, desde que
não alterado o-mérito, proceder às correções
de redação- e às recomendadas pela melhor
técnica legislativa, corrigir remissões e contra~
dições e alterar a ordenação das matérias.
Art. 9':> Esta res-olução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 1O. Revogam·se as disposições em
contrário.

Parágrafo único. Na elaboração dos respectivos programas, as instituições de ensino,
compreendidas nas disposições deste artigo,
tomarão por base, além de outros, os prind·
p!os insertos na_ Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem e no Direito
Constitucional Brasileiro, relativos aos direitos
e garantias dâ. pessoa humana, assinalando
os fundamentos das Convenções Internacionais relacionadas com a proteção dos Direitos
Humanos.
ArL 29_ ê. disciplina Direitos Humanos
Fundamentais poderá, a critério dos órgãos
competentes na área do ensino, ser ministrada
em quaisquer outros cursos superiores.
- - -Art. J9 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4? Revogam·se as disposições em
contrário.

Justificação
Estamos reapresentando o referido projeto
de lei, consubstanciando os melsmos princí·
pios que alegamos quando de sua primeira
apresentação, em 1976.
Corríti naquela época, continuamos convic_ tos de que esses prinéJpios permanecem ain·
da válidas e inquestionáveis.
Agora, com a abertura política e os esforços
pela redemocratização das nossas institui--Ções-;-entendemos extremamente oportuno
__reavivar a id__éia de_ inserir__nos cyisos jurídicos
do País a disciplina dos "Direitos Humanos".

A própria Carta das Naçõ~s Uriidas - a
que o Brasil também se assoctª como _mem·
bro da Organização dos Esm,dos_Amencanos
- depois de ressaltar em seu preâmbulo, "a
fé -nos Direitos fundamentais do homem, no
valor e na dignidade do ser humano, na igual~
dade de direitos dos homens e das mulheres"
assinala, como objetívo precípuo, o propósito
de "promover e estimular o_ respeito _aos direitos humanos e às liberdades fundamentais
para todos, sem distinção de raça, :exo, ~íngua
ou religião." Aprovada a Declaraçao Umversal
dos Direitos Humanos, recomendc:t a necessidade de que cada indivíduo "se esforce, atra·
vés do ensino e da educa-'ão, por promover
o respeito_ a esses direitos e liberdades".
A partifdeSsa recomendação, '!árias países
têm, ultimamente, dado _ênfase à divulgação
do- ensino dos DireitÕS do Homem, no âmbito ·
_@iversitário, alguns até, como a França, crian·
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) do tnstittitos internacionais vinculados preciO Expediente lido \!'ai à publicação.
puamente a ~sse objetivo. De modo semeSobre a mesa, projetas de lei que serão
lhante se comportou o Congresso do ln?tituto
lidos pelo Sr. 1 ~Secretário.
Hispano·Luso-Am_ericano de Direito Interna·
São lidos os seguintes
clonai, que se realizou em lima, de 2 a 12
de outubro de 1970, ao reconhec_er a necesPROJETO DE LEI DO SENADO
sidade de se intensificar o _estudo dos direitos
N• 76, DE 1989
do homem. Já a Intemational Law Association,
Dispõe sobre o ensino obrigatório, em por ocasião da ss~ COnferência, realizada em
todos os cursos jurídicos do Pafs, da dlsct-- Nova Iorque, em outubro de 1972, proclamou
pfina Direitos Humanos Fundamentais.
a indeclinável necessidade de desenvolver o
O Congresso Nadonal decreta:
_ ensino dos direitos hu.manos.
Art 1" É- obf>igatório, em todos os cursos
Em nosso País, constitui fundttrnen.to histó~..
jurfdtco_s do País, o ensino da disciplina "Direi·
rico do Direito Constitucional Brasileiro, o res·
peito aos princípios e garantias ligados aos
tos Humanos Fundameritil.is".
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direitos do homem, os quais têm sido cansa·
grados em nossas Cartas E.olíticas como ver·
dadeiros direitos fundamentais, marcados até
pelã rntoCaDilidaâe que lhes configura a marca
de supra·estabilidade. Esta afinidade tornou·
se mais concreta e evidente com a edição
da Lei n1 4319, de 1964;que criou o Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana.
Neste passo, é bem elucidativo o seguinte
elenco de competências estabelecido para o
órgão:
"1. promover inquéritoS, investigações e estudos acerca da eficácia das normas asseguradoras dos direitos da pessoa humana, inscritos na Constituição
Federal, na Declaração Americana dos
Direitos e Deveres Fundari1eiital5 do Homem (1948) e na Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948);
2. promover a divulgação do contéu~
do e da significação de cada um dos direitos da pessoa humana mediante conferências e debates em universidades, es~
colas, clubes, associações de classe e sindicatos e por melo da imprensa, do teatro,
de livros e folhetos;
3.- p-romover nas áreas que apresentam maiores índices de violação dos direitos humanos:
a) a realização de inquéritos para in·
vestigar as suas caUsas e sug'erir medidas
tendentes a as:>egurar a plenitude do gozo
daqueles dir~itos;
- b) campanha de esclarecimento e di-Vulgação.
4. promover iriquéritos _e i_n_v~stiga·_
çóes nas_ áreas onde_ tenh!lO:l o.corrido
fraudes eleitorais de maiores_ proporções
para o fim de sugerir as medidas cãpazes
de escoimar ~e vícios os pleitos futUros;
5. promover a realização de cursos
diretos ou por correspondência que concorram para o aperfeiçoamento dos serviços policiais, no que concerne ao respeito
dos direitos da pessoa humana;
- 6. pi'omover entendimentos c_om os
governos doS EstadoS -e TerritóriÕS cujas
autoridades administrativas ou policiais
se revelem, no todo ou em parte, incapa·
zes· ae assegurar a proteção dos direitos
da pessoa humana para o fim de coope·
"ri:fr"-cãm-oS mesmos na refOrma dOs_ respectivos serviços e na melhor preparação
profissiona1 e cívica dos elementos que
os compõem;
_
7. Promover entendirrientos com os
governos estaduais e municipais e com
a direção de entiâades autárquicas e de
_serviçoS autónomos, que estejam por
motivos políticos coaQindo ou perseguindo seus servidores, por qualquer meio,
inclusive transferências, remoções e demissões, a fim de que tais abusos de po·
der não se consumam ou sejam, afinal,
_anulados;
a_ __ recomendar ao Governo Federal e
aos dos Estados e Territórios a eliminação, do quadro dos seus serviços civis
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e militares,_de todo os seus agentes que
se reveJem reincidentes na prática de atas
violadores dos direitos da pessoa huma-

na;
9. recomendar o aperfeiçoamento
dos serviços de polícia técnica dos Estados e Territórios de modo a possibilitar
a comprovação da autoria dos delitos por

meio de provas indiciárias;
10._ recomendar ao Governo Federal
a prestação de ajuda financeira aos Estados que não_ disponham de recursos para
a reorganização de seus serviços policiais,

civis e militares, no que concerne à prepa, ração profissional e Cívica- dos seus inte-

grantes, tendo em vista a conciliação entre o exercício daquelas funções e o res-

peito aos direitos da pessoa humana;
1 1. estudar e propor ao Poder Executivo a organização de urna divisão ministerial integrada tamb~m por órgãos regionais, para a eficiente prOféção dos direitos
da pessoa humana;

12. · estudar o perfeiçoamento da legislação administratiVa;·pei"tal, civil, processual e trabalhista de modo a permitir
a eficaz repressão das violações dos direitos da pessoa humana, por parte de particulares ou de servidores públicos;

13. receber representações que contenham denúncias de violação dos direi. tos da pessoa humana, apurar sua procedência e tomar providências capazes de
fazer cessar os, abusos dos particulares
ou das autoridades por eles responsá.veis."

obrigações constantes do texto final só se tornarão juridicamente vinculantes após a ratificaç-ão.
Art. ,29 A ratificação de qualquer ato jurí- dica que crie obrigações internacionais pra
o País será, em qualquer hipótese, precedida
de aprovação pelo Congresso Nacional.
Art. _39 Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 49 São revogadas as disposições em
contrário.

JustlOcação
É com espantoSa frequência que verificamos estar o Poder Executivo assumindo compromissos externos em nome. do País sem
o prévio pronunciamento do Congresso Nacional.
Com -o adVento do sistema republicano de
gpv~mo, _os atas da administração__ em geral
e notadamente aqueles que têm maior repercus_são na vida da comunidade passaram a
estar sujeitos ao crivo do Parlamento. Ê que,
partindo-se da premissa que "todo poder
emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente" rião se
poderia conceber que o órgão expressamente
dotado de poderes para revelar a "vontade _

geral" viesse a ficar alheio ao processo· de
tomada das grandes decisões, No que tange
ao relacionamento_ externo da_ Nação, as Cartas Magnas que se sucederam Çto longo do
período republicano atribuíram competência
exdusiva ao CohQre.ss-o Nacional para deliberar, em definitivo, sobre os ataS internacionais
firmados em nome do País.

Discfp/iniJ ·a expedição de credenciais,
plenos poderes ou qualquer Instrumento
que habilite agente diplomático a firmar ato internacional em nome do ~ís.
O Congresso Nadonal decreta;
Arl 1~ As credenciãis, plenos poderes ou
qualquer outro instrumento que habilite agente do Governo Fedetal -ª_n_egoJ:iar ato internadona! em nome do País, esclarecer-á que as
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Objetiva o presente projeto de lei disciplinar
a expedição de credenCiais, plenos Poderes
ou qualquer outro instrumento que habilite
agente do Governo Fedirai8 ilegoclar e firmar
ato internacional em nome do País, exigindo_-&e_a inclusão de ressalva expressa no sentido de que as obrigações constantes_do pacto
só se tom~rão juridicamente vinculantes Para
O Brasil após a devida ratificação. É sabido
que, no Plano do direito internacional, não pode um Estado alegar a violação de disposições
legais internas para invalidar compromisso regularmente assumido. Desta forma, é necessário que os· representantes de outras nações
saibam, a partir da troca dos instrumentos de
plenos poderes, que qualqu_er compromisso
só poderá entrar em vigor após a devida ratificação.
A iniciativa tem o mérito de resguardar os
altos intere!;;ses da Nação sem que, por outro
lado, l.mplique qualquer tipo de burocratização
da máquina administrativa estatal.
O que se deseja é que õ -povo, atfavés dos
seus legítimos representantes, seja efetivatrtente _ouvido em assuntos cuja importância
e desdobramentos freqüentemente ultrapassam_ !,lma_geração. Acreditamos que a matéria
ora submetida ao exame dos ilustres congressistas contribuírá sobremaneira para o aperfeiçoamento. das .instituições democráticas em
nosso País.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1989:-_,_
Senador Itamar Franco. -

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)Tendo em vista a r~cente aprovação do- novo
Regimento Interno da Casa, do qual está sendo feita a redação final, que dispõe sobre novas comissões, o projeto lido será a elas despa·
_ chado oportunamente.

Não obstante a existência d~ inequívoco
De resto, convém salientar a experiência
mandamento constitucional, vêm as autori·
que, sob a clarividente inciativa do Professor
dades responsáveis pela condução dos negóAlmir de Oliveira, já se desenvolve na Univercíos exteriores acolhendo com crescente lib~sidade de Juiz de Fora, onde, segundo fomos
ralidade a prática dos "executive agreements" informados; há um destaque especial para o
que, em outros ordenamentos jurídiços, perensino dos Direitos Humanos; inite ao Chefe do GoVerno vini:ular legalmente_ ~
Assim sendo,_ o projeto tem, no particular,
o EstadO, no plano internacional, sem a prévia
uma função supletiva na busca da solução- consulta ao Parlamento. Esta piática, adotada .
que garanta à juventude estudiosa do Brasil
ao arrepio da Lei Maior, te~ sido justificada
meios de acesso a uma formação que lhes
com o argumento de que o Poder Legislativo
reforçará a confiança nos destinos da Humaniseria por'"demais moroso na apreciação das
dade, éontribuindo, atnda, para uma commatérias quê" lhes são submetidas a exame.
preensão maior e mais clara dos problemas
Esta alegação, entretanto, não resiste a uma
polític_os da nossa época e reforçando as espesuperfidi:!:l análiSe pois ninguém .ig'!lora q~e _
r~ças em uma pátria sempre digna, justa e
quando as proposições ·versãni &âbre assunto
identificada com os princípios intangíveis do
de importância capital receberri tratamento
cristianismo,
.:prioritário ria respectiva- tiamffu.Çáo; Na verdaSãla das Sess_õ_es, 14 de abril de 1989.de, o que se _procura utilizando tais caminhos
Senador Itamar Franco~
tfsimplesmente frUStrar a cori1p"etência fiscali·
zadora das _Casas Legislativas.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•77,DE 1989

Sábado 15

Outra fórmula de burlar a atribuição constitucionalmente conferida aos representantes
eleitos pelo povo neSta matéria é _a praxe se
dar vigência provisória- a texto de_ajuste internacional até que as autorJdades internas competentes se manifestem em definitivo a res- ' ·
peito do assunto. Sobre tião ter guarida em '· -,
qualquer dispositivo legal interno, a prática é ·
igualmente nefasta do ponto de vista político
pois, quando_ chamado a opinar, o Congresso
Nacional se depara com um fato .consumado ·
dificilmente passív:el de desconstituição.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) Sobr.e_"'- rn_esa, requerimento que ser~ lido pelo
Sr. 1~ Secretárío.
·
-

É lido· o seguinte
REQUERIMENTO N• 198, DE 1989
- _-Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, que sejam
solicitadas ao Sr. Ministro de Estado dos
Trailsportes, através do Gabinete Gvif da Presidênda da República, as seguintes informações:
..
~Qual a __situação_ fmariceira e O desempenho operacional da Companhia de Navegação Uoyd Brasileiro (Uoydbras) nos últimos
5 (cinco) anos?
~ J~tlflca~o

O Seriado -Federal aprovou, recentemente,
o Projeto de Decreto Legislativo no 2, de 1989,
de autoria do eminente Senador Maurício_Cori'êa, sustandO oS efeitos do arl 2~ inds·o vr
do Decreto n9" 97.455, de 15 de janeiro de
1989.
O ilustre representante do Distrito Federal,
na longa justificativa que apresentou, funda·
mentou toda a sua argumentação em contra-
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riar a expedição do decreto como forma legaJ

da alienar, extinguir oU--dissolver entidades da
administração federai.

Faz-se mister portanto que esta Casa ei 'ia
nossa congénere Câmara dos Deputados conheçam as razões de ordem económica e financeira que levaram o Sr. Presidente da República a incluir o Uoyd Brasileiro no rol das
empresas privatizáveis:

Sala das Sessões, 14 de abril de 1989. _Senador Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)O requerirheittó- lido irá_ ao exame da Mesa

Diretora.
Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador Maur~
Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB CE. Para uma breve comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. SenadOres, antes de inais nada,

os meus agradecimentos aos nobres Senadores Lavoisier Maia e Ruy Bacelar, que me
permitiram fazer esta comunicaçãO," tendo em
vista a relevância do assunto que vou abordar
para conhecimento das autoridades, através 1
da tnbuna do Senado. É que o tneu Estado,
Sr. Presidente, neste momento, enfrenta uma
dramática calamidade em razão do rigor do
inverno deste ano-de 1989. se tantas vezes
ocupávamos, no mandato anterior, esta _tribuna, para reclamar da ausênCia de chuvas, pedindo ao Governo ·apoio para que assistis.;;e
ao Ceará e··ao Nordeste, hoje, aqui estam1Js
para oferecer o nosso testemunho de que as
quedas pluviométricas registradas no Ceará
alcançaram percrntuais que estão gerando
uma inquietação,t.um desassossego, lançando
ao desabrigo 5 mif pessoas no Estado do Ceará. O Governo T."3s5õ Jereissati tem feito o
que é possível para atender às populaçõ(~S
atingidas, mas, apesar dos esforços do ~cu~
tive Estadual, entendemos que o Poder Central não pode, realmente, deixar de oferecer
o apoio indispensável a que s_e acuda milhar~:s
de irmãos nossos antigidos pela intensidade
do inverno deste ano. Daí por que, Sr. Presi- .
dente, ocupo a tnbuna do Senado para transmitir um apeio ao Sr. Ministro do Interior e
ao Sr. Supérintenden.teâa-SUDENE, para qUe,
numa ação conjunta, pronta, eficaz e imediata,
S. Ex"' atendam às solidtações do Govem~
do Estado: desloquem barracas para abrigar
as famílias que ficaram sem teta e, naturalmente, bu~quem, através do Banco do Nordeste e de Ç~Utros órgãos oficiais, abertura d-~
linhas especiais de crédito para os agricultores
que tiveram as suas plantações duramente
atingidas. Piantãções de milho e feijão, todas
foram substancia.lmente prejudicadas pelas
·
chuvas deste ano de 1989,
Fica aqui, portanto, Sr. Presidente, consignado o meu apelo ao Governo Federal,- ao
Sr. Ministro João Alves, da Pasta do Interior,
ao Superintendente da SUDENE, Dr. Paulo

Souto, aO Presidente do Banco do Nordest.e,
Dr. José Pereira e Silva, para que, numa açãc•
conjugada com os esforços do Governo Tassc·
Jereíssali, possam acudir os nossos irrnãm,
c::earenses que enfrentam essa enorme adver~
sidade climática.
O Sr. Afonso Sancho -- Permite~me V.
Ex' um aparte?
OSR. MAURO BENEVIDES -Pois não!
Ouço o aparte de V. Ex-, nobre Senador Afonso
Sancho.

Durante o discUrso do Si'.__.Mauro Bene~
vides, o Si. Mendes Cai1_ele._J9 s~tf'ei§no,
deixa a cadeirii da presidênclciijUe é ocupada pelo Sr. Nelson Cameffo, PreSiden~

te.
O Sr. Lepoldo Peres -Sr. _Presidente,
peç:o ·a pãlavr~_c;~m<? _Líder.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
--:- Concedo a palavra ao nobre Senador Leopoldo Peres, que falará como Uder do PMDB.

O SR. LEOPOLDO PERES (PMDB O Sr. Afonso Sancho- Nobre Senador, AM. Como Líder, pronuncia o seguinte discuradvertência de V. EX' para que as autoridades
so.) -:-Sr. Presidente, Srs. Senadores:- - torrierri as providênciaS -necessárias é por demais louvável, é a çlemonstração patente do
Apresento a seguinte proposição:
trabalho continuado que V. Ex" sempre faz em
Dispõe sobre a concessão de beneff~
faVOr do nosso Estado. Dessa forma quero
doS aos seringueiros e_ seus dependentes,
me-congratular e me solidarizar com todO esse
nos termos do art. 54, do Ato das..Dispotrabalho que possk ser feito no- sentido de
sições Transitórias da Constituição Fedeqt..ie o seja neste mbmerito, não daqui a três
ral e dá outras providências.
meses; porque as autoridades, geralmente,
____
9_
CongtêssO' Nacional decreta:
quãrido se faz um apelo, procrastinam tanto
Art. 1~ _Fica assegurada aos seringueiros
_as ·coisas que, quando chegam, não há mais
que, recrutados nos termos do Decreto-Lei
interesse. Então, que- seja feito um atendimenn\' 5.813, de 14 de setembr9 de 1943 e ampa·
to imE=diatci, porqt.Íe _eSte-anO foi um alio suí
rados pelo Decreto-Lei n9 9.882, de 16 de segenen's. Tivemos_ 1o1m ano com pouca chuva,
tembro de 1946, penSãO _especial mensal v!_ta·
quando se pensava até que teriarnos uma se·
lícia_ correspondente a 2 (dois) &ilári~s mínica. E agora tivemos chuva demais! Mais _é
mos vfgehtes no País, desde que <::omprovado
isso mesmo, geralmente, este períodO dO No r~
o estado de carência.
deste é de maldição, <:orno já dizia o saudo.§O
Parágrafo único. O direito à pens~o a que
jolnalista: "Quando tem o ferro, não tem o
ferreiro; e quando tem o ferreiro, não tem o _ ~ _refere_ este artigo será comprovado pefos
meios de prova legalmente admitidos.
ferro!" De forma qu~. nobre Senador Mauro
Benevides; junto o meu ao seu pensamento,
Art. 2~ A comprovação _do estado_ de cae estou pronto para, juiltarriente com o preza·
rência do behêficiário dá pensão, inclusiVe a
do companheiro, irmos aos Ministérios reivin- _de se_us dependentes_,Jar-se-á mediante apredicar isto imedíatamente em favor da nóssa sentação de atestado fornecido por entidade
terra.
oficial.
Art. 3ç O início do pagamento da pensão
O SR. MAURO BENEviDES -Muitogra·
especial a que se refere o art. 19 ocorrerá nos
to a V. Ex', nobre Senador Afonso SanCho, 30 (trinta) _dias subseqüent.es ao do reconhe_que traz, com o seu aparte, a solidariedade cimento do direito do beneficiário ou de-_seu
a_esseapelo, dando, portarito, à minha mani- dependente.
festação de _tribuna uma dimenSão da própria
Art. 41 As despesas destinadas a atender
representação federc:tl do Ceará, porque, se a aplicação desta lei serão cobertas com recuraqui estivesse tarnbérn o Senador Cid sabóia sos de Sêguridade Soda!, transferidos do Orde Carvalho, s: -~juntaria a sua voz à nossa
çamento Fiscal da União.
nessa solicitação empenhada, patética, dra·
- Art. 5o Os efeitos financeiros_ decorrentes
mática e veemente ao Sr. MiniStro do Interior,
desta lei serão devidos a partir de 5 de março
ao próprio Presidente da República, ao Supe1989.
rintendente da SUDENE, a:õ Presiderite do · deArt.
69 O Poder Executivo regulamentará
Barico do Nordeste, que deve buscar uma liesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contanha especial de crédito que favoreç,a os agridos de sua publicação.
cultores para o replantio, tão logo isso seja
Art. 79 Esta lei entra em vigor na dé;!t_a de
possível. Enfim, é a· ação do Governo Federal
sua publicação.
somada a do governo do Estado que nós,
neste momento, Sr.- Presidente, postulamos
Art. 89 Revogam-se as disposições em
com o maior empenho na expectativa de que
contrário.
essas providências não tardem, e, ao contrário,
cheguem imediatamente a fun de permitir que
Justificação
esses 5 ou 6 mil cearenses, que se acham
- desabrigaci9s, sejam imediatamente ampara.:
O ato das Disposições Constitucionais
dos e aqueles outros, atingidos pelo rigor do
inverno, tenham a ajuda, a colaboração e a Transitórias, em seu art. 54, § 3?, determina
SOlidariedade do Governo Federal, a exemplo que o Poder Executivo proponha a regulamendo que ocorre com a administração estadual. tação de pensão espe<:ial no valor de 2 (dois)
salários mínimos, aos Soldados da Borracha.
Muito obrigado.
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Esgotado o prazo de 150 (centO_ e· ctrlqü.en·
ta) dias, previsto no já citado § 3? do _art_ 54
do AD.C.T., sem que o Poder Executivo tenha

encaminhado a mensagem respectiva, cumpro o dever de apresentar à consideração do

Congress_o Nacional, projeto de lei regulamentando a matéria.
Durante a Segunda Guerra Mundial o Japão

ocupou rápidamente os seringais cultivados
da Malásia e da Birmânia, corri o objetivo estra-

tégico de_ Impedir que a indústria norte-americana atendesse às necessidades de matéria-

prima para equipar os aviões de combate e
os veículos motorizados indispensáveis ao

deslocamento de tropas para as diversas frentes de batalha.
O intuito do Alto ComandoJap6i1ês, se afortunado, reduziria em muito a capacidade de
mobilização de forças terrestres e restringiria
o poderio aéreo das Naçõe_s Unidas, aumentando, assim, as chances de vitória do eixo
Roma-Berlim-Tóquio.
O Presidente dos Estados Unidos da América, Franklin D. Roosevelt, deslocou-se para
o Brasil e, em encontro, com o Presidente
Getúlio Vargas, acertou o programa de reabertura dos seringais nativos da Amazônia, então
quase abandonados, em decorrência dos preços vis da borracha nacional, sem condições
. de cqmpetir com a produção dos seringais
de cultivo do Oriente.
O Governo brasileiro condamou as populações .nordestinas a emigrarem para a região
Norte, a fim de que, repovoados os seringais,
os Povos Livres pudessem enfrentar as forças
Nipo-Nazi-Fascistas.
O escritor amazonense Alv..,-o Maia, em páginas admiráveis, retrata no livro intitulado "Na
Vanguarda da Retaguarda", a epopéia dos homens e mulheres que se deslocaram do nordeste do Brasil e, enfrentando as agruras da
selva, para eles desconhecida e hostil, conseguiram fornecer ao complexo industrial angloamericano a matéria-prima indispensável ao
esforço de guerra das Democracias Ocidentats. .
Terminado o conflito, poucos retomaram,
muitos permaneceram trabalhando na Amazônia, milhares e _milhares perderam a vida
nesse esforço e estão sepultados em covas
anónimas nas barrancas dos_ tributários do
Grande Rio.
Este projeto é urna justiç.:if aOs que ainda
vivem e uma homenagem aos muitos heróis
cujos nomes a história jamais registrará.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Carneiro)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Lavo-

sier Maia.
O SR. LAVOISIER MAIA (PDS - RN.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupóhoje esta tribuna
a fim de reivindicar para o meu Estado uma
das refinarias que o Presidente da República
quer implantar no Nordeste.
Recentemente, o Correio Braziliense e o Jornal do Brasil publicaram matérias sobre a disposição do Presidente Jos~ê Samey de instalar

três pequenas refinadas de petróleo no Nordeste: urna em Pernambuco, uma no Ceará
e a terceira no Maranhão.
--Este assunto é da maior importância para
a economia nordestina, por se tratar de uma
região com abundância de rnão-de-~bra desempregada e escassez de recursos financeiros pa:ra investir.
A construção de uma refinaria representa
um investimento em tomo de um bilhão de
dólares, no prazo de 4 a 5 anos, e a conseqüente geração de dez (1 O) mil empregos diretos.
_
É um investimento auspicioSo para uma região como a nossa, -detentora dos mais altos
índices de analfabetismo, de mortalidade infantif e de desemprego.
A luta por u·ina refinaria no Nordeste já tem
uma longa e complicada htstória. Primeiro falou-se na ampliação da refinaria de Mataripe,
na Bahia, em razão da crise econômica em
que vive o País. Nesta ampliação, seriam gastos apenas 180 milhões de dólares._ Mesmo
assim, esta idéia não prosperou.
Agora, quatro Estados do Nordeste entraram na corrida pela refinaria.
Sem pi"óduzir nenhum barril de petróleo,
Pernambuco reivindica-a como um meio de
acabar com a ociosidade do porto de Suape.
O Ceará, por sua vez, quer também este
InvestimentO, apeSar de ter Uma Piodução de
petróleo bãstante reduzida, menor que a do
meu EstadO.
-- Para os seus_ defensores, o- Porto de Mucuripe estâ pronto p~rã S't escoam_~nto dos produtos refinados. Aliás, diga-se de passagem,
para os cearenses este assunto Já virou novela
bastante prolongada. São 20--arios de reinvin·
dlcações. promessas e desenganos tão bem
relembrados, nesta tribuna, pelo Senador
Afonso SariCho, em recente Pron1Jnciamento.
E o que diz-O Maranhão?_ Me~mo compensado com a questionada ferrovia Norte-Sul,
cujos primeiros 107 kms foram inaugurados
há poucos dias, julga-se no direitO de ter também sua refinaria. Argumentam os maranhenses que a infra-estrutura de transporte já esta
pronta, compreendendo a ferrovia de Carajás
e o porto de ltaqui. 86 que, _em termos de
produção de petróleo, o Maranhão ocupa o
último lugar no Nordeste. - E o nosso Rio Grarlde do Norte,

como é que fica nesta hiStória? _
O nôs-sci peqUenino Rio Grande do Norte,
que, Com orgulho- represento no Congresso
Nacional, é o maior produtor de sal do Brasil.
Ceféa- de 85% do sal consumidO no País vem
das salinaS de Macau, Areia Branca, GrosSos
e Mossará. É igualmente rico em ininérios,
tais como scheelita, calcário, cauliln, gesso,
tantallta e outros de- elevado valor mC'netário.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,Jo,ntes de

en~

trar diretamente no assunto da _refmaria de

petróleo para o Rio Grande do Nárte quero
tecer algumas considerações sobre_ a Alcanorte. .
Em abril do ano passado ocupei esta mesma tribuna para pedir, em nome dos norte-rio-
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grandenses, ao Governo Federal a conclusão
das _obras da Alcanorte,
O Rio Grande do Norte é riquíssimo em
calcário, sal marinho e gás natural. Técnicos
da maior seriedade afirmam que da mistura
destes três elementos poderão surgir numerosos produtos tats como: barrilha sulfato e
magnésio. Sabem os Srs. que o Brasil é grande importador de barrilha. A industrialização
destes elementos acabaria com a dependên·
cia do exterior...
Em 1977 o Governei Federal criou um gru-.
pO de trabalho, que, após alguns rnt?ses _de_
estudo, concluiu que deveria se implantado
no Rio Grande do Noite um complexo qaími~ co~rnetalúrgico de cinco unidades._ T_rês seriãm -interligadas para a produção de barrilha,
de sulfatos (potássio e sódio) e de magnésio.
As outras duas unidades seriam independentes destinadas à industrialização de tungstê-nio
---- o Rio Grande do Norte é o maior produtor
do Brasil- e de ferro.
_Das empresas irlterligadas, a primeira a ser
implantada foi a Alcanorte, no minidpio de
Macau, destinada à produção de b(~rrilha. A
fábrica foi programada para produzir 400 mil
toneladas por ano, cifra muito superior às
267.000 toneladas que o Brasil importou em
!987.
Sr. PresideOte e Srs. Senadores, o que foi
realizado até agora em relação à Alcanorte:?
Gastaram até agora 200 milhões de dólares,
faltando apenas um investimento de 120 mi~
lhões para concluí-la. Até hoje o Rio Grande
do Norte espera por este capital.
Com o_ advento da onda de privatização de
empresas públicas, a Alcanorte foi privatizada
Todos pensaram que com esta medida a referida empresa seria rapidamente concluída. Puro engano! Tudo continua paralisado, dependendo apenas da "boa·· vontade do Presidente
Samey.
En-quanto Isso, a Alcanorte virou um "elefante branco" carcomido pela maresia da incúria administrativa do Governo da Nova República. É importante ressaltar que das cinco
empresas que comporiam o pólo químicorn~úrgico, somente uma - a Alcanorte foi iniciada. Este casO ê·uma pequena amostra
do desprezo a que foi relegadO o Nordeste
nesta quadra da nossa história; tudo isto vem
acontecendo quando está à frente do comando da Nação um presidente nordestino, nascido nas plaga~ do Maranhão.
E quanto à refinaria de petróleo
para o Rio Grande do Norte?

Cofio demonstrarei a seguír, o meu Estado
reúne todas- as condiçOes p.:ira mereCê-la.
Quando iniciei o meu g'Ovemo, em 1979,
mandei perfurar poços para assegurar o abastecimento d'água do Hotel Termas, em Mossoró. Eis que, para surpresa da Petrobrás, em
vez de água, jorrou das entranhas da terra
mossoroense o jato impetuoso do petróleo.
A partir de então, com o apoio do meu governo, realizaram-se com êxito numerosas perfu1'8ÇÕes, registrando uma marcha ascensional
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admirável.~ Se em 1982 o Rio Grande do Norte
contava com 184 poços de petróleo, em I 988,
Sr. Sénadores, este número pulou par~ 1.411

ços aumentou espetacularmente, pas~.ando
de 730 para 1351 poços. Coiif6-rme dados
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extraordinária que temos, nós -desperdiçamos
aqui, por falta -de COnhecimei1to de manejó
estatísticos fornecidos pela Petrobrás, relativos
de transportes e de mercadorias erradas, falta
a 1988, a produção nordetina de petróleo brupoços, situados em terra e na plataforma conde manejo da produção agrícola; nós_de:sperto apresentava o seguinte quadro;
tinental. De 1986 para1987 o número de podiçamos 10 bilhões de__ dólares por ano. [sso,
nobre Senador Lavoisier Maia, mostra a falta
de planejamento que temos no País. Quando
V. ~ fala nessa questão da refinaria é uma
das demonstrações da falta de planejamento
que temos no P~J;í.s. Preoçupamo-nos examiPRODUÇÃO N011DES1'IN~ DE f'ET11ÓLEO, SeGUNDO
nar essas _questões cOm tódos os dados téchi:
cos disponíveis que temos, para tomar a soluOS ESTADOS PI10DUTOiíES
Ção-de caráter técnico e: económico do inteNÚMERO DE POÇOSESARRIS POR DIA
resse naciOnal. Não apenas para satisfaZer a
1988
urrla -niédida ou qualquer decisão de ordem
política para atender este ou aquele político,
ClassifTCtiÇ5.0
Número dh
Mi I Barris % sobre a produaquela região ou aquele Estado, por esta ou
por ordem depor
Poços
ção Nordestina
aquela razão. O que nós vemos?·V_erôos o_
( recr_a e mar)
crescente
Dia
de Petróleo
transporte de merc:adorias, passeando pelo
País, sem nenhuma. preocupação de desper]Q) Bnhia
I .922.
18.06
38,39%
dício que temos c.om esS-e transporte, quase
se!Jlpre rodoviário, porque aqui no País faze2º> Rio Gr~ande do
moo o transporte rodoviário e esquecemos
I. 411
Norte
60,55
Z9. 7B%
- quase todos os trã.nspOrtes marítimos. Eii.tãO,
'I. 312
48, 12
3º) Sergipe
23,.66%
quanto a essa "questâo da refinaria que V. ~
4º) Cearú
316
16,55
- 8, 14%
levantou, o problema da Bahia, por exemplo,
na Bahia, ·a_-affij:>liaç:ã6 áe Mataripe repreSentaria uma economia muito grande para o" País,
porque já tem aquela infra-estriJtura,:e está"
também perto da produção. Mas, a ampliação de Mataripe não inviabiliza a riecessidàde- deAlém disso exigia-se a_ampl!ação e a moderO Maranhão possuía apenas quatro poços
uma outra refinaria na região. Agora, ess·a ·esnização do portO-de Natal. Cansado de esperar colha do local, V. E;(! faz bem em defeil.der,
e o Estado de Pernambuco n~m s~quer figura
pelas
providências
da
Portobrás,
proprietária
no mapa da produção .de petróleo_ do Norpara que os estudos sejam feitos dentro' do
do porto de Natal, José Agrip!no· iniciou a am- aspecto técnicO e qU.é Yejarri âentró da econodeste.
pliação do porto com receita própria do Estamia nacional qual é o interesse_ nacional. PôrPor conseguinte, Sr. Pre:sjc(eote e Srs. Senado, no inído _de 1986.. que nós temos -aproveito, se V. ~ me perdores, o Rio Grande do Norte já é o segundo
mite esse aparte, para dizer que V. & levantou
maior produtor de petróleo do Nordest_e, partiDe lá para cá, aquela obra caminha lentaa questão. do nordeste - um governo presictpando com 29,78% da produção regional.
mente, .com recursos da Portobrás, entrecordido por tun nordestino; temos· vários nillí.isR
tada de interrupções em decorrência da escastros nOrdestinOs, esperávamOs qUe fosse para
sez de recursos financeiros. Mesmo assim,
Em termos nac.ionalS, o Rio Grande do N_qro .Nordeste uma redençãO para-, pelo menos;
6_5% da' obra já foram feitas, preV(!ndo-se_ a
te ocupa o terceiro lugar, cpntr~uindo com.
diminuir_ esse de_snfvel regional. Màs s"e V. Ex-.
sua conclusão· para dezembfo ~do corrente
mais de 10,93% da produção brasileira. Perde
fizer um le~ntamento, também, V. EX' verá
ano, se as verbas i1ão filltafem.
apenas para o Rio de Janeiro,. que oc:upa o
que, infelizmente, nesses últimos quatro anos,primeiro lugar c.om 58,48% da produção naa transferência de recursos para o Nordeste ·
cional e para a Bahia - segundo lugar é inferior àquelas que eram ít:!itas no paSsã.do.
--o Sr. .Jutahy Magalhães - Permite V.
que produz 1_4,09.%_ Observem os Srs. Sena- EX uni- aparte?
Portanto, não tivemos nenhum benefício pelo dores que falta muito pouco para o Rio Grande
fato de termos e:sse _Çiovemo chamado nor~
do Norte o_c_upar Q segundo lugar na produção
destino.
O SR. LAVOISIER MAIA ----:- Pois não,
nacional de petróleo.
com muito prazer.
O SR. LAVOISIER. MAIA - Muito obrigado eminente Senador Jutahy Magalhães,
Tem o meu Estado
O Sr: Jutahy Magalhães -V. EX" como
que conhece profundamente os problemas·
Infra-Estrutura para
representante do Estado do Rio Grande do
nacionais e regionais. E V. EX' disse muito
Fazer jus a uma Refinaria?
Norte e ateoto deferlSOf dos interesses _do seu
bem_: 4esperdício de dez bilhões de dólare~
Ein -ptdflunciamento feito,_ nesta Casa, no- Estadõ~ como todos nós, aqui no Senado -popor falta de planejamento, enquanto que obras
J!_e;mÇ)S cqmprovar, V. Ex' está fazendo um prodia 18 de maio de 1987, o Sehador JOsé Agriimportantíssimas para o Nordeste, consepino relatou todas_ as providências que tomo_u _ nunciamento que merece a atenção da Casa
qüentemente para o Brasil, como a ampliação
para viabiliz:;tr a implantação de uma refinana
e de todos aQueles que se preocupam com
da refinaria de Mataripe, na Bahia, como a
para o Rio Grande do Norte. Primeiram;nt~ . e~es problemas nacionais e não apenas recriação de outras refinarias, e aí eu digo; do
manteve numerosos-contatos·-com os _tecm-. gionais. Porque, no meu entendimento, Sr. SepOOto de vista técnico: por dever de jusfiça,
nador - e tive a oportunidade de fazer um
cos da Petrobrás a fim de preparar o Estado
a refinada~deVe_s_er implantada no Rio Graride
para receber este investimento, - eStUdO- o_utro dia- a respeito dessa questão de
do Norte. Se abandonar a tese de uma r_efinaria
desp€:i-díc:i0 de recursos naCionaiS,· e se leVar- "niáiôr para se· fazer trêS, éU iláo sou éon!fa
mos em··c_pnsideração os estudos fe:itos por
nenhuma. Eu não posso, Sr. Presidente e Sts.
Asfaltou centenas ·de quilómetros de rodo"'
vias como, por exemplo, a que liga Guamaré; técnicos do maior gabarito internacional, a
Senadores, deixar de defender ãqui, nesse plerespeito dessa questão - veremos que da
que é um Município pequeno qUe produz muinário, que Pernambuco tenha a sua_ refinciria;
nossa dMda externa, que todos consideramos
que o Ceará, também, e o Maranhão, qu"e é
to Petróleo, e outras localidades da região pe~
e o mundo inteiro consid_era corriO a· dívida
a_ terra do PreSidente. Mas, e o Rio _Gi"a"nde
trolífera às BR - 304 e 305.
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do Norte? Será porque é pequenino? Será pOrque é frágil economicameitte e porqUe nào
está incluído na listagem? será pOrque o PreSi-dente não gosta do Rio Grande do Norte, apesar de já ter dado um Ministro de Estado, um
ex-Ministro, lá, defendendo, que nunca defen-

deu essa refinaria para o Rio Grande do Norte?
Não posso acreditar. Minha voz não calará
aqui. É uma injustiça flagrante que eu não
admitiria!

O Senador Afonso Sancho eStá lilqlli-a6 meU
lado, defendendo para o Ceará. Que vá para
. o Ceará, 20 anos de luta, e até agora não
conseguiu nada.
Então, deixo aqui a minha palavra regis-

trada, no plenário do Senado compOsto -ae
eminentes homens públicos do Brasil, que lu-

tam para tirar do fundo do poço esta Nação

que cada vez piora.
O Sr.

Monso

Sancho -

Permite V. Ex"

ne5Se ãssunto. Tivemos Adauto Bezerra, tivemos César· Cais; fmalmente tivemos os vicegovernadores que deram continuidade a esse
assunto. Mas, infeli2;mente, estávamos falando
para a Lua, PorqUe nã:O era para os -homens
públicos. Então, digo quase como V. EX', eu
não me Oponho ileln acho onde deve ser a
localização das outras refinarias: deve ser a
melhor localização, técnica. Agora, a do Céará,
nós defendemos por causa desse fato de termos o embrião: é um empurrão, compreendeU? A Fábrica de Asfalto no Ceará, já pode
até processar o petr6feo; está faltando pouca
coisa. Este era o aparte que _eu queria dar
a V. Ext e-d:élf _a meu apoio também como
nordestino- ao nosso querido Rio Grande do
Norte que realmente é um pioneiro em produção de petróleo, pode ter p-oços pequenos,
mas tem uma produção significatíva dentro
do País.

O SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, eminente Senador AfOnso Sancho. Real·
mente, é um caso de polícia, porque em inves-O SR. LAVOISIER MAIA- Pois não.
timentos já foram gastos200 riiilhões de dólares e há 5 ahos está Parado. O Sr. Monso Sancho -Inicialmente deCom muita satisfação, levo ao conhecimensejo comentar o caso da Alcanorte; realmente
to da Comissão de FiScalização e Controle
parece ser um caso de polícia, não é nem
do Senado, para investigara que vai acontecer
caso normal. Não se entende que uma_ emprecom esse elefante branco, com grandes presa que podia produzir produtos que estamos
juízos não_ só para o Nordeste e o Rio Grande
importando, mandando nossas divisas para
do Norte, mas para o Brasil.
o exterior, produzir-se aqui no Nordeste, danContinuo, Sr, Presidente, desta maneira, o
do mão-de-obra, desenvolvendo uma região,
Rlo Grande do Norte, na qualidade de 2~ maior
que é a única região subdesenvolvida do Paí~
produtor
de Petróleo do Nordeste e dotado
e que, diga-se de passagem, de acordo com
de irifra-estiutUra Como está: é -uma opção
as Nações Unidas, é a única região subdesen·
que- o Senhor Presidente da República não
voMda do mundo que quer se desenvolver.
Então, não se entende. Qua'ntó "à Alcar16rte -· Pode descartar na hora em que for decidir
a refinaria parã O l"'ordeSie, a rião ser que
eu proporia que o nosso companheiro do Rio
prevaleÇa o espfrito discriminatório contra o
Grande do Norte pedisse que a CorU"issão de_
meU
EstadO.
F'tScalização e Controle fizesse uma investi·
Não sou c~~tra a i~pl~tação de 2 ou _3
gação sobre isso, porque se eu pedir uma
refina;rias na_ região. O que não posso aceitar
Comissão de Inquérito demora demais. Então,
é qtie o Rio Urande do -Norte- fique marginavamos semplíficar e apontar os culpados por
lizado neste processo. Se isto vier a acontecer,
esse descaso de atendimento e com prejuízos
o Presidente Samey terá cometido o maior
violentos para o País, porque, 200 milhões
ato de injustiça-de-toda a sua vida pública.
de dólares que fazem parte desses emprésNesta lute?- em prol da refinaria para o Rio
timos-- que muitos colegas desatualizados
Grande do Norte, somente alguns líderes polísó fazem acusar - que nós devemos, mas
ticos partidj.?arãm-âi:é·agora. -·
não verificam que esse dinheiro foi leVantado
Não obstante as sérias divergências polítilá no exterior, e que se alguém pagou comiscas existentes, aproveito o ensejo para canelasão, se alguém se beneficiou de algumas van·
mar toda a classe política do meu Estado,
tagens, nós não sabemos. Sabemos que esse
num movimento suprapartidário, o Governadinheiro foi alocado, mas foi mal alocado, pordor que é do PMDB, _o_ ex-Ministro que é do
que não teve continuidade. Então; ·quanto ao
PMDB, os Senadores José Agripino e Carlos
caso da Alcanorte -lembro ao companheiro
Alberto que já estão engajados na luta, os Deque pode contar com o meu apoio e todo
putados Federais e Estaduais~ Prefeitos e Veo Senado naturalmente- para que possamos
readores, a (greja, a OAB e todas as entidades
apontar os culpados sobre isso.
de classe para uma ação corajosa e integrada
O SR. LAVOISIER MAIA- Obrigado
em defesa--aos- interesses do Rio Grànde do
a V. Ex'
Norte. _
A refinaria, a Alcanorte, o Pólo QuJmico O Sr. Monso Sancho - Quanto ao caso
da refmaria como V. Ex" bem diz, há mais
metalúrgico são vitaJs para Odesenvolvimento
potiguar.
de 20 anos, em 1964, quariâo o éx-Presídente
Castello Branco inaugurava a Fábrica de AsfalTenho certeza que esta luta não vai parar,
to, já dizia que aqUjlo era o embrião da refinapelo menos da minha parte. Aqui voltarei
ria. f de lá para cá, nós vlrrios -perseguindo,
quanta_~ vezes forem necessárias· para, do alto
desta Tribuna, defender os m_ais _elevados intee tivemos homens no Governo, como Vtrgílio
Távora que não dormia um-minuto pensando
resses do Rio Grande do Norte. Para isto fJ:

um aparte?

Sábado 15 1223

eleito._Qu~'J="o combater~ .bom Combate, porque amo a minha terra e a minha gente.
o Sr. Ney Maranhão um aparte?

Pennite V. ·Ex"

O SR. LAVOISIER MAIA- Ouço V. Ex'
OSr.Ney Maranhão-SenadOr Lavoisier
Maia, V. Ex', todos nós sabemos nesta Casa,
e sou uma_ das pessoas que sempfe acompanharam o seu trabalho como Governador, co~
mo representante do Estado do Rio Grande
do Norte, sua luta em defesa dos altos interesses do seu. Estado. Senador Lavoisier,- a bancada nordestina precisa de unidade, de união.
Lembro-me de que pos anos 57!58 ... Veja V.
EX' que da-B~ihia ao Acr.e. somos majoritários
e raras vezes tivemos Presidente da Cârrlclrã,
do Nordeste. Naquela época sabíamos que
não preclsávamos de Ministro, Precisamos da
Presidência da Câmara, Presidente da Comissão de Economia, Corilissão de Orçamerito, ·
principalmente, para colocarmos verbas e fazermos essa aplicação no Nordeste. Mas, como_ b~m disse o Senador JtJtahy Magalhães,
todas as apliCaçôes de verbas neste País são
feitas aleatoriamente, o que precisamos são
as ·decisões técnicas e nós nordestinos, unidos, para que essas decisões pesem no Nordeste. Veja o problema que temos na Sudene,
órgão im~rtantissimo" para o desenvolvimen·
to do Nordeste, a cada dia sendo mais esvaziado, porque não temos a unidade política
suficiente_ no_Nordeste.Agora mesmo, no meu
Estado, a Coperg, uma unidade de processamento de álcool, está sendo esvaziada. O
que está acontecendo no Estado de V. Ex1',
com essas empresas de importância fundamental, para o desenvolvimento do Estado
sendo esvaziadas, e o Govemo·n-ão dando a
nierióf Im-pOrtànciã pãra- o fato. V. ~· tem
toda razão em defender uma refinaria para
seu Estado, como Estado produtor, e eu, em
Pernambuco, estou defendendo a refmaria pelo motivo do meu Estado ter um porto importantíssJmo como o Suape, construído com o
sangue, com o imposto do povo de Pernambuco, e um Estado onde_o abastecimento de
combustível é um dos maiores do Nordeste.

Não podemos deixar de dar razão ao Estado
do Ceará, como muito bem acaba de falar,
em seu aparte, o nobre Senador Afonso Sancho: também -o Estado do Maranhão, o Estado do Presidente, reivindica uma refinaria. No
meu entender, nós, nordestinos, devemos nos
unir. Não importa para onde 'ião as refinarias,
desde que haja primeiramente o interesse técnico e econômico. Por aí, temos condições
de reivindicar os beneficias para o Nordeste.
No momento em que cada um pUXar a brasa
para a sua sardinha, sem ouvir a d~cisão ·do
set6r técnico, o NoÍ'deste sempre estará perdendo. Portanto, apóio V. ~ nas suas justas
reivindicações e também dou razão ao Senador Jutahy Magalhães: a solução dos problemas de desenvolvimento dos nossos Estados
do Nordeste deve passar primeiramente por
uma decisão técnica. Era o aparte que eu queria dar ao pronunciamento de V. EJr
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OSR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador Ney Maranhão.
Conduindo, Sr. Presidente, esta seria a hora
do Nordeste: Presidente da República~-um rioi-destino; Presidente da Câmara dos Deputa-

dos, um nordestino;,_ Presidente desta Çasa,
um nordestino. Então, o que está fiSJtilriâo?
Na verdade, todos têm espírito de luta e
defendem a região; mas lutamos para diminuir
a desigualdade entre Centro-5ul_ desenvolvido
e o Nordeste, um fundo de investimento para
o Nordeste de 5%. Mas o SuUez ~stênc:ia

e negociamos, ficãmos com- 3%_;__d~ 5% Para

3%. Tentar diminuir _o de_sequilíbrio entre o

Nordeste_ subdesenvolvido e_ o Sul desenvolvido! É _a hora de unidade. Mas mesmO assim,
unindo o Nordeste, o Norte e o _Centro-Oeste,
e frzemos maioria na Assembléia -Nacional
Constituinte, não conseg1,1imos os 5%, baixou
para 3%.
Agora, é o apelo: o Presidente terminando;
começando o Presidente do S~nacto. e .Q Pç~si-.
dente da Câmar~, .._,amos fazer essa unidade·
para diminuir o sofrimenio.~da pobre gente
nordestina! Campeã em analfabetismo, cam:
peã em desemprego, campeã em mortalidade
infant~. Quer dízer, chegou a hora da unidade
nacional. ConclaffiQ_q__:tqdos, para unidos - =todos unidos! - olb.~rmos com melhores
olhos para a região nordestina.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muit9 be[Jll Palmas.)
0

Durante o discurso do Sr. Lavoisier
Maia, o Sr. Nelson Carneiro, Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. ·Mendes Cana/e, 1 P Secre-

tário.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) Antes de conceder ~ palavra ao pr6xirno orador inscrito, a Presidência deseja lembrar aos
Srs. Senadores que há uina Convocação ~Q
COngreSso para- aS-11 horas de hoje, a fim
de apreciar a Medida Provisória n<?- 42. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy
Bacelar.
O SR. RCIY BACELAR (PMDB- BA Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente,
Srs_. Senadores. aproximando-se a data fatal
de 15 de abril para que ocorra a dissolução
da Companhia de N~vegação do São Francis_co ·SA (Franave), !)os termos- do Decreto
n9 97.455, de 15 de,ianeiro de 19~9-, não -Pode~
ria deixar de fazer u '"O veemente protesto contra mais este ato absurdo e insensato do Governo Federal contra a região Nordeste e_espeK
da1mente os Estados da Bahia e Pe[J]amb'-:J-Co.
Essa empresa, consJderada indispensável à
integração do va1e do São Francisco :é o_ mais,
antigo órgão de desenvolvimento da região.
O rio São Fraildsco, nos dias_ at!-!ais, apresenta-se como o escoadouro natural de_tod~_;;~
produção d9- vale que, praticamente,- já seconstitui numa fronteira agrícola de grande
unpOrtãhdã ·econôrrtiea:-Basta dtar a··regiào
de Barreiras. onde se localiza um dos principais pólos de produção de soja do PaíS, e
que utiliza a_ navegação desse grande rio.
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gandO nisto, o que está s..e preparando para
fazer ~m a navegação do rio São Francisco, __ _
portou 121 mil toneladas, estando previsto ·pãcomo a mesma coisa que aconteceu com a
ra este ano a demanda d~ carga ati_ngir a 600 - navegãção do rio Pamaiba; o rio que faz a
mil_ toneladas, com a possibilidade de alcançar
divisa do Estado do Piauí com O ~tado_ do
1 mílhão de toneladas em 1990.
Maranhão, numa extér'iSãó d_e: quase -1 mil e .
Na área de transporte de passageiros, a Fra300 quilômetros. O Piauí foi colonizado,. foi
nave tem tido Ymª_atuação de Q!ande impor- desenvolvido ao longo dessª _yia navegável
tância para os moradores ribeirinhos, princique era o rio P~rna:íba, que desde o ,ma( Q_~
palmente atendendo a travessja do riç S.ão.
TutQia:, de Amarração atingia o Alto Pam~(\ia
Frand.Sco entre Petrolina _e Juazeiro onde, so~
e Santa filom~n.a, cidades do' êXtreí-no;-Ui_do-mente em 19_88, foram.transportados 330 mil
Piaut e do Mª-ranhão, num percurso de 11.78 _
passageiros de bétixa renda, a um custo três
km de via navegáveL Os cursos da navegação
vezes menor que o das tarifas dos ônibus lifluvial é eViPente _que influíram demaiS pcira
gando as duas çidades.
que essa navegação fosse cada vez mais defiDesde 1987, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
citária. Era imprescindível qué o Govéfrio .aSo Governo Federal já manifestava a intenção
sumisse a pate[nidade deste meio de cqrminide privatizar a Franave. Em setembro desse_ cação e~ de um modo qualquer, subs_idias;se
ano, o Ministro dos Transportes, José...Reyessa navegação do rio Pamaíba, como de r~s
naJdo Tavares, em entrevista concedida à im- to subsidia as companhias aéres para os locais
prensa, logo após palestra realizada na EscOla_ diversos deste País e, talvez, se n_ão me §\_ri9aSuperior de Guerr.a, previa a adoção dessa
no, até para o exterior. Não houve qualquer
medida. Em agosto de 1988, o Conselhp Feprovidência. A navegação do rio Pamaíba paderal de Desestatização_aprovou a criação de. rou completamente e, depois de trina ou_quãgrupo de trabalho para estudar o processo
sse meio de transporte, o rio enc:ontra-se totalde privatização da referida companhía. Mas,
mente ass_ore@do, impossibilitando o r.eStabf:~
Sr. Presidente, ao.editar o Piano Verão, o Pre.siIecímento_dest~_meío de ÇQil).Uflicação. -~icQ_
de.nte __ da República baixou o Decreto n<?muito aQrnirado _que os _técnicos brC!Sileiros.
·9-7.455_, de 15 de janeiro de 1989, dispond9
que enfatiz.am o enca~ecimento e o-alto--,CUsto
sobre a extinção e díssolução de entidades
dos petróleos, dos_automo_tQres, dcis c_a"rro:s.
da administração federal e sobre a alienação
dos caminhões e das estr_q_das._ Dão_ i3,t~n_te_inc. _
da participação acionária da União em diver- para_a navegação fluvial que é Urt:J. dos ril'eios
9
sas empresas. No art. 2 do decreto ficava
de transporte que deve ser _estiffi~,~Iado e__en(ati~-~
estaQ.elecic;lo que deveriam ser alienadas, total
zado. Rios, ,como o ~en9 --:-:-: __que V. Ex':'--tão
ou pardalmente, as ações representativas da
bem conhe_ce - têm.J.Im _tráf~ci_ de- n"aye.QaUniãO no capital de diversas sociedades" entre
ção s~melhante. ao da_s estr~P-~s. Existem .até
ela_s_~_Lk>yçi_Brasileira e il- Fràhave. AP meSmo - sernáforp:; ao Jongo 9a região do_ Rubr _ol}.~ _
tempo era conv.:encionado, no parágrafo único
taodo __a navegã,Ção do Rerio, NO B,rasil ªl?~iJ
do .citado artigo, que, caso n~o ocorresse a
donou-se totalmen~e el:;s~ posSibílidade de baalienação no prazo de 90 dias, as referidas
ratear_ os ·custos dos transJ?ort~s _q.u_m P~rs· Coempresas flcãriam dissolvidas. No ~sq espemo o nosso que tem dime_nsões continentais.
cífico da Franave- assim rn::orrendo também
Só_s_e_Çl,lif:Í<;i nesta teua di:!s~sJradas de,rodacom _as_ delriéiis --- Çómo hão s~ consegui~
gen~. As feiTovi~s e a navegaçãO ma_Qtih}á.._~s~-··
a venda no decorrer desses três meses;, é imi- tão abandQnadas, a navegação fluviã.l dai-Ido
nente a dissoluçã_o da companhia, não ob_s~
seus últimos e.stertores naregiã,o do,São Fran:
tante já ter sjdo aprovado no Senado, no início
cisco. E ninQuém atenta_ par~ o probléi1a~ Se do corrente mês, Projeto de _DeCieto.!.,.egis~
o Governo de®r que a_CQmpanhia de Navelativo n~ 2, de 1989, Sustando as alienações gação do Ri c;> Parrtaíba se paralise por' alguns.
e .dissoluções estabelecidas pelo Decreto o<?anos, por dez anos, cinco anos, V. Ex" pode
97.455, de 15 de janeiro de 1989, induindo-se
ter: _a _c..e:ct:eza d_e que vai acontecer ~om o .rio
aí a Franãve--:- . - São_ FrancisCo; o .~esmO açonteceu. ço!Tl ~6
O Sr. João Lobo - Permite V. ~ Um rio Pamaíba, a navegação fic.ãrá "ínviáver, e?sa
pequena infra-estrutura que está montada "ao
aparte?
longo das cidades para a navegação será pau~ _
O SR. RUY BACELAR~ Pois não. Ouço
co.a pouco destruída, _assoreada, enfun, deso aparte de V. EX", eminehte Senador João
mantelada pela falta de uso, de c_onsertos cpnLobo_._ da r~presentação do ~tado do Piau~
secutivos. Então, quero, neste momento em
O Sr. .JOão Lobo- Nobre Senador Rlô' qúe- V.- Ex- tãO oportunamente fala sobre o
assunto, chaf'(lé)( _a _atenção- dq_ Governo para
B(\celar, estou aq>mpanhando o discurso de
V. ~ com muita_ ~enção, porqUe V.~ abor- que não des.cuide, não deixe que TeneÇ?J.- que
da um_as_s\JDto que é de grande interesse do morra a navegação nc·rio São Fr~nciSco, _re.
seu estado, como, também, de toda a região
gião tão rica e tão fértil, cUjo _futuro abre enorribeirinha do rio São_ Francisco....;... ~s.a parte
mes perspectivas para as terras produtivas das
margens do rio São Franc_isco. Qu~ro jJ.IDtar
oayegável. Eu conheço a navegação do rio
a minha voz à de V, Ex", fazendO um apelo
São Francisco, através do seu vale, desQe a
antiga Remanso até P!rapora, vez que, quando
para que o Üovernõ têrihéi a luc_içl.~z çi€: _trab_a!.'l.ar para pJ•...!turo, de acompa...T"!hªr o desenvolestuàarite, ÍteqUentei muito- ãCjllele- meio i:l.~
transporte, e é lamentável o que está ocor- vimento e as coisas viáveis de.ste P~í~. Às vezes,.
renÇiq cpm <:'.-Companhia de Navegação do corrú.u;n pouco de dinheiro aqui e ali atalha-se
muitos males irreparáveis. Era indispensável
Rio São Francisco;· Em verd_açie, estou el1;?'-erApesar da falta de investimentos. do Gover-

no, ainda no .ano de 1988, a F ranave trans-
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que o Governo encontrasse um- meio para
não deixar que a navegação do rio São Francisco também morresse, corno tem morrido
ao longo dos rios brasileiros. Era este o aparte
que queria oferecer ao brilhante discurso de

v. Ex'

O SR. ROY BACELAR -

Agradeço o

aparte de V. Ex", eminente Senador João Lobo,
que tem muita razão de ser. V. E>r disse, com
muito conhe_cimento de causa, que a navegação fluvial é a mais barata em quàlquer parte
do mundo. Acrecüto que a proporção seja de
1 para 5 em relação ao transporte ferroviário

e de 1 para 1O em relaÇão- ao iadoviário. E

a navegação do São Francisco é o melo de
transporte mais barato, e é o escoadouro natural daquela grande região promissora, onde

há mais de 2 milhões de hectares agricultáveis
e com possibilidades de serem irrigados. V.
Ex" fala com muita propriedade sobre o vale
do rio Pamaíba e o desprezo da navegação
naquele rio tão importante para o Estado do
Piauí e outros estados circunvizinhos. Entretanto,-·o nosso Governo, infelizmente, não se
preocupa com o aspecto económico, com· a
visão do futuro do Brasil.
Acredito, eminente senadoi-, que a:o invés
de acabar com a navegação fluvial no Brasil,
como já se acabou com a marítima, era necessário preservá-la, alocando não muito, mas
um pouco do recurso que- se disperdiça tanto,
aqui neste País, com o manejo, com a locomoção de mercadorias de Norte a Sul, de Leste
a üeSte,- sem Um -planejamento adequado, para, preservando, melhorar as condições de renovação, de desassoriamento daquela grande
via de navegação, grande via de transporte
do Brasil.
O Sr. Nabor Júnior- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. ROY BACELAR -
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Concedo o

aparte ao eminente Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- Eminente Senador
Ruy Bacelar, admito que o G6veJ'n6 está c6~

metendo um gravíssimo erro ao tentar privatizar essas empresas de nayegação que atuam

no vale do São Francis-co, na' bacia do Prata
e também na bacia do rio Amazonas. Alega-se
que elas são deficitárias, e na verdade o são,
todos nós sabemos. Mas é preciso quê se ressalte um aspect<Y. era o próprio Govemo;através da antiga Sunamam, que fixava as tarifas
de transporte dessas empresas._ No_ caso da
Enasa, POr exemplo, que em 1978 trãnsportou
300 ·mil passageiros de baixa rer1da, a Sunamam fixou uma tarifa altamente deficitária para aquela empresa, tendo em vista que os passageiros que se deslocavam do interior da
Amazônia para Belém, para Manaus, são passageiros de baixa renda, como devem ser também os usuários da navegação do vale do
São Francisco, da bacia do Prata-e dO Pamãiba. Mas o Governo, por outro lado, subsidia
também os metrôs ,de _São Paulo e_ do Rio
de Janeiro, a CBTU do Rio e de São Paulo.
Há poucos dias, tomamos conhecimento daquela greve deflagrada pelos ferroviários da
CBTU de São Paulo. Ouvi declarações do Pre~

sidente do Sindicato dos Ferroviários, de São
Paulo, por sinal o Deputado Federal Mendes
Botelho, em que S. Ex~ dizia que o Governo
tinha até interesse em qu_e aquela greve fosse
mantida por mais dias, porque se estava economizando 85% dos prejuii:os que a CBTU
ocasionava com o transporte de 900 mil passageiros-dia que se deslocavam daquelas cidades que ficam nas circunVizinhanças de São
Paulo para a Capital. Agora, é justo que aceitemos o Governo subvencionar o metrô do Rio
de Janeiro e o metrô de São_ Paulo, os passageiros que utilizam os treris da CBTU do Rio
de Janeiro, de São Paulo, e outros estados,
-e ele não queira subsidiar os passageiros de
baixa renda que utilizam essas embarcações
do baixo São Francisco, do rio Amazonas, da
bacia do Prata? Esta é uma indagação que
fazemos, aqui, nesta hora, para juntar a nossa
voz e o nosso protesto ao_ discurso que V.
Ex"- está fãiendo contra a P-rivatização .da Com~
panhia de Navegação do Vale do Rio São Francisco. Muito obrigado.
O SR. RUY BACELAR -

Agradeço o ..

aparte de V. Exo, nobre Senador NaborJúnior.
O Sr. Jutahy Magalhães - Solicitaria a
V. Ex" um aparte.
O SR. RUY BACELAR dentro de poucos minutos.

Pois rião, darei

Quando V. Ex!', nobre Senador Nabor Júnior, defende a Enasa, empreSa de navegação
da região amazónica da mesma maneira que
hoj~_defendemo~ a_Qavegação do Vale do Sao
Francisco, V. Ex" diz que essas tarifas estão
defasadas, porém são ftxadas pela Sunamam.
V. Ex" há de convir que hoje, no Brasil se criou
um modismo uma vontade .de se privatizar
tudo, querendo-se imitar alguns. países, como
a Iriglaterra. Não somos contra a privatização.
Entretanto, não PodeinoS apoiar ou nos solidarizar com medidas sem um estudo técnico,.
econ_Qmlco e sem levar em consideraçã"o o
lado social. Essas empresas Públicas·sao. em
verdade, um patrimônio do povo brasileiro.
Elas não podem ser dissolvidas, não podem
ser vendidas como sucatas; haveremos de
preseJVâ-las.
QueremOs dizer que, éif!.O_ passado; quarido
da elaboração da proposta orçarrieiltária, tivemos a satiSfaçáo de relatar na qUalidade de
sub-relator da área de transportes, a parte relativa à navégaçáo do São FranciSco, naVegação _·
da Amazônia, do Prata. Os valores constantes
da proposta do Governo correspondiam a
uma quantia que não dava para mantê-los.
BaSta dizer que, depois de um estudo, o próprio Ministro dos· Transportes sugeriu mais ·
verbas e mais recursos alocados justamente
para as companhias de navegação que lá
atuam em face çlo gfande _trabalho, do seu
grande desempenho na região, tanto do ponto- '
.de vista_ econômico quanto social.
Por isso, tnC:orporo, com muito prazer, o
aparte de V. Ex-5, nobre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Odacir Soares um aparie? -- -

Permite V.

E>('

O SR. RCIY BACELAR -
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OUço o aparte

do Senador Odacir SOares,
-

--

-

O_Sr. Odacir Soares- V. EX' reaJmente _
aborda um tema atual, a partir do fato de que
o Brasil detém, talvez, uma das maiores malhas hidroviárias do mundo. Apesar dessa realidade, ao invés de estimular, com recursos
governamentais - e não poderia deixar de
ser a exploração dessa malha hidroviária, principalmente_ porque ela serve, como disse o
Senador Nabor Júnior, à população de baixa
ren-da, como _é o caso_ do _Nordeste~ como é
o caso da Amazônia, o_ GOverno brasileiro faz
o contrário, ou seja privatiza.' Quer dizer, a pn.:vatização, nesse caso, não objetiva estabelecer
um sistema de Iucratividade nessas empresas.
Por trás dtsso está o fato de o Governo desejar
extinguir mesmo essas empresas, porque os
economistas do Governo, os tecnocratas _sabem que a extinção de urna empresa desse
porté, desse tipo e com essas finaJidades, Implica o seu de,;;:aparedmento.
O Governo brasileiro tern uma dívida muito
grande com o sist_ema hidroviário do País, nãoapenas o amazónico, como também o sistema
nordestino e o das diversas bacias que integram o nosso País. Disse muito bem o Sena~
dor Nabor Júnior quando mencionava que o
GoVerno, nõ momento em que tem esse procedimento, adota essa linha de procedimento,
essa linha de ação, simultapeamente, vem_
subsidiando empreendimentos de grande
porte no Centro-sul do País que, evidentemente, para serem viabilizados, precisariam realmente ser subsidiados, çomo no caso do metrô do Rio de Janeiro e de São Paulo e outras
atividades desse porte. Parece-me que o Senador NaborJúnior n~o colocou a queStão como
uma crítica, mas colocou_ apenas pelo fato
de o Governo usar dois pesos e duas medidas
para situaçôes guase semel~antes _do pontç>
de vista social. -Eu, inclusive, estava comentando com V~ EJc!', com o Se[1ador_-Jutahy Magalhães e COm Õ Senadof João LObo, qU-e
li no jornal, ontem, por exemplo, que o Governo acaba de aprovar,_no Conselho Monetário
NaCional, uma linha de crédito, acaba de autorizar, no Conselho Monetário Nacional, que
a Empresa Mendes Júnior exporte 180 milhões de dólares, a pretexto de recomeçar as
suas obras no Iraque, sem a contrapartida de
depositar a mesma importância em ouro, no
Banco Central, _como determina a lei. Não se
condena aqui_ o fato. Realmente, a Mendes
Júnior é uma empresa de grande porte nacional, tem -obras impOrtantes no exterior, e o_
Governo, a meu ver, pelo menos inicialmente,
vem agindo bem quando pretende dar aparte
financeiro para essa empresa como já fez há
dois ou três anos, ao adquirir todo o seu acervo
de máquinas e depois alugar para ela mesma
a pretexto de impedir que fosse à falência.
Mas o fato é que as atitudes não são coerentes.
Nós, que estamos aqui no Senado, a todo
o momento. observamos que o Governo age
de uma forma correta, de um lado, •e de uma
forma incorreta, do outro. É o caso_da Companhia_de Navegação do São Francisco, d~ Enasa, que o Governo qtier privatizar, isto é, quer
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extinguir. E sou ·maiS radical na apreciação
desse tema. Acho que quando o Governo pre-

tende privatizar empresas desse porte, com
finalidades eminentemente sociais, na realidade ele as está extinguindo, porque elas não
poderiam sobreviver sem um aperte financeiro, um aparte técnico, um aparte material ad-

ministrativo do Governo Federal. Então, eu
queria trazer ao-discurso de V. Ex!' esses dados,
inclusive em reforço à tese do Senador Nabor
Júnior, que é procedente e oportuna, sem que

Rio Grande do Norte não está sendo olhado
com os bons olhos do Presidente, com" amizade, porque St.ia Excelênda só resolve os pro-blemas do Brasil através da amizade.

O Sr. Jutahy-Magalhães - Permite V.
Ex' uni aparte?
. O SR. RUY BACElAR - Con<:edo um
aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senado.r Ruy
Bacelar, V. EX' está- abordando um assunto,
o Governo financiar o metrô do Rio de Janeiro
como já foi dito aqui, da maior atualidade.
ou o de Sa:o Paui.Q, o sistema de abasteciO Sgõador-João Lobo, como o Senador Nabo r
mento de água do Rio de Janeiro, que agora
Júnior e o Senador Odacir Soares apaftearam
está sob wna saraivada de acusações de frauV. Ex', cada um trazendo um aspecto do prodes, recursos vindo do Banco Mundial e da
blema e as dificuldades dessa questão. São
Caixa Económica Federal. Então, terminam
assuntos que convergem, Poré)ue- cada aboro Nordeste e a região amazónica sendo as dagem mostra um dos la.dos da questão. Nós
vítimas de um pr'ocesso de correção econó- _ fa1amos em privatização e o Congresso está
mica ao qual o País está submetido e o resto
sendo apontado, a cada instante, como sendo
do Brasil fica vivendo das mesmas benesses,
contra as privatizações propostas pelo Goverdos mesmos escândalos, como inclusive
no. Como é a privatização da EriaSa. do Uoyd,
aconteceu com o Banco-de Santa Catarina,
da empresa da Bacia do Prata? Não estão
do Paraná e do Rio Grande do Sul, que absor- querendo privatizar nada, como jâ dísse aqui
veu, num grande escândalo naciona~ quase
o senador Odacir Soares. O que está sendo
700 milhões de dólares. Era esse o aparte
proposto é a extinção da empresa Se colocasse alguma coisa no lugar do que existe,
que gostaria de fazer.
nós poderiamos...exarninar o problema. QuanO SR. RUY BACELAR - Agradeço o
do se fala em privatização, estamos querendo
aparte de V. Ex', eminente Senador Qdacir
é o direito de examinar se aquela privatização
Soares, e o incluo no meu pronunciamento
estaria atendendo o interesse nacional. Mas
com muito prazer.
se o Governo não (:aloca, perante o CongresV. Ex' tem toda _razão quando diz que as
so, qua1 a medida que vai tomar para evitar
medidas do GovémOSão praticamente impen- a extinção de uma empresa que traz tantos
beiú~fidos- sOciaiS --a-Uma região que atende
sadas, têm dois pesos e duas medidas. Coopera ele com muita justeza com· essas obras a uma população ribeirinha, e nada se coloca
em São paulo e no Rio de Janeiro, referentes
no lugar para o transporte desta população
a transporte de massa, o metrô, mas pretende
e_ das_ mercadorias @quela região, como o
extinguir companhias que vão atender a pesCongresso pode ser a favor? Tanto não pode.
so_as de baixa renda, sem levar em consideser a favor que quando apresentei aqui uma
ração o lado económico e o -futuro do Brasil.
emenda fazendo com que a Franave fosse
Ninguém tem ·dúvida de que uma das gran- mantida, como fizeram os Senadores Aureo
des condições para este Brasil se_ tomar o
Mello e Nabor _Júnior~ a respeito da Enasa,
grande Pafs que todos nós desejamos está e o Senador Wilson Martins, a respeito da Bana terra, está na agricultura, e que a via de cia do Prata~- eu estava querendo recriar aquao
transporte que flui naturalmente na região
que O- Governo queria destruir. E o Senado
aprovou conscientemente essas erpenda.s.
Nordeste, no Vale do São _franci$co, na região
amazónica, são os seus grandes rios navegáNão foi uma aprovação para ser contra uma
veis. V. Ex' vê como tem sido impensado o
medida do Governo; foi consciência da necesposJcionamento deste Governo.
sida4e" da exi_stência dessªs empresas, se nada
Há pouco, o nobre Senador Lavoisier Maia for colocado no seu lugar. Então, ouvimos,
estava clamando, gritando, por uma açâo de- aqui, há meses o Senador Mauro Borges fazer
cisiva do Governo nó- Nordeste, em relação um _discursp brilhantíssimo a respeito da ne-à implantação de uma refinaria de petróleo, ce:ssidade.de se criarem condições- quando
em relação à conclusão da empresa Alcanor. se falava em Norte-Sul para o reaprov~itamen
Às vezes eu fico a pensar se o Presidente da to~dos rios, para se levar o transpórte através
República, por gostar mais do Maranhão, por do Tocantins, da região do Maranhão e finalser do Maranhão ou por ter mais amigos no mente, fazer a ligação com o Centro-Oeste.
Maranhão, é capaz de decidir que essa refina- Nada se_fez nesse sentido. AbandOna-se totalria, que nada tem a ver com o Maranhão, atra- mente tudo o que diz respeito ao transporte
vés de um estudo téCDicO_-ecqnômico, seja im~ fluvi~l._ Não entendo o que o Governo quer
plantada no Maranhão, como está sendo feito realmente com essas medidas. Porque extincom a Ferrovia Norte-Sul, em detrimento ·de Q_Mir pura e simplesmente não é .a solução.
outras ferroy:i_as mais necessárias. mais urg_en- Sabe V, EX' das d!ficuldades que a COmpanhia
tes, mais prementes, mais importantes no mo- d~ Navegação Baiana na grande Salvador, no
mento, para o desenvolvimento do Brasil. As Recôncavo, tinha para fazer o transporte da
medidas, às vezes, são impensadas, são medi- sua população, com .o déficit qu_e existia a
das que atendem à amizade do Presidente cada ano, problemas que se acumulavam a
da República. Infelizmente, parece-me que o cada ano naquela companhia. Foi criada saiu-

isso implique que sejamos contra o fato de

ção do feny-boat e da construção de estradas
vicinais, para fazer o transporte barato dessa
população. No entanto, nessas regiões nada
se fez. Querem o quê? Que a população passe
a fazer o tranSporte a nado? Que_ a população
seja transportada por preços escorchantes por
parte daquele_s_que ir~o ocupar espaços para
fazer o transporte dessa população a preços
absurdos que a população não poderá pagar?
Então, Sr. Sen_ad$Jr, __v. Ex" vai b_em, s_ab~ __y.
~ dO --movimento que está sendo feito na
Bahia a respeito desse assunto, em Juazeiro,
na reQ:fãO do São Francisco, V. Ex", coni muita
oportunidade, traz esta_ questão à baila. Vamos
- vet se -a_ Câmara mantém o que foi deddic!o .
pelo Senado. Varn_os fazer um apelo aos Deputados para que .:.... praticamente é impossfvel
antes do dii:l -15 -na próxima seniana tentem
aprovar, Conlo aprovaram o projeto anterior
que tratava· da questão da Emater, EBTO e
outros. Essa questão é do interess_e não .apenas regional, mas nacional.
..
Parabenizo V. EX' pelo assunto que est.á
abordando, da maneira como está trat?mdo
e vamos ver se seremos vitoriosos nessa questãO.
O SR. RUY BACELAR- V. Ex< tem toda·
razão, devemos lutar. O Presidente voltou atrils
em relação ao Uoyd. Acredito qu~ Sua Excelência continua sendo um homem sensato e
equilibradO, e deixará de pensar que o Nordeste é só o Maranhão.
V. Ex" falou pouco sÓbre a navegação e disse
que um assunto traz outro, a navegação baiana, o problema daqueles navios feeyboats
que fazem o transporte de Salvador, de !taparica, Mar Grande, etc.
_
Não sei se V. Ex" já recebeu a1gun1 telex
da Bahia reclamando, porque há pouco tempo
o Governo baiano foi iludido por empresa, não
sei se a Pot:tobrás, cqm empenho do Minist;r<?
dos Transportes, no sentido da Navegação ceder dois navioS, dois feny-boats para o Maranhão, para fazer uma traves_s_ia_, _Em_ contrapartida, o Governo garantíu_ ú.m financiamento
para a compra de 2 ou 4 navios ou ferry-i?P!Jts
. Não deu ava~ nós fornos iludidos, fornos
ludibriados e Navegaçªo ~~iana está ep1 situação precária e deficitária, em relação _ao
número de passageiros que cresce dia-a-dia.
V. Ex? também fala de um assunto importante; "extinguir sem dar uma solução, sem
ter uma outra altemativaL além do mais extinguir através de um dêcreto, quando a Franave,
a Enasa, e oUtras empfesas que o G-overno
pretende privatizar ou extinguir foram criadas
através de .lei específica. A questão deveria
ser analisada mais demoradamente mediante
projeto de lei para que se estudasse essa .sU-posta privatização. Já o disse, com_mui~ p~
priedade, o Senador Qd_<JÇiL Soares. a quem
concedo novamente o aparte, que o G~verno
pretende, na verdade, é_a_extinção dessas_so- _
ciedades.
O Sr. Odaclr Soares- Eu queria apenas
acres<:entar que tenho fundados receios de
que as grandes "privatizaÇões" sejam uma far~
sa. Mesmo as grandes privatizações estã.o sendo feitas às custas dos recursos do GoveinO.

ª-
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Quando da promu1gação do Plano Verão,
V. Ex" toca num assunto fundamental, eri-ti~
a imprensa ·denunciou que todos aqueles que
nente Senador, quando diz de sua preocu·
haviam adquirido controle acionário de ImporpaçãO, que e também de nossO Partido e acretantes empresas estatais haviam sido benefi- dito que de todos os Senadores, de que essas
privatizações, sem um 'estudo rilai.S- apurado,
ciados pelo congelamento. Tiveram um lucro
poOem dar prejuízos fundamentais à Nação
imenso.
Nesse quadro foram mencionadas figuras
brasileira.
importantes do mendo empresarial_brasileiro.
V. Ex:' disSe, há -pouco, com a j)artkipação
Então, veja bem, mesmo as grandes _''~rivati
do Senador João Lobo, que essas empresas,
zações" que se fizeram, o foram à custa_ dC?._ no momenlo. são~tronicamente deficitárias.
BNDES, do Governo, Com dii1heiio barato, - Então~ .adniitir qué Um gi'Upó priVaao vai COlo·
dinheiro do ·contribuinte, dinheiro do povo. s~
car seus recursos numa emp~sa nes_sas condições é ilusão.
as grandes privatizações não lograram sensibiPoderá acontec-er, e está acontecendo com
üzar, não lograram estimular o investidor privado para, com seu recurso próprio, nessas em- grandes empresas, que alguns grUpos privapresas fazerem investimentos. lmagine V. Ex" dos comprem papel e depois queiram recurprívatizar a Enasa, privãili:ãr a Companhia de
sos fortes para poder movimentar, para poder
Navegações do Sao Francisco, privatizar as
colocar em ação essa empresa. No caso de
i(uillqr.ier-Uma dessas empresas, compra-se
pequenas empresas cronicamente deficitárias
como decorrência de responsabilidade do com a palavra, com qualquer tipo de papel,
e depois se exigem recursos para que essa
próprio Governo que deixou de investir nelas,
empresa seja renovada e melhorada.
porque quando da sua criação o objetivo não
Agradeço a V. Ex• pe]o seu aparte. A sua
era lucro, mas era social. Nos estatutos dessas
empresas está o caráter do objetivo que é emi- preocupa-ção também é nossa em relação a
determinadas privatizações.
nentemente social, que é o de pennitir a interligação rápida, barata de grandes cargas em
O Sr. Dirceu Carneiro - Permite V. ~
trechos até então inacessíveis a outro tipo de
um aparte, Sehador Ruy Bacelai'? transporte, Mas o fato ê que essas--empresas
terminaram também deficitárias porque o Goo sR:
Tem o aparte
verno deixou de investir, deixou de alocar os
o eminente -Senad-or, com o consentimento
·recursos necessários para que elas se desendo emínerite Presidente. Seremos breves.
volvessem, inclusive desarolando dos rios,
melhorando o leito do rios, como acontece
O SR.-PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
no Nordeste, como acontece na AmaZ<?nJa.
- Rogo ao nobre Senador Dirceu Carneiro
Por exemplo, o rio Madeira, principal afluente
que desista do seu aparte e peço mais uma
da margem direita do rio tmazõnas, que tell!_ \r'~~ ao Senador Ruy Bacelar que encerre o
3200 quilômetrõs de exterlsão, não tem obti- seu discurso, de_ vez que estamos a menos
do do Governo Federal nenhll'm Hpo de trata- de um minuto do inicio da sessão do Conmento nos últimos anos. Então, este é o quagresso Nacional.
dro. Mas o que eu queria dizer, fundamenEstou sendo realmente insistentemente sota1mente, é que mesmo -as grandes privati- licitado - aliás, já terminou o tempo - a
zações não c_onseguiram sensibilizar o empre- irmos para o plenário da Câmara e abrir a
sário nadónal, o grande_empresariado nacio- sessão do,_CongreSsõ Nadoiial nal, que tem concorrido a essas privatizações
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente,
de olho nas benesses dos recursos públicos
que estão lá no Banco Nacional_ de_ Desenvol· V. Ex• tem que ser magnânimo com o seu
vimento Económico e Social à disposição des- futuro correli9ionário, o Senador Dirceu Carses grandes grupos que continuam a sugar neiro.

RaYCBACELAR-

o erário púbUco em detrimento de regiões como o Nordeste, a Amazônia e como o próprio
Centro-Oeste, que ainda nãO ·conseguiram
atingir expressão política neste Pais ao ponto
de mudar as políticas governamentais. Lamentavelmente, a realidade é esta.
O-SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
- Nobre Senador, a Mesa cumpre o dever
de alertar a V. Ex' que o seu tempo já está
esgotado, como também está por se esgotar
o tempo da própria sessão, de vez que teremos
uma sessão do CongreSSo- Nacional a realizar-se às 11 horas.

Desta forma, a Presidência solicita a V. Ex'
que procure abreviar suas considerações para
que não perdoemos o fio do seu importante
discurso.
O SR. RUY BACELAR- Tentarei obedecer a V. Ex", Sr. Presidente, mas respondo· ao
aparte do eminente Senador Odacir Soares-.

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
magnânimo ou

~ f1,as náo sou eu que sou
~áo, o-relógio é que é cruel.

O Sr. Dirceu Carneiro - Sr. Presidente,
serei muito breve, inclusive aproveitando a advertência em amarelo que a Mesa faz, que
significa aind_a haver !efn~o-~ Senador Ruy ~a
celar, queria aditar um dado que achei mLuto
importante registrar. Não seí se V. Ex" já i'egistrou no sei.! pronuJ1d~mento, no _seu belo pro·
nunciainentO, mas_queria lembrar que o Conselho __ Monetário reconheceu, na última reuniáo, um déficit de 8,3- bilhões de cruzados
novos para o primeirO semestre deste ano,
dos quais, 6,6 bilhÕes são resultantes dos juros
que o Governo paga da dívida interna. Isto
quer significar qUe af está o mêiícir-problema
do déficit público; e que as outras questões
que s~9 al~gadas como déficit público, que
são tomadas para corrigir O~ défíCít públ_ico,
muitaS vez.es.são verdadeiros "despistes" para
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uma cortina de fumaça envolver questão
principal. Então, o-·que é preciso, me parece,
deixar bem claro é que essas miudezas, que
são aqui levantadas, que utilizam aqui um es·
paço imenso de discussão, que nos expõem
perante a sodedade brasileira e perante uma
imprensa interessada também nessa confusãO ---:: portanto desgastando a nossa instituição, desgastando _a política, os políticos dé
uin modo geral- fiCar_eSsas pequenas ques~
tões que são trazidas .iqui, muitas vezes localizadas, dé peqUena dimensáo, de mínimo impacto na correção dos problemas, são pistas
erradas que são propostas. Portanto, queria
fazer este reQ-iStrO e cumprimentar V, Ex! pelo
trabalho e pedir desculpas à Mesa por esta
intervenção.
O SR. RUY BACELAR - V. Ex" tem toda
razão, Senador Dirceu Carneiro, quando diz
que o grande problema nosso é a dívida interna, é o pagamento de juros que tem corre_lação também com a nossa dívida externa,
ambas causadoras do déficit público.
Esse problema de privatização ou extinção
de algumas empresas é uma insignificância:
para tentar iludir a opinlão pública brasileira.
Dou prosseguimento,-Sr. Presidente, e termino o meu pronuncimento.
O referido projeto foLenc:aminhado à Câmara dos Deputados na semana passada, onde
deverâ ser apreciado em regime de urgência,
talvez ainda_tie_sta semana. É de se resSaltar,
pesta oportunidade,_ que o_ Governo feàeral já
voltou atrás com relação .à dissolução do Uoyd
Brasileiro, cajiçelando definitivarriente- o Proc~sso de extinção em cur.s.o, através do Decre~
to nc_97.611, de4 de abril de 1989, manterido,
entrentanto,-a privatização ou extinção da Franave, da Enasa - Empresa de Navegação
da Amazônia S/A, do-5N6P- ServiçO de Na~
vegação da Bacia dO Prata-S/A. da Síderama
--Companhia Siderúrgica da Amazônia SIA
e da Caeeb - Companhia Auxiliar de.Empresas de Energia Elétrica.
Ao mesmo tempo, também já fOram susta~
dos, por decisão do Senado e da Câmara dos
Deputados, através do Decreto Legislativo no
3, de 1989, as dissoluções da Embrater, da
EBTU e do Geipol
_~
É evidente o equivoco do Presidente da Re~ _
pública e das autoridades do Ministério dos
Transportes com relação à extinção da Frãna·
ve. Em primeiro lugar porque tal medida é
flagrantem~nte inconstitucional, pois foi adota.da mediante a utilização de decreto. Tendo
sido criada por lei específica, a Franave- somente poderia ser extinta mediante lei específica do mesmo nível ou hierarquicamente
superior, sob pena de vermos_subvertido o
ordenamento juridico constitucionaL
Em segundo lugar por(Jue a venda de ações
representativas da União ao setor privado terá
um impacto reduzidíssimo no processo de endividain"ento dessa empresa, assim como a
sua pura e simples dissolução só causaria o
colapso econômico de uma região que, sem
o transporte por via fluvial, utilizando frete bai·
xo, teria que escQar tod<J. sua_ produção agrícola por via rodoviária a um custo multas vezes
maior.
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Por último, a medida extrema que o Governo quer adotar representará prejuizos irreparáveis não sQ a L! ma grande região, comq também a uma empresa que, sendo urna eStatal
de pequeno porte, dá poucas_despesas e produz resultados com_pensador~s, inclusive çio
ponto de vista sQcia_LDaí a nossa inconformidade, assim como
a de milhares de ba!ªnos, pemambllcanos e
brasileiros com a e~nção da Franave preten·
dida pelo Governo federal.
Nesse sentido~ .dirigi telex ao Ministro dos
Transportes, fazendo um apelo para a preservação d~ empresa e a adoção de medidas
eficazes para melhQrar o seu Juncionamento,
como a conseyyação do curso do rio Sãp Eran·
cisco e seus afluentes, renovação da frota, a
fim de que possa realirmar-se como in~tru-__
mente de progresso da região.
Muito obrigado a V. ~ (Muito bem! Palmas.)

-oe·rato, qucindo conduida, a Ferrovia Norte-Sul deverá gerar mais de um milhão de
empregos, além de promover a des<:oncentração geográfica, econômica e populacional
das regiões metropolitanas que enfrentam,
..,__tuaL_rngntg,__sérios_desafios,_em termos de sa~
turação demográfica e tensqes sociais. ínSu~
portáveis, nas respectivas periferias.
Bastaria mendonar a esse respeito as fave-

las E; mocambos_o~_de se ~g.Jomer~, somente em São Paulo e no Rio de Janeiro, popula-

çõ_es rnarglnª_lizadas, que já ultrapassam cifras

ameaçadoras da ordem de cinco milhões de
pessoas, sobrevivendo em condições subhumanas, geradoras de problemas de toda ordem, dos quais as freqüentes explosões de
violências intoleráveis e 9reves sucessivas, in_'llabil~_rn, por assim dizer, o governo, a administração e a normalidade funcional desscis
metrópoles.
Com a FerroVia-Norte-Sul ocorrerá, em
esca1a cresceute, a reorientação das _migraDurante o discurso do Sr. Ruy Bacelar,
ções internas no roteiro das margens e zonas
o Sr. Mendes Canale deixa a cadeira da
por ela benefiçiadas, estancando-se, a curto
presidência que é ocupada pelo Sr. -Pom- prazo;- o impresionante êxodo rural responpeu de Sousa, 3 9 Secretário.
sável pelo congestionamento e deterioraç:ão
o SR. PRESID:ENTE (Pompeu .9.e: Sousa) das metrópoles urbanas.
_ Concedo a palavra ao nobre Seriador _Lou 7
As vastas regiões sob a influência direta da
Ferrovia Norte-Sul já se antecipam como exrival Baptista.
pressivos_ centros de produção agropecuária
O SR. LOORIVAL BAPTISTA (PFL- e mineral.
SE. Pronuncia o segUinte discurso.)- Sr. PreO potencial dessas regiões é considerável,
sidente, Srs. Sen<\dores, :acontecimento dignQ. estimando-se, a curto prazo, um volume de
150 milhões de toneladas de grãos nas áreas
de registro nos Anais do Senad_o_Federal, pela
sua indiscutível_lrr\Çfórtância, _excepcional sigagricultáveis, no atual estágio das técnicas
nificado, ampla e profunda repercussão em
agronômicas, sem sofisticações modernas,
todo o Pals, foi, sem dúvida, a inatJguraçãq
atendidos todos os postulados conservaci0doprimeirotre<:hode_107quilômetrosdafe_rnistas de ordem ecológica, em pelo menos
rovia Norte-Syl, é! partir de Açailândia, trans50 milhões de hectares de terras perfeitamen_
corrida no dia 7 de abril passado.
•·es agorase volta m para aconstru- te-dotadas de topografia e solos favoráveis
~a1enço
ção do segundo trecho de mais 100 quilômeà mecanização.
tros, que irão atingir o Município de Estreito,
Aõ-ãcompailhar o Presidente José Samey,
às margens do rio Tocantins. Esta fase já eStá perCórrendo cOm o Chefe da Nação e sua
entregue à Constn.ttQra C.R. Almeida, vence- ilustre comitiva, os 107quilômetrosdoprimeidora da concorrência, responsável pela supe- ro treCho da Ferrovia Norte-Sul, pude verifirestrutura da estr.~cta ~colocação de dormen-" car, -pessoalniénte,- as fantásticas dirn.ensões
tes e trilhos.
- .
-~-- ____
_ - e perspectivas dos seus resultados.
Para atravessar a· ffo em dire·ção ao Estado - Aiém de Dona Marly Sarne)', Deputado Sarda Tocantins,-esr,r-prevista a constru_ção de ney Filho, Roseana Sam(zy, partidpáram-da
uma ponte de 1.100 metros.
Comitiva Presidencial, os Governadores EpitáAté o final do GóV~mo do Presidente José cio Cafeteira, Hélio Queiras, Carlos Bezerra,
Saffiey, a FetroVia Norte-Sul deverá chegar Alberto Silva, Amatooino_ Me_ndes, José W"ú·
a 207 qullômeti'_Qs_Qg__~ensão.
son,.Siqueira CampoS e Jorge Nova da Costa;
Para construir e viéWilizar os 107 primeiros
os Ministros José Reinaldo Tavares, Rubem
quilómetros da Fer_rovia_Norte-Sut no Esta- Bayma Denys, Vicehte f"ialho, João Alves Fido do MaranhãQ, _o Governo federal gastou lho, Jo_ã_o B_~Ji_s_~__ _de Abreu e os Senadores
cerca de US$ 170 milhões.
AlexandreCosta, Edson Lobão, João Merl.ezes,
Com o projeto t9tal, que prevê a construção
Carlos Patrício, Antonio Luiz Maia e Moisés
de 1.570 qui!ômefros, serão gastos, aproxima- Abrão, grande número_de Deputados federais
e _estaduais e convidados especiais.
damente, US$ 2,44 bilhões.
Convém salientar que a histór!ca inauguRelembro, neste moro~nto, as seguintes ob·
..., ração daquele primeiro trecho, no Maranhão, servações que formulei em discurso proferido
tomou Irreversível a realização desse magno no Senado Federal, no dia 19 de novembro
empreendimento, que assinalará a gestão do . de 198'1, quando felidtei o Pi-estdente José
Presidente José Samey como das mais fecun- _ Samey pela sua patriótica iniciativa da Ferrovia
das e benéficas da História do Brasil, indu~Ve
Norte-Sul, e repeli_ as crttícas entãO veicupelo fato de que a Fe_r_rovia Norte-Sul, COflSO~ ___ !adas na imprensa, átravéS da lamentável e
lidará, de maneira cõncreta e decisiva, a unida- antipatrlótica campanha desfechada contra a
de nadonal.
sua construção.
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Nessa oc:.asiã.o escl~reçi que a.fer:rQvi.a Norte----SUl erª'_na_ verdade, um dos méiis decisivo_s; proje-ios goveman:'l_entais destinados a cor·
rigir as imensas distorções, desequilíbrios e
disparidades inter-regionais de deselivolyi~
menta, renda e bem-estar, e_m nosso País.
_ Ao _JTieSilJÇ) _tempo enfatizei que a F"errovia
Norte-Sul detonaria o processo irreVerSível
d~ aproveitamento das_ imensaS potericiãli_dades do Brasil Central, abrangendo uma superffcie maior do que os territó_rlós da França
e da Alemanha reunidos, cerca de três vezes
ó EStado de São Paulo, -viabiliZando a sua
transformaÇão num celeiro mundial, vô!té)do"
para a produÇão de alimentos, matérias-prim-aS e minériOS:- Somente a ignorância das fantásticas possibilidades daquelas regiões, em termos de recursos naturais de toda ordem, acoplada à
omissão, à incúria,_à miopia e à incompetência
das auto proclamadas pseudo-elites que tentaram obstaculizar a concretização da Ferrovia
Norte-Sul, poderiam explicar as tentativas de
sabotagem, felizmente fulminadas pelo prudente desempenho do ilustre Ministro çlos
. Transportes, José Reinaldo Tavares- afifrp~:i_
no mencionado pronunciamento.
Em conclusão, reitero as minhas convie-.
ções no_ sentido de que_o.Presidente José Sarney, ao promover a Ferrovia Norte-Sul, evidenciou, a par de sua visão de estadista e
excepcional capacidade empreendedora, a
realização de um empreendimento vital à__unidade, desenvolvimento ~ ,bem-estar do pov9
brasileiro.

Parece-me justo ressaltar o notável desem·
penho do Ministro do_s Transportes, José Reinaldo Tavares, que soube ~_nfrentar, com desassombro, as críticas açodadas e maliciosas
disseminadas no_s jornais e na. TV çontra a
construção da Ferrovia Norte--Sul~ Com extraordinária tenacidade logrou vencet as rude_s
b.atalhas travadas contrª _a Ferrovia NorteSul, que a Nação bras!leira fica devendo ao
Presidente José_ Samey, o qual contou em todos os momentos com a eficiência-~ a perse~
verança do J".'\inistro José Reinalçlo Tavare?,
seffipre aterito à mJ!;sãO que lhe foi atribUída
pelo Chefe da Nação.
Com a maior alegria resSaltO o eXfiQ.ordinário contentamento e as manifestações de
regozijo popular, traduzidas nos entus__fásticos
aplausos das populações, à medida em que
o Presidente José Samey e sua comitiva se
deslocavam no percurso da viagem inaugural.

NãO me seria lícito orDitir-me-nes~_op~rtu
ntdade, em que faço questão de congratular-m.e ta'mbém com. o Governador Epttácio
Cafeteira qué teve a satisfação de constatar
a cOncretização, no seu--Gõve.mo, da Ferrovia
Norte-Sul, que irá contribuir decis!Vãmente
para o progresso global do povo e do Estado
do~ranhão.

Era o que tinha a diz_er, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)

O Sr. Odaclr SoMes Sr. Presidente.

Peço a palavra,
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O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte -discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dia quinze de março
último venceu mais um ano do Governo de

Jerónimo Santãnã, nó EstadO -ae Rondônia.
É mais uma vez chegada a hora de anali-

sarmos o que tem sido para o rondoniense
o Governo que é ta.mbé_m do PMDB. Temos
em mãos, para isso, o -Relatório de Atividades

do Governo de Rondônia~ exercício de 1988.
Para um primado de_confusão, falta de dareza e ausência total de-metOdologia, o relató·
rio não poderia ser mais pretehsiósõ: VejamOs
o parágrafo inicial, na página 6,Jogo em segui-

da ao Título 1 - Setor Económico:
"O GOveino de Rondônia definiu esses
(quais?) setores como prioritários pai'a
sua política de desenvolvimento. Em vista
disso, concebeu um conjunto de progra·
mas que foram implementados, bem como fortaleceu os seus Órgãos executores,
de tal forma que os reflexos da crise económica por que passa o Brasil foram reduzidos."

Não é essa, absolutamente, a conclusão a

que chegará quem se detiver na análise do
relatório.
Mais abaixo, a "atuação" da Secretaria de
Estado da Agricultura:
... "acreditando que o quadro de _exploração agrícola em Rondônia precisava ser
revertido, através do estabelecimento de
culturas perenes, colocou como prioridade maior para suas ações o apoio à
produção vegetal, como a produção e
distribuição de mudas de espécies perenes (pimenta-do-reino, café, seringueira,
guaraná, cupuaçu, castanha do Brasil, co-;
co, dtrus, pupunha fruteiras tropicais)."
"Por ocasião da distribuição das mudas
também foram ofertados aos beneficiá·
rios do programa defensivos e fertilizantes."
_
"Outros programas de importância
realizados pela Secretaria de Agricultura
foram a produção, distribuiçã-o e aquisição de sementes e o apoio à olericultwa."
Co_Iweriliámos que- estabelecer prioridade
é ação político-administrativa e, como_ tal, deve
basear-se em premissas bem mais concretas
que meros "acreditando" ou_outraS subjetividades. Acreditar, além de verbo transitivo, é
atitude mental por demais transitória para nOrtear ações de governo; O estabelecimento de
prioridades é um passo do· plenejamento e
requer números, dados concreto e confiáves.
Cartomância e bola de cristal -nãõ São exatamente instrumentos para uma equipe de governo.
Assim como não apresenta números para
respaldar o estabelecimento de prioridades,
a Seagrl' também os omite ao rela~r o- que
executou: quais as quantidades de cada espé·
de vegetal que a Secretá,rta alega haver distri~
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buídps? Qual o custo unit~rio e global das adultos e crianças chegam a pegar, cada um,
espée,:ies dlstribuídas? Que regiões foram be- mais de uma malâ,ria por ano! Tudo isso, núin
- n_~fLc_i-ª.d_as, e quantos produtores em cada_ Estado que foi celebrado como o celeiro por
uma delas? Qual a origem dos recursos aplica· excelência, a mais nova e promissora fronteira
dos? Só se empregaram· recursos humanos_ agricola braSileira! Nenhum relatório de Jerôda Se.agn? Se n~o. de onde ma!s? Relatório nimo·Santáiia OU do PMDB poderá jamais ·esconder o fracaso da política agrícola para R&i·
exige detalhamento, precisão.
Na página 7, finalmente, a Secretaria de
dónia, nesses últimos quatro anos.
Agricultura fornece um número, por sinal que
O _segundo Órgão que consta no relat60ô
bastante revelador. Leiamos o 3? parágraf9,
é a Secretaria da Indústria, Comércio, Oérida:
onde está escrtto: ... "foram repassados equi·
e Tecnologia (pág. 8). No dizer do relator, 'o
pamentos para instalação de 5 casas de fariÓrgão "busca fortalecer o setor cientifiC"O .-e
nha em diferentes municípios". Casa de fari·
tecnológico e o melhor desenvolvimento ln~
nha, na Amazônia, é uma edificação tão sim- dustrial e comercial dc;>s setores primário, -Seples que tem o nome de ''chcipéu de palha"
cundário e terciário, criando áreas espedficâs
- e todo o equipamento que requer é uma
de assentamento industrial e feiras". Vejarriós
fornalha construída no local, um tacho, um- como se faz isso: "Proporcionou em 198_8 aós
rasteio e uma prensa manual. Isso, Sr. Presi- empresários_ do Estado a instalação de Postos
dente, é realização para uma famma de pequede Compra de Café e implantou Postos de
nas posses, não para uma Secretaria de Es- Arrecadação da Suframa em todos os municí- tado!
pios". E a criação de áreas de assentamento
industrial? E a realização de feiras? Vê-se qu_e
O último parágrafo da mesma página 7 fala
o Governo só- cltidou mesmo de arrecadar,
da criação de um Fundo de Apoio ao Pequeno
instalando os postos da Suframa. A estrutura
Produtor, que se propõe financiar "sem burode co~erciali?3ção de café fiCou,_ na verda.de,
cracia, ao jüro de 20% a.a e sein correção".
pbr conta da inldatfva priVada. Prossegué o
Diz o relatólio, já na página 8, que "nesses
relatório:
quase dois anos de fui1cíonamento, o_ Programa cumpriu sua finalidade, pois tornou-se
"Considera, entretanto, de importância
uma das poucas alternativas que o produtor
fundamental a inversão no desenvolvi·
tem__ para desenvolver suas atividades". Não
mente de tecnologias de baixo custo para
há i1úmeros. ·o- -prã.zo relatado, "quase dois
assegurar a política industrial de Rondôano.S:'_, __é_ por demais impreciso para o que
nia como forma de consolidação da ecose deveria esperar de um relatório. Se o mesnomia do Estado, através da utilização
mo ê anual, nenhum prazo relatado deveria
daS EiquE!zas naturais, preservando o meio
ultrapassar 12 meses. Prazos anteriores só se
ambiente:"
usariãffi em COmparações.
Mais que tudo, porém, estranhamos a afir~
Essas palavras estariam melhor coloca_d_as
mação de que o pi'Cfgráina cumpriu sua finalinum plano-de governo que num relatório, pois
dade, quando confrontamos Com a continuarefletem idéias e não ações de govemo. QL!e
ção do parágrafo, poucas linhas adiante:
ações a Secretaria tem para relatar-. além da
"Entretanto, o atraso na liberação das
instalação de postos de arredação? Vejamos
verbas pela Seplan e Sefaz provoca a libe- a seguir: elaborou (dizem eles) dois trabaJhos,
ração do financiamento tardiamente, in·
constituídos de um- "Programa de Promoç.~o
viabilizando o plantio de cultUras no praza_ e Apoio à Indústria e ao Comércio, responsáv_e\
necessário."
pela divulgação dos produtos que hoje Rondô·
nia produz (Sic), através de feiras, exposições,
Só queremos entender como é que um pro·
etc." e um ''Sistema Estadual de lnform"'-ç~~o
graina de fomento de determinada cultura poem Indústria e Comércio, desenvolvendO o
de cumprir sua finalfdade e ao mesmo tempo,
projeto principafs indícadores, que reúne da·
inviãbilizar o plantio! E mats: se os recursos
dos-pfojetados nos últimos quatro anos sobre
(supomos que orçamentários, o relatório não
os aspectos infra-estruturais, sedais e eCOnõesdarece) não chegam a seu destino,~ que
micos- de Rondônia"- e relaÇão das indús.tri_.:)S
acontece com eles? Para onde vai o dinheiro,
de Rondônia, que discrimina as empresas por
Sr. Jerónimo Santana?
setor, município e ramo de atividades".
A triste_ rea1idade _é que, em Rondônia, o
PelÕ baixo nível téçnico_dQ_r~latório q~e esagricultor está _entregue à sua própria sorte.
tamos analisando, temos sérias dúvidas _de
Não há programa agrícola; não há pesquisa
mercadológica; não há assistência técnica
que os trabalhos acima venham a ser úteis.
além daquela_ que_ a Emater ·pode oferecer;
Foram, poréin, elaborados com recursos públicos- e deve, assim, ser vistos pelo públíco
não há plano OOil.sistente de fmandarilento;
que, pagando imwstos, os custeou. Cer;to?
não há plano de comercialização; não há
"CertíSsimo. Só ~ue1sSo -não vaf se'r póss(\reT.
meios adequados de escoarriento nem de arTét'ceiro parágrafo da págiriá ·g: "Ainbo.s os
mazenagem (o -pr6pfio relafóirO decl&J:a que
trabalhos não foram publicados por_ falta ~e
o grosso da produção -é armazenado a céu
verbas"... Se os tr-abalhos fOram jugaldos __ imaberto); não há nenhum programa definido
portantes _o_ bastante para serem elabora.,c;l.Qs;
de preservaçª-o ecológica, que permita ao
como é que pode faltar verba para que s~
agricultor usar a terra sem de.str1;ir seu habitat;
publicados? Isso é governar? Onde é que ~o
não" há eletrifiC8ÇãO rural, nem atendimento
os recursos orçamentários, Sr. Govemaáôr?
escolar, nem assistência médico-sanitário;

1230 Sábado 15

DIÁRIO b6 CONGREsSo NACiONAL (Seção IÍ)

O modelo industrial rondonierise, na verda-

de, permanece ainda em sua fase _exploratória.
Extração madeireira, mirié<ição e gar1mpo representam a quase totalidade da atividade in~
dustrial. Não existe, por parte do GOverno, um
plano diretor que oriente a industrialização do

Estado.- Não s_e realizou nenhum estudo em
profundidade das potencialidades econôrnicas e da melhor maneira de convertê-las em
benefícios reaíS. Não se estabeleceram alternativas que permitam o desenvolvimento econômico aliado ao baixo impacto ambiental.
Não se cuidou de implantar uma infra-estrutura - transportes, divulgação, energia, pro•
gramas de formação de mão-de-obra especia-

lizada e semi-especializada. Em plena era -do
planejamento técnico-científico, o Governo-de
Rondônia acha possível desenvolver o Estado
pelo método anacrónico dos erros-e-acertos.
Há que se repensar, o quanto antes, o modelo
de desenvolvimento, para evitarmos danos irreparáveis à economia, à ecologia e, conseqüentemente, ao próprio homem. A região
oferece (ainda) bens naturais que sequer
aprendemos a avaliar; seria criminoso de nossa parte permitir que se destruam esses bens,
e até mesmo contribuir para que isso ocõ-rra,
quando dispomos de ahemativas para desenvolver sem depredar. Nec~ssária se faz, e urgente, a estreita associação entre a classe política e a comunidade científica, em busca de
um modelo económico que permita um máximo de crescimento e, ao mesmo tempo, a
mínima agressão possível ao meio ambiente.
A propósito de infra-estrutura económica,
vejamos as páginas 20 e 21. NO SUbtítulo
Transportes-,-0 DER-RO relata haver realizado
as seguintes obras: construção e pavimentação de rodovias coletoras, 44,6km; construção
de rodovias vicinais, I3,3km; recuperação de
rodovias alimentadoras, 3"93,2km, sendo a
metade diretamente e a outra metade por contrato de terceiros. O DER não diz onde realizou
tais obras e temos sérias dúvidas de que as
tenha de fato realizado. Não que o volume
seja grande, antes pelo contrário. OS números
são insignificantes, perante as necessidades
do Estado. Acontece que o setor rodoviário
é um dos eleitos do PMDB para a "realização"
de obras-fantasma. Ressoa ainda eni nossos
ouvidos o escândalo de Ângelo Angelin, peemedebista como Jerônimo Santana e Seu antecessor, que "construiu" 6.000kn1 --de estradas que ninguém jamais viu, assim como -nínguém (nenhum constribuinte, pelo menos)
pôde ver, até hoje, onde foi parar o dinheiro
(dinheiro de verdade, dos~ofres públicos) gasto nas .. obras".
Por que dizemos que os números relatados
pelo DER-RO são Irrisórios? Dispomos de dados do Ministério dos Transportes, segundo
os quais a malha rodoviária do Estado de Rondônia- considerando-se apenas rodovias estaduais e municipais- soma 8.278,2km; ou
seja, os 451, &km de obras que Jerônimo Santana executou (se é que executou mesmo)
não chegam a 5,5% da malha rodoviária -sob
sua responsabilidade. Trabalhando a esse ritmo; o Góvemo levaria algo em torno de 18
anos para realizar obras de conservação em
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toda a malha estadual e municipal, desde que
o governo Jerónimo Santana já construiu, paa mesma não crescesse em um só quilómetro - ra converter a- Usilia Hidreléfríca de Samuel
por todo esse tempo! Consideremos agora
em benefício real para o povo rondoniense?
que apenas 50km dos quase 8.300km são
Nenhum, o que signifca que a energia mais
asfaltadOs. O que var acontecer com essas
barata, a de origem hídrica, não poderá ~er
rodovias, sujeitas a obras de conservação so- --aproveitada, porque o governo Jerónimo Sanmente uma vez a cada dezoito anos? Respontana não se lembrou de que, ao contrário dademos o óbvio: não vai acontecer nada, p-ois
de fonte_ térmica, ela tem que ser transportada!
já está acontecendo: erosão, buracos, crateras,
Jerônimo Santana não é nome de governo,
estradas inteiras q_u~ é! _mata engoliu de novo.
é nome de praga, de calamidade pública!
Não fossem as hidrovias, e o sistema viário
Atolada em dívidas, a maior parte delas com
estadual/municipal estaria já totalmente paraa Petrobrás Distribuidora, de quem recebe
do. Existem atoleiroS aos quais _nem socorro
óleo diesel para suas unidades termelétrica,
consegue __alcançar! E mais grave é que, com
a Ceron, desde o fim de 1988, está sob ameao advento do modelo rodoviário de transporça de parar por falta de combustível. O Oover-_
tes; a fcirnlã de ocupação territorial deixou de
nadar pretende solucionar o problema de forser ribeirinha como ·era antes; logo, as hidrama a_ mais brilhante, imaginosa, notável: venviaS-naturais ·passaram a depender de estrad_as
dendo as_ ~ões da própria Ceron em p-oder
de ligação entre os núcleos populacionais e
do Estado! Vender, aliás. não é bem o termo:
os portos-flUViB.IS.-IsSó-sigTlific"a que o Estado
para um valor patrimonial de 140 milhões de
está parado, também por falta de transporte.
dólares, ele pretendia arrecadar a '·fabulosa"
Para andar, precisa de estradas, assim como
soma de 35 rriilhões! E o resto? Jerôfliino
de tudo o mais. Rondônia, Sr. Presidente e
Santana dificilrriente _explicará, como nunca
Srs. Senadores, precisa de- governo!
explicou nenhwna das inúmeras negociatas
Na página 26, vemos o relato das Centrais
que fizeram a marca de seu governo. segundo
Elétricas de Rondônia - CERON. Num claro
o Deputado Estadual üswaldo Piana, aliás,
- exemplo de que o relatório de govenro não
parte do esto que de B.ções já estaria sendo
poderá ser analisado em bases técnicas, graou até mesmo teria sido vendida, É o que
ças a imprecisões metodológicas sem conta,
publicou o Alto Madeira de 2 de de"zembro
a Cerort inida ·asgjin uril QuadrO demonosde 1988--. página 2, sob a manchete: ·'Piima
trativo de demanda de energia elétrica no EsCondena "Negociata" da Cerón".
tadO: "Ge.fãl;ão Própr(a e Hídrica,
E o título lll - setor social, é parte mais
259:360Mwh". Em primeiro lugar, a ídentifiextensa, indo da página 37 a 57. Parágrafo
caç~o das fontes geradoras de energia poderia
introdutório:
constar nwn quadro de produção, mas nunca
num de demanda. Para o consumidor, pouco
"Dentre os setores que configuram o
importa de onde vêm os watts que ele está
universo sobre o qual interagem as ações
utiliicindo. Iaso é problema exclusivo do produ(sic) governamentais o social destacoutor~ A próposito de confusão, como a Ceron
se, preponderantemente, sobretudo por
consegue distinguir geraç_ão_ própria de geraidentificar o homem como objeto em perção hídrica, se nehum dos termos exclui o
manente mutação, conseqüentemente
--outro?
gerando em escala crescente uma gama
0 Pior é que -a ·cerdn riãO Vive (Ou morre)
variável de novas necessidades básicas."
só a:ebã-rbaridádes semânticas; vive ou morre,
Um
primor de loquacidade, um palavreado
ao contrário, ni.uito rOais de crise crónica caude efeito retórico apenas, como se vê. Nesada pelo total desgoverno. Um trecho do relanhum ~~-~tido real, nenhum s_ignificado contório (pág. 27) diz: "Muitos dos projetes de
creto.
implantação e ampliação de redes não pudeO primeiro ·pa-rágrafo do subtítulo Educação
ram ser executados, em virtude de indisponinão é menos pomposo:
bilidade de recursos de contrapartida para a
aplicação dos materiais j~ adquiridos com re"Uma política educacional audaciosa
cursos-do BlRD" ... Nenhum contrato _ou acore _criativa se faz necessária, garantindo à
do com -o BlRD teria sido assinado se, envol-.
criança e ao jovem seu direito ã educação
vendo a aplicação. de recursos _nacionais, não
de boa qualidade, fator determinante para
tivesse daramente defiriidos o montante e a
a superação de crise s6cio-econômica,
origem deSSes recursOS. -poffa:ntõ, eles estapolítica e cultural que angustia, hoje, _a
vam previstos. Por que, então, Sr. Governador,
população do nosso Estado."
eles não est?io disponíVeiS? FOrãri1 cancelãdos
Ê, mais uma vez, a gasta filosofia de gover;.
graça;s ao descrédito de seu governo, ou foram
alocados e "desapareceram" numa das mági- no, tomada de empréstimo sabe-se lá de que
cas de V. Ex"? O que foi que aconteceu com demagogia barata, pretendendo substituir um
relatório de governo. Relatório de verdade
esses recursos, Sr. Jerónimo Santana?
mostra açôes de governo, mostra resultados,
Maís: O Governo federal, num grande esfor- não idéias ou intenções. E que resultados o
ço do Ministério das Minas e Energia e da Governo Jerónimo Santana tem para mostrar,
Eletroriorte, está para inaugurar a 1~ fase da na área d_a__Educ_aç_ã_o? N9 ano pa~ado, deHidrelétfica de Samuel, que virá aliviar erri- nunciamos à carê-ncia_ de 200.000 vagas para
muítõ-6 dispêndio do Estado com a geração crianças entre 7 e 14 anos. Hoje, um ano dede eri_"êr'Qia te_rmelétrica. Só que, para dar resul_- pois, a carência é de 175.140 vagas. Não se
tado.i_a energia de Samuel tel-à que ser distri- pe!lse, entretanto, em ama vitória, ainda que
buída. QUantos metros de rede de_distnbuição parcial, do governo nessa área. O número é
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do próprio governo, e dificilmente confiável.

Ainda que corresponda à verdade, temos que
considerar o acentuado processo ·de evasão
que Rondônia vem sofrendo, seja pela redistribuição de servidores federais, seja pela debandada de empresários e proflssionais liberais,

que desesperançados, retornam a suas origens ou partem para mais uma tentativa em
outras plagas. Boa parte das Vagas .. supridas"
terão disso, na verdade, resultado do decréscimo populacional ainda não m~nsurado.

ameaça, tão desmoralizado está o aparato policial! Ver cópias do Alto Madeira a respeito.
Previdência Social, pág. 47:
"AtendendO à finalidade para a qual foi
criado .o [peran prestou atendimento social e previdenciário aos servidOres públicos do Estado."

Mentira deslavada, como sempre. O rOndoniense, em termos de previdência social, tem
o "direito" só de pagar. Usufruir, nada. O dinheiro do lhstituto de Previdência, melhor, o
O Prefeito Municipal de Ariquemes fez publidinheiro do contribuinte, continua servindo a
car, na imprensa do Estado, uma nota de_ escafins mais "nobres" que a saúde e a seguridade
larecimento que saiu no dia 23 de fevereiro
último, a respeito justamente de Edu-êaÇáo: - SOCial de quem paga, como atesta O Alto Madeira de 25 de novembro _último: O Tribunal
Na nota, o prefeito acusa -o govetliâdor de
de Contas do Estada constatoU que, na aquisiretirar do município, através do Decreto no
ção de um imóvel sito na Av. 7 d~ Setembro,
4.046, a administração do ensino público. O
esqufilã- com Elias Gorayeb, o Instituto não
resultado é percebido já no exame parcial da
ouviu seu próprio conselho administrativo;
nota:
que, mesmo possuindo seu próprio corpo de
"As 300 escolas rurais e as 8 escolas - procuradores, nomeou como sua procuradourbanas da rede municipal estão sem
ra, para aquela transação, a imobiliária que
professores. EsSeS-.iT.ieStres, por determifez a avaliação do imóvel_- _a col)'etora. pornação do governo estadual, deixaram
tanto, diretamente interessada na operação;
suas escolas e estão agregados às poucas
que o v~or da compra foi, de longe, superior
unidades estaduais e a escolas_ particuao de mercado. Que nome tem isso?_ Negolares. Contra a vontade, tomaram-se fanciata, corrupção, apropriação indébita ou qualM
tasmas o.ficiais. Estão· r-eCebendo sem
quer outro, o que importa é saber qUem partibalhar, e querem ensinar, voltar às salas
cipou,_ quem embolsou o lucro extra dessa
de aula, mas não podem, o Governo não
transação suja, quem está com o dinheiro que
permite.'.pertence ao contrubuínte. Ou_ e_ssa patranha
vai aç;Çtbar da mesma- foml.i-1 "que todas as ÓuGraças às crises e desmandos como esse,
tras de seu goVérrio, Sr. Jerônimo Satancl, vai
o setor Educação de Rondônia freqüentou a
_
ficar no esquecimento?
imprensa durante todo ano de 1988. Pelo visO contribuinte quer tal_!1bém__saber porque
to, 1989 não será diferente. _
e com (juem os Srs.. Upsio Vieira de Jesus
Segurança, páginas 41 e 42:
e Luiz AUQ!.ISto Cardoso, ordênadores de des-"Num Estado em formação como tonpesas do Instituto, gastaram 53 por cento do
dbnia, que recebe os reflexos sodals de
orçamento daquele órgão em propaganda,
uma migração acentuada, a crise social
enquanto que os "beneficiários", ou seja, os
provocada por esses fatores tem tido efeicoitados que pagam as contas, morrem à míntos que tranacendem a capacidade __do
gua de assistência. É. esse o teor da denúncia
Governo na área de seg-urilllçã pública;do Alto Madeira de 15 de nc;wembro de 1988,
no que se refere ao aumento de marginaem matéria intitulada "TCR constata que UPlidade, e na área do trânsito. Nesse sensio gast()u indeviçlalJlente ~rba do lperon."
tido o-governei do estado envidou esforSeneamento, pág. 48:
ços para suprir os órgãos responsáveis
de condições para enfrentar crescimento
"A administração da Cared, durante
desordenado."
1988, esteve sempre voltada-à consecução das metas e objetivos estabelecidos
Retórica pobre, visão ·distorcida da realidano seU Plclno de Recupera;;ão Econ6inide~ Não e só na área da segurança pública
cd-Einanceir0.. .'~ "
que o governo está longe de conseguir acompanhar os fatos, como já se viu e ainda se
Bastante esclarecedor, esse trecho mostra
verá adiante. Mas, já que estamos falando de
sem qualquer dúvida que a Companhia de
segurança, vamos a alguns exemplos. A vio- Á_gua e Esgotos do Estado inverteu totalmente
lência em Rondônia campeia impune _e. vai o papel para o qual existe. Ao invés de servir
dos ·conflitos fundiários (Ver Alto Madeira· de à populaçéro; sua atividade-fim passa a ser rea20 de janeiro, em que a Pastoral da Terra lizar-se financ_elra.mente. Por estranho que pacondena a violência no Estzldo} ao roubo, furreça, Isso tem uma razão de ser. Débitos acutos, estupros, assaltos a Bancos, tráfico de dromulados, de consumidores os mais diversos,
gas, comércio e "legalização" de veículos rou- estão tomando a empresa inviável. O pior é
bados, desrespeito e mortes violentas no mais que os maiores caloielro9', os que estão levanindisciplinado dos trânsitos. Há acusações de do a Caerd literalmente para o bueiro, são
que pelo menos dois delegados de polida es- os órgãos públicos --:- secretarias de Estado,
tão envolvidos na venda Pe carros apreendidos empresas estatais, hospitais, escolas. Ou seja:
por furto ou roubo, após adulterarem o núme- o débito do Governo está liquldando com a
ro de série e documentos dos mesmos. AssaiM empresa do Estado. Recursos foram previstos
tantes presos na penitenciária estadual marca no orçamento, com certeza, para despesas
a data limite da própria fuga e cumprem a de água e esgotos de todos os órgãos. Por

ira:--
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que, então, não pagam suas contas à Caerd? _
Para onde foi o dinheiro do Orçamento? Cópias anexas do Alto Madeira de 16 e 20 de
fevereiro docUmentam o--que estamos dizendo.

Defesa ambiental, pág. 52:
"A Sefuara participou da elaboraçilo
do Planafloro, sendo responsável pela
coordenação do grupo que definirá as
áreas de preservação.. .''

Sempre o futuro, num governo em que tudà
fica para depois, nada se faz, excetuando-se
os escândalos sem conta, o sumiço de recursos coincidindo sempre com o enriquecimento súbito, lnexplicado porque inexplicável, de
seus membros.
"
_ _
Na pág. 53, a Secretaria do Meio Ambiente
encerra asSim seu relato~
"A Seniaro, pelo seu pouco tempo' de
existência, ainda se encontra em fase de
estruturação, necessitando, para uma
melhor atuação, de instalações adequadas~ contratação de pessoal, .aquisição de
veículos e prioritização (s!c} do setor ambiental pelo Governo."
Falta sobretudo, sabemos nós, autoridade
moral aos dirigentes, como se pode ver peJa matéria veiculada pelo Alto Madeira de 20 de
fevereiro, pág. 3: "Documento prova que secretária·· mancfo!J _in_vadir reserva ecológica".
Segundo a reportagem, _o secretário Francisco
de Assis-AraújO, do Meio Ãmbiente, autorizou
a invaSãO da reseiVa ecológica do tli.iiiá Por
pescadores profissiOnais. É assiin que, nO governo do Sr. Jorônima Santana; se "preservaH
o meio ambiente.

pãg. 53:
"A Sesau enfrentou, no decorrer de

Saúde~

198.8. diversas dificuldades no desenvolvimento de suas atividades:
-demora na implantação do Plano de
Cargos _e_Salários;
-atraso no repasse de recursos pelo
lnamps de até_ três meses, gerando atraso
no pagamento de complementação salarial e greve no setor;
-impossibilidade de repasses de recursos aos munkíplos para manutenção
de rede de serviços e pagamento de pessoal contrataçiQ_ pelo Projeto Rondônia;
....--Evasão de funcionários federais em
razão do decreto relativa a não permanência desses servidores em órgãos e$duals;
-evasão de profissionais de nível superior, especialmente médicos devido à
defesagem salarial?
-déficit de técnicos a nível central."
Tantas e tão diversas dificuldades nos levam
a indagar se a Secretaria de Saúde foi criada
para resolver problemas ou para ser, ela mesma, um problema. A:ém da ausência de admjnistraçào, que o quadro geral deixa ver claramente, surge de novo a figura do desCrédito
governamental. O lnamps náo "atrasou" os
repasses, mas sim reteve os me:Srrtbs, porque
o Governo Jerónimo-santana não repassava
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os recursos às unidades municipais, nem
prestava contas da utilização desses recursos!
Botar a cu1pa nos outros (no caso, um órgão

federal) é outra das ma_rcªs registradas do go--

vernador de Rondônia. Ninguém mais se en~
gana, entretanto. Sabemos todos, o povo principalmente, que toda a culpa das ca1amidades
pelas quais passa nosso Estado cabe exclusivamente a Jerônimo Saritana & Companhia
ürnitada.
É precisarilente disso que o acuSa seu mais
novo ex..aliado, Tomás Correia, em entrevista
ao Alto Madeira, publicada em 1O de dezembro de 1988. Trtulo da matéria: ''Tomás:· corrupção na Sesaú é fomentada por amigo de
Santana".. Na página 3 da mesma edição. outro título: "Tomás; s_eri'l c:or~gem para assumir
erros, Jerônimo joga culpa sobre os outros".
Entre outras coisas, o entãO preféitõ ·ae Porto
Velho diz que a Secretaria de Saúde se trans~
formou num "vergonhoso balcão de nego~
ciatas".
Titulo, Desenvolvimento Municipal, pág. 58:
"O fortalecimento do município foi
uma das estratégias que maior resultado
trouxe para o desenvolvimento do Esta~
do. O sucesso dessa política está em
grande parte na efetiva atuaçao da Secre~
taria estraordinária parã Assuntos Muni~
cipais - Seam".

O insuperável cinismo do GOverno. Jerô~
nimo Santana fica, mais tim_a vez pãtenteàdo,
quando comparamos a .declaração acima
com matéria de 24 de fevereiro do Alto Medei~
ra: "Seam é arrombada na véspera de inspe~
ção do Tribunal de Contas". No. CQrpo da re~
portagem, a declaração do Conselheiro~_José
Gomes de Mello, daquela Corte de COntas:
"Uma estranha coincidência". O Conselheiro
estava designado para apurar denúncias de
aplicação irregular de yerbas do goye~o pela
Secretaria. Dai se .coridui_que o Govemo_não
quer saber de explicar nada, antes pelO Cç>ntrá~
rio. O que querem mésnío é confundir, destruir provas, acobertar todás as falcatruas. O
que mostra que só mesmo uma iriter\rêrição
federal naquele governo poderá apurar os ilíci~
tos cometidos nesses dois anos.
COordenação das Ações Governamentais,
na pág. n9 64 do relatório:
"Área de Planejamento
-Elaboração do Plano Qüinqüenal de
Desenvolvimento; - Foi elaborado um breve diagnóstico do
Estado e definidas algumas diretrizes, di~
mensionando cursos, sem detalhá~los.
Entretanto não foram identificadas as
fontes dos recursos.
__
-Plano de Des.envolvimento Agrop~cuário e F1orestal.
_
Elaborado em suas grandes linhas, o
plano carece de; maior detalhamE:nto e_
discussão pelos órgãos executores.
-Programa de Desenvolvimento das
regiões dos vales dos rios Quaporé e Ma~
maré.
O estudo feito· para o diagnóstico requer uma melhor definição de sua meto~
_+
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LBA, que gastou como s_e estivessem deposi~
dologia e maior nível de aprofundamento
tados em sua conta pessoal, forjando, a seguir,
das pesquisas.
uma grosseira prestação de contas que foi
- -Programa de Desenvolvimento dos
prontamente desmascarada.
Cerrados do Sul do Estado.
Não são, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
Padece dOs mesmOs prOblemas do
como dissemos acima, os únicos escândalos
projeto_ anterior.
-Reavaliação do Projeto de regiona- do ano para o GovernO Jerônimo Santana;
são, entretanto,_ os dois primeiros que envia~
üzação.
dos à Justiça, resultaram em condenação. J::,
Desenvolvidas algumas pesquisas,
pelo menos, o princípio da moraliz:ação que
- mas sem nenhum resultado satisfatório,
devendo a sua metodologia ser mais dis- se faz sentir. É o retorno da esperança para
todo um povo laborioso e sofrido, que aindci
cutida.
quer acreditar na deçência, na justiça e em
--,-Programa de Desenvolvimento do
-- - - Alto Médio Madeira.
· seus_sonho.s de progresso.
J::, Sr. Presidente e Srs. Sen_i:l.dores, o que
A ser desenvolvido apresentando porém inconsistência metodológica na aná~ tínhamos a dizer.
lise dos dados a serem levantados.
DOCIJME/"'TTS A QUE SE REFERE
·.=..:.PTalio e OríentãçãOl.irbána de Nova
O SR. ODACIR SOARES EM SE(] D/SBrasiiándia.
·
C(JRSO:
Realizada a pesquisa lN LOCO, os da~
"Alto
Madeira
dos estãõ sendo analisados para desen~
·volvimento das etapas posteriores.
Porto Velho, quarta feira, 2 de novembro de
-Chácaras em Vilheria.
1988.
Fóram elaborados levantamentos plaMÉDICOS
DEIXAM
RONÓóNIA
nialtimétrltos que permitirão fazer o tra~
E PRESIDENTE DO CFM
çado da áreã para alocação dos chacaVEM EXAMINAR SITUAÇÃO
reiros.
O pfeSidente do Conselho Federal de Medi- - -Saneamento Rurai
cina, Francisco Álvaro Costa, virá a Porto Ve-Foi disCutida- a metodologia de pes~
lho, onde passará cinco dias sendo informado
quisa da áre'a e Plail.ejamento da extensão
do quadro em que se encontra o setor de
d() projeto: Saúde no Estado de Rondônia, que perdeu,
-~Relatório FísiCo.
somerite rieste semestre, cerca de 80 profis·
Essa atívidade foi prejudicada pela falta
sionais, que simplesmente abandonaram tudo
de informação, em função da impossipor não terem mais meios de trabalhar sem
bilidade de deslQcámento dos técnicos
condições minímas e receber seus_ salários
para os lugares de execução dos projetas.
atrasados desde julho.
-Hierarquia Urbana.
Essa informaÇão foi prestada_ ontem· pelo
. _Este projeto e~tá sendo reform~lado
do Conselho Regional de Medlcini!l,
em função da aplicação de nova meto-- Presidente
Marcos da Silveira, que durante o VII Enco_ntro
'dôlogla.
Nacional
Médicas denundou
o-MerCado de Mão~de-Obra em Ca~
fato.
- de
--- --Eritídades
-- coai.
A maioria dos médicos está trabalhando
~ ~--pesquisa-realizada ha cidade de Cacoal,
sem qualquer condição, indispondo-se com
que tem como objetivo traçar um perfil
a população por faJhas que eles não podem
da oferta e demanda de mão-de-obra e
sanar. De acordo com o Presidente_ do CRM.
SUas necessidades de" treinamento. En~
éontra-se ·defasada a nível de tabulação além de não dispor de meios mínimos para
desempenhar sua profiSsão, os médicos têm
e análise."
outro ponto a considerar para abandonar o
Estado: salário baixo agravado pelo não paga~
TudÔ é inopelãhcia. A·_ equipe de JerÓnimo
Sant;tr>:=:..s6 po_de estar "brincando de gover- menta em dia, o _que, com a inflação na casa
dos trinta por cento mensais, defasa qualquer
no" ou fazend9. pouco do Governador, que,
remuneração.
incompetente, é c.ãpaz de mandar publicar
E essa sftuãção é muito pfor nós novoS inu~
uma paboseira como essa que se vê acima.
rllcípios e Núcleos Orbanos de Apoio Rural
Há incontáveis outros escândalos, muitos
(Nuar's) onde quase não existe mais médico
dos quais tivemos oportunidade de denunciar
de qualquer especialidade. Municípios como
desta tribuna, cuja repetição tomaria mais
temp-o·- e espaço que aquele governo merece. Alt?Orada O' Oeste, Colorado D'oeste, Presidente e Machadinha estão todos praticamente
Cito apenaS dois, pela gravidade dos mesmos
sem assistência médica. Alguns desses profis~
e pela proximidade dos implicados com a figu~
sionais, que pretendem uma briga na justiça
ra do governador:
Contra o Estado, procuram a assessoria jwi1-AJUStiÇi:l.--cOildenOu Orestes Muriiz, vi~
dica do Conselho Regional de Medicina.
ce~cravemador de Jerônimo Santana, por fal~
Ontem, enquanto um repórter do Alto MB~
sidade ideológica, a dois anos de prisão. Para
candid()tar-se à vice-govemança, Orestes Mu- deira entrevistava o Presidente do CMR, dois
médicos chegaram para reclamar. O primeiro,
niz adu1terou em um ano sua idade.
2..:.....;.A Justiça condenou Palmira Santana, deles Tamas Akos, disse que está desde juJho
sem: receber o chamado "Tide", que é o c.om~
mulher de Jerónimo Santanâ, por apropriação
indébita Palmira Santana, como Presitt!rillie promisso de dedicação exclusiva ao Estado,
de entidade beneficente, recebeu recursos~· com a informação da Secretaria da Saúde,
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que só irá receber em dezembro, principalmente, porque o __ barco Seringueiro VIII, emque presta assistência ao beiradão, está que~

Porém, o que chegou a ser até motivo de
piadas e risos entre os conselheiros foi a liberação, pelo diretor de Assistência dó Iperon, Luiz
brado. "Mas o que tenho eu a ver com os Augusto Paiva Cardoso, die Cz$ 450.000,00
danos té<:nicos da embarcação? Se tudo estipara Os organizadores do concurso da Rainha
ver fundonãndo bem eu trabalho. Não posso
do Peladão, a título de patrocínio ou apoio
ser prejudicado por isso".
cultural - não se sabe. Mas nesse ponto, o
Gabriel Resente, membro do Conselho Reconselheiro Roumié indagou com certo ar de
gional de Medldna, disse que está ultimando
zombaria "se o Dr. Luiz Augusto participou
preparativos para deixar Rondônia~ "onde não
do concurso do Peladão'_? Destacando que
há valortzação ou, no mínimo respeito para
o resultado da sessão do Jribunal de Contas
com o profissional médico, a começar por
"pode até se tomar histórica" principalmente
um salârlo_digno e as condições.de trabalho
no que se refere ao zelo pela coisa pública
dentro dos hospitais".
e a wna melhor versação do dinheiro público,
Segunda-feira, Marcos da Silveira denunRoumié e outros dois conselheiros chegaram
ciou à Sesau o prOblema do não pagamento
a defender a aplicação de uma multa equivados médicos do_interior e a informação que
lente a 1O OPF também sobre Luis Augusto,
teve fOi de que "O âinhe_iro está sendo repasmas c_omo na votação do plenário houve em~
sado, mas as prefe1luras é que lião pagam.
pate sobre esta questão, o voto de minerva
Isso tudo contribui para que os próTtSsionais
do presidente do TC. Rochilmer Rocha, foi
abandonem o Estado porque não há como
de comum__~_cord.o com o do relator da matécontinuar assim, Já estamos cans_ados _qe__ de_:. _ ria, conselheiro Hélio ~o. de que a única
nunciar as ameaças e_ até agressões morais
penalidade a ser aplicada sobre o diretor da
da classe médica pela população revoltada
Assistência do lperon seria a devolução dentro
com_as falh~ do_ sistema",
de 3Q_dia.!i dos <4_$ 450.000,00, sem corr-éÇão
Aprovertando a estada do presidente do
monetária, e sem juros demora-comoqueConselhO Federal de Medicina, que vem a conria Roumié -já que esta teria sido a primeira
vite do CMR para falar a respeito do novo siste-_
e única prática irregular de Luiz Augusto na
ma de saúde e Código de Ética, os médicos
vida pública e por não ter sido comprovado
de Rondônia irão. mais uma yez, dar um quaque houve o desvio da d~da verba, além_ de
dro real da situação.
julgarem que ele praticou a ilegalidade "por
fv\arcos da_ Silveira sugeriu que somente a
falta de experiência na áre_a".
implantação efetiva do Sistema Unificado DesVereadores
centralizado de Saúde, "com associações de
moradores e de profissionais liberais, enfrrn
O Tilbunal julgou ainda as prestações de
conta das Câmaras de Vereadores de Vilhena
a comunidade, é que se_ poderá fiscalizar a
e ColoradO do Oeste, relativas ao ano passadO.
aplicação dos recursos. e o Ç.J.Jmprimento dos
Em _\'ili}ena, os vereadores terão _que restituir
convênios, atravé_s de um Consefuo Estadual
Çz$ 1,554.394,95 que_ receberam acima do
de Saúde".
que determina a lei. O Presidente da Câmara,
TCR CONSTATA QUE ÚPSlO GASTOt!,
Luis Flávio Zam1.1ner terá que devolver Cz$
INDEVIDAMENTE VERBA DO lPERON
.126+l22,64 valor correspondente a pagamento de di6Iia$ ~ ur:n.f!Jnçic;mát:i_o, ~~ma comprovaçã~ da viagem. _
De acordo ·com o material apreciado pelos
Jáos vereadôce.S â_e C.QlQr_ado. terão que deconselheiros do Tribunal de Contas na Plemivolver C.Z$ -2".543.769,38 quereceberam ·a
ria de terça-feira, os ordenadores de despesa
maiS: As contas das duas câmaras s6- Serãb
do lperon- Upsio Vieira de Jesus e Luiz AuaprovadaS- cOm a -·comprovação do recolhigusto Cardoso - ~riam. aplicado cerca de
mento, C.ue deve ocorrer erri 30 dias, caso
53 por cento do orçamento c(estinado à manutenção do instituto ·com-propagandas, sendo contráriO irá para cobrança judicial com ~s~
na OTN.
que o conselheiro Miguel Roumié aCentuou,
durante o julgamento, qu~ e§se percentual,
TC JÁ CONSTATA !RREGULARlDAD~
"pode atingir muito mais'~ se for considerado
NA C:OMPRA DE IMÓVEL PELO lPEROJ:i., .
que as despesas analisadas pelo TC correspondem somente ao período anterior a agosto
O Tribunal de Contas de Roncl.ônia decjçli!J1
deste ano.
em se5sa·o plenária ontem de m·anhã, r~~r
A maior fatia do dinheiro gasto indeVidamente pelo Presidente do lperon em publici- uma inspeção em cãráter de urgência no lq~
dade, de maio de 87 a agosto de 8_8, beneficiou tuto de_ Previdência do Estado (lperon), em
especialmente, dois_ órgãos de imprensa de razão de um~ denúncia formulada pelo C:ohselheiro Hélio Máximo, com bases em um Tá~
um mesmo grupo - uma emissora Qe rádio
balho do auditor Antônio Ca"rlos Ferraciol{._À
AM e um dos jornais diários da Capital e uma agência de publicidade, enquanto que denúncia de Hélio Máximo é um desdobrauma quantia de resto_irre_levante, pelo que indi- mento de Uma outra êl.enúnda, encaminh.ida
cam os números, aproximadamente um terço pelo Partido doS Trabalhadores (PT) ao TdQ~
nal, relativa a compra de um imóvel pelo (lp~
do total de Cz.$ 9,8 milhões, foi destinado à
inúmeros outros órgãos de imprensa e _agên- ron) por p"i"eço--adma do valor do mercaQ.o.
das de publicidade do Esta® e ele fora, como Verifican4o a denúncia do PT, o conselheiro
descobriu (jue a empresa imobiliária que avaé o caso do jornal "Úilirna Hor<J.", do Rio d~
liou o Im{>vel foi nom~ada "procuradora'.'__ c;l.o
Janeiro.
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(lperon). "E muito estranho que uma imobiliária seja "procuradora" de uma autarquia que
tem o seu corpo de procuradores", disse Hélio
Máximo:·
-- O conselheiro revelou que o imóvel, localizado na avenida Sete de Setembro com Elias
Gorayeb, foi avaliadO por-esta imobifiária por
Ci$ 178 milhões, "cõineldent.emeilte, o mesmo valai ciue 6 (lperOn) diSpUnha em seu orçamento para esta finalidade".
Outra irregu]aridade verificada pelo conselheiro é ·que o contrato de __ compra estipu1a
50% do valor n_a assinatura e 50% em 30
dias, "mais a segunda parcela foi paga 4 dias
após a assinatura. Página_5_do 1" Càd.
lRIBUNAL DE CONTAS lNVESTIGACOMPRA DE !MÓVEL PELO IPERON

O auditor AntôniO Ferractoli, do Tribunal
de Contas, informou ontem à tarde que o processo aberto para investigar a compra de um
imóvel adinã·do valor de mercado pelo Instituto de Previdência do Estado de Ro_ndônia
(lperon), está em adiantada fase de ínspeção
(fiscalização), tendo como relator o conselheiro Hélio Máximo.
Estudando a denúncia, o conselheiro Hélio
Máximo descobriu que a empresa imobiliária
que avaliou o imóvel foi nomeada "procuradÇ~ra" do lperon.
·Para o relator, ·•ê muito estranho que uma
ímobiliária seja procuradora de uma autarquia _
que tem ·o seU corpo de procuradores". Ele
acrescenta· que "o imóvel, localizado na avenida 7 de Setembro com Elias GOa"ra_yeb, foi
avaliado por esta imobiliária por Cz$ 178 milhões".
Segundo Hélio MáXiniO, coii-lcidentemente este "era ·a mesmo vaiO[- ciue o lpeion dispunha em seu orçamento para esta finalidade".
E o conSelheiro verificOu" óUtra "irfegularidade:
o contf~tç_ d~ ~ompra :e_S~ula 50% do "valor
na assina-furá- e 50% em 30 dias, "mas a se- -· ·
gunda _p.:ifceia foi pagã -(Jtiãtro --diaS apóS a
assinatura". Com isso, b lpetOn -deixou de ganhar 26 dias de_~plicação no mercado- de-CaPi·
tal, o que significaria uma grande receita ao_
Instituto".
·
Para a compra do imóvel, o lperon sequer
ouviu seu Conselho de Administração e, de
acordo com_ o conselheirq H~lio Máximo,_"em
caso de coinj;>ra de imóvel!_ não é exigiâa a
licitação, mas. há_~ h!3_b_ito~-d~ s~ publicar um_
edital de intenção de_ compra, não só para
isentar o responsável de ser acusado por uma
..compra escondida", mas também para que
receba as propostas e tenha opção de escolha
pelo imóvel mais conveniente ern preço e qualidade".
_
Atualmente o Tribunal de cOntas "está fazendo a_irispeção-fisica do imóvel em-·caráter
de urgência. O relator HêUo ~mo, que_ o_ntem estava em São Paulo, participando de um
Encontro .de Conselheirç.s de: Tribunais: de
COr1tãS, deverá retomar ainda esta semana a
Porto Velho e retomar a responsabilidade do
processo.
. _.
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TOMÁS: CORRUPÇÃO NA SESAU É
FOMENTADA POR AMIGO DE SANTANA

A corrupção está institJJ.cionalizada na Secretaria Estadual de Saú_de~mas ó Governador
Jerónimo Santana não tem interesse em urna
investigação séria porqUe vai atingir- pesSOas

que lhe cercam, urna delas que nos últimos
tempos o tem representado em negociações

políticas acusou ontem, sexta, o prefeito portovelhense, Tomás Correia, quando disse que
o PMDB, seu partido, "precisa com urgência
retomar às origens". Para Tomâs, "ão contrário do que apregoa, o governador Vem gerando problemas para os municípios, já que,
seguidamente, faz apenas jogo de papéis, assinando convênios mas sem repassar os recur-

sos, sendo que só na capital já se chega a
500 milhões de cruzados, prejudicando obras
vitais como a implantação do sistema de galerias". Apesar das divergências ,com o governador, Tomás disse _que tanto ele quanto seu
grupo, do qual faz parte o presidente regional
do partido Senador Ronaldo Ar.agão, não sai~
rão do PMDB. "Vamos continuar_ apesar do
Jerônimo", garantiu Correia.
TOMÁS: SEM CORAGEM PARA
ASSUMIR ERROS
JERÓNIMO JOGA CULPA
SOBRE OS {){ITROS

As recentes declarações do governador Jerónimo Santana acusando meinbros Qõ
PMDB, seu partido, especialmente ao grupo
liderado pelo senador Ronaldo Aragão, presidente regional da sigla, representam para o
prefeito porto-velhense Tomás Correia, "outra
demonstraçâo dara de que ele sempre procura jogar sobre seus companheiros a responsabilidade que é sua, mostrando o desequilíbrio
do Jerônirno".
-"Aqui o governador realmente não quer
entendimento. Ele prefere ficar perSeguindo,
demitindo funcionários, ameaçando lideranças, num processo que visa implantar uma
ditadura pior do que a vivida anteriormente",
continuou Tomás Correia.
Mercearia

À frase do governador, de que ele retornaria
o partido, Tomás responde que "o PMDB não
é mercearia onde há um proprietário. Eu e
aqueles que discordam da maneira como Jerónimo quer dirigir o Estado e o partido não
somos vacas de presépio para ficarmos
apoiando tudo qu_e é feito porque entendemos
a necessidade de haver alguém que pense
e disso o governador não gosta e_ portanto
está nos agredindo".
Santana, conforme o prefeito, "acusa a eXistência de diretórios familiares mas com Isso
ele _está apenas atingindo o _vice-govemador
Orestes Muniz, porque há alguns parentes dele
nodiretório deJi-Paraná, mas Isso não_justifica
a agressão do Jerónimo",
-Qualquer pessoa de bom senso Yerificará
logo que o ·governador está agindo desde o_
irúcio contra a orientação do partido, contra
seu próprto discurso durante 20 anos. Mal assornou ao Poder e mudou inteiramente, defe-
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dendo o desprestígio para a classe· política,
a. Foi _tnsta_urad6 Inquérito POlida! Militar
o que levou a que muita gente eleita em 86 - para apurar a pOssível particiJ)ã.çaode poiiciã.ls
preferisse deixar o PMDB, enquanto outros
militares (fato já de conhecimento público);
deixaram para se colocar numa posiçao de
através da Portaria n~ 52/SECIPM de 23-12-88.
defesa do programa partidário, como aconteb. Nas diligências e investigações -em anceu Com o senador Ronaldo Aragão.
damento há indícios da participação de policiais militares e de outras pessoas, restando
De qualquer forma, mesmo admitindo estar aguardar maiores dados para indicar-se os
havendo fortes pressões do governador para seus nomes e as circunstâncias do envolvique Tomás saia do PMDB ele alega que não mento, e,- !=Orno conseqüência, foram tomadeixará a sigla. "Fico, apesar do Jerônimo", das as seguintes providências:
disse, ressaltando que seguidamente, "na
-Sugestão a Seijus para substituir o diretor
ação administrativa sáo cometidas aberrações do complexo, visando a reordenação da segujurídicas" ..
rança interna e externa;
Uma delas Tomás Correia aponta; a questão
a) Determtnou o afastamento imediato de
da interventoria na Secretaria de Saúde. "Juri- todos os componentes da guarda do pres[âio:
dicamente qualquer ato praticado pelo interb) O encarregado do IPM solicitou a prisão
ventor é nulo de pleno direito, o mesmo acon- preventiva dos PM suspeitos de envolvimento
tecendo com seus salários, haja vista que não nafuga,desdeodía31-12-88;
-poderá recebê-lo porque ~o tem amparo lec)_ Espera-se, com isso, dar comprovação
gal".·
do respeito da corporação às leis e à população apontando os envolvidos e entreganCorrupção
Sem citar nomes, o prefeito Tomás COrreía do-os ao julgamento pelo Poder Judiciário;
d) A PolíCia Militar de Rondônia, que se or·
disse saber os motivos que levam o governador a nã~- permitir uma ·investigação mais gulha deste Estado e de sua gente, reafirma
profuhda dentro da Secfetária de Saúde. "Ele a sua disposição de retirar do seu seio aqueles
que não são dignos de a ela pertencer -Isso
tem certeza de que a_ corrupção violenta que
tem sido demonstrado _ao longo da sua exiscampeia na Sesau tem à frente um nome hoje
tência:
·
--"·
expressivo na política local, um cidadão que
e) Por fim, tem como ponto_ ~e hOnra apU_comument~ é. enviaçio pelo goVernador para
raros fatos em toda su,a extensão,_at~nta, no
falar em seu nome, daí a razão pela qual a
palavra "investigar" passa ao largo da Secre-- entanto, a qualquer tentativa que possa surgir
nOSéfffido de desviar-se da verdade dos fatos.
taria de Saúde", frisou Tomás.
Agradece, portantõ, àquelas pessoas que de
Cont:_qrme o prefeitq. "quando chega dinheiumà- fOrma ou de- oui:ra têm auxiliado J)Ma
ro p"ãrã comprar· medicamentos é urna festa
a elucidação da verdade;
para o grupo deste elemento, com as compras
sendo feitaS sem licitação, pagando-se_ até - Porto Velho - RO, 9 de janeiro de 1989.
mais de três vezes o preço· real que os rnedica-CPT CONSIDERA RONDÓNIA
meritOs custam e as compras são feitas ape·
DESTAQUE EM VIOUÕ:NCIAS
nas_ com duas empresas, o que demonstra
mais Lima vez o alto i1fvel de corrupção".
A Comissão Pastoral da Terra
Rondônia
-A Secretaria Esta-dual da Saúde em realiainda não tem um relatório dos conflitos ocordade estâ transformada num vergonhoso balridos no campo, com mortes, violências_ da
ção de negociatas, onde a corrupção campeia
pollcia, ação de pistoleiros, :Sssasslmitos, ten_e está _oficializada, continuou To más dizendo
tativas, torturas e outras violênciaS, referente
que "enqliãnto ísso o Hospital de Base está
a 1988. Esses dados cOnforme adiantou o
inteirarnerite paialisado, com o governador
assessor da Comissão em Porto Velho, Olavo
prefeiindo Jo9a-r· os médiCos e para-rriédicos
Nienow, serão levantados nas próxi.lllas semacontra a população sem assumir sua responnas "para que constem do balanço e do qua~
sabilidade real".
dro dramático que existe no Brasil envolvendo
ASesau, no entendimento do prefeito porto.
a vida_do campo".
•
velhense, "s_6 vai sair do buraco em que se
Os relatórios da CPT referentes a 1986/87,
encontra num Governo onde a Saúde tenha
apontam, entretanto, que o número de cohum tratamento realment~ diferenciadO e-não
flitos tem crescido e muito maior ter sido a
se fiq_ue ap_enas nas promessas e anúncios
violência, "que chegou a dimensões e formas
que _apenas enlobrern aberrações e irregulaassustadoras, que lembram os tempos do
ridades jurfdico-administrativas", concluiu o _ cangaço· e das antigas lutas entre oligarquiaS
prefeito To más Correia. ·
nord~stinas".
-Rondônia não fica fora desses relatórios,
PÜLfciA MILITAR DO ESTADO DE RONDÓ- pelo
contrário, aparece até com destaque enNIA
tre os Estados onde os assassinatos e ameaCOMANDO GERAL
ças de mortes, além de vários outros conflitos
ligados _ao campo, seguidos ·de desapareci-.
Oribel FranCisco-da Silva- Cel. PMmentOs de -pessoas, forma o terrível quadro
Resp.IPelo ComandO
produto social dessa violência.
Nota de Esclarecimento
O _relatório qÕ.e aponta esse drama social
O Comarrdo da Polícia Militar vem a público _br.asileiro lastima, por sua vez, a "Operação
pre~ os seguintes esclareçimentos, a resdesarmamento" que foi levada a cabo nos
peito da fuga de presos_ ocorrida no Complexo
últimos anos, afumando: "Deixou nas mãos
Penitenciário ~nio Pinheiro no dia 21-12-88:
dos assassinos as armas softstlcadas, mas ti-

em
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rou, com 'violência, a espíngarda e a faca das OBJET!VO DA CAE;RD É MELI:IORAR SUA
casas dos.lavradores". _ - IMAGEM
Na área trabalhista, Rondônia é dtado pelo
O Presidente da ComPanhia de Águas e
número sfgnificativo de denúncias de trab~ho
Esgotos de Rondônia, engenheiro Marcus_ Vi~
escravo. "A estatística, infelizmente, não pode
nícius LOpeS_ Martins, é u_m homem_otimista
dar a atmosfera de susto das mu1heres_, e das
crianças nos despejos efetuados pela Polícia qua"rito_ _ao futuro da Caerd e sua mtssão,_ con:_
ou não; dos menores no trabalh_o escravo, dos forme disse esta sem_ana _ern entrevista à imabortos por choque, das crianças_ mortas pelo prensa, é mudar a irTiagem desgastada que
frio e a desnutrição, nos acampamentos dos a empresa vinha apresentando. Ele_ considera
a estatal viável e todo trabalho que agora vem
a sem terra e dos despejados".
-As forças da repressão sempre acusam os sendo feito é no sentido de __conceituá-la perante os usuários.
índios e os camponeses de estarem armados,
A empresa tem dívidas a pagar e somente
de matarem fazendeiros e de s~rem eles a
para fOrneCedores e empreiteiros a soma checausa da violênda no Campo. Infelizmente, a
ga a 1 milhão de _cruzados novos, restando
opinião pública, criada pelos meios-de Comuainda uma·-_conta que ascende a US$ 20 minicação Social, que estão nas mãos destas
lhões repassados pelo Banco lnteramericano_
forças, acreditam nisso.
áéUesenvOivimento e que se destinou à consSituação Rural
_
trução de reservatórios em quase todo ~ inteConfornie- Clados càdasl;fa(s de 1$}8_6, do. rio.r._obra iniciada ao tempo do Governo Ange·
próprio Mi~ad, existem 51!) imóvejs rurais ~om loAngelim.
área igual óu superior a 50 mil ha. D~~s
Mas a Caerd também tem dinheiro a receimóveis, apenaS 53 são clas;;jficadq_s !=9JI19
ber, adiantou o presidente Marcus Vinícius,
Empres.a Rur·al, ou seja, cerca de ~ 0% ~9 total.
contas que têm sido acumuladas ao longo
restante, 4P5 imóveis 90%' são çlassdicados dos anos._ Disse que uma cobrança realizada_
como latifúndio.
anteriormente atingiu os consumidores "pesA atuação das Políticas Militares nos consoa tisica" em atraso e que agora a Caerd
flitos é duramente criticada: "J;nquanto em vai reiniciar essa_s cobranças alcançando tamI 980, a PoJída apareceu em 1_17 ocorrências, bém as "pessoas jurídicas", onde existe uma
em 1987, ela aparece _em 179 ocorrências, soma substandal a receber, além de órgãos
fazendo-se presente em 156 conflitos de.ter:ra. públicos que_ não têm pago suas taxas de
Isto revela que o PMDB do Poder ~_Nova água. ''Vamos cobrar_as c_onta.s em atri\SO.e.
República contrataria o PMDB oposicionista vamos cortar o fornecimento aos consum!do período militar, que afirmava: "questão de dores que não satisfizerem os pagamentos".
terra n_ão é caso de Políçi_a_,_ mas caso de Jus-:
tiça".
Campanhas
Um quadro geral dos conflitos com númeO preSidente da Caerd, disse,_ ainda, que
ros ainda de 87 mostra que ocorreram, em
todo o Brasil, 782, dos seguintes tipos: terra, espera ter a compreensão_ dos usuários não
só na questão dos seus pagamentos, mas
582; trabalhista, 198; Sindicais, _dez; garimpo,
também na campanha para evitar perdas, afir11; Seca, _53; Política agrícola, 17, com 154_
mando que _da parte da Caerd uma equipe
nÍprt~ •. 64 acidentados. 18f a·nieaças de mOrserá mantida em trabalho para detectar pontos
e 3"8 Teritativ<is de _é!.ssasinato.
de desperdício, fazendo reparos em instalaRondônia
ções danificadas e esclarecendo a populaçã"o.
Nesse quadro de conflitos, Rondônia entrou
O.desP~rcfíclo de água tratad~ em Porto Velho,
com um total de 23, se-ndo, 16 por terra; três
segundo a empresa já apurou, atinge a 40%,
trabalhista; doís de garimpo e dois de política o que preçisa ser evi~do.
__
élgrfcota.
Çlma campanha de fisc~l!z;ação da Caerd
As ·características dos conflitos de terras, na
também será destacada para verificar, princiRegião Norte, são geralmente as seguinte~, palmente, o uso de bombas de sucção, ~=
por Estado: Acre: tensões e_nt.r_e_ agropecua- mentes e ligações clandestinas, irregularidartstas e seringalistas contra seringueiros e posdes qu~ são resporisáveis por· grande parte
seiros. Recentemente, por um desses conflido desperdício que ocorre em Porto Velho.
tos, ocorreu a morte do líder Chico Mendes, A campanha pretende atingir os postos de
que vem tendo enorme_repercussão não ape- gasolina, lavajatos e outros locais de lavagens,
nas nacional, mas também mundial. Rondôque gastam grande quantidade de água e pania: Os maiores Conflttos são devido às invagam como um consumidor comum. Todas
sões de terras indígenas. Fazendeiros e políti- essas irregularidades a caerd quer corrigir e
c::os incitam os c::olonos contra os Tridios. Há, com essas medidas surQirão resultados posititambém, cas_os de trabalho escravo e violência
vos. O forOeciniEinto melhorará, será mais jusC!Ontra peões e garimpeiros; Roraima: Conto e a empresa arreCadará melhor. "A_empresa
flitos entre índios, mineradores e garimpeiros; é viável, pode e precisa crescer servindo bem
Amazonas: invasão de áreas indígenas por mi~ à população, basta que todos tenham com~
neradores e prospecção de petróleo; Pará: tenpreensão_", disse o presidente.
sões violentas entre fazendeiros e posseiros
Melhoramentos
com alto número de mortos e presos e de
torturados. Alto ·o fenômeno do trabalho escraParalelo às providências que serão a dotadas
vo e da repressão violenta da_ Polícia contra
visando a melhoria da imagem da empresa
garimpeiros.
e o seu crescimento, a Caerd dará. inído no

o
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final deste mês, às obras de re-cuperação dos
resetvatórios e aum~fltO da capacidade de dis~
tribuição que dentro de dois anos deverá ser
aumentada em quase o dobro da atual.
O presidente da_ Caer;d, Marcus Vinicius,
concluiu dizendo que re,c;ebeu do Governador
Jerónimo Santana a missão de tom~r_ a c::m·
presa plenamente viável e vem trabalhando
para isso, não tendo díyida 4e que dentro ele
pouco tempo a Caerd, terá_ sua imagem ma~s
positiva, prestando melhores .serviços e benefi·
ciando_uma população de consumidores muiR
to maior que a atual ..
CAERD DÁ DURO EM CIMA
DOS Oi'YEDORES E; CORTA
A orçleJ11 a parti[ de i:tgora _na" Companhia
de Água e Esgoto de Rondônia - Caerd_ é, segundo informou o séu diretor presidente
Marcus Vinícius Lopes Martins, "cortar o fomecimento de água para todos_os consu,_roic!ores
em débito com a empresa". A medida, de
acordo com o presidente, visa "moraliz<)r Q
seviço prestado e vai af!n"gir.~ prindpalrrient~"
_05 órgãos públicos, detentore_s__d§l.S malor~S:
dívidas".
A Caerd., conforme levantamentos feitos por
Marcus Vinícius, tem_ para receber mais de
um milhão de cruza<;los novos, "o que significa
um bom reforço de caixa para qti_e possamos
saldar os nossos débitos, que giram em fomo
desse rnontant~. s~m_contar com os.~mprés
timos externos. Agora, não podemos ~eixar
de fornecer a água apenas para as pessoas
~humildes de nossa população, quando temos
um grande número de órgãos públicos, como
prefeituras, câmaras municipais, secretarias,
hospitais e escolas nos de_vendo. Então o_ç.a-_
minha é começar por aí, para que possamos
demonstrar a seriedade com que es_tamos lratando do assunto". . . ..
- .
_
A exemplo dos cortes que_ terão inicio nes_sc,t
segundaRfeira, dia 20,-a Ca.erd passa a contar,
também, com equipes nQtumas para fiscalizar
os vazamentos, além de "''entrar firme contra
as ligações clandestinas e as bombas de Sl,.lç_ção, que_ atrapalham os -serviços de distribuição e fomecimentQ_ de á~_ tra~da. A_5:aerd
estará, ainda, reaftiando o recadastramento
das contas existentes, tendo em vista que hoje
temoS um grande número de estabelecjm_entos comei-dais cadastrados como residências,
princiPalmente p-ostos de gasolina e Iava-jatos,
e isso nós rrão podemos admitir", explicou
Marcus Vmícius.
Marcus Vinícius afirmou, também, que a
partir de agora "começa uma época de_morali~ção da empresa. Queremos -e.obr~.r por um
selViço justo, apesar de não visarmos _lucros·•.
O qú.e a Caerd pretende, de acordo com o
presidente, é garantir a arrecadação por aquilo
que faz, oú Seja, temOs qtie arrecaâar bastante
e, se possível, cada vez mais, para que possamos recuperar e manter o sistema em perfeitas condições, até chegarmos a um ponto em
que as reclamações passem a ser ashlínünas
possíveis. O que existe hoje é um círculo vicioso; se o serviço é ruim não se paga, e temos
que inverter essa sftuação; e vamos lutar para
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isso e para resgatarmos a credibilidade da em-

presa junto à população.

Hospitais e Escolas
A Caerd não limitará -os cortes, segurido
Marcus Vrnicius, as· seCretarias, prefeituras e

câmaras. Irá atacar, também os hospitais e
escolas, tanto da rede oficial como da iniciativa

privada e pede "a compreensão da população,
por que entendo que se o hospital ou a escola
é particular deve estar arre--cadando o _suficiente para mantê-los em funcionamento, se do
Governo, deve buscar recursos junto à secretaria a que está vinculado para saldar seus

débitos".

_
A ordem dada pelo presidente da Caerd,
segundo el~ próprio afi~ça, "não é ameaça
vã. Já notificamOs a todos os consumidores
em débito com a empresa e já -estamos vendo
resultados positivos, temos recebido telefonemas de vários órgãos nos informando do pagamento dos débitos. Só ·nãõ ·vamos- Cortar
todas as ligações em -débito nessa .segundafeira por -que são tantas que precisaríamos
de um batalhão de choque para fazer o serviço.Na segunda estaremos, isto sim, dando início
à operação "não pagou? a Caerd cortou!",
diz Marcus Vinicius lembrando o slogan da
Ceron-visando a eCõhomia da eriergia (Usou.
Desligou).
O presidente da Cae_rd afirmou; ainda que
não teme as possíveis pressões vinda de políticos, tendo em vista qtie quando foi convidado
pelo Governador Jerónimo· Santana para assumir o cargo lhe foi solicitado, segundo ele,
"um trabalho sédo para viabilizar a Caerd no
menor espaço de tempo possível, e isso é
um trabalho sério. Ainda mais por que eStamos aqui para trabalhar e não para brincar
de didgir um 6t'gão, por isso mesmo é que
digo ·que se usar a água tem que pagar, caso
contrário nós cortaremos. Estamos aqui para
moralizar os serviÇos e ·retomar a credibilidade
da empresa junto aos consumidores e, para
isso temos que agir cóm- dureza, até.
Alto Madeira
CRISE ENERGÉTICA

Fracassam negociações em Brasilia

Os governadores, que se reuniram com o
Ministro Fiãiho por 'sug~stão do Pre~!idente
Samey, a :quem colocaram única coisa de concreta prometida pelo ministro foi o congelamento do débito passado durante 60 dias. "Pa~
ra unia busca de solução", mas desde que
os pagamentos, a partir de hoje, sejam feitos
quinzenalmente, conforme exige a Petrobrás.
Rondônia não tem condições de cumprir
esta exigência- explicou o Governador Jerô~
nimo Sátitaria:-0 gast:õ mensal da Céi:m com
óleo diesel está por volta de NCz$ 1.80 milhões
e a arrecadação da,empresa mal chega a NCz$
1.50 milhões.
A dívida acumulada da Ceron com a PetrobráS-ve-m deSde 198.3 e Soma hoje NCz$ 73,60
milhões que, conforme explicou o governador
ao_ -ministro, deixaram de ser pagos depois
que Rondônia deixou de receber as cotas do
Rencor, que só no cino passado passaram a
casa dos NCz$ 8 milfiões. Para Jerônimo Santana, "os estados do Norte, e especialmente
Rondônia, que se constituem nos mais pobres
do país, estão mais uma vez sendo penalisadoS pela União e pelos estados mais ricos
do Centro-5ul". (Noticiário político na página
3 do 1o Caderno).
DOCUMENTO PROVA QUE SECRETÁRIO
MANDOU INVADIR RESERVA ECOLÓGICA

-Já s_e_inCõi'ttrã c_oiii vârioS deputados estaduais cópia de um documento assinado pelo
secretário dó Meió Ambiente, Francisco de Assis Araújo, em que este ãutoriza a invasão da
reserva_ecológica do Cuniã, permitindo a pesca profissiona1 naquele local.
A autorizaçãO diz que '•tendo em vista a deci~
sa_o cta _COlnunidade do lago Cuniã e a interaçãõ dã -SUdepi, -fica autorizado o pescadOr
João Batista Cruz, prOprietário da embarcaçãO
~·oaroupa': p~ra a aQUfsiÇão- de peixes pescados por pescadores existentes neste lago".
Confàrme disseram alguns parlamentares,
doi~- fatos SãO~ contfov_eiios- nã qUestãO. Um
deles, que_ a comunidade não teria sidO reunida para autorizar e também não houve conM
tado com a Sudepe, isso além de que por
se tratar de uma reserva ecológica o Cuniã
deyeda, dizem os deputados, ser preservado
sem _qualquer pesca que posSa levar o cunho
de profissional permitindo-se apenas a de subsistência dos moradores.
O fatõ for coinuilicãdo aos assessores do
- Mif!ístro do lnte_rior, João Alves, e na próxima
semana mais detalhes deverão vir à tona sobre
este asSUnto, segundo ainda as mesmas· fontes.

Brasilia- O governador Jerônimo Santana
tem pronta em sua pasta a minuta de um
documento decretand_o cal.am_ida.d._e pública
no Estado de Rond.Qnjª, qaso a Petrqbrás Distribuidora S/A resolva mesmo levar avante a
decisão de cortar o fofl1ecimento dé óleo diesel para as 84 usina~ ~érmicas, resporisáveis
pelo fornecimento de 100 por cento da enerÚDER DO PT EXPUCA EXPULSÃO DE ROgia consumida pelo interior "o que colocará
QUE -~a região num grande "black-out".
A decisão foi tomada após reunião ontem
0 senhor Geraldo Roque foi expulso do Parcom o Ministro das Minas e_ Energia. Vicente
tido dos Trabalhadores porque desrespeitou
Fialho, da qual participaram também os godecisões tomadas pelo Diretório Municipal de
vernadores de Mato Grosso, Amazonas, RoraiJi-Paraná e não porque seja um pequeno emma ~Amapá, que vivem problema semelhante
presário -afirmou o deputado Neri Firigolo,
ao de Rondônia, depois que o presidente da
líder e único representante do_ PT na ALE, rePetrobrás Distribuidora, _Almirante Maximiliaba~ndo afirmaçõies de Roque, agora depuno da Fonseca, comunicou por ~elex a decisão
tado da bancada do PMDB, sobre os motivoS
de só fornecer combustível mediante paga~ - qu-e levaram o neo-peemedebista a deixar a
menta quinzenal.
sigla petista.
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Anteontem, falando, ao N/1., Roque alegou
que nunca foi bem~visto dentro do PT e-dis$e
que nesta sigla teve problemas por ser microempresário culpando_ dirigentes regionais
do partido pelas pressões que levaJam aos
seu afastamento, na realidade sem ter tido
consumada efetivamente _a expulsão por Neri.
Ro_que, 1e suplente do PT em 1986, assumiu
como deputado com o afastamento de Nílton
Caetano, que_em 82 foi el_eito vereador pelo
PDS, em_ 8_6 depUtado no PT e em 88' prefeito
já no PL depois de romper com a cúpula estadual petista.
Não somos contra o_ microempresário até
porque sabemos que hoje _e_sta categoria no
Brasiré espoliada pelo Governo, mas a saída
de Geraldo Roque deu-se porque ele desaM
catou uma decisão do Diretórfo. Em maio -do
ano passado QS_ petistas decidiram em préconvenções quem seriam os candidatos aprefeito, mas Roque, que_ perdera, decidiu virar
a mesa na Convenção de Ji-Paraná, canse~
guindo e ganhando na_::Iustiça o direito à cah~
didatura, ficando em terceiro lugar.
Neste fmal de Seinana, Neri, em companhia
do dil-igente_ estadual Neumar Si[veira, participa em Cajamar, São Paulo, de um encontro
nacional petista.
TOMÁS VN AOS MUNidPIOS PREGAR
ROMPIMENTO COM GOVERNADOR DE
RONDÓNIA

Ou percorrer todos díret6rios do PMDB no
lnterior_do Estado levando a pregação danecessidade de haver um_rompimento do partido com o governador Jerónimo Santana e
o atual Governador Estadual, haja vista 9 d~
respeito constante que temos sido vítimas. Pode ser até que não seja aceito em minha pregação, mas não açredlto que os companheiros
queiram continuar dando_ sigla aos -desmandos que estão ocorrendO- afirmou o ex~pre
feito de Porto Velho, Tomás Corteia.
Afirmando haver vários escândalos envolvendo a atual administração estadual, ele. disse
que ··enquahto se demitiu milhares de servidores que ganhavam salárfos_ mínimos, houve
uma farta distribuição de cargos de confiança
com saláriO$ altos, nas secretadas extraordinárias que aparentemente foram desativadas
mas os DAS continuam nas folhas de pagamento.
Devido ao silêncio que mantém acredito fir~
memente que o GoVemãdor Jerônimo SaQtana eSteja compactuando _com o que vem
acontecendo de errado, até mesmo porque
sabe de tudo mas nã_o age em defesa do cida~
dão e dos interesses _do estado continuou..
-- O PMDB deve _analisar os resultados das
eleições de n~embro passado e tomar urna
posição firme para nãO ficar avalizando politicamente o que poss-a éStilr de errado no Go~
vemo "afirmou Tomás Cbrteia, para, ·em seguida, dizer que esta ida ao Interior ''vai repre~
sentar uma etapa decisiva ao próprio partido
no Estado já com vistas a 1990", quando Tomás pretende disputar uma cadeira de d_eputado federaL (Noticiário político na página 3
do 11 Caderno).
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Porto Velho, quinta-feira, 23 di:i feVereiro-de

1989
Alto Madeira
EXPULSOS 15 MIUTAR_ES ENVOLVIDOS
NA FUGA DO PRESÍDIO ~NIO PINHEIRO

Na solenidade em estilo militar, na -sede do
1o Batalhão da PM, da manhã de ontem, o

Cõrnandante Geral da PMRO, Cel. PM João
Maria Sobral de Carvalho, em presença de

toda a tropa formada, procedeu a exclusão
da Corporação, bem como, a punição disciplinar de todos os policiais militares envolvidos

com a fuga da "gang do Sargento" (assaitentes da Agência do Banco_ do Brasil/Porto
Velho), fato ocorrido à noite_do dia 21 de de-

zembro de 1988.
Falando aos seus .comandados, na _oportunidade, o Cel. PM CarValho, disse que, a sociedade esperava essa atitude por parte da Corporação, para que nenhuma dúvida pairasse
sobre a dignidade e honradez da _m_esi"oa- e
todos os seus integrantes.
Disse ainda o Comandante Gerarda PM de
Rondônia, que os elemntos excluídos e puni~
dos haviam envergonhado a Corporáção e esqueddo que um dia juraram defênder a sociedade rondoniens_e até com o·sacrifício dc:i. própria vida, se necessário fosse. Mas, corromperam-se e promiscuíram-se em detrimento__do
cumprimento do dever causando enorme desgaste a PM, perante à op-inião pública.
E, enfatizou: " ...assim, que por medida saneadora e calçada na apuração dos fatos,
constantes do Inquérito Policial Militar, aberto
através da Portaria no 052/88-PMRO, ficam excluídos da Corporação:
Os CaboslPM -Marcos Aurélio Rodrigues
da Silva e Marcos Antônio Mota da Süva.
Os Soldados/PM C"rfsantõ- Mercado Filho,
Osvaldo Gomes dós SantoS Filho, Elias Ferraz
de Oliveira, Marcos Fernandes de Oliveira,
Francisco de Assis Cristovão de Almeida, Luiz
Cãrlos__ Dias_ GonieS e Maurício Lins Júnior.
Os Soldados/PM FemininO (s): Francisca
das Chagas Firmino da Silva, Míriam de Almeida e Sônia Maria de Melo.
Fical1) também, excluídos da Corporação,
além de indidados em Inquérito Policial Militar:
Ten.. PM José Henrique Kouri Barrêto, Sd/PM
José Augusto Passos Néves e Sd/PM-Fem.
Cláudia Nunes.
Foram puhidos Com PuniÇão Discplinar (20
dias de prisão): - Cap./PM João Batista Marcos Soares. Sgto!PM Silvio Carlos CerqUeira
e Sd/Pm José Darley Lára.
Estão inclusos no IPM, da Polícia Militar de
Rondônia, os integrantes da "gang do Sargento"
Francisco Manoel Soares (vulgo Sargento),
José Ferreira Campos (Vulgo Zéca), Gilmar
Araújo de Barros (vulgo Chapelão), LuJz Carlos
firmfnó.- Gl'ipp (vulgo Carlinhos), Nílson Gonzaga Louvise (vulgo Carioca)~ JOsé Ribamar
Soares (vulgo Górdo),-CafloSAiberto Menezes
Gonçalves, -severíno Ferreira d.e_Mélo, Roberto
Dutra Rosa e Antônio ·carlos de Olivelra. --Aiguns ..Punidos

O ex~diretor do co;PieXo penitenciário
"J::nto Pinheiro", capitão João Batista Marcos
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Soares, foi punido com 20 dias de prisão, além -(Noticiário político na página 3 e policial na
do chefe de segürança, sargento Sílvio Carlos 5 do 19 Caderno)._
Cerqueira. e o soldado José Darley Lara Em- Porto Velho, Sexta~feira, 24 de fevereiro de
1989
-bora não tivessem envolvimento na fuga, participaram de outras _atividades irregulares, que Alto Madeira
comprometeram a corporação e o estabeleLADRÕES SÓ QUERIAM DOCUMENTOS
cimento penal.
Secretaria do Governo
Para o Comandante Qeraf da PM, Coronel
saqueaila_ na madrugada
-:João Maria Sobral de ç:arvalho, a conclusão -dO -wMe a puniçãO- dos militares envolvidos
As instalações da Secretariéi-Bctraõrdinária
em irregularidades provam que a instituição de Ãssuntos Municipais, no prédio -do Palácio
ag_e com ngõr para depurar s_eus quadros e "Presidente Vargas", foram ·arrombadas, na
-Poder merecer a confiança da População.
madrugada de ontem quando marginais, ãin"TráTa-Se de uma questão de honra para da desconhecidos, vasculharam a sala do se·n6s. Enquanto não tivéssemos concluí9-o este cretário adjunto Cirilo Neves, fotocopiaram
- lPM e punido severamente _os elementOs que documentos e fugiram levando, aparentemenC6i1trifiuíram para que a corporaçãO fOsSe te, apenas dois botijões de gás, deixando para
manchada, não teríamos como conviver em trás, outros objEitOSâe maior valor e fácil mapaz, uma vez que nossa missão é justamente - nuseio._.Q_vigilante Manoel Carlos_ Ribeiro, resdar Q-arailiías à sociedade, livrando-a dos _de- ponsável pela guarda do edifício, saiu à-meia- linquentes. Tê~los em nosso melo seria uma noite de quarta-feira para ·atender chamado
-Vícilencla até mesmo Para ri.ós", desabafou o- de seus familiares""""""":::_sua ca_s;;t teria sJdo a_rromtOffiandanteTarvãlfiO:
bada - e não regressou ao serviço. o dele~
gado Francisco Ferraciolli, titular da Delegacia
Alto Madeira
de Crimes _Contra o Patrimônio, está trabaPortO Velho, Sexta-feira, 24 de feVereiro de
lhando no Caso~ Até _ontem à tarde, a SEAM.
1989
ainda i1ão havia registrado ocorrência Sobre
o episódio, na 1 ~ Delegacia, providência que
SEAM É ARROMBADA NA VÉ:SPERA
originaria a instauração de um inquérito poDE INSPJ::ÇÃD DO TRiBUNAL DE CONTAS
licial.
·
Uma estranha coincidência.
O arrombamento aconteceu apenas nas_saAssim se expressou, o Conselheiro do Trilas em que funcionam a SEAM, na fotocobunal de Contas, Jos_é_ Gomes de Mello, ao
piadora que atende a todo o prédio e ria _copa.
tomar conhecimento, através de um assessor
Para entrar os marginais tiveram facUidaçies,
do próprio Tribuna~ que a Secretaria Extraorpois a parte frontal do edifício, -qu~ não está
dinária de Assuntos Municipais havia sido armais sendo utilizada, encontrava-se completarombada durante à noite e os ladrões vascumente deserta.
lharam gavetas à procura de documentos. Pa~
Os marginais quebraram os vidros da sala
ra José 06ffies de MeUo, que foi sOrteado cOde Serviços Gerais, passaram por dfVersos.obmo relator do processo que Irá apurar as de- jetos de valor- que foram ignorados -como
núncias publicadas através da Imprensa, de
uma máquina de escrever elétrica, avaliada
envolvimento da Seam na aplicação irregular
em três mil cruzados. Dali eles partiram para
--de verbas do Governo, "devido a importância
a sala da secretária executiva do titular da Pase volume. dos recursos no caso, -vou pedir
ta, Nilson Batista, de onde retiraram todas as
·que o auditor do TCR acoriipanhe a inspeção,
gavetas e as levararn.-para o gabinete dO SeCrerl;!fqrça,ndo assim _q q-aQ~I_ho que será deseptário adjunto, Cirilo Neves.
võlvid9 por nossõs técnicos". O arrombamenCom eis documentos todos à vontade, escoto na Secretaria Extraordinária de Assuntos
lheram os que interessavam, foram à fotocoMunicipais gânha maior de_staque por ter
piadora -cuja porta foi arrombada -,-iepro~
aContecido um dia antes da auditoria que será
duziram os documentos mais convenientes
_ realizada pelo. Tribunal !=fe Contas, que ontem
ou que procuravam e partiram para a parte
esteve com seus Conselheirós reunidos em
ffna.l do plano.
sessão ordinária, quando hoUve o sorteio que
Um dos ladrões, ao quebrar o vidro da porta
definiu o nome de José Goines de Mello como - dÕ-seci-etárià adjuntO, feriU-se e, ainda aSSim
relator. O Pif!Sidente do TCR, RoChilmer Melp
manuseou os papéls ·que o intéressava. Ele
da Rocha, disse que a inspeção é_ uma consenão importou-se em deixar documentos_ sujos
qüêilcia imediata e deverá_ ser realizada hOje,
de sangue nem mesmo em-deixara trilha marquando a comissáo iniciará o levantamento
cando que,- dai~ foi à Copa para roubar os
de todos os fatos que foram denunciados pela
dots botijões de gás.
lmprensa, onde destaca-se a aplicação IrreguA salda foi pela janela do gabinete do secrelar em uma instituição bancária, quando existe
tário adjunto, pela rua Dom Pedro 11. O arrom~um decreto do govemat1or que determina o
bamento _só foi percebido às seis horas_e_30
Bancci do Estado de Rondônia para tal finl".
minutos quando o administrador do prédio
Oritein-, Pela manha, o arrombainento cau:
chegou. Ele comunicou o fato à 1• DeLegacia
sou muitos comen~rios_ nos meios ofciais,
que mandou dois agentes policiais para Os
que nãci esconCfiam a -sufPresa com os fátOs
levantamentos inicirus; e perttos do Instituto
que Vêm; nos últimos dias, envolvendo a se~
de Criminalfstica.
·
cretaria de Assuntos Municipais, que tem Seu
O secretá_rio adjunto da ~ecretaria Especial
titu1ar. Nilson BatiSta, entre os nomes cotados
.. a Serem substituídos por Jerõnimo Santana. para Assuntos Municipais, Cirilo Neves. só to-

1238 Sábado 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mau conhecimento do arrombamento, que
atingiu sua sala, após às 1O horas. quando
compareceu ao local de trabalho. Ele não soube dizer se foram roubados documentos de
seu gabinete. De concreto, só o sum!Ço_-dos
dois botijões _de gás e a balbúrdia com os

J"lpéls.

··

·

· -

O vigilante ManoeL CadocS Ribeiro, pertencent~aos quadros do Serviço de Vigilância
da SSP, teiia Sido chamado_a meia-noite para
atender em sua casa aos problemaS de seus
familiares, uma v~z que o Jocal_teria.._sido roubado por marginais. Esta foí a última informação que se teve dele. _____ _

Alto Madeira
- porto Velho, dqmingo 5, segunda-feira 6 de
-·março de 1989
COMÉROO ILEGAL DE CARROS NO SUL
DOESTADO
· MP vai denunciar delegados
O promotor deJustiç_a de Colorado do Oesw
te,. Tarciso Leite Martins, dará entrada, nos próximos d!as, a representação contra os delegados Antonio Sõbral Neto e Marco Antonio POstigo. Os dois sãO ~cvsa,dos de !lpreenderem
veículos e, Çepois de adulterarem os documentos, vendê-los. Segundo levantamento do
MP, cinco vef<:ulos, comprovadamente fo(am,
comercializados desta maneira irregular. Es-

O güarda não voltou ao ser.1ço e não aparetão envq_Jvidos ainda no processo o diretor
ceu em sua casa até .às 18 h9ras. Pollc;.iais
do Clrefran de Colorado, Aral Batista Correia
da Delegacia de CrimeS Contra· ó Pafrimônio --eoseLsubStifuto, que são cOnsiderados coniprocuraram, em v~O; ·pelos locais_ onde ele ventes com o crime. A comercialização de carprovavelmente poderia aparecer;
- ros roubados vem_ sendo investigada pelo
Centro de Atilli.dades Extrajudiciais do MinisNervosismo
térip Público de Rondônia (Políçia, página 5
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que o conselho de: "'dm~nistração da e111R_resa
tomasse a decisão de cortar o forneçim.ento
às concessionárias devedoras, medida que
atinge principalmente as empresas .dos.Estados menos desenvolvidos da _Amazônia que
geram a quase tOtalidade de sua eriefgía.efétrica com motores diesel em sistem<;lsjSQJ>?\dO$,
com graves problemas de oper~ç~o_e rrianu»
tenção.
Esta foi WQa _das principais preocupações
maniféstadas por alguns d9s gov~madores do
Norte e Cen_tr_o~Qeste reunido,s _t::m ~M!iflaus
durante o enconJro. proffiovido pelo Isea.
Os govem~dores argUmentam que nas. regiões menos desenvc;>lvidas dã Amazônia vivem os· vetdad"eiros heróts .éJ!1ÔIJimos, _qS ·cablocos que teimam em sobreY\ver, nu}Tia. região de riqueza potencial ~ exl!berai-lte, mas
~om 4e$a_fios _sob(e-h.uma,nOs para maOte~ esses brasileiros fix,ado~ ocupando uma "área qUe
· sempre ·despertou a CObiça fn:fe~nacionàl~-N~ _opinião dos representantes da Amazônía, __é riecess~o. que Sejall'_l_ propor~ioÍladas
condições mínimas à _sobrevi'(ênci,a Qesses
brasileiros e o fome_cimento çie_ ~nergia elé.tri_ca
~ fundamental para .o suprimento de .água,
saúde pública e todas as átiv!dades e;:ç::onômicas exercidas na área. Se o Brasil faltar com
essas condições mínimas, ha~erá certariiente
um êxodo sem precedentes para as capitais,
esva.:;ia,ndo o inteirar e criando o caos em c:jdade"S_i::UjO-Ctestimento normal já não é ac_om»
panhado atualmente pelos serviços de infraestrutura.
De acordo com os govemadqr~ rio momento_em que os represerl.tantes da Amazônia
_
se reúnem para analisar e discutir o problema
do desenvolvimento racional .da Afi1az~nia,
quando o resto do mundo está se esteriotipando num r<:)çiocínio _equivado sobre a ação
·-do Brasil na região, não se pode dar tam~nha
prova de incompetência, a ponto de privar o
caboclo amazônico. d~ co_ndições. _r;n(nfmas
para manter ocupada a Amazônia brasileira.

Um visfvel nervosismo tomou conta dos ser- ___ -~~~ ~~er no).
vidores dos diversos setores que funcionam
e ra
.
no prédio do Palácio "Presidente Var a 5 .. To- - Porto Velho, Terça-feira, 7 de março de 1989
.
· ·
9 ·
DETRAN ABRE SINDICÁNCIA E
dos eram unâ_mmes em con~rdar que ? ~MANDA PERICIAR CIRETRAN
que está rela ClOnado com a ngorosa_ a_ycjJtona
_ O Departamento Estadual de Trãrisito inforpromovida pelo Tribunal Contas, cUjos trãbamou ontem, através do diretor adjunto, Erly
lhos teriam infclo hoje. Com a possibilidade
de terem desaparecido papéis importantes, os Porto que devido às denún~ias formuladas pelevantamentos podem ficar prejudicados.
lo C_entro de Atividade_s Extrajudiciais do Mnistério Público, segundo as quais existe o envõ1vimento' do diretor do Ciretran de Colorado
Alto Madeira
do Oeste e_m "cabritagem" de veícul9s
Porto Velho, sábado, 4 de março de 1989
apreendidos pela Polícia na ddade, reativou
ORDEM INVESTIGA AÇÁO DE ADVOGADO
a Corr_egedoria Geral do Defran e mandou
EM FUGA DA PENAL
abrir uma sindicância para apurá-las.
Ely Porto··disse ainda que, paralelamente,
A seccional rondoniense da Ordem dos Ado Detran está apuranOo o comércio de carros
vogados do Brasil está.investig~li.do a denúnsuspeitos pela possibilidade de existir o envolcia de participação de um <:)dvogado para facivimento de funcionários do Ó(gão. Além disso,
ntar a fuga de um g'rupo corr'lJ505to por 69
determinou ao Departamento de Registro de
detentos da Cal6nia Penal Êniq Pinheiro, pou- VeíCl.l]os a realização de perícias em todos os
co antes do natal _cto_ anq passado. Em neCiretran do Estado "e, se houver· provas de-nhum momento o. presidente da OAB rondo- ·envolvimento de seus di retores ou de qualquer ESTADOS DO NORTE FICAM SEM CONDI·
niense, Heitor Lópes, citou o nom~ do asso- -um· de nossos servidores, haverá demissão
ÇÕES
.
DE PAGAR PETROBRÁS
ciado que está sob in_yestigação. Ele,é o crüni- ·e eXonerações".
nalista João Lucena Leal, conforme a afiçmaOs delegados reagiram com ''indignação
· "OS Estados menos favorecidOS _da A'm.ação contida no IPM feito pela Polícia Militar,
e reVOlta'• às denúncias feitas pelos promo- zõnia estão enfrentado uma sifuaÇ:ão·seni.-·precomo disse o coma_ndante ela çorporação, co- --fófeS- de.Justfs:.a de Colo(ado do Oeste, Tarciso
cendentes [lO s~tbf d~g~r~ç~q-de' energia eléroneJ João Maria Sobral de Carvaltlo. Segundo
Leite e Manue_l dos Anjos do_Caex-MP.-envolt.rica~·. A afirmativa faz pãrte de Um documento
o presidente Heitor Lópes, que ontem tomou
vendb três deles em casos de venda ilegal
encaminhado pelo govemadÕf J_erõ.Jlimb Sanposse para seu terceiro mandato à fren~. da · de carros apreendidos. A Adepol, inclusive, di- tana ao general Rubem Bayina D_ennys, secreOrdem, tão_logo a noticia tomou-se pública
vulgou nota cobrando "provas suficierites para
tário do C011Selho de Segurançá Nacional e
foi requisitada cópia do IPM e uma comissão
nos aUXIliar a extirpar da classe policial qualque foi assinado também pelos governadores
nomeada para investigação. "Estamos agqra,
quer indivíduo que venha, com sua conduta,
Amazonino Mendes, do Amazonas; Carlos Beesperando a ação ·do Ministério Público e da
enodo_ar e denegrir a instituição". (Polícia, na zerr_a, do Mato Gi"osso e Romero Jucá, de RoJustiça, para então suspender preventivamen- página 5 do 19).
raima, ao término da reunião promovida _pelo
te_o advogado envo]vj!io", frisou. "A enc.enaAlto Madeira
ISÇA. eJ!l- Manaus.
··
ção da fuga foi articulada para facilitar a saída
_PortoVelho, sâb~do, 11 de março de 1989O do_c_uriléntO explica que, na década ct"e
do assassino do advogado Hilário. Estamos
NOVA NI\EAÇA DE COLAPSO ENERGÉTI70; as-tarifas de energia elétrica no Brasil foinvestigando um inquérito disdplinã.r para traCO
.
··ram equalizadas. Como õS custos de produtar do caso", afirmOu. O presidente seccional
Estados do Norte não têm, mais
ção e distribuição de energia variam para cada
da OAB disse que o advogado envolvido no
~rSos p~a ·pã~ar à _PC?trobrás
região, dependendo do tipo de equipamento
inquérito da PM já esteve duas vezes p~nido.
"Nós somos a única instituição que tetn puni- eMPRESA AMEAÇA CORTAR FORNECI- getãdor, fatores de carga e ç-lasse de consumiMENTO
dores, foi criada uma legislaçao específica pado seus membros, mas não damos publici- ra subsidiar a 9iferença do cu~_ dos _serviços
O setor elétrico deve à Petrobrás cerca _de
dade disso por razões éticas~·. concluiu. (Notípara a _tarifa nas empresas deficitárias, atravP.S
cias policiais na página 5'do lç. Caderno).
570 milhões de dólares. Esta dívida fez com
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de um fundo criado com recursos recolhidos
pelo excedente da remuneração das empresas
com superávit
De acordo com os governadores, o sistema
fimcionou satisfatoriamente enquanto as tari~

fas acompanharam -os _custos dos serviços,
mas, com a deteriorização tarifária, o modelo

foi desmoronado até culminar com a carta
que os governadores da região Sudeste ende-

reçaram ao presidente Samey comunicando
que as empresas de energia de s_eus estados
deixaram de contribuir para o Fundo. A medida acabou com os repasses dos recursos

pelo DNAR às empresas recolheddam~nte
deficitárias, fazendo com que os sistemas elé-

tricos dos estados menos desenvolvidos entrassem numa situação pré-falimentar, proporcionando apenas manutenção corretiva

do teta do pátio da 1' Delegada de Polícia,
localizada no 1ç Distrito, área. centra] daquela
ddade, e escaparam sem que nenhum agente
tomas_se__conhecimento,_A. fuga só foi notada __
na hora _çie recolher os presos para as celas
e apesar de ter acontecido por volta de 13h30
do dia 14 somente ontem é que foi divulgada.
Os presos serraram a grade de proteção, saltaram o muro e tomaram rumo ignoré!do. Na
_ça]çada, agentes da Polícia CIVil, no mesmo
dia, atiraram e mataram um menor de idade
que ia rumo à Gleba G e depois deixaram
ó~cõij5ó nas proximidades do Sesc da cidade.
O menor estava numa bicicleta e, segundo
infonnações vindas de Ji-Paraná, tinha problemas de audição, sendo quase que tota1mente
surdo, e mesmo que os policiais houvessem
gritado dando-lhes ordens para parar, ele não
poderia ouvir. Os prisioneiros que fugiram da
1~ DP de Ji-Paraná são: Franco Uma dos Santos, Felisberto Pires Barbosa, José Carlos Rui
da Silva, Jpão Nogueira da Silva, Jos_é Leite
Pereira, ündon Jhonson Pereira Campos, Otávio de SQ~ Fi1ho, Sidney Pereira Rocha, Valded Uma dos Santos e Paulo _Flor de Souza,
este último, segundo infonnações na tarde de
ontem, já teria sido recapturado. Todos eles_
têm em comum o grau de periculosidade, sendo Jatrocidas, vidados, e homicidas. A Polícia
montou barreiras em todas as saidas de Ji-Paraná e está realizando diligências no sentido
de chegar aos bandidos antes que eles possam sair do _estado. (Notíciário policial na página 5 do ]9 Cactemo).
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EX-PETISTA PEDE
CP! PARA SETRAPS

A Secretaria de Promoção Saciar é o novo
alvo de suspeição de irregularidades adminis~
trativas no Governo Estadual. E quem levantou o problema foi o deputado Geraldo Roque,
ex-petista, que há um mês filiou-se ao PMDB,
para quem ..só com uma Comissão Parlamentar de Inquérito é que vamos saber se a transparência alegad-a pelo secretário Expedito Júnior acontece _realmente na Se~aps_:·~ _ _
Mas ãntes de pedir CPI, Roque pretende
dar uma chance a Júnior de se explicar:: o
deputado apresentou requerimento para que
o secretário compareça à ALE e diga o que
está acontecendo na. Setr_aps. "Tenho recebido denúncias e há necessidade que as coisas sejam explicadas porque há afirmações
com relação a irregularidades e_ desvios dentro
da Secretaria".
Ainda ontem pela manhã o deputado criticava o fato de uma quantidade de 40 toneladas de pescado adqUiridas pela Setraps tenha
sido comerdalil:_ada. apenas em PortO Velho
e Rolim de Moura. "Na Capital porque o Júnior
teve medo do governador e em Rolim porque
lá é base _eleitoral dele, que quer ser_ deputado
federal".
Para Roque, "ações _como as desenvolvidas
pelo secretário Expedito Júnior, deixando
abandonadas às_ delegacias da Setraps no interior e acudindo apenas a de Rolim de Moura,
acabam denegrindo__ a imagem do GOverno,
uro cuidado que o governador Jerónimo Santana deve ter, daí que eu até julgo necessária
a substituição do Júnior porque dà maneira
corno está agindo o s_ecre_târio realmente atua
contra o seu chefe".

a

nas usinas e equipamentos e deixaram de pagar o combustível e o lubrificairt:e fornecidos
pela Petrobrás.
A atua1 sistemática de compensação da diferença do custo de_serviço para a tarifa, criada
no ano passado em substituição à legislação
anterior, instituindo o Rencor (Reserva Nacional de Compensação de Remuneração de
Águas e Energia Elétrica), e que tem se mostrado totalmente incompetente para cumprir
a sua função de redistribui dor de recursos para
equilibrar o setor, sem demonstrar a mínima
sensibilidade nem procurar se inteirar do que
acontece realmente nas áreas menos desenvolvidas do país.
De acorl:lo com os governadores, os estados não têm recursos para arcar.sOZinhoscom
os investimentos e as despesas de custeio neAlto Madeira
cessário para menter 6 setor elétrico regional
funcionando. Sem a participação da União,
as condições mínimas de sobrevivênia ao ho- Porto Velho, domingo 26, segunda-feira 27
·
de março de 1989
mem que ocupa o interior e as faixas defronSILVERNANI CONSIDERA MENTIRA
teira da Amazônia não serão satisfeitas. Os
PROPAGANDA FEITA PELO GOVERNO
ATOLEIRO$
E
ABANDONO
DA BR
poucos recursos disponíveis estão sendo carAMEAÇAM ECONOMIA DE RO
reados para pagar, à Petrobrás, os forneci-_Só quem não vive em Rondônia e oc:aslomentos efetuados a partir de 15 de fevereiro.
EsbJJra~ada-, ~e-m- qualquer trabalho de con- nalm~nt.e .se encontra em qualquer dos MuniNa próxima semana, as dificuldades de caixa
cípios, é que pode acreditar que s_eja verdaservação, o mato invadindo a pista e escondeverão impedir a continuidade desses pagadeira a informação absurda veiculada pelo sedendo o que ainda resta da sinalização, mLJltos
mentos, o que ·ocasionará a suspensão do forter de propaganda do ExecUtivo de <.]Ue, em
trechos já mostrando sinais da formaçã9 de
necimento do combustível pela Petrobrás, ins- atoleiros, eis como se encontra a BR-354 entre
dois- anos, o GoVernadOr Jerônlmo Santana
talando o caos na região quando os estoques Vilhena e Porto Velho, com enormes crateras,
possa ter feito mais do que os que lhe _antecese esgotarem.
deram ~ afiimou na Assembléia Legislativa
o.que aumenta a cada nOVa Chuva ou mesmo
Ao finalizar o docwnento, os governadores
quando sob sol forte, caminhões pesados e o Deputado Silvernani Santos, 2 9 vice-presi~
dente do Poder.
afinnam contar com a visão e patrocinló do õniblis pas~a111- no trecho._ A visão deste quasecretário do Conselho de Segurança Nacio- dro deixou irritado o Deputado Oswaldo Pinna,
-Tenho Informações seguras da situação
nal para manter a Amazônia brasileira, sem
caótica em que se encontram sef.oreS _vitais
que disse haver necessidade de uma autêntica
que o país possa ser acusado de proporcionar
cruzada política em defesa de obras de recu- como Saúde e Educação, apesar _d_E!!'_ seguidatratamento altamente_ discriniinatório aos bra- peração e conservação da BR. Com os deputa- mente anunciar "que são áreas q-ue têm priorisileiros que, por teimosia, ainda ocupam essa
dade na administração - continuou Silverdos estaduais, Pinna decidiu pressionar o f.>\inani, citando fato recentemente ocorrid-o no
região. "Não podemos e não devemos denistério dos Transportes e o DNER tanto com
monstrar tal irresponsabilidade à comunidade - audiências quanto cOm doctirrieritos para que Hospital de Base com o radialista Alfredo Barinternacional e estamos prontos a colaborar venham recursos para recompor a rodovia. _ radas.
na busca de uma solução urgente para o pro-Aquele cidadão chegou ao HB como paNa página 3 do 1~ Caderno, matéria também
blema", conclui o texto.
do _Deputado R~itário Casso! tratando do pro- dente nWJla operação de_ hé_mia e l~vou 25
Porto Velho, sábado 18 de março de 1989
blema do trabaJho que realiza no Município dias internado. Não por problemas pós-opeAlto Madeira
de Santa Luzia, um programa de 30 mi1 mudas ratórios, mas, sim, pela desorganização em
que se encontra o setor de saúde, já que por
de mogno, das quais 18 mil já se encontram
DEZ FOGEM PELO TETO EM JI-PARANÁ
quati'Q vezes foi preparado para a opern:ção,
implantadas.
mas quando não faltava ci anestesista, era o
Rondôriia está com mais bandidos de alta
drurgião quem não aparecia.
periculosidade à solta. No dia 14 último, em
__ _ _o_ deputado aponto!,! vários fatores_ para
Ji-Paraná, durante o horário destinado ao ba- Alto Madeira
nho de sol, dez prisioneiros serraram as grades Porto Velho, quinta-feira, 30 _de niarço de 1989 conden"af a- Propagandá le"ita pelo Governo.
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Dentre eles, Silveman~ lembrou que "nenhuma grande obra foi iriaugurada e se gastou
dinheiro até para fazer festa botando para funcionar uma casa de farinha e escolas de uma
sala de aula".
-Houve esbanjamento com o_ dinheiro pú~
blico, fato proibido pela Coristituição Federal,

pela Polícia M_ilitar, principalmente no que diz
respeito à viaturas.
_
"Houve um esforço muito maior para, com
os meios disporúveis, atender o maior número
passivei de chamadas à PM", diz o comandante.
PADRÃO

como quando foi uma comitiva em cinco_
aviões e não s_ei quantos carros para inaugurar

No ãno passado, de acOrdo com o coronel

. uma escola em _Ji-Par'aná, incb.1ind9 ar apre-

Carvalho, o Comando Geral da PM elaborou

sentação de cantores,. todos J?agos com dinheiro do contribuinte.
Alto Madeira
·

um projeto denominado "Polidarnentci Padrão", visando.aumentar a presença do poli-

cfarl'tento ostensivo nas' sedes dos Municípios
e paresentou ao Governador .]erônimo SanAUMENTO NA VIOLÊNCIA
tana no final de dezembro. "Agora em março
Os índices de criminalidade em Porto Velho _ foi determin~çlo à SepUm a s_uplementação
estão aumentando, ao contrário do que afir- de recursos para Que possamos ter os equipamau recentemente 0 seçretário da .Segurança
mentos necessários à.implantação da primeira
Pública, Eurípedes_Miranda. A c:;onstatação esfase do projeto"·
tá em estatísticas divulgadas-pela Polícia MiliO militar lembrou que o que se tem feito
tar. Segundo os dados da PM, em .BB aconte-. no país "é um sistema que tem como base
cerarn, em média,, 18;4,3 casÇl~ 9~ furtOS ao. o homem a pé, reduzindo o raio de ação de
mês, enquanto qw" ~m. 87 (oçallJ ~egistrados
mobilidade, além da eficiência", e afirmou que
r
a PM de Rondônia pretende "dar uma nova·
171,3 casos. Deve,-~e l~var ef!l. consideração
'ç·a
de policiamento
ostensivo,
0 ]1
1 M.il.ita. r.fo.i çhamada. visão- no sistema te
-•'nda.que em 87 a.0 p.c.run'
·• · e e1e
~:ti' 'd d
es d•"ver·~'. e em 88 - para que possa r e fi1C1encm,
VI a e,
para atender 2.12
~
·
• b
PM h
t
d
SeJa,
nao
asta
a
c
egar
a
empo
Prati-cou apenas 1.849.atend•'men.to.s. Para O. ou
·
• · d
i
d d
d 1·a
comandante da PM, coronel João Mariq Sobral ·- titorrencta, eve reso ver, pren en o o e tId d
qüer'tte".

~~~al~o~a~~~~'!:n~~~n~~P~I:ç~~~~~~~:-

seis micro-ônibus com 12 hoinens çad.a. que
irão atuar rios bairros onde. são -registrados
o maior número de ocorrências criritiriais ".
O prazo estimado para a implantaçãO da primeira fase do PPP, segundo o coronel C~rya
lho, é de seis meses, "considerando ·que o
projeto abrange o 2" e o 3? trimeStre do Orça_menfo do.Estado".
Também o Corpo de Bombeiros será beneficiado com o projeto do Co'n'lciridO--GeiaJ. Segundo o coronel carvalho "a Seplan já está
gestionando para a captação de recursO:{para
que todos os municip1os- roridoniensé-s possam ser atendidos, já que o COrPO -de Bomb_eiros ·contará com novos e melhores equipamentos".
- A tendêncía hoje - disse o comandante
- é melhorar. Só-:-nõS dOls 'õltin105-i:ii1o'S o número de policiais duplicou, mas mesmo assim, nós estamos lutando -com um_sacrificio
grande."
COMPARECEM JIWS OSBRS SENADORESc

AureoMeUo-OdacirSoares___:OlavoPires
- João Menezes - -Aimir Gabriel - C'arlos
Patrocínio-João Castelo_,- Alexandre Costa
- Chagas Rodrigues - H_umbertQ [Acena

iss~ --Ma:~~ndoM~~=ueto ~!~!;::~5~sé lg~?-

h Parára o cor-s:andante geral da PbM, codm.
_
ave uma mversão, porque a as'e eiX8rá
•..,
cioFerreira--Afonso-ArinoS-'-ltarriarfranco
h ome_m
e no.fin.3I de .88 tinha' 84", P.ara: tentar reverter --d e ser
C: hdornem a p é ~ pass~rdá a se:o de
t
a
-Mendes Canale "-- Jorge Bomhausen este quadro, 'p~údã Mnitarvaí inípic1ntar ain: ~I mo onza O, com malor_rapt ez, ralO. . çao, . Dirceu Carneiro- Nelson·Wedekin;__ Carlos
da
89 "P I" ·- ' - ·t p· di- " ·
· ' , aumentando tanto. a presença do pohctamenau~:tar ~ pr~~~;:~~ ~oli~ia::,oe~~u~:~~ to ~tensivo c~rrio, também, a eficiênCia d<;' · Chiarelli -José Paulo -Biso!.
· nas s eesmu11
d
n'c'pais ,v
'"amos p
ri o
rlza_.
reconhecer dque e
O SR. PRESIDEN'I'E (Pompeu de Sousa)
s1vo
r policiamento.
. . Temos
' que
i.
o homem motorizado", ressalta o coronel Car~ I:'r~ticamente lmpossJve a ompres~nça, o po- - Sobre a mesa, projetes de lei qJ.!e serão
d l~Cad mo)
lh (P'.
lictalfardadoemtodososlocatseVIaspubhcas üdospeloSr.J9Secretário. · -va 0 agtna 4 0
e
·
por qúe semPre ocorrerão os delitos. O que
São lidos os seguintes
Alto Madeira
se pretende é reduzir ao míniino".
·
PROJETO DE LEI DO SENADO
Porto Velho, domingo 2.- segtirida-feira 03 de
Coronel Carvalho entende que depois de __
.. N°78,DÉt989
. '
abril de 1989 · bcbarfdo ·o crirqe é Pr~ciSo que se tenha pelo '
ESTATÍSTICAS DA PM CON"l'RADIZEM SE~. menos "a pos~ibilidade de_-c;erteza'' de que
Dispõe sobre a concessão"de btinefí. GURANÇA
·
· o·delito-val ser apurado,-preso e processado_
ciosaoS._seríngUeJ!'oseseusd.epeildentes,
,
,
Os Autores. "Nesse campo cabe à Polícia in_ nos termos do art 54,:do Ato das DispoAp.esar .da .negativ,a do·Se. cre.....
·,..·o. da Segu----: _-' VestigatiVa;· que é d~ competência da Polícia
...... t
s1Ções Transitórias da ConstitiJiÇJo Fede-rança Pública, as estatísticas da Polícia Militar àvii, inclusive- concordo com o-secretário Eu.rafe dá outras providências.
mostram que a onda de criminalidade em Por- rípedes Miranda, quando ele diz que tem que
to Velho aumentou, prin,dpalmente no que diz ··aumentar o número rle agentes".
O' COnQ-resso~ Nad0Jlafdecret8:
_
respeito a furtos. Seguildo os dádos da PM,
Segundo.o comandante Carvalh_o, a PM tem.
- Art. · 1~ Ficd assegurada ·aoii ·serir1guéiros
em 88 acori.teceram efn média 184,3 casos"_, s-e-utílizad0 1'aomaxiníàdonossoefetiVàinclu- que; teChifadoS -noS term:ãs-·do'Decretó-Lei
~e-furtos-ao mêS: enqUanto qt.ie e'm 87 foram
Sive sacrificàndo, em todoS-os caSOS, ·rotga-,;- "n" 5.813, de 14 de sete-mbro de 1943 e amparegistrados 17 f,3 CãsOs.- A -diferença cresce · .do policial párà qúe pos~affios_ter' uma maior_ ra dos pelo Decretc)-Lei n1 9.882, dé T6 -de se~
ainda mais levando-Se em conSidêraÇ.i;Q- que ·presença.· CórO a imP12mtàção do Pr'ojeto de · tembro de 1$4õ.c P~i1Sãb e5peeial mensal vitaem 87 a "PM fof cb'ainada par~_atender 2.120
Policiamento Padrão, iremos tei' cerca de 30 lícia cõr:tespcmdente a 2 (dois) -sãlários-mínicrirrieS diversoS
este_ nUffiéio desceu
viaturªs_ r_odar1do 24 horas por dia e queremos____mos vigente-s nO País, desdê que cOinprovado
para 1.849 atendiinentos.
ter uma demora máxigta de três minutos para o estado de carêndâ. --- _:- - -- - chegarmos ao local onde ocorreu' ou esteja
Pcirágfafo-úilico. O difeito à pensão a que
A Polícia Militar atendeu em 87 cerca de
18 mil ocorrências e, em 88 mais de 22 mil,
acontecendoum_f~tode,lituoso.Mesmoasslm,. se refei-e
artigo será ComproVado pelos
pelo que, pode avaliar _que houve, segundo -.'em 88, os casos queiOram atendidoS por Poli- -meios de prOvcileQaJmente adi"('JitidoS.- .-;
o coronel João Maria Sobral de Càrvalho, um
dais mifitareS" mais de 50% aconteCeram o . Art 2 9 A comprovação d9 esta<;iq d~ camaior conibate à crirriinalidade, ·•ainda mais
fl~grante e os .culpados autuados. Com referênc_ia do benejiç:i~o da pensão, indu"sive a
s_e considerarmos· .que· em abril" de 87 Porto __ '_tênCia_aQs_fürtos- n'l.àis de 61.% dos 'casos fo- ·de se\Js Qepende'nfes, far:se~ rDediante ápreVelho contava com 63- bairrOs e ·no final de ---târri--fla_grahteados, ou seja, dos ,?63 ·chama- ·seittação de" ateStado fomeêido pO-r ehtidade
88 com 84 demostran_do urn_ ~crescimento . _ dQ_s, -.14.7 ti'l[eraro seus responsáveis aUtuados oficial.
substancidl na população_ e, ·consequente- _·,em flagrante".
. -. Alt .3" _ O iriíé:io do pagarrlento ·da pensão
mente do trablho para a corporação".
, Hoje, além do policiamento nos bairros e- · especial a que sé refere' o art. -1 9 ocorrerá nos
A proporção do crescimento populadonal
dos PM-box, a Polícia Militar está desenvol- 30 (trinta) diãs SubSeqúenteS áo do reConhee da extensão do perímetro urbano, de acordo ,vendo atividades juntos a 20 colégios, com cimento do diréltó-- d6 beri"eficiário óü de seu
com coronel Quvalho, não foi acompanhado -duplas, "mas a partir do novo projeto, teremos
dependente.
abril de 87 Porto y,eiho Co-ntava com 63 ba'•rros

a

a

e em as

este
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL (Seção ll)

despesas destinaaas a atender

a aplicação desta lei serão cobertas com recursos de Seguridade Socia1, transferidos do Or-

çamento Fiscal da Oníão.
Art.- 5" Os efeitos financeiros decorrentes
desta lei serão devidos a partir de 5 de março
de 1989. ·
.

Art. 6"' O Poder Executivo regulamentará
esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 7"' Esta lei entra em vigor na data de
sua pl!blicação.
Art. & . Revogam-se as disposições em
contrário.

Justlficaçáo
O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, em seu artigo 54, parágrafo 3 9 ,

zônia, milhares e milhares perderam a vida
nesse esforç:o e estão sepu1tados em covas
anOnimas nas barrarlcãS dos tributários do
Grande Rio.
Este picijeto é uma justiÇa
que- ainda
-Vivem e uma homenagem aos muitos heróis
- cuj_os noines a história jamais registrará.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1989.Senador Leopoldo Peres.

aos

LEGISU.ÇÃO CITADA
DECRETO. LEI N' 5.813,
DE 14 DE SETEMBRO DE 1943

Aprova o Acordo relativo ao recruta-

mento, _encaminhamento e colocação de

trabalhadores para a Amaz:6nia, e dá oufras PJr?vfdéncias.

determina que o Poder Executivo proponha
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de um programa de assistência imediata aos
trabalhadores encaminhados para o Vale
Amazônico, durante o período de intensificação da produção da borracha para o esforç:o
de guerra.
Parágrafo único~ O plano deverá ser elaborado imediatam_ente e submetido à aprovaç:qo do Mirlistro Qo Traba1ho, Indústria e Comércio e do Ministro da Fazenda.
-M. 29 Para a execuçãO desSe plano, fica
constituída uma Comissão ·composta do Diretbr do Departamento Nacional de lmigração
e-do Diretor Executivo da Comissão_ de Controle dos-ACordos de Washirigton, sob ã Presidência_ do Ministro do Trabalho, ou seu representante.
.
Parágrafo úniCo. O MiniStro do Trabalho,
Indústria e Coinércib, em portaria, baixará as
instrUções que regufem o funcionamento dessa cóinisSão. - - - -:
M 3<1 ' FtCarao à diSPosiçãO dessa comlssão, Para a exeCuçi:Ío do plano, as disponibilidade,_s a,tl!-ais e o_ rluffi:erárlo tfé!J!~eridos da
Comissão Administrativa ,do Encaminham ento de Trab~ador~ earf-1 ~~_azônia_-:-(CAE
TA) à Comissão de Controle dos Acordos de
Washington, pelo Decreto-Lei n9 8.416, de 21
de dezembro· de 1945.
Art. _4 9 Revogam-se as disposições em
contráriO.'
- , ~
Rio -d~ ·Janeiro; 16 âe setembro_ de 1946,
125 9 -,d~~ndependê~c:_i~ é 589 c:fa_RepúbU5="a.
.Eu_n~o q. f!utra :-:-. C!cti!CIOILO Negra_o de
LJma- Gastao VidJgal.
·
PROJETO DE LEJ·Do SENADO

O Presidente da República, usando da atribuição·que lhe confere o-artigo 180 da Constide 2 _(dois) salários mínimos, aos Soldados
tuição, decreta:
da Borra-cha.
Art. 1" Fica aProvado -o ACordo sobre reEsgotado o prazo de 150 (cento e cinqüen-:
crutamento, encaminhamento e colocação de
ta) dias. previsto no já citado parágrafo Jo do
trabalhadores para a Amazônia celebrado pelo
artigo 54 do AD.C.T.. -sem-que o Poder ExecuCoordenador da Mobililização Económica- e- tivo tenha encaminhado a mensagem respec~
pelo Presidente -da COmissão de Controle de
tiva, cumpro ·a dever de apresentar à conslde~
Acordos de Washington com a Rubber Deveração do Congresso Nacional, projeto de lei
lopment Corporation em 6 de setembro de
regulamentando_a matéria.
1943.
Durante a Segunda Guerra Mundial o Japão
Art. 29 A Comissão- Administrativa do En~
ocupou rapidamente os seringais cultivados
caminhamento de TrabalhadOres para a Ama~
da Malásia e da Birmânia. com o objetivo estrazônia (CAETA) de, que trata a claúsula 4~ do
tégico de impedir que a indústria norte--ameacordo aprovado por este decreto-lei, constiricana atendesse às necessidades de matériatuir-se~á de 3 (três) membros nomeados por
prima para equipar os aviões de combate e
de_creto _do Presidente da República.
os veículos motorizados indispensáveis ao
Parágrafo único. Dirigirá os trabalhos da
deslocamento de tropas para as diversas frenComissão, na qualidade_ de presidente, o
N' 79, de 1989
tes de batalha.
membro que para isso for expressamente de"Dispõe sobre autorização para porte
O intuito do Alto Comando japonês, s_e aforsignado no ato de nomeação.
de arma, de uso permitido, pela tripulação
tunado, reduziria em muito a capacidade de
Art. 39- Todes os atos administrativos da
de_ aeronaves naciona~$._. ·~
mobilização de forças terrestres e restringiria
CAETA serão firmadoS por dois .dos três memO
Congresso Nacional decreta:
o poderio _aéreo das Naç:ões Unidas, aumenbros, oü por um _deles .conjuntamente com
tando, assim, as chances de vitória do eixo
Art. -·1 ~ Aos comandantes de aeronaves de
o assistente _de qualquer àos demais.
·
Roma-Berlim-T6quio.
Art. 49 Os membr.oS da CAETA nadei per- - vôos.n~cionais como à sua tripi.Uaçao no exercicio da profissão é assegurado o direito de
, - O Presidente dos Estados Unidos .da Améceberão corno honorários, vencimentOs ou
rica, Franklin D. Roqsevelt, deslocou-se para
porte de arma de fogo, de uso permitido, para
gratificações~ mas o desempenho de suas.funo Brasil e, em encontro, com o Presidente
a defeSà pessoal e a dos passa,g_eíros.
ções_ será considerado como serviços relevanArt 2° o- põrte~-dE{ arma s_erá- cOricedido
GetúUo Vargas, acertou o programa de reabertes prestados à Nação.
tura dos seringais nativos da Amazônia, então
Art. 59 O presente decreto-lei entra em vi- com vista sua utilizaÇão na aeronave durante
quase abandonacjos, em de_corrência dos preo percurso do vôo_ do aeroporto de origem
gor na data de sua publicação.
.ços vís da borracha nacional, sem condições
Art. 6° Revoga!T\·Se as disposições em - ao dO destino.
de competir com a produção dos seringais
Art.- 3~_ As disposiÇões reguJ_ame~res neCQntrário. . , . . . , , , , ,
de cultivo do _Oriente.._ . · _ .. ·
·
-. _-·Rio de ,Janeiro,_ 1~ ge s~t~mbro de J943,
cesiáriàS à execuÇáo 'déSta lei serão baixadas
O GovernO brasileiro condaniou as populapelO Pdd~r ExecutiVo.
~229 da Jndep~ndência e 559 ,da Repúbli~a.
ções nordestinas a emigrarem para a Região
-Art. 4'~" 'Esta lei entrará em vigor na data
Getúlio Vargas -A. de Sousa Costa. .·'
Norte, a fm de __que, repovoados os seringais,
de sua' publicação, revogadas as diposições
em contrário.
·· · - · ··
os PovOs Livres pudessem ~nfrentar as forças __
_...... DECRETO-LEI N• 9.882,
Nazi-Nazi-Fascistas.
_
~ DE 16 DE SETEMBRO DE 1946 '
Justificação
O escritor amazonense Álvaro Maia, em páAutoriza a eklboraçãode um planopara
ginas admiráveis, retrata no livro intitulado "Na
9 92.795 de 18-6-86 propicia
O
Decreto
n
--a assistência aos trabalhadores da. bar~
Vanguarda da Retaguarda", tfepopéia dos hoo us6 de arma de fogõ, de uso permitido,
racha.
mens e mu1heres que se deslo<:::aram do Norno interior da casa ou no_ local de trabalho,
deste do Brasil e, enfrentando as agruras da
O Presidente da República usando da' atri- desde que tenha autorização (art. 19),
selva, para eleS desconhecida e hostil, consebuição que lhe confé:e o artiQó 180 da CônstiO pre"sérite projeto de-lei não Visa pessoas,
guiram fornecer ao complexo industrial anglo_
' 1'
tuiçãa, decreta:
mas uma classe, no caso, a dos aeronautas.
americano a matéria-prima indispensável ao · -Art. J9 O Departamento Nacional de~Imi É que, Os vôõs nacionais e internacionais, de
esforço de guerra das Democracias Ocidengração do Ministéri_o do Trabalho, Indústria vez .em -quando, estão sujeitos a sabotagens
tais•.
e Comércio e a Coffiissão de Controle_ dos. criminosas, quer de indivíduos homicidas,
Acordos de Washington do Ministério da Fa- quer de _bombas _escondidas no interior das
Terminado Oconflito, poucos retomaram,
zenda, elaborarão um plano para_ a execução aeronaves por elem~ntos marginais da lei. É
muitos permaneceram trabalhando na Ama-

a regulamentação de pensão especial no valor

i

o
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por isso que tripulantes e passageiros, de vez
em quando, vivem a insegurança total dos
vôos, a insegurança da sanha dos criminosos.
Lmbramos, agora, o último seqüestro nos

céus brasileiros do Boeing 737 da VASP, em

setembro de 198.8; rogo "após decolar do aero-

porto de Confins, em Belo Horizonte, cometido pelo Raimundo Nonato Alves da Conceição, de 28 anos, motorista de uma certa em-

preiteira. Durante o Seqüestro, o criminoso
matou o co-piloto, Salvador Evangelista, e fe-

riu o comandante Fernando Murilo de Urna
e Silva, o eft.ge-nheiro" de vôo, Gilberto H~ing
e o comissáriO_ de bordo, Ronaldo Dias (0
Globo, 30-9~88). O a\riãi:i ia de Porto Velho

para o Rio de Jane"iro: AO levanfai Vô'o de Belo
HorlzOilte: após Viil.te -minutOs, O SE!qüE:Strador
com revólver à cabeça do comandante exigiu
que a rota do avião fosse alterada, para Brasília. Mas o vfso terminou em Goiânia, envolto
numa tragédia que c:oriloVeu a ·naÇão: a morte
do co-piloto, ferimént6 nos outros três da tripulação e culminoU éom o ferimentb, e depois
'
morte, do próprio seqüestrador.
· Os vôos, em· si, ·eStão desah1parados. Não
há segurança nos aeroportos. O Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, disse
ser preciso buscar medidas que obstaculizem
os seqüestros, como "dificultar o acesso à cabine de comando, utilizando o trinco já existente, mantendo o local isolado". E mais: "que
.a revista de passageiiõs e bagagens' pode voltar aos aeropdrtos" (dos jornais. Jornal do
Brasll, 1-10-88).
- .
o- Major-Brfgadeiro Laura Ney Menezes,
presidente da Infraero, disse que dos 62 aeroportos administrados pela lnfraero, apenas 20
dispõem hoje de equipamentos necessários:
detectores de metais e aparelhos- de raio "X"'
para realização da ínSpeÇão (Jornal de Brasília, 5-10-88). ..
, O próprio Diretor-Geral da Polícia Federal,
Dr. Romeu Tuma, diSse-que a Polícia Federal
não dispõe "de um efetivo-suficiente -para fiscalizar todos os aeroportos do pars·-,. (Jornal
do Brasil, 4-10-88). · ·
· ·
·
Diante dissõ, está m-ai-S qUé jUstiffcad.a apretensão deste projeto que é de autorizar os comandantes e tripulantes de n-ossas aeronaves,
segundo as exigências das leis existentes para
o caso, o uso de armas, de_ uso permitido,
durante o vôo, para sua defesa pessoal e dos
passageiros que estão sob seus cuidados.

Este__é tainbém o .Qn.$efo _çla da~-s'e que tem
mantido entendimentos_nesse se_ptido com o
Ministério da Justiça e_ da Políçia Federal. (Requerimento n? 199/85 da Associaç~O _de Pilotos da Varig).
A pretençao deles_ ao_ uso de arma durante
o vôo é mais que jUstã porQue se_ tratã de
"um grupo de pessoas, de profiSSionais... que
oferecem a_ quase Certeza de segurança na
utilização de arma porque ... semestralmente
submetidos a rigorosíSSimo eXarrie- médico
pelo Centro de_Medicina Aeroespadal do Ministério' da Aeronáutica, onde são auferidas
e pesadas11ão só as condições psico-té<::nfcas,
como as condições de equilíbrio em suas reações. (Requerimento no 199/85, supra citado).

Abril de 1 989

Ao lado disso, eles já gozam de outros privir- habilitação técnica pa_r~ efeito de uso,
légios ou direitos como à "prisão especial" posse e porte de arma de fogo, de uso permi(Lei n• 3.988 de 24-11-61 ), do ""poder de po~
tido, na forma definida no ato ministerial;
da", pela Corivenção de Haia, promulgada pe11- eficácia tempo i'ai limitada da autorizalo Decreto no 70201 de 24-7-72 e o· Código ção, que não excederá a: 12 (doze) meses,
Brasile[ro do Ar dá ao comandante de avião ressalvadas as hipóteses indicadas no ato mi~
..poderes de autoridade e disciplína a bordo nisterial;
da aeronave sobre sua equipagem, sobre ·as
m- apresentação de folha corrida (DE:parpassageiros, impondo-lhes _as penas discipli- tamento de Polícia Federal e Secretaria de Seo~
nares expréssamérité PreViStas" (Cod. Bras. do gurança Pública) e de certidão de antecedenAr, artigo 150, 151)." ·
tes penais (Distribuidor da Justiça Federal, MiNos cantatas_ mantidos com o Ministério litar, Eleitoral e Estadual) do atual domicílio
da Justiça e a_ Polícia Féderal, os aeronautas e_dos domicílios anteriores do interessado, nos
já têm um Parecer de ri.9 037/86 do Dr. Eli
últimos de 10 (dez)·anos.
César Lisboa Rarrios que diz "a classe soliciParágrafo único. Não será concedida- autante, por suas características próprias, de fato, torização para o rnteressado que registrar antenecessita de porte federal de armas". (Parecer cedentes policiais ou judiciais, relativos a infra11' 037/86- DOPS/CCP/DPF de 27 de maio
ções penais Cometidas corri violência, grave
de 1986.)
ameaça ou contra a incolumidade pública.
Diante de tudo isso, graças à insegurança
Art. 5? A autorização para p-ortar arma. de
real dos _vôos, à mercê; a qualquer ínstante, fogó, de uso perrnítido restririgir~Se-á aos limidos criminosos e à falta _de defesa da tripula- tes da Unidade da Federação, na qual'estiver
ção e dos passageiros; nada mais razoável
domiciliadO o- requerente-, ho inomento da
e imperativo que a aprovação de uma lei per- c·oncessão.
·
·
mitindo_o uso de arma, de uso permitido, para
Parágrafo único. O Poder ExeCutíVô disos comandantes e membros de sua tripulação porá sObre os casos,'-coildiçôes e procedimennos vôos sobre o território nacional.
tos, cuja observància pOderá ensejar, median__Sala das Sessõe_s, 14 de abril de 1989.- - te requerimento do interessado, e sempre em
Senador Ney Maranhão,
caráter excepcional, autorização temporária
para o porte interestadual da anna de fogo,
"LEOISDlçAO CITADA
de uso permitido.
Art. 6~- -o-Poder Executivo, dentro de 2
. DECRETO N• 92.795,
(dois) meses contados da vigência deste deDE 18 DE JUNHO DE 1986
creto, reverá todos os atas administrativos que
-Dispõe sobre o registro e autorização autorizaram o porte de arma de fogo, de uso
pefr"nitido, sendo lícito ao Ministro da Justiça,
- federal parll pôrte de arma di: fogo, de
qualquer que tenha sido a autoridade responuso permitido, no lef!ilóljo nacional.
sável por sua expedição, revogá-los imedia. O Presidente da.J~.epública, no uso das atritamente.
buições que lhe confere_ o art. 81, item III, da
Art. _7? Ninguémpoderáeximir-sedaobriConstituiçaõ, 'deêrêta: ' . -· . , . . . __ ..
gação de obter autorização para porte de arma
Art 1? ·O Certiflcãdo de Regisiro dé ATroa de fogo, de uso permitido, ressalvados os cade Fogo, -de uso permitido, legitima o seu pro- soS previstos em lei e as situaçOes referentes
prietário a mantê-la,• exclusivamente, no inteaos integrantes das seguintes instituições e
rior de sua casa ou, aínda, no seu local de
órgãos:
" ~alho, desde que seja ele neste caso, o tituI - Forças Armadas;
·lar ou o responsável legal pelo estabelecimen11----:- Policias Civis e Militares e Corpos de
. to ou empresa, e constitui pressupo_sto iridisBoÍnbeiros Militares do_Distrito Federal e T erri"pensável para obtenção da autorização de por-- - tõriõS Fei:lerais;
te.
III- Departamento de Polícia Federal;
IV- Polícia ROdoviária FOO:eral,_ quando -em
' · Art.- 2~ O porte de arma de fogo, de uso
se!Viço;
permitido; em todo o território nacional, é disV- Ministério PúblicO dã União:
ciplinado por este decreto, respeitada, no que
_.Yl- Gélbine"te Militar da Presidência da Recouber, a autonomia dos_ estados-membros.
pública,
Art._ 3~_- · A autorização para portar armas de
- - -vu--=-seMÇ:o Nacional de Informações.
fogo, de uso permitido, será pessoal e intransferível e sujeltar-se-á ao jUízo excluSivo e discriParágrafo único._ _Os militares e servidores
_ reJeridqs_ neste artigo sujeitãr-Se-~Q. ·naquilo
t:ionário da Administração Federal.
· '§ ]? O-ato autorizativo é unilateral, precá- que lhes for peculiar, às normas, deveres e
tio e essencialmente revogável.
restrições constantes de seus estatutos ou dos
respectivos atas normativos.
· § 2~ Ointeressado; ainda que satisfaça to~
·das as exigências administrativas e atenda aos
-Art._ & Este decreto entrará em vigor na
rêquisítos exigidos, não tem direito à àbtenção
data de sua publicaÇão.
·-da autorização para o porte_ de arma de fogo,
Art, 9? Ficam revogadas as disposições
- de uso permitido.
em contrário,
· .' -Art 49 OMinistrodaJustiçadisporás_obre
Brasília, 18 de junho de 1986; 165õ -da IndeoS -casos e as condições para a obtenção da
pendência e 98° da República.
áútorlzaçã-o a que se refere o artigo 3~, obserJosé Samey. Paulo Brossard, Rubens Bayvàdo o seguinte:
maDenys
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DECRETO N" 70.201,
DE 24 DE FEVEREIRO OE 1972

Promulga a Convenç.§o parã a Repres~
são ao Apoderamento Hícíto de Aerona~

ves.

uso exdusivo_em servi_ço, atendidas as exigênw
das dos itell.S H a V e parágrafo único do art

6"

§ 2~

A autorização para o porÍ:e na cate-

goria defesa pessoal poderá s_er concedida a
brasileiros e estrangeiros, com permanência

···········~ .. ··~············· .................................. ""''·'""""'"'""""""'=-definitiva

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Gabinete do Minisb'o

PORTARIA N• 600, DE 12 DE DEZEMBRO
DE 1986

no Pais, maiores de 21 anos; e, excepcionalmente, aos maiores de 18 anos, a
critério da autoridade concedente, desde que

legalmente emancipados, observadas, em
ambos os casos, as exigências dos itens I a
V e parágrafo único do art. 69
§ 3~ A autorização Para o po'rte na categoria caçador obedecerá à.s mesmas dispo-
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Udo art_. 6?- poderão ficar restritas ao período
não certificado anteriormente.
Art_ .& Será cassada a autorização federal
para o porte de arma em razão do _seu uso
indevido ou quando julgada conveniente pelo
Ministro de Estado da Justiça, Diretor-Geral _
do Departamento de PoJícia Federal ou pela
autoridade expedidora.
Art. 9? Observado o princípio da reciprocidade, poderá ser autOrizado o porte de arma
de fogo de us_o permitido, na categoria d~fesa
pessoal, a diplomatas e servidores de missões
diplomáticas e de representações consulares,
acreditadas junto ao Governo brasileiro, fndependen~mente dos requisitos estabelet_idos
nesta portaria, mediante solicitação formal do
órgão competente do Ministério das Relações
__Exteriores ao Departamento de Polícia Federal.
Art ~O. _ Ao titular de_ autorização de porte
de arma 9~ fogo de uso permitido. é vedado
conduzí-la. ostensivamente e com ela transitar
ou permanecer em clubes, casas de diversões,
estabelecimentos educacionais e locais onde
se rea!iz_em_ competições esportivas;-- reunião
ou aglomerado de pessoas.
Art. 1_1. São deveres do porti:tdor de ãr~
mas cleJogo de uso permitido:
1- comunicar ao órgão expedidor da respectiva autorização, sua mudança de domiCllio, extravio, furto ou roUbo da arma, assim
como o seu de_sfazimento, hipótese esta em
que se fará· necessário préVia autorizaçãO do
citado órgão;
n-guardar a arma com a devida c.autela,
evitando que a mesma esteja ao alcanc:e de
terceiros, principalmente crianças;
lii- conduzir a arma desmontada e embiulhada, quando em trãnsito por cidades, vilas
ou povoados, ou quando em viagem por qualquer meio de tran_sporte coletivo, em se tratanw
do de porte_autorizado_na categoria caçador;
IV- conduzir sempre a respectiva licença
ao portar a arma a que a mesma se refere.
Par.ágrafo único. -A ínqbservãncia. a qualquer dos itens acima implicará na cassação
do registro do porte e apreensão da arma.

O Ministro- de Estado da Justiça, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 4? do sições e exi!;Jêricias -do parágrafo anterior, desDecreto n~ 92.795, de 18 de junho de 1986, de que o_interessado comprove também ser
resolve:
associado de "Oube de C.lça" ou similar, Ie~
Art 1~ Compete ao Departamento de Pow ga_!mente registrado, facultada a autorização,
lícia Federal expedir autorização federal para Com--validade em todo o-terrltórto nacional,
a_ quem provar ser associado_ de "Clube de
o porte de arma de fogo de uso pe-rmitido,
c-aça"'- oU similar sediádCl" em oUtra Unidade
tendo como pressuposto indispensável a
c9mprovação do registro da arma, no respecw da Federação, distinta dá do Seu· domicílio.
§ 49 _ _/\0 -~urfsta- esh'angéiro· poderá ser
~vo órgão policial.
.concedida autorização federallEimporária para
Parágrafo único. São competentes para
o porte .de arma na categoria caçador, com
, {l.utorizar o porte de arma de fogo o Diretorw
Geral, o Diretor da Divisão de Ordem Politica validade máxíma de 30 (trinta) ·dias, somente
durante o período em que a caça estiver libera.Social e os Superintendentes Regionais do
da, sendo obrigatóriâ a apresentaçãO pelo inteDepartamento de Polícia Federal.
ressado de porte de arma de fogo ou equiva~
Art. 2~ A autorização federal para ·o porte
de arma de fogo de uso permitido, é ato unila- lente do País onde residir.
Art. 6° A autoifú~çao._ féder.;!! para O porte
teral, pessoal, intransferível, essencialmente
de arma de fogo de uso permitido, nas categorevogável a qualquer tempo e de va1idade em
rias defesa pesSoal é. caçador, fica c-ondicio~
todo o território nacionaL
nada ao +cumprirn~nto d!=J:S ~guintes exigên~
· § 1o A satisfação a todas as exigências reciaS:
. gulamentares, bem como o atendimento aos
· I - declaraçãO do interessado, assinada por
· requisitos constantes desta portaria não confeduas testemunhas, de que possui habilitação
rem ao interessado o direlto à obtenção do
técnica para o manuseio de armas de fogo,
· porte.
podendo o .órgão competente do Departa§ 29 A autorização de que trata este artigo
fica conclicionada à efetiva e comp-rovada ne- _mento çle J?ollcia _fe.d~ral. exigir d.o candid~o
que preste exame de c;onft<;:cimentos básicos,
, cessidade de o interessado portar arma de
. fogo de us6 perinitido, além da demonstração, _2_~1r_a_-~_eit9 _d~ §~Lf u~, pqs::o~ e porte;
. a critério da autoridade expedidora, de- sua
n->antecedentes-do inte:resse.do, junto ao
habilitação técnica, para efeito de uso; posse
Departamento de Polícia Federal, verificados
e porte de arma.
por levantamento interno, a cargo da unidade
Art. 3o A concessão do porte de arma feexpedidora; apresentação de sua folha cbrrida,
deral dependerá .da comprovação da efetiva
forneçida pela Secretaria de Segurança Públinecessidade de o ínteressado transitar_ em
ca do respectivo Estado_, bem como de certiArt. 12. Os detentores de autorização pamais de um Estado, em razão de sua atividade
dões de seus antecedentes penais fornecidas
ra porte federal de arma, concedidas até a
profisslonal, cuja natureza o exponha _a risco
pelos Cartórios Distribuidores da Justiça Fedata de publicação da presente portaria devede vida, seja pela condução de bens. valores
deral, Estadual, Militar_ e Eleitora], compreen- rão, no prazo máximo de 6 meses, contados
e documentos sob sua guarda, seja po~ quaisdendo 6 seu domicílio. noS illtimos dez an_os;
da referida data, CO!Jlparecer ao respectivo_ órquer outros fatores._
gão expedidor, a fim de se adequarem à regu.Art 4~ Da autorização federal para porte _ --III~ comprovação dO.registro da _arma;"
- _lameJ!t~<;ã_o ora estabelecida, sob pena de per~
de arma_ de fogo de uso_ permitido, deverão
-lV _cópia da cédula de identidade;
da de ~ua validade.
·v_ Cópia do Cartão de Identificação .do
constar, obrigatoriamente, a respectiva abranArt. -13. Para portar arma de fogo de uso
gência territorial e período de validade, além
Cohtrlbuihte (CIC);
permitido, a ninguém é lícito eximir-se da obri~ das proibições e deveres cOnstantes dos _arts~
1o e 11.
- Parãgrafo único. Não será concedida. augação de obter a competente autorização, ressalvados os casos previstos em lei e as situaArt. 5° A autorização federal para porte de
torização federal para o porte de arma de fogo
ções referentes aos integrantes das seguintes
arma de Jogo de uso permitido, é classificada
de uso permitido a qUem registrar antecedeninstituições e órgãos:
nas categorias funcional, defesa pessOal e cates policiais ou JudiCiais- decorrentes de infraçador.
_Ções penais cometidas c::orn vioJência, ~r_ave
I - F6rÇãs Armãdas;
§ 1o A autorização para porte na categoria
ameaça ou contra a incolurnidaQe pública
11-'Polícias O vis e Militares e Corpo de
funcional poderá ser concedida nominalmenArt. 7? O prazo-de validade da autorização
Bombeiros Militares do Distrito Féd"eral e Territórios Federais;
te, a servidores públicos, federais, empregadoS federal para o porte federal de .arma de fogo
de entidades da administração indireta _e de de uso permitido será de 12 meses, renovável
IJI-Departamento de Polícia Federal;
fundações instituídas_àu mantidas pela União, __ Por- igua1 -períOdO, mediante a 8:presentac,;:ão
N- Polícia Rodoviária Federal, quando em
serviço"; sempre que o exercido da função o exigir, dos documeritos exigidos para sua ·concesSão.
por solicitação do respectivo dirigente, para Na renovação, as certidões previstas no'li~m
V- Ministério Público da União;

e
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Vi- Gabinete Militar da PresidênCia da República;
VIr- S~rviço Nacional de lnformaçQes.
Parâgrafo único.

Os militares

e s_ervídores

referidos neste. artigo sujeitar-se-ão, no que
lhes for peculiar, às normas, deveres e restrições constantes de seus estatutos_ou dos res·
pectivos atas normativos.

Art. 14. O Departamento de Polícia Federal promoverá imediata normatização interna
visando ao cumprimento d_as prescrições do

Decreto n9 92.795_,_de_l8 de junho de 1986,
e desta portaria, para os atos de concessão
de porte de arma de fogo _de uso permitido.
Art. JS. Esta portai"ia entra em vigor na

data de sua publicação.

-

Paulo Brossard de Souza Pli1to

O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
-Os projetes -lidoS-ser"ão publicados e oportunamente despachados às comissões competentes.
· O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

-Tendo em vista- a Convocação de uma ses~
são do Congresso Nacional para as 11 horas
- a qual já deveria ter se inlclado - a Presi~
dência irá encerrar a presente- Sessão.
Nestas condições, _ a matéria~ constante da
Ordem do Dia fica com a apredaçao sobres~
tada.
É a seguinte a matéria cuja apreciação
fica sobrestada:
Votação; em turno único, do_ veto parcial
aposto ao Projeto de Lei do DF n~ 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 SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)

- A Presidência leinbra aos SrS. -S'ehadores~
que, em decorrência do estabelecido no Decreto n~ 91.604, de 2 de setembro de 1985,
que regulamenta a L.ei n~ 7 320, de 11 de
Junho de 1985, o feriado de 2-1 de abril será
comemorado, por antecipação, no dia 17, próXfma segunda-feira, não havendo, _em conseqüência, neste dia, atividades legislativas nem
expediente na Secretã.ria do Senaclo.
A Presidência- lembra aos Srs. Senadores
que comparecerá aõ Senado, no dia 18 do
corrente, às 14:30 horas, S. EX" o Ministro de
Estado da Fazenda, Dr. Ma~1son da.Nóbrega,
atendendo à convocaçaa feita através do Requerimento n~ 3, de 1989.
De acordo com o disposto no art. 419, letra
e, do Re_gimenta Interno, não_seráo_designadas matérias para a ordem do dia.
As inscrições para interpelaçOes'_ao Sr. Mi•
nistr'o _estão abertas na Secretaria Geral da Me-

sa.
Este é o objeto, portanto, da sessão ardi~
nâria: de terça-feirei. Entretarlto, á Presidência
convoca sessllo extraordinária a realizar~se terça-feira, dia 18 do corrente, às 1O horas, com
a seguinte
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mentaiss informadgs da política naclomal de
comunicação social, entre os quais se inclui
Discu~-?ãO, em turno único, da Redação Fio dever assegurar preferência às atividades
nal (oferecida pela Comissão diretora em seu voltadas para os fins educacionais, artísticos,
Parecer n" 3, de 1989),_do Projeto de Resolu- culturais e informativas (art. 22] item r da c
ção n" 3, de 19~9; de-autoria da Comissão
F).
Diretora, que adapta o Regimento Interno do
Informação, em tal contexto, significa velar
sen~do Feder!31 às disposições da Constituipela equânime e justa faculdade que todos
·çao da República federativa do Brasil e dá têm de expor as suas idéias, suas convicções,
outras providências.
suas proPostas, enfim, a veiculação ãmpla e
irrestrita de idéias que versem sobre o bem
O SR. PRESIDENTE (Pompeu de Sousa)
comum, sobre o interesse geral da comuni--- Está encerrada a sessão.
dade.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 10
O direito inalienável que é reservado a qualminutos)
quer ser humano de difundir suas. concepções
a respeito do que julgar ser mais apropriado
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. para a sociedade não pode ser obstado por
JllTNiY JIIAG\L.JVÍES 1YA SESSÃO DE ne'nhum outrO pOder, inclusive e sobretudo.
o econômico ou político-partidário.
B-4-89 E QUE; ENTI;IEOUEÀ REVISÁO
A Constituição, em seu artigo 220, expressaDO ORADOR, SERIA PUBliCADO POsmente declara ser livre "a manifestação do
TERIORME/YTE
pensamento, a criação a expressão e a inforO SR. JQTAHY MAGALHÃES (PMDB- mação, sob qualquer forma, processo ou veíBA. Como Líder, pronuncia o seguinte discur- culo... ". De forma um tanto redundante, o pa~
rági'afo primeíro do artigo veda ao legislador
so)--:- Sr, Presidente, Srs. Senadores venho
ordinário dispor de forma a criar"... embaraço
hoje à Tribuna des~_Casa para fazer a defesa
à plena liberdade de informação jornalística
de um dos direitos fundamentais da pessoa
em qualquer veículo de tomunicação sohumana, presentemente assegurado de forma
cial...". Ao Estado, entidade tutelar dos direitos
insofismável pela Vigente ordem constitucio~
fundamentais do cidadão, é proibido estabelenal. Trata-se da diréito_ à livre e ampla manifescer"... qualquer censura de natureza política,
tação do pensamento, sob qualquer de suas
fonnas, _respeitadoS, obviilmerlte, os limites ideológica ou artística"". _(art, 220 § 2° da C
F).
imp_ostos pela Jei e Pelo devido respeito à dig~
Senhor Presidente, Srs._ Senadores, não
nidade alheia.
A Lei Fundamental promulgada em 1988, obstante estas enfáticas declaraçóes de princí~
pio, a situaçã9 de fato reinante no País enseja
a exemplo do que ocorre em todos os demais
a que determinados grupos, titulares de con~
países civilizados sujeitos ao regime democessões outorgadas pelo próprio Poder Públi~ .
crático, condiciona o exercício de qualquer
co, exercitem um tipo de censura prévia que,
faculdade~ poder ou direitos aos estritos termos fixados em lei. se Por'urri lado, a ninguém legalmente, está fora do alcance até mesmo
da _AdministJ::ação.
é lícito exerdtar atividade com o exclusivo proDesejo referir-me a episódio ocorrido na sepósito de satisfazer Caprichos pessoais ou promana próxima passada na Bahia onde deter·
vocar dan_o a outrem,_ por outro lado, aqueles
minada emissora de televisão, numa manique se -_encontram na posição de comando,
festa atitude discriminatória, vetou a veiculadevem velar pela preservaçilo dos valores função de publicidade oficial por razões de facdodamentais que inspiram e fundamentam a orsismo político-partidário.
dem social.
Os fatos_ são-os seguintes: desde o início
No estado de direito democrático, todos deda gestão do Governador Waldir Pires, o Govem submeter-se à lei, não apenas no sentido
verno do Estado vem mandando editar mateliteral do termo, mas sobretudo pautando o
rial informativo destinado a esclarecer à popurespectivo procedimento em consonância
com os"tçi1Jl~IJ.40.s supremos tutelares da con- lação a realização de obras, o desempenho
administrativo, a gestãp do interesse comum,
vivênciã social.
enfim, a atuação politica dos representantes
Ninguém tgnora que os meios de comunieleitos no último pleito. Tudo na estrita obsercação SQdal _exercem dedsiva influência no
processo de formação da opinião públiCa. Pre- vância dos mandamentos constitucionais e legais aplicáveis à espécie. Jamais se procuroU:
cisamente por este motivo, a Constituição redireta ou indiretamente, promover, do ponto
cém promulgada manteve no âmbito da comde vista _partidário, qualquer facção política.
petência do esta4o_a prerrogativa de outorgar,
renovar ou conceder permissão e autorização Julgou-se, isto-sim, necessário informar a população sobre as metas cumpridas e as dificulpara o exercício das atividades vínculadas à
dades enfrentadas na consecução de outras
radiodif~o sonora de som e de som e imagens (art._223 Ç __F)._T~aOha fOi a preocu- tantas. É ísto um indeclinável dever do gestor
do património comum.
pação do_ constituinte que foi expressamente
Com tal propósito, foram contratadas diverestabelecido competir ao Congresso Nacional
sas agências especializadas, com a devida obdeliberai:, em definitivo, sobre questões de tal
servância dos preceitos legais pertinentes,_ panatureza_(art. 22.3 § 3" da C F).
Assim $endo, têm os concessionários de - r_a o fim específico- Cle editar e veicular nos
meios de comunic.a.çãa social as informaç6es
canaiS-de rádici-e televisão o indeclinável dever
devidas. Ao longo do_s últimos tempos, neste
de observar, pelo menos, os princípios funda-
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contexto, as emissoras de televisão da Bahia
lançam no ar, periodicamente, o material publidtárlo produzido na conformidade dos en-

tendimentos previamente mantidos.
Ocorre que, de forma súbita e inexpllcada,

a TV Bahia, no dia 9-4-89, doOiirigO passado
deixou de veicular programação informativa
contendo minha partidp2ição em um programa sobre a administração Waldir Pires, que
seria transmitido por todas as emissoras lo-

cais.
Tivemos, Sr. Presidentê e Srs. Senadofes,
mais um daqueles fatos próprios da nossa

política estadual: o governo do estado, normalmente, faz inserir, aos domingos, uma matéria

para prestar contas do seu trabalho à opinião
pública baiana. Nesse_ dia, domingo, ne$ ma,-

téria que aqui está, foi inserida uma palavra
minha a respeito da reta1iaç:ão que o Góvemo

da Bahia vem sofrendo por parte do Governo
federal. Essa matéria foi censurada A 1V Ba~
hia, de familiares do Sr. Ministro das Comuni~
caç:ões, proibiu- a-veiculação da matéria; isto
é, censuraram uma matéria normal. Eu assisti
hoje a cópia da fita; não tem uma palavra
sequer que possa mereêer qua1quer censura.
E evidente que a atitude inopinada da em[s..
sara em questão teve por exclusivo propósito
evitar que a população viesse a tomar conheci·
menta do comportamento arbitrário e discri~
minatório dispensado pelo Governo federal ao
Primeiro Mandatário do Estado. Os vínculos
existentes entre a proprietária do canal de lV
e a Administração em Brasília evidenciam-se
pelo simples fato de ser a emissora em questão domínio de familiares do próp-rio titular
da pasta das Comunicações. O fato de S. Ex"
pertencer à oposição estadual não legitima
nem autoriza atitudes de tal natureza. Em ne~
nhum momento atingiu-se a honra ou a dignidade alheia. Procurou-se apenas explicar à população os motivos, as razões, os fundamentos das dificuldades encontradas e, sobretudo,
das resistências que a área federal, injustificadamente, opõe às justas pretensões do povo
baiano.
É meu propóSito, com o_.presente pronunciamento, denunciar a forma abusiva, ilegal,
arbitrária e rigorosamente contrária ao interesse público com que vem sendo conduzida
a política editorial da emissora 1V Bahia. Entendo inadmissível que, num estado de direito
democrático, empresa privada, impunemente,
possa evitar que a comunidade de cidadãos
poUticamente ativa seja privada do indeclinável
direito à informação objetiva.
Mas, Sr. Presidente, na Bahia, isto não é
anormal; infelizmente, acontece a cada passo.
Os métodos de ação política utilizados por
determinados políticos da Bahia são diferentes
dos métodos praticados nos outros Estados.
Não há respeito à CohstituiçâO. _
A Constituição declara fextUaimente, no seu
art. 220, que é llvre:
- -- "A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob
qualquer forma, processo ou veiculo... "
De forma um tanto redundante, o § 1~ do
artigo veda ao legislador ordinário dispor de
rorma a criar.

"...embar.aço à plena liberdade de informação jornalística em qUalquer veículo
de comunicação socia!···"
Ao Estado, entidade tutelar dos direitos fun'!ame'!tais do cidadão, é proibido estat>elecer:
"...qualquer censura de natureza política, ideológica e_ artística"
Este ê o texto da Constituição votada pelos
Srs. Senadores e pelos Srs. Deputados. Mas,
na Bahia, alguns não respeitam à Constituição.
A Constituição é letra morta com relação aos
senhores _ligados à política do Ministro das
Comuntcaçaes.Durante algum tempo, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tive a preocupação de não tratar
de assuntos políticos da Bahia. As razões são
por demais conhecidas. Mas não é passivei
deixarmos passar sem Lima palavra de indignação o que ocof!'eu, no dorriingo, no meu
Estado.
Nós, no Brasil, infelizmente estamos nos
acostumando a ver -fatos como ess·es ·acontecerem, e não manifestarmos nenhum protesto
contra esses acontecimentos. Outro dia- e
cito aqui um exemplo pessoal - quando da
vinda do Dr. SepúveOa Pertence para ser sabatinado _na Comissão de Constituição Justiça,
redamel d_e S~ Ex" porque a Procuradoria-Geral d;a _República não tinha se manifestado a
respeito de um processo que ~u a.bria_ contra_
o sr. Mkiistro daS Comunicações, Por ofensas
pessoais a este Senaçlor. E a omissão da Procuradoria fez com que os pratOs fossem perdidos para qualquer recurso que eu desejasse
faz:er, se a Procuradoria se manifestasse _peJa
preliminar que estava estudando -há mais de
seis meses.
Falei isso no forum de juristas desta Casa
Os Srs. Senadores da Comissão de Constituição e Justiça estão, a cada instante, exãminando a questão juJidica e as questões. de
justiça. Mas isso passou praticamente despercebido. Não era o direito de um Senador, era
o direito de um cidadão brasileiro que estava
sendo desrespeitado - e isso não mereceu
nenhuma indignação de_ quem quer que fosse.
Outro dia assistimos na televisão, a um episódfo na Belém-Brasília, onde as pessoas tinham que atravessa(' um rio caudaloso, por
causa das chuvas que estavam caindo, seguros em cordas.. P_ara poder atravessar aquele
rio, eles arriscavam suas vidas, essa corda era
de alguém e esse alguém cobrava uma quantia para que as pessoas arriscassem suas vidas
para atravessar esse rio!
De fatos como ess_e, em que n_ada levanta
leis são desrespeitadas a cada instante. E no
dia, Sr. Presidente,. em que eu deixar de me
indignar e ter o direito da indignação, não exercerei mais o meu mandato, porque terei perdido o meu direito de protestar.
- Por isso, Sr. Presidente. venho protestar
aqui, pi:tra manifestar a minha indi_gnação contra este ato arbritrário do poder econõmico
do meu Estado, acobertados pelo poder político_de_aiguns, para praticar um ato de violênk
cia contra aqueles que têm o direito de levar
à população as suas idéias, o seu trabalho,
e que não podem ser censurados.

Não é o Senador quem é censutãdo. E~
aqui, na Tribuna da_ Bahia do meu Estad~
"TV Bahia censura a fala de Jutahy". Não é
o Senador que não j:)Ode ser censurado, mas
qualquer ddadão que não deve ter cerceado
o seu direito constitucional, deve ter o seu
direito respeitado.
----"_
Iremos examinar juridiCamente o que po~..
remos fazer nesta questão. mas, se não tiverr
mos as condições jurídiCas para levantar ~
nossos protestos, que esses sejam feitoS aq~j
desta tribuna, para que o povo brasileiro tom~
c_onehcimento do que se faz no [!leu Esta~.·
daquilO que nós, há nj~[~os anos, vimos india-nadamente protestando e que muitos niJ_g
acreditavam, pensavam que fosse coisa d,
província, quando, na_ realidade, nesses últi~
mos anos, nós temos visto estes métodos
transplantados para a política nacional.
Por isso, Sr. Presidt?nte, eu pedi a palavra
para, como Líder do meu Partido, pela pri~
meira vez usando esta_ prerrogativa, porque
normalmente sou contra o uso da palavra pela
üderança, mas queria ter a certeza de p-oder
falar no dia de hoje, para manifestar este protesto e dizer que o povo brasileiro tem 'llie
tomar conehcimento do que se passa na f!.M~
nha terra.
........O Sr. Cid Sabóia De Carvalho - Permite
V. Ex-' um aparte? _ .. _
_ ,.~
0

O SR. JUTAHY MA<iALHÃES ·Com

do o prazer, Senador.

e-

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho~ SenadoJ
Jutahy Magalhães, o fato que V. EX"' denunCia
tem a maior importância, e uma importância
bem maior para aqueles que, do Parlamento
Nacional, sentem que. mais do que nunca _é
o momento de exigir o cumprimento da t~tra
constitucional. Quando, na Constituinte, se~i!S
tabeleceu a vedação à censura, racfocinou-_S-e
em c·ensura do modo mais amplo, do la_to
ensu de censura. Não era, apenas, a cenefka
do Governo a um 6rgâõ de comonicação, fifllS
a censura em qualquer hipótese, a cen~!J-'~a
em estabelecimentos artísticos, a censurà";;a
artistas, a intelectuais, a livros, ajo mais, a er]lfSsoras de rádio e teJevisão, enfim, a todo$: ós
veículos que conduzem a inteligência hurriâh:a
através da informação ou através da cria~o.
Ora, no momento em· (rue uma emissorá'~çle
televisão suprime do seu noticiário algo
é ·gerado em ·cadeia nacional, essa emis~la
censurou, em primeiro !Ligar, a emissora Ma-triz. aquela que gera a imagem; praticou, .slli':l,
a censura. Depois, censurou o po!ftico qu'ãhk
do, na verdade~ o político não tem meios:_~e
censurar o 6rgão de çomunicação. A CoQ.~
tuíção desestimulou qualquer tipo de cens_uta,
sem dizer qual a censura e, sim, tipo de cenSura. Então, V. Ex• não podia. evidentemeiil:e,
ser censurado, especialmente ao ser posto 'Do
ar. Até seria impossíveJ controlar uma cen.§.\:'!!a
que fosse feita na emPresa matriz geradora
do sinal, porque essa, a título de seleção .:de
notícia, poderia deixar de inserir a matéria. i·-·.inserida a matéria em um órgão de com_: ·cação. indo os sinais transmitidos, quai~êr
impedimento à propagação desses sinais )til
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um Estado, em cidade é, sim, qma c;ens_ura,
uma censura em lato sensu. Ou seria, errí
outra hipótese, se fosse uma matériaj:>~ri_gosa ·

qualquer meio que tenhamos, para protestar
contra esse atO de pei'seQUição política do Presidente da República. -

e V. Ex: estivesse prolatando algo contra a
Segurança Nacional, a estabiltdade do pars,
no mínimo, uma auto-censura, o CJ!le deno-

aparte?

taria uma grande covardia. Eu não tenho-dúViS~ador

J1.1-tahy Maga/hãe_s,_
de que isto que acontece na Bahia, e que·
V. Ext denuncia aqui, é um fato grave que
deve ser apurado, deve ser desestimulado e
o País deve tomar conhecimento desse fato,
não apenas na defesa· da sua liberdade de
manifestação do seu pensamento- que eo;sa

das, no entanto,

foi ofendida""-- ·mas, também, na defesa ampla
da Constituiçã_o Fed~ral, que cuidou de ailfquilar a censura_ sob todo e qualquer aspecto.
A censura é substituída pelo comportamento

ético de cada_u_ITI,_seja 6rg,ão público, seja
órgão privado, seja pessoa natural, a censura
se substitui _exatameJft~ pela maturidade na_cional. Por isso -que--esse dispositivo consta
da Constituição: é uJt(Sjpal de maturidade do
País. E uma atitude em contrário, é urn sinal
de retrocesso e d~satens;ào para com a letra
constitucional. Muito obrigado.

O Sr.ltamar Franco- Permite V. EX' um

. Ó SR~JuTÃHY MAGALHÃES -Ouço
f?ct 0'm maior prazer Senador Itamar Fran-

V.

cO: ..: _··-·- · -

__

_-

·

·

O Sr. Itamar Franco - Muito obrigado:
nobre Senad_pr Jutahy Magalhães. Ouvi o Se~
nadar Cfd- Sabóia, e o fato que V. Ex~ traz
ao conh~dmento da Casa é muito grave. Mas
eu me perguntava se basta a solidariedade
a V.&, Senador Jutah:i Magalhães. eviden~e
que não basta .esta solid~rjedade!_ V. ~disse
muito bem, o_ País vai ficando quieto e-_ vni
se acOstumqndo a estas coisas que vão acot~!
cendo. Nós votamos uma Constituição a .5
de ouit_u_bro de 1988, e ela já se faz letra mortc:l:,
particularmente no Es_tad_p de V. Ex' Há pol!c-o,
conversando, também, com o Senador Cid
Sabóta. indagava, não _apenâ:s pelo Senador,
mas, também, pelo fato de ser Senador da
Repúb!íca. Nós temos uma Comissão de
Con~tituiÇão e Justiça na Casa. Esse fato rqe~
rece ser [evado ao conhecimento da CorillSM
são_._ Porque, se não vai fie; ar apenas a nossa
fraSe;~as noSS"as palavras que vão se perder,
após V. EX' descer da_tribuna. Por isSo é que
digo que não é importante a solidariedade.
o im~rtante é que se dê seqüência à denún~
cia graVe -de V. _EX' ,E o que espero do Presidente desta Casa, é que ao tomar conheci~
me1lto-do que trai V. EW, aqui, hOje, o Senador
NelSon CaiTteiro torrie aS providências devidas.
Muito_ ob_rigado A V. EJc1'

t

O SR. J<ITAHY MAGALHÃES - Agradeço a sua manifestação, Senador. Cid. SabQia
de Ca!Vaiho. V. Ex'! vem argumentanúo sobre
os problemas jurídicos. Mas, Sr. Senador, qual
a matéria vetaQ~? A matéri<!. yetada. re_fería-se
apenas às retali_Çl;ções_que o_ Qov~no Federat
vem fazendo para com a_ Bahia. Isso, em duasfrases: d_oenunciando um_ dos inúmeros fatos
que ocorrem em relação -ao- GÕVemQ do Estado da Bahia. Nós estªmos com fiss_uras aparecendo_.ng Barragem do Joanes, os engenheiros demonstram necessidade da execv.ç~_o
dessa obra, e o Governo do Estado, não poO SR. J<ITAHY MAGALHÃES- Eu não
dendq _mais_ esperar os recurs_os que deveria
poderia esperar outra coisa senão es;sa manireceber do Governo Federal, através da Caixa
festação de V. Ex'. Senador Itamar franco.
Ecortômica, recursos que não são de ninNós convivemOs nesta Casa há 1O af1os, e
guém, são do Estado da S~hia taJ"Dbêm, que
já nos conhecemos Qastcp1te. Tivemos positambém tem o direito de receber esses finanções políticas, às vezes, çlivergentes, mas semciamentos que todos os Estados recebem e,
pre reconhecendo em V. Ex"'-, como reconheno entanto, o Governo do Estado nada_ receço; -=-e todos os seus c:oJegas -não apenas
beu e teve que se preparar pãra fazer esse
a sua capaddade de trªbalho, mas a honestrabalho da Barragem de Joanes com os seus
tidade na defesa do seu pensamento. Portanto,
recursos próprios, qu_e já são tão minguados.
eu tinha certeza de que V. Ex', também, não
Mas isso, Sr. President~. ocorre a cada instante
cortCórdaria com o _que se faz com a nossa
na Bahia, a retaliaÇão já é do conehcjmento
Constituição, com o desrespeito que a cada
do povo do nosso Estado, segundo as pesquidia e a cada instante ocorre em relação à nossa
sas que foram feitas, por isso, a famma do
Constituição.
Sr. Ministro das Comuhicações, mais vez, quis
U, nos jornais de ontem ou de anteontem,
evitar que o povo baiano tomas.se <:onhecí~
a notícia de que o Ministério da Fazenda, [}a
menta de denúncias desse tipo. Mas nós c_ontiComissão da FiscalizaÇão e Controle da Cânuaremos a fazê-Ias, porque os Srs. Senadqres
rliára; teria dito que faz erriissões sem ouvir
são testemul)has dos compromisso_ assumido
a opinião do Cogresso!
pelo Sr. Líder do PMDB, nesta Casa, em nome
TOmer·conhedmento desse fato através da
do Presidente da República. Nós acabaríamos
com a obstrUção que era feita naquela época, imprensa, não assisti ao depoimento. Estrano caso do _Oo vemo Federal, se comprometer nhei essa notícia, pois é mais uma demonstração de como se trata_ a_ Constituição n~
a remeter os re<:ursos _que tínhamos direito
a receber, para a Bahia._ Foi um compromisso. nosSo País: um desrespeito contínuo, continUãdo, a cada instante. IsSo se repete e· fica
público assumicto pelo Líder Ronan Tito e,
até hoje, este Qoyerno ni!o li]:>ero_u um cent~vo" tudo_por -isso mesmo:-l'iinguém ~__ chama~o
sequer para a Bahia, um cen~vo sequer foi -à re5pon5abilida:de, ninguém é Culpado pelos
ato_s que pratica contra a Constituição._ E.: _serõliberado para a Bahia, e eles_ não querem que
esse fato seja levado 9-0 COQ.ehcimento do po- pre vem até a desculpa de que cab_e aq Convo meu EstadQ. Mas será levado, através de gresso Nacional a resp-q_tlsabilidade por não
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ter feito as leis _que jâ deveria .ter feito: esquecendo~se d_e_ que as leis qua-se- toâàS estão
ar. Se forem modificadas o serã,o po,r Yma
ação Jegiferante do COngresso Nacionai._Al_gumas precisam ser feitas de imediato, é_verdade, mas a grande matqria_ dasjeis já exist~_rn .
E el-ºs :es~Q aí para serem cumpridas. No entanto, joga-se sempre a re_sponsabilidade para
.
o Con_gresso Nacior:tal. ~ _ " __ " -~ ~
Ora Sr. Presidente, Sr"s. Senàdores·;--o que
esp~ro dos rneus coleg_as é uma manffestaçãO
de indignação pelo que se faz cOntra aquilo
que nós Constituintes, votamos.
O Sr. Dirceu C<;~meiro -·Permite V. EX
um aparte?
O SR. J<ITAHY MAGALHÃES - Corn
prazer, ouç<? _'!. Ext
O Sr. Dirceu Camelro- Queremos apre~
sentar a nossa solidariedade ao pronunc:ia·
mento__ de_ V, __Ex~ _gQstariarriOS de blJsÇar, no
rumo da inte!Venção do Senador Itamar Fi"anco, o desdobramento d~sta questão. Temos
observado muita irresponsabilidade por parte
de alguns órgãos da imprensa do País, responsáveis pela formação da opinião pública equivocada muitas vezes, e que passam sem um
trato adequador A meu ver, precisamos assegurar e defender a totai\iberdad~ de imprensa.
Sempre na Constituinte votei nesse rumo._
Penso que o cidad~ como- it1dividualidade,
ou a sociedade c:omo um todo, como um
coletivo, tem o direito maior de ser infaimado
corretamente e de_ ser respeitado, sobretudo.
É onde quero embasar esta inteiVençãQ. Preci~
sarnas criar os mecanismos para que se __ chegue a esse nível de relacionamento entre aqueles que detêm mecanismos de comunicação
de massa e que, portanto, têm uma responsabilidade bem típica, bem caracterizada, e que
deve_ ser exerdda com plenitude, como bem
requer o instrumento, e- que também a sOCie~
dade e_ os cidadãos fiquem resguardados d~s
distorções, das induções e dos eq!JÍVocos que,
muítas vezes, são proclamados por interesses
escusas e que nun<:a, muitas vezes, a sociedade fica sabendo quais são. De modo que
eu tambêm queria opinar para que essas questões fossem trazidas, que se convoc;asse os
responsáveis para submetê-los às indagàções
e até às punições, quando cab(lleis, por instrumentos que esta Casa já tem, pelas conquistas
na Assembléia Nacional Constituinte. Ao apresentar a nossa solidariedade e a nossa indigna~
ção também pelo ocorrido, queremos ajuaar
e participar dos desdobramentos dessas questões, para que elas não fiquem apenas nos
Anais, nos pronunciamentos ou nas palavras.
Era o que gostaria de manifestar nobre_ Sena~
dor Jutahy Magalhães.
·
O SR. J<ITAHY MAGALHÃES -Senador Dirceu Carneiro, agradeço a v~iosa-solida~
riedade de_~_v. ~ ao me~ _pronundamento.
Conforme V. Ex- e_ o Sertador_ [tamar FrancO
se manifestar~m. creio qUe deveríarrios pensar, por isso eu- disse que teríamos que ver
qua_is oª aspectos jurít::licos que__nos penni~
tiriam tomar ffiedidas cablvels. Teríamõs que-examinar também aquilo que V. E}c>é estão sú~
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gerindo, que são as medidas_que_poderíamos
propor no âmbito do Seriado Federal.
Temos que tomar medidas contra o abuso
do poder econômico. Aqueles que detêm o

poder de propriedade, de uma emissora de
teleYisão, concessionária de serviço público

para saber se dentro dessa concessão eles
têm o direito de_ fazer essa censura que fizeram; saber se isso não ·signifLca algo relacio-

nado com o abuso do poder econômico que

estão exercendo. Eles têm obrigação de trans-:
mitlr aquelas informações que Se fazem-

ne-

cessárias para chegar à _popul_aç_ão de Ca~ã
estado. Eles estão vedãndo esse direito de in-

formar. Seria a indagcição a ser feita Pelos
órgãos da Casa para saber se não teríamos

condições de tomar medidas punitivas para
esses que desrespeitam esses _direitós.
Agradeço a V. Ex.s as sugestões ~ãpresen
tadas e vamos ver se damos desdobramentos
a essa questão.

O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V.
fr um aparte?
O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Com
todo prazer, Senador Chagas Rodrigues.

O Sr. Chagas Rodrigues- Senador Jutahy Magalhães, lamentavelmente, no nosso
Pafs, rádio e televisão1 de um modo geral, estão deseducando o nosso povo, sobretudo a
nossa mocidade. Os prograinas êstão abaixo
de qualquer crítica; é a criminalidade sendo,
de certo modo, estimulada É desnecessário
dizer que qualquer discriminação é odiosa e
tem o nosso combate. Essa discriminação de
que foi vítima V. Exa., de que foi vítima a Bahia,
atingiu a liberdade de pensamento e de comunicação. Lamentavelmente, no nosso País,
com raras exceções, rádio e televisão são negócio-s, quando deveriam ser instrumentos de
educação, de cultura e de informação, como
acontece nos países cMiizados e: cultos: aqui,
são objeto de transaçâo, quase sempre. Este
quadro está a exigir uma nova legislação sobre
a matéria. Se V. Exa. (asse reclamar administrativamente pelo comportamento da televisão
de sua cidade, teria de re<::lamar para quem?
Para o Min[stro titular, cujos familiares e cujo
chefe de gabinete são donos de várias estações de rádio e de televisão? V. Exa. sabe
que o processo de concessão de rádio e de
te1evisão no Brasil é profundamente imoral;
não há concorrência; não há licitação; há um
mínimo-de requisitos; 10, 20, 30-se apresenta
e o governo ·concede as emissoras aos seus
amigos. Tudo isso é imõral. Nós precisamos,
o quanto antes, de uma nova legislação para
disciplinar o assunto, assegurando a liberdade
dos cidadãos, assegurtlndo a educação do povo e não a deseducação e, finalmente, estabe~
le<::endo o quê? Que caso lDl1 ato como este
venha a ser praticado, um ato discriminatório,
o ddadão possa não apenas ir à autoridade
administrativa mas recorrer ao Poder Judiciário de tal modo que o Jul.z possa suspender
a emissora aplicar uma pena ao infrator. Nenhuma emissora de rádio, nenhuma emissora
de televisão pode atentar contra os direitos
dos cidadãos, pode estabelecer discrinação

e R_O_de estar a serviço de grupos_ou de partidos
políticos. Nos Estados Unidos, tão invocados
çomo uma sociedade_ democrática, lá a legislação não permite que o mesmo grupo possua
estação de rádio, c:;ie televisão e jornal. Aqui
no Brasil para designar essa concentração,
criou-se o_ ~rmo "complexo". Tal"complexo".
pela sua natureza altamente concentradora,
altamente antidemocrática, está a exigir de nós
todos providências à altura. Já evoJuimos um
pouco, _demos um passo adiante, porque a
Constituição já que na oufárga e renovação
de concessões o ConQresso seja ouvido. E
porque esse dispositivo entraria em vigor com
a promulgação da nova Constituição, nos meses anteriores ao advento da Lei Maior, se_avolumaram as concessões de toda natureza Para terminar, acho Que o assunto _está a exigir
uma legislação eficaz, imediata e que ponha
termo a esses absurdos e a essas discriminaÇc>es.
tem"
"solidariedade, a
solidariedade que não é apenas minha, posso
dizer _que é tambéf!l do PSDB.

v.c:xa.

a noSsa

O SR. JOTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Exa., nobre Senador GhagaS_ Rodrigues, a manifestação em nome dos tucanos;
nós respeitamos, como velhos companheiros,
os que Saíram -do Partido mas que mantêm
bem acesas aquelas idéias de luta contra o
arbítrio, e diria a V. Exa. , Senador Chagas
Rodrigues, que a nossa ·constituição, no art.
22, cüz que têm os concesSionários de cãnaiS
de rádio e televisão o indeclinável dever de
observar pelo menos os principias -não é
citação textual é apenas interpretação do arti~
go - fundamentais informadores da política
nacional de comunicação social, entre os
quais se inclui o dever de assegurar a preferência às atividades voltadas para os fins educacionais, artísticos, culturais e informativos.
Sobre isto estou vendo aqui no Plenário o Senador Affonso Camargo que fez declarações
que: li, a respeito da necessidade de respeitarmos a verdade de evitarmos as mentiras,
posto que um dos nossos males era o de
que estávamos vendo muitas pessoas mentindo no País. E eu diria que wna de nossas
grandes preocupações deve ser exatamente
esta e principalmente evitar que se transforme
em uma grande mentira a nossa Constituição.
Temos uma COnstituição p.:ira ser observada,
cumPrida, respeitada e, se isto não acontecer,
esta Constituição será uma das grandes mentiras do nosso Pais. Tem os de evitar que isto
acorra.

O Sr. Leite Chaves - Permite V. Ex" um
ajmite?
O SR. JOTAHY MAGALHÃES -Ouço

com imenso prazer o nobre colega.
O Sr. Leite Chiwes- Entre-eu e V. Ex"_
nem sempre houve absoluta identidade nesta
Casa. Alías, entre mim e V. f:x\', efn nenhum
momento, estivemos aqui em um campo de
divergências. Mas, neste instante, V. Ex" tem
o integral apoio do nosso partido que V. Ex",
com honra, integra, desta e ela outra Casa
do Congresso, porque qUem fOi desrespeitado
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não foi V. EX', filas a Constituição, que estabeleceu novas regras de comportamento para
os concessionários de televisão e rádio. V. Ex_.
poderia, indusive, já com base na pr6pria lei
atual, no próprio dispositivo constitucional, ir
à justiça e, através de habeas corpus ou ação
cominat6ria, exigir a reposição do espaço para
o pronunciamento que V. Ext fazia no exercício
regular da sua condição de senador, quando
V. ~ reclamava que o próprio Governo federa] não estava cumprindo compromissos com
a Bahia. Então o art. 49 da Constituição, inciso
diz o seguinte: "Art 49. _É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:

xn

XU- apreciar os ates d~ concessão e
renovação de concessão de emissoras de
rádio e televisão."
V. EX' procederá desta forma para um reparo imediato, maS- o seu registro deve ir para
as nossas comissões a fim de que, a proceder
desta forma, não seja renovado no futuro esta
concessão. É um indigno ·concessionário porque ele não é dono, ·ele é concessionário apenas, e ninguém poderia impedi-lo de se pronunciar. O que ele poderia fazer ou quem se
ofendeu era usar espaço para resposta. Além
do mais, os concessionários infringiram os direitos fundamentais da pessoa humana, os
direitos e deveres individuais da pessoa, quais
sejam o art. 5°, inciso V quando diz:
"E assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem."

V. Ex" pode exigir inclusive isto, pois quando
lhe suprimiu o espaço, ele o_ ofendeu, ele o
injuriou, deixou o seu pensamento pela metade; ele o diminuiu na imagem dos s.e).l_S eleitores, na imagem do povo da Bahia. Diz ainda
o indso vm do prôprio artigo:
"VIII- ningUém sef.á priVado de- diÍeitos por motivo de crença religiosa ou de
convicçãq filosófica ou política, salvo se
as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fiXada em lei;"
Ainda que o pensamento político dele fosse
diverso, jamais ele poderia usar a violência
dessa forma, em relação à liberdade de expressão e à asseguração do direito de exercermos a atividade política. E onde? No nosso
estado, em relação aos nossos eleitores.
E diz ainda:

'1X- é livre a expressâo da atividade
intelectual, artística, cientifica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença."
Vossa Excelência tem o nosso apoio, e esse
registrá V. Ex~ deve fazer na CaSa, deve fazer
IJ.;J: Justiça~_para que, ao apreciarmos aqui a
renovação dessa concessão, esse assunto
possa ser considerado. As nossas homenagens a V. Ex'. E é da maior gravidade esse
fato, aliás, poucos fatos graves eu vejo no plenário do Congresso _depois que foi 'promulgada esta Constituição. É o prime[ro órgão
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no País a deixar de cumprir ostensivamente
determinações constitucionais.

O SR. J(ITAHY MAGALHÃES -Agra·
deço a manifestação de V. EX"'

O SR. PRESIDENTE (Nelson C:amelio)
- Atenção, porque o se_u le.mpo terminou
às 17 horas e 1O mi!lutQs.
O SR. J(ITAHY MAGALHÃES - C:on·
cluirei, Sr. Presidente, e agradeço a benevolência de V. Ex<', e quero agradecer ao Senador
Leite Chaves as sugestões que apresentou para examinarmos essa questão também no as-

pecto jurídico.
Quero dizer a S. Ex' que·se tivéssemos aqui

wn videocassete, eli iria mostrar a fita censu-

rada. Não tem um'a palavra ofensiva a ninguém - uma - nem por uma interpretação
grosseira de_ quem quer que seja. Não se pode
interpretar uma palavra como ofensiva à pessoa, à imagem de quem quer que seja, apenas
a manifestação de uma revolta a uma discriminação feita contra i1 Bahia, ffié.3~ sem citar sequer uma pessoa. Se fOsSe áté ã --gravaçao
de toda a entr~vista que eu concedi, a uma
televisão da Bahia, da qual retiraram trechos,
poderia dizer que tinha. não uma of~nsa, mas,
pelo menos, uma manifestação pessoa] contra
o Presidente da _República, que não havia cumprido a palavra empenhada com o Senado,
através do Uder dp Pfv\DB. Mas aquela parte
do programa que seria levado ao ar domingo,
não tem uma palavra sequer contra quem
quer que seja, foi apen21s um abuso de autoridade, e teremos que fazer com que aqui, no
Senado, tenhamos condições de evitar a repetição desses fatos.
Sr. Presidente, s_e for possível, se houver na
lei a1guma forma de podermos agir pelo Senado. eu pediria a V. Ex', como Presidente, que
tomasse a defesa da Constituição, porque essa
Constituição deve muito. a V. EX' e deve a esta

casa.

Eu agradeço a solidari~daçle de meus companheiros e agradeço a benevolência de V.
EX' em Conceder mais tempo do que tinha
direito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.

LEITE CHAVESNA SESSÃO DE 13-4·89
E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO

ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE:
RIORMENTE

O SR. LEITE CHAVES (PMDB- PR. Pro·
nuncia o seguinte discurso.}- Sr. Presidente,
Srs. Senadores são_ V. ~ testemunhas da
grande luta que aqui encetamos_ para que o
governo federal concluísse a ponte entre Guaí.:ra e Mundo Novo._ Qi'Lers_os discursos fiZemos
na Casa, diversos programas de televisão, artigos, inclusive, muito~ pronunciamentos no
Paraná, audiências constantes, freqüêntes e,
Srs. Senadores, ontem o Presidente da J~epú
blica resolveu o caso. Sua Ex~Jênc::ia em aL!_-_
diência qUe mantivera, ao tOmar cohb_ecimento daquela situaç_ãQct.~stagnação da ponte,
man.dou chamar o ministro dos Transportes

para que fizesse um lev~ntamento dos custos.
Surpreendeu-se Sua Excelência O Presidente, porque não- tiOha conhecimento daquela
paralisação, e nem também da ponte._ Feito
o levantamento. Sua Excelência determinou
que 20 milhões de_ dólares fossem reserv,ados
para a colrdusão da ponte. Não havendo verbas específiCas que pudéssem ser destinadas
à(itiele setor, determinoU qUe de outros setores viessem meios para o término da ponte,
porque a sua não conclusão haveria de acarretar prejuízos enormes ao País. DuaS:_ regiões
econ6micas expressivas, que se intercomunicam por uma estrada que vai do Rio Grande
do Sul à.o Ai:::re. interrompeu-se ali__naquele
trecho sobre o Rio Paraná. E quãri.do já se
haviam gastos 3/4 do va1or da obra, 113 apenas
da extensão estava faltando para a sua conclusão.
A Eletrosul já estava se retirando das obras,
e também a CBPQ. E com a determinação
do Presidente da Repúbli<:a ao Ministro do
Trabalho, entrou S. Ex~ _em _contato çom o
Ministro de Minas e Energia, ria h-ora foi dada a ordem de que os trabalhos continuassem. Guaíra hoje está em festa, milhares de
peSSOas que iam raier um pi'otesto, para anwtcia·r-o-âia de greve, então se des1umbraram.
E como eu dis~e ªqui nesta Cisa, é um reparo
à alti.lra:-com a-constrUção de ltaipu, sepuJ:
tatâm uma das maravilhas intemacionalment(
- cOnhecidas

ponte seria d~smontada e colocada sob a parte de cima da barragem. Não feita a barragem
ago_!a _se c:_o~duirá a ponte que é a luta de
Guaíra. o grande iriteresse. Por quê? Quanta
à barragem,_o país, brevemente, é que_ vmpedir
ao _paraná e a _Mato orOSso pà.ra coriduí-la.
Effi~I991 a crfse energétiCa estarâ no séu âplce e no Rio Paraná a ú1tima grande barragempossível de ser rea]i~~da é aquela.
-Sr. Presidente, eu não posso deixar de prestar as minhas homenagens e as do meu Estadq ao Presidente Samey. Ele foi, neste partic_ular, de grande seilsibilidade. Nesta Casã_ e
na outra do Congresso, são vozes agressivas
que se levantam c::ontra Sua Excelência. Emboiá nern- seinpre
-cOncOrde com muitos
- de" seus áros;]amais- assinl prOcedi Porque
fui colega do Presidente Sa(tley:- Como Seina~
dor, conheci-o de perto. A nossa aproximação
foi maior em razão de identificação intelectUal
e, sobretudo, por sermos de origem comUm;
eu, de origem paraibana, ele do Maranhão.
Mesmo vivendo no Su1, há muitos anos, como
eu, jamais esquecemos o rrosso povo ou a
nossa origem, embora continuemos fiéis, inte- grados às bases a que passamos a pertencer
deflllitivamente, mas a nossa origem, jam~is
será esquecida. É por isso que não consigo
votar contra nenhuma pretensão justa, de interesse do Nordeste.
~Entre mim e Sua Excelência sempre exiStiu
esse entendimento. Nunca tive condições de
fazer-lhe oposição, porque, de resta, nunca
vi no Presidente Samey motivo para critic::as
Guaíra ficou isolada, sem uma fonte_de rentão violentas, que muitas vezeS
tem ouVido
da maior, e sem passagem para parte alguma.
Então as popUlações do Paraná e de Mato_ na irriprensa e no Coi1f!resso.
Grosso, naquela região, se organizaram;_vi0- Sr~ Aüreo MeDo - Permite V. Ex" um
Marn há mais -de quatro anos lutando para
aparte?
isso~ Veja V. ~que insensatez, que vem desde
o Governo passado. Quando se fez ftaipu, e
O SR. LEITE CHA.VES -Apenas um mo..
aqui nós denunciamos, em 1975, que ela em
menta, senador, e eu lhe darei a palavra.
25 anos seria assoreada, resOlveu-se fazer a
O Presidente Sarn_ey assumiu a Presidência
barragem de llha Grande, que é_ exatamente naquelas conhecidas circunstâncias.
em Guaíra. Ela teria como finalidades: estas
Ele foi um Presidente da República durante
primeiro gerària dois milhões de quilowatts a realização da nova.. Constituição. Fora S.~EJc:
de energia; depois asseguaria sobre ela a pas- um homem sensato, um dltadgr, 1,.1m tirano,
sagem da linha férrea, conhecida como da um outsider, e, seguramente, muitas interf~
produção, e a eSfraC!a de rodagem a que eu rências adviriam-<:om o Congresso. E jamais
me refiro; depois asSeguraria uma eclusa para houve interferência direta frustrl').tória dos nosque navios pudessem sair de 200 km abalxo sos_ trabalhos. Por isso que nós conseguimos
da Barragem de ltaipu, até São Paulo, levando reaiRar uma Constituição modelar para o País.
grandes cargã.s porque, antes, sob Sete Que- E será modelarL e(~tivamente, se nós consedas~ isso er~ jmpossível-COm a barragem se
guirmos realizar, em tempo ne<:essário, as leis
viabilizaria. E outro _objetivo -seria a contenção o_rdinárias e complementares que lhes darão
ao assoreamerito, porque, dígamos, Guaíra consistência e .aplicabilidade.
estando à montante, aliás Dha Grande _à monOuço, agora, v. Ex'
tante. conteria ela o arenito de Caiuá que, aos
O Sr. Áureo MeDo- V. Ex" está sendo
poucos, vai assoreando ItaipU, uma das mãis
caras barragens do mundo. Ademais, Sr. "Pfe- muito feliz na st~a assev~ração, a respeito do
sidente, o Goveino desatiVou a barragem de Presidente José Samey. Tenho certeza d~ que
llha Gfahde. Mas já pensou a frustração! H& a História - e ela se:aproxima rapidamente
para a concluSão· do mandã.to de Sua Excequase _1 O anos ali estão 100 engenheiros, de
aho nive_l técnico, morando;fesidindo nO Can- lência há de fazer jUstiça a eSse Presidente,
teiro .de obras, ~ Jl).ais de mil empregadoS pelo sObre o qUal recaem .....:... como se foSSê petar~
mesmo período, aguardando a ordem para dos - todas as cu1pas, todas as acusações,
fazerem a hidrelétrica. Só o valor desses salá- todos os desabafos, todas as qrtarses que se
riOS teria_permitido, há muito tempo, a conclu- pretendenl fazer em decorrênCia dos males
são dessas obras. Essa ponte é Provi56rià', teria- -ou das deficiêncfas que assolam o nosso País.
a finalidade, apenas de ensejar a construção Sa"mey tem sido cu1pado pela dívida externa,
tem sido culpado pelos salários pequenos e
da barragem. Terrriinada a barragem essa
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pelas diferenças de ganhos que a sociedade
brasileira apresenta. sanley tem Sido o páraraios de tudo quanto é desabafo desagradável
para ser lançado contra o homem público.

Ele é, rea1mente, o pára-raios de todas as frustrações nacionais. Às vezes na parte popular
propriamente dita incrementada e fomentada
por aqueles que desejam, antes de tudo, a
subversão e a desestabilização dos governos.

E na parte dos cidadãos de riquezas aJentadas
é também uma justificativa para que eleS encontrem um dirigente para eles mais conservador e que aplique com violência o azorrague,

o cnute em cima dessa classe que eles entendem que está sendo _excessivamente bem
aquinhoada em função _e em comparação
com suas ambições desmedidas e com as
su~ megalomanias. Por isso, Sr. Senador Leite Chaves, sou daqueles que embora não devam ao Presidente José Samey favores pes-soais, a não- ser o grande favor de verificar
a sua boa vontade _em relação ao meu estado,
ao extremo-norte, sou daqueles que sempre
o tenho defendido com bastante idealismo e
sinc_eridade, sabendo de antemão que esse
Presidente tem sido realmente o que engrandece o Brasil, um Presidente modelar. E, so-..
bretudo, por ser um Presidente do Norte, no
momento em que _ousa empreender qualquer
coisa como o caso da Rodovia Norte-Su1 em
re1ação a distante e castigada região brasilelra
que domina a grande maioria do seu tenitório
tem sido profligado, combatido, increpado de
injusto e parcial na mais desumana e mais
desagradável de todas as investidas.
Tenho percebido que, iealmente, José Sarney é um Presidente equilibrado e, ao mesmo
tempo, de uma paciência infinita, someOte pelo fato de ele suportar, sem reações violentas,
as greves e os movimentos sociáis incrementados que se tem realizado neste País, dando
oportunidade inclusive a que muitas obtenções de melhorias sejam alcançadas em função justamente dessa liberdade. O fato de ele
ter sido o grande fomentador desta Constituição que aí está, boa ou má, porém realizada
e edifiCado, é mais uma razão para colocar
no plano da História a sua presença como
duradoura e para a qual os elogios e as homenagens serão voltadas e realizadas no futuro
próximo.
O SR. LEITE CHAVES --0 seu aparte,
nobre Senador, dá dimensão e consistência
ao meu discurso.
Eu, como V. Ex~. não devo favor nenhum
ao Presidente. O meu estado, hoje, deve esse
reconhecimento de que Sua Excelência não
deixasse sobre as águas do rio Paraná uni:a
ponte quase c..oncluída como uma ruíha acusatória, somente_ comparável à ruína que -ficou
debaixo dágua com o sepultamento de Sete
Quedas. Mas V. EX" faz bem em tecer essas
considerações. Sou testemunha porque con~
vivi com Sua Excelência aqui durante oito
anos, nos temos mais diffceis da violência do
regime militar, em que à liberdade era o que
menos Valia neste País e as cassações eram
constantes. Sua Excelência era um homem
de notável prudência e digo mesmo de sabe-

daria. Ness.e tempo, moço ainda, já tinha sido
Governador do Maranhão e Deputado muitas
vez;es, e Sua Excelência já tinha passado por
aqu-eles desapontamentos, aqueles desenganos, aquelas injustiças sem as quais o homem
público não é capaz de resolver com sapiência
os casos mais sérios.
O SR. PRESID~ (Antonio Luiz Meya)
- Nobre Se"nador Leite Chaves, gostaria de
lembrar a V. Ex' que o tempo para encerramento da sessão está por l minuto.
O SR. lErrE CHAVES~-- VoU terminar
Ex", agradecendo~lhe a tolerância.
Certa vez. estive CQffi_O Presidente da Repú~
blica em Palácio, em instantes os mais difíceis.
Eu disse a Sua Excelência: o povo exige mais
decisão. O povo acha qUe Vossa Excelência
dá um passo à frente ~ quatro para trâs. O
Presidente respondeu-me: '"Chaves,_ eu vou
dar cinco passos para trás. Eu sou responsável
e comprometido com esta abertura".
O PreSidente de certa feita recebeu uma
acusação afrontosa, injuriante. Era eu então
Procurador-Geral da Justiça Militar. Cabia~me
o dever de defendê-lo, ex-officío, processando
o acusador, hoje candidato à Presidência da
República. Sua Exc_elência pediu-me para não
o fazer, ao tempo que concordava cõm a reabertura do caso Rubem paiva, tortl!rado e rr.orto.
PortantO, oS agradecimentos do meu estado
a Sua Excelência o Presidente da República,
ao Ministro dos Transportes e ao Ministro das
Minas e Energia. A ponte vai sair. Aquela região
está em júbilo, e eu posso assegurar ao resto
do País que a respa'sta Será eSSa: melhor produção,- facilidade de transporte, maior exportação pelo Porto de Paranaguá, mais divisas
para o País.
Um dia, Sr. Presidente, farei um discurso-mais aprofundado, destacando a figura do
Presidente José Sarney, ao longo desses dias
diffce!s, que seriam mais graves não fosSe a
sua P_flldêricia, a sua sabedoria, a_ capacidade
de Sofrei- injúrias e_injustiças, de .se amargurar,
em silêncio, sem perder jamais a consciência
do respeito e de sua responsabilidade pelos _
valores maiores pelo Pais. E se perguntarem
a qualquer acusador, honestamente, que especifique uma razão maior para essas verrinas
e essas violências, ninguém é capaz de apontá-Ia.
Houve acusação quanto à honra pessoal
_de Sua Excelência? Nenhuma. J\lém do mais,
Sua EXcelência fez o que nunca um Presidente
fez, antes, e eu constatei isso ao voltar do
Otíente.----::Sua Excelência visitou quase todo o
mundo, países que õ Brasil jamais visitou o fi~
cialmenTe, hlclusive a União Soviética e a Chi~
na; se V. Ex_1' visse coi-nO -fOmos recebidos na
ChinaL~ possibilidades de comércio que se
abrem no Japão, em razão daquela visita, são
enormes: -Então, essa diplomacia direta de
Sua Ex~~ência tem sido de inegável impo-r-:
tância para o País.
Essa própria estrada da produção, a que
V. Ex" se refere, é de importância reconhecida.
Posso dizer a V. Ex" que, inclusive, há grandes organizações coreanas que podem fman-
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ciar de forma vantajosa, aquela ferrovia; tanto
é que eu, até, já disse a Sua Excelência da
vantagem e oportunidade de fazer um visita
à Coréia. -É _utrl.r)aís em desenvolvimento fantástico, tendo interesse em investir no Brasil,
mais do que na Europa. Eles, de si, financiarão
essa estrada que é fundamental para aquela
região e é de grande importância para o País,
principalmente agora quando a nossa passagem para o Pacífico, ~.Amazonas...
O SR. PRESIOEN'I'E(Nelson Carneii-o) Peço a V. Ex" Senador Leite ChaV'es, que conclua o seu discurso, porque não só acabou
o tempo da sessão, como deve se instalar
a sessllo do Congresso Nacional daqui a ins~
tantes.
O SR. LEITE CHAVES - Então, essa
estrada chegará a alcançar, inclusive, o Amazonas que será a nossa passage-m para o PacificO e não mais o Canal Panamá, nem o Estreito de Magalhães.
Sr. Presidente, é de justiça que eu faça em
nome do ineu !:.stado e em nome do meu
povo esse registro de reconhecimento ao Senhor Presidente da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ATO DO PRESIDENTE
~

1'!•87,DE 1989

O Presidente do 5eriado Federal, no uso _
das atribu!ções que lhe conferem os artigos
52, item 38, e_ 97, inclso IV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação
de competêncici que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de I 973,
Resolve exonerar Maria do Socorro Soriza
de Oliveira, Técnico em Legisl_ação e Orça~
mente, aasse Especial, Referência NS-25; dO
Quaa~ _~e pesSoa1 ClT dq Senado Federal,
do cãrgo-em-comissão de Diretor da Subsecretaria de Administração de_ Çompras, contratações e Alienações, código SF-DAS-1 01.4,
dO Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 14 de abril de 1989~ Senador Nelson Cainf:iro, Presidente do Senado_Federal.
ATO DO PRESIDENTE
1'1• 88, DE 1989

O Presiderite do Senado Federa!, no- uSo
das atribuições que lhe con~!em os.artigos_
52, item 38,-e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de conform~dade com a _delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973,
Resolve nomear José Adauto Perissê, TécnicO Legislativo, aasse Especial, Re_ferência
NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer o cargo em comissão de
Diretor da Subsecretaria de Administração de
Compras, Contratações e Alienações, c.6digo
SF~DAS-101.4, do Quadro Permanente doSenado F ederaJ.
Senado Federal, I 4 de abri! _de )989. Senador Nelson Camelro, Presidente do Sena~·
do Federal.
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ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 89, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno, em confonnidade com _a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato n" 2 de 1973, revigorada pelo Ato da Co-

missão Diretora n9 12, de 1983, de acordo

com o disposto na Resolução n'? 130, de 1980,
e tendo em vista o que consta do Processo
n' 002.816/89-0,

·

Resolve autorizar a contratação, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Tra-

balho e do Fundo de Garantia por tempo de
Serviço, do Senhor Luiz Carlos Fontes Baptista

para o emprego de Assessor Técnico, com
o salário mensal equivalente ao vencimento

do cargo-DAS-3, a partir de 1'? de abril de
1989, com lotação e exercício no Gabinete
do üder do Partido Municipalista Brasileiro,

Senador Ney Maranhão.
Senado Federal, 14 de abril de 1989...........
Senador Nelson CamdtO, Presidente.

ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 90, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e- 97, inciso lV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação

de competência que lhe roi outorgada pelo
N.o da Comissão Diretora n" 2, de 1973,
Resolve exonerar Afrânio Cavalcante de MeJoJúnfor, TécniCo Leglslativo, Classe Especial,
Referência NS-25_. dO Quadro Permanente do
Senado Federal, do cargo em comissão de
Assessor Legislativo, código SF-DAS-1 02.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
a partir de 1~ de maio de 1989.- Senador
Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 91, DE 1989

O Presidente do Senado Federal, no uso

das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso lV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
ND da Comissão Oiretora n" 2, de 1973, resolve exonerar Angela Maria do Carmo, TécrUco
em Legislaçáo e Orçamento, Oasse Espedal,
Referência NS 25, do Quadro Pennanente do
Senado Federal, do cargo em comissão de
Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
a partir de 19 de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989. Senador Nelson Camê/rç, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDEI'ITE
1'1• 92, DE 1989

O Presidente do Senado Federa1, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso lV, do Refiimento
Interno e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n9 2, de J973, resol-
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ATO DO PRESIDEI'ITE
ve exonerar Antônio José de Souza Machado,
1'1• 96, DE 1989
Técnico em Legislação _e Orçamento, Qasse
B, Referência NS-21, do Quadro de Pessoal
O Presidente do Senado Federal, no _uso
CLT do Senado Federal, do cargo_em comis- das atribuições que lhe conferem os artigos
são de Assessor LegislatiVo", código SF- 52, ltem 38, e 97, indsõ lV, do Regimento
DAS-1 023, do Quadro Permanente do Sena- Interno e de confomidade com a delegação
do Federal, a partir de }9 de maio de 1989..
de competência que lhe foi outorgada pelo
Senado Federal, 14 de abril de 1989.- - -Ato da Comissão Diretora n9 2, cj.e 1973T
Senador Nelson Camt:iro, Presidente do sena:
Resolve __exone-rar Ivan D'Apremont Uma,
Técnico Legislativo, Oasse Especial, Referêndo Federal.
cia NS-25, dO Qu"adro Permanente do Senado
Federal, do cargo em comissão de Assessor
ATO DO PRESIDEI'ITE
Legislativo, código SF-OAS-1 023, do Quadro
1'1' 93, DE 1989
Permanente do Senado Federal, a partir de
O PresJdente do Senado Federal, no uso -01 de maio de 1989, ·
. ·--·
_: __ _
das atribuições que lhe conferem os artigos
Seriado Federal, 14 de abril de 1989. 52; item 38, e 97, inciso IV, do Regimento SenadOr Nelson Carneiro, Presidente do SenaInterno e de confonnidade com a_ deJegação do Federal.
de competência que lhe foi outorgada pelo
A TO DO PRESIDEI'ITE
Ato da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolN' 97, de 1989
ve exonerar Djafffia José Pereira da Costa,
O Presidente do Senado_ Federal, no uso
Técnico Legislativo, aasse Especial, Referêrlcia NS-25, do Quadro Permanente do Senado das atribuições que lhe conferem os artigos
Federal, do cargo em Comissão de Assessor 52,- item 38, e_ 97, inciso lV, do Regimento
Legislativo, código SF-DAS-1023, do Quadro Interno e de confQr_rnidade com a delegação
Permanente do Senado Federal, a partir de de competência qi.Ie lhe foi ou_torgada pelo
Ato-da Comissão Diretora n" 2, de 1973,
19 de maio de 1989.
Resolve eXOnerarJonasRamos, técnico em
Senado Federal, 14 de abril de 1989..........
Legislação e Orçaffiento; Classe Especial, Re~
Senador Nelson Cameiro, Presidente do Senaferência NS-25, do Quadro Permanent~ do
do FederaJ.
·
Senado Federal, do cai'go em comissão de
ATO DO PRESIDEI'ITE
Assessor Legislativo, código SF-DAS-1 023,
do Quadro Permanente do Senado Federal,
·I'!• 94, DE 1989
a partir de 1" de_maio de 1989.
O Presidente do Senado Federal, no uso
Senado Federa1, em 14 de abril de 1989.
das atribuições que lhe conferem os artigos
- S_enadOr Nelson carneiro, Presidente do
52, item 38, e 97, inciso lV, do Regimento
Senado Federal.
Interno e_ de conformidade com a delegação_
ATO DO PRESIDEI'ITE
de competência que lhe foi outorgada pelo
1'1• 98, DE 1989
/V.o da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve exonerar Eduardo Jorge Caldas Pereira,
O Presidente do Senado Federal, no_ uso
Técnico Legislativo, Classe Especial, Referêndas atribuições que lhe conferem os artigos
cia NS-25, do Quadro Permanente do Senado
52, lteril 38, e- 97, indsó IV, do Regimento
FederaJ, do cargo em comissão de Assessor
Interno e de conformidade com__;:l delegação
Legislativo, código SF-DAS-1023, do Quadro
de competêns;ia que lhe foi outorgada pelo
Permanente do Senado Federal, -a partir de
Ato da_ Comissão Direi6ra n.~ 2, de 1973, 19 de maio de 1989.
_ResOlve exonerar José Ãlclno-SCarassati,
Senado Federal, 14 de abril de 1989. Serlador Nelson Cameiro, Presidente do Sena- - Técnico Legislativo, Oasse Especial, Referên~
da NS-25, do Quadro Permanente do Senado
do Feder_a1.
Federa1, do cargo em con~Issão de Assessor
Legislativo, código Sf-_DAS-1023, do Quadro
ATO DO PRESIDEI'ITE
Permanente do Senado federal, a partir de
N• 95, DE 1989
01_de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989. O Presidente do Senado Federal, no uso_das atribuições que lhe conferem os artigos -Senador Nelson Caineíro, Pre"sidenie" dÕ S~:
do Federal.
52, Item 38, e 97, inciso lV, do Regimento
lntemo e d~ conformidade com a delegação
ATO DO PRESIDEI'ITE
de .competência que lhe foi outorgada pelo
N• 99, DE 1989
Ato'da Comiss~o Diretora n9 2,_de 1973,
O Presideli.te dO Senado Feder<)!, no uSO
Resolve exonerar Frandsco-zenor Teixeira,
Técnico em Legislação e Orçamento, Classe das atribuíções que lhe conferem ~ artigos
Especial, Referência NS-25, do Quadro de 52, ítem 38, e_ 97, inciso IV, do Regimentq
Interno e de conformidade com a delegação
Pessoal CLT do Senado Federal, do cargo em
de competência que lhe foi outorgada pelo
comissão de Assessor Legislativo, código SF9
DAS-1 023, do Quadro Permanente do Sena- AtO -ela Cotnissão Diretora n 2, de 1973,
José
de
Ribamar Duarte
Resolve
exonerar
do Federal, a parti de to de maio de 1989. Mourão, Técnico Legislativo, Oasse Especial,
Senado Federal, em 14 de abril de !989.
Referência NS_-25, do Quadro Permanente do
- Senador Nelson Carneiro, Presidente do
Senado Federal, do cargo em comissão_ de
Senado_ federal.
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Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3;

do Quadro Permanente do Senado Federal,
a partir de 1~> de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abn1 de 1989. Senador Nelson CameirO,-Presfdente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE

N• 100, DE 1989
O Presidente do Senado 'federal, no uso
das atribuições que lhe conferem _os artigos

52, item 38, e 97, indso IV, do Regimento
Interno e de conformidade t:om a delegação
de competência que lhe foi outorga~a pelo
Ato da Comissão Diretora n~> 2, de 1973,

Resolve exonerar José Jabre Baroud,_ Técnico em Legislação e Orçamento, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado Federal, do cargo em comissão de Assessor Legislativo, código SF.DA8-l02.3, do Quadro Permanente do Sena·
do Federal, a partir de I• de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989.. Senador Nelson Cameiro, Presidente do Sena~
do Federal.
ATO DO PRESIDENTE

N• 101, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe confe~m os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de conformidade coro a delegação
de competência que ·lhe foi outorgada pelo
At.o da Comissão Diretora n\' 2, de 1973, ·
Resolve exonerar Luiz Alberto Franco Car·
neiro, Técnico em Comunicação Social,- Clas~
se Especial, Referência NS~25, do Quadro PerR
rnanente do Senado Federal, do cargo em
comissão de Assessor Legislativo, ci><Jigo SF~_
DAS-1023, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 19 de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989~
Senador Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE

N• 102, DE 1989
O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
IV.o da Comissão Diretora n9 2, de 1973,
Resolve exonerar Mary Salete Belo, Técnico
Legislativo, Classe Especial, Referência
NS-25. do Quadro Permanente do Senado Federal. do cargo em comissão de Assessor Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro
Pennanente do Senado Federal,_ a partir de
19 de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de_ 1989. Senador Nelson Carneiro, PieSidente do Senado Federal.

-ATO DO PRESIDENTE
N' 103, DE 1989
O Presidente do SenadÕ Federãl, no uso
das atribuições_ que lhe conferem os artigos
52,- item .3-8, e 97, indso ·rv, do Regimento
lntemo e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da Comissão Diretora n9 ~. de 1973,
Resolve exonerar Newton Araújo Silva, Téc~
nico Legislativo, Oasse Especial, Referência
NS-25, do Quadro Pennanente do Senado Federal, do cargo em comissão de Assessor Legislativo, código SF-DAS-1 02.3, do- Quadro
Permanente do Senado Federal, a partir de
19 de maio de 1989.
Senado Fe<l?ral, 14 de abnl de 1989. Senador Nelson Cameiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N• 104, DE 1989
Q Presidente do Senado Federal, no uso
das atri]:)uições que lhe conferem os artigos
52, ·d:em 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno--e -de Conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
-Ato da Comissão Diretora ·n? 2, de 1973,
Resolve exonerar Paulo Rubens Pinheiro
Guimarães, Técnico Legislativo, Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Pennanente do Senado Federal, do cargo em comissão
de Assessor Legislativo, código SFDAS-1 023, do Quadro Permanente do Sena_do Federal, a partir de 19-de maio de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989. Senador Nelson Camelro, Presidente do Senado Federal.
-

ATO DO PRESIDENTE
_ 1"('~'__105, DE

1~89

O Presidente do Senado Federal, no uso
das atribuições que lhe conferem os artigos
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento
Interno e de. conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo
Ato da CoffifsSâODifetora n~ 2, de 1973,
Resolve exonerar Rubens do Prado Leite,
Técnico Legislativo? Classe Especial, Referência NS-25, do Quadro Permanente do Senado
FederaL do cargo em comlssão .de Assessor
Legislativo, código SF-DAS-1 02.3, do Quadro
Permanente do Senador Federal, a partir de
19 de maio de 1989.
5enado Federal, 14 de ábril de 1989, Senador Nelson Cameíro, Presidente de Senado Federal.

Permanente do_Senado Federal, do cargo em
comissão de Assessor Legislativo, código SFDAS~ 102.3, do Quadro Permanente do Senado Federal, a partir de 1<: de malo de 1989.
Senado Federal, 14 de abril de 1989.- Senador Nelsori Cameiro, Presidente do Senado Federal.
_ ATO DO PRESIDENTE

N' 107, 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

e de conformidade com a delegação de com~
petência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973,
·'
Resolve exonerar Tadeu lzidro Patrocínio de
Moraes. Engenheiro, aasse Especial, Referên_çia NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, do cargo em comissão de Diretor
da Subsecretaria de Engenharia, G6digo SFDAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, em 14 de março de 1989_
-Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
ATO DO PRESIDENTE
N•)OS, 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
e de conformidade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de 1973,
ResoJve designar Carlos Alberto Bezerra de
Castio, Engenheiro, Classe Especial, Referência_ NS-25, do Quadro Permanente do Senado
Federal, pãta -responder pelo expediente da
_Subsecretaria de Engel'lharia.
Senado Federa!, em 14 de abril de 1989.
-Nelson Carneiro, Presidente do Senado Federal.
ATO.DO PRESIDENTE
N•109,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 da
Comissão Diretora n9 2, de 4 abril de 1973,
e tendo em vista o que consta do Processo
11" 004.498189-5,
Resolve apOsentar, por invalidez, Nelson da
Silva Serra, Agente de TranspOrte- Legislativo,
Case "Especial", Referência NM~35, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos do art 40, inciso I, da Constituição da
República Federativa do Brasil, combinado
ATO DO PRESIDENTE
com os arts. 428, inciso III, § 2?, 429, inciso
N' 106, DE 1989
III, e 414, § 49, da Resolução Sf n9 58, de
O Presidente do Senado Federal, no uso 1972; art 3• da Resolução SF n• 13, de 1985;
das atribuições que lhe conferem os artigos , art. 4• da Resolução SF 11" !82, de 1987; art.
52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento 5• da Resolução SF n• 155, de 1988, e art.
19 da Leí n~ 1.050, de 1950, com proventos
Interno e de conformidade com a delegação
de competência que lhe foi outorgada pelo integrais, observado o disposto no art 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Ato da Comissão Diretora n~ 2, de 1973,
Senado Federal, em 14 de abril de 1989.
Resolve exonerar Vandembergue dos San-Nelson Cameiro, Presidente do Senado Fetos Sobreira Machado, Técnico Legislativo,
Oasse Especial, Referência NS-25, do Quadro deral.
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ATO DO PRESIDENTE
"EspeciaJ", Referência NM-35, do Quadro Per!'I• 113, DE 1989
I"f"' 110, DE 1969
manente do S!mado Federal, nos termos do
O Presidente do Senado Federal, no uso
O Presidente do Senado fed~ral, no uso artigo 40, indso J, da Constituição da Repúdas atnbuições que lhe -conferem q;S artigos
das atribuições que lhe _çonferem op. _aitigos -.- blka Federativa do Brasil, combina~ com os
52, item 38, e 97, ind?Q IV, do Regimento
52, item 38, e- 97, inciso IV, do Regimento
artigos 428, inciso lli, § 20. 429, inciso_ llJ. e
Interno, em conformidade com a delegação
Interno, em conformid_ade c;om ~- deJegação
414, § 40., da Resolução SF n~ 58, de 1972;
9
de competência que lhe fOi oUtorQada pelo
de competência que lhe foi outorgada pelo
artigo. 3~ da Resolução SF n 13, de 1985;
Ato n>? 2, de 1973, revigorada pelo AW no 12,
Ato da Comissão Diretora n~ 2 , de 4 de abril
artigo 2 9 da Resolução SF n~__182, de 1987;
de 1983, -9.a_Cómissão Diretora, de acordo
de 1973, e- tendo em vista 0 quê consta do
artigo 5o da Resolução SF TI~ 1_55, de 1988;
com o que dispõe a RE:soluçãO nç 130; ·ae Processo n~ 004.117189-1,
e artigo 19 da Lei n~ 1.050, de 1950, com
1980, e tendo ém vista o que consta do Proprm'entos integrais, observado o disposto no
cesso n• 002.341/89·1,
Resolve aposentar~ por inva1idez, Antonio
artigo 37, iric:isO XI, da ConstitLiição federal.
Resolve dispensai", parur de 1 de março
Dias Rosa, Agente de TranSPorte lefJislativo,
se:nado Federal, em 14 de abril de 1989.
de 1989, o ,sen[lor Geraldo Vieira Simões Filho
Classe "D", Referência NM- 33, do Q\.la4ro -,--Senador Nelson Ca!fJ_eíf?_ •. Presidente.
do emprego de AssessorTécnico dO Gabiri.ete
Permanente do Senado Federal, nos termos
do Senador Leopoldo PereZ, contratãdo sob
do artigo 40, inciso\, da ConstitÚlçãO d"a RepúATO 10DO PRESIDENTE
o regime jurídico- da Consolidação das _Leis
blic:a Federativa do Brasil, combinado com
1"1 112, DE 1989
qo Trabalho e do Fundo de Garantia por_Temos artigos 42ff,1rici~ m, §_2.q. 429, inciso Ul,
-o-Presidente do Senac!o Federal, no uso
e_414, § 49, da Resolução SF n'~" 58,
1972,
das atribuições que lhe conferem os artigos _po de_ Serviço.
Senado Federal, em 14 de abril de 1989.
artigo 31 da Resolução st: no 13, de 1985; ~-itél'rf-38, e 97, inciso N, do Regimento
artigo 59 da ResolUção Sf n° 155, de·1~88,
Interno, em- conformidade com a delegação
- Senador Nelson CilmilrP, _presidente,
e artigo 19, da Lei 09 1.050, de 19.50," COm
de __COJ11p_etênc:ia que lhe foi outorg?da peloATO DO PRESIDENTE
proventos integrais observado o disposto no --Até da-COiníssão Dlretora n9 2:, de 4 de abri\
N• 114, DE 1989
artigo 37, inciso Xl, dél_ Constituição Federal. ·-=de 1973, eterii:l.ó em vista o que-Consta· ao
O President~_ do ~enado federai, no uso
9
Senado Federal em 14 de abril de 1989.
Processo TI 004.617/89-3_
das atribuições que lhe conferem oS artigos
-Senador Nelson Cameíro, Presidente.
..,~~:Resolve apose~ar, vo!Untaria~ente, José 52, item 38, e 97, inciso JV, do Regimento
Interno, em co_nformidade com a delega"ção
Luíz dos,_ Santos, Adjunto Legislativo, Classe
de competência que lhe foi outorgada pelo
"Especial", Referência NS~ 19, do Quadro PerATO DO PRESIDENTE
manente do Senado Federal, nos termos do Ato 0 9 2 de 1973, revigrn:ada pelo Ato da CoN• 111, DE 1989
artigo 40, indso m, alíne~ "a", da Constituição missão Diretor~ n? 12, Qe 1983, de acordo
da República Federativa do Brasil, combinado com o disposto na ResoluçãQ n~ 130, de 1980,
O Presidente do Senado Federal, no uso
e tendo em vista o que consta do processo
das atrlbuições que lhe confereln os artigos-" ,~om os artigos 428, inciso II, 429, iniciso I
n" 002.341/89-1,
52 item 38 e -97 indso IV do Regimento
4S3FO, ín5<i8sosdN e V, e 414, § 41, da Resol_uçã~
Resolve manter o senhor José Antonio Man•
'
'
'
n~
, e 1972: artigo 3~ da Resolução
sur no emprego de Assessor TéCnico, contraInterno, em ·conformidade ç_Oil1-a delegação _SF 0 9 13, de _1985; artigo 2 ~ da Resolução
de _competência que lhe foi outorgada peJo
SF 182 d
tado sob o regime jurídico da Consolidação
Ato da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abn1
n_9
' e 1987, e artigos~ da Resolução
SF 0 9 155, de 1988, com proventosjntegrais, das Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, com lotação e ~er
de 1973, e tendo~ vista o que.consta do
observado_o disposto no artigo 37, inciso XI,
dcio nO Ga_binete do Senador Leopoldo Perez,
Processo n~ 004.389/89- 1,
da Constituição Federal.
a partir de 1o de março de 1989.
Senado Federal, em 14 de abril de 1989.
Senado Federal, em 14 de abril de 1989.
Resolve aposentar, por invalidez, Anna Sca-- -Senador Nelson Carrielro; Presidente
ramella Viana, Assistente LegisJativo, CJasse ---:-Senador Nelson Carneiro, Pré:Sidente.

ATO DO PRESIDENTE
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